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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med denna studie har varit att beskriva hemtjänstpersonalens upplevelse av stödet i 

omvårdnadsarbetet från ett specialiserat palliativt team. 

I studien har kvalitativa semistrukturerade fokusgruppsintervjuer använts som metod. Antal 

folkgruppsintervjuer har varit två med sammanlagt tretton hemtjänstpersonal. En 

innehållsanalys av intervjuerna har därefter genomförts. Resultatet av data analyserna visade 

på tre huvudkategorier: 

 Organisation, information och stöd.  

Hemtjänstens personal upplevde att stödet de fick av det specialiserade palliativa teamet var 

vägledande för dem i omvårdnadsarbetet. Det som upplevdes som särskilt viktigt i stödet var 

att få kunskaper om patienterna och deras omvårdnadsbehov av sjuksköterskorna i det 

specialiserade teamet. Även frågor som tillgänglighet och information framkom som 

angelägna i stödet. Synpunkter av mindre positivt slag var hur samarbetet mellan hemtjänsten 

och det specialiserade palliativa teamets huvudmän, kommun och landsting, fungerade i vissa 

omvårdnadssituationer. 

I denna studie dras slutsatsen att stödet till hemtjänsten från det specialiserade palliativa 

teamet upplevdes förbättra hemtjänstens omvårdnadsarbete i mötet med de patienter som var 

inskrivna hos det specialiserade palliativa teamet. Tillgängligheten och den upplevda 

kunskapen hos sjuksköterskorna i det palliativa teamet som hemtjänsten hade kontakt med var 

ett gott stöd för hemtjänsten i deras omvårdnadsarbete. I vissa fall fanns behov av ytterligare 

handledning och utbildning från det palliativa teamet. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to describe home care personals` experiences of support received 

from a specialist palliative care team. 

A qualitative research approach was used to carry out this study with, semi-structured focus 

group interviews A total of 13 home care personal participated in two focus group interviews. 

Data was analyzed using a content analysis approach.  

The findings in this study were divided up into three main categories: Organization, 

Information and Support. Home help personal expressed that the support they received from a 

specialized palliative team strengthened them in their caring role. It was deemed of great 

importance that the specialized palliative care team had extensive knowledge about the 

persons receiving care and their needs. Having access to such information was important for 

the interviewed home care personal. A challenge identified was the fact that home care 

services and specialized palliative team, (municipal and county) were run by two separate 

organisations. This created problems in certain care situations. 

This study concludes that availability and perceived expertise of the specialist palliative care 

team support supported and strengthened the home care personal in their caring role. A desire 

for further supervision and training from the specialist palliative team was expressed. 
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INLEDNING 

 

Inom hälso- och sjukvården finns ett ständigt behov att utveckla och utvärdera samarbetet 

och samverkan mellan olika yrkeskategorier. En del av sjuksköterskans ansvarsområde 

innebär att handleda och stödja andra yrkeskategorier. Inom den specialiserade palliativa 

vården som bedrivs i patienters hem är detta viktigt, eftersom sjuksköterskan är specialist 

inom området palliativ omvårdnad. En yrkesgrupp som sjuksköterskan kommer i kontakt 

med är omvårdnadspersonal i hemmet, hemtjänst. Hemtjänsten har idag ett mångfacetterat 

uppdrag där palliativt inriktad omvårdnad i hemmet är en del. För att hemtjänsten skall 

känna sig trygg i sitt arbete med att vårda patienter, som har behov av palliativ vård, kan 

stöd från sjuksköterskor med erfarenhet av palliativ vård göra stor skillnad. Om 

hemtjänsten känner sig trygg i sitt arbete ökar även möjligheten att patienter och 

närstående upplever att den palliativa omvårdnaden förbättrar deras livskvalitet. Med 

denna uppsats önskar jag därför undersöka hur hemtjänsten upplever stödet i sitt arbete av 

ett specialiserat palliativt team. 

 

BAKGRUND 

Palliativ vård  

 

World Health Organization (2015) menar, att vid en livshotande sjukdom kan patienter och 

deras närstående drabbas av olika problem. Palliativ vård är då ett förhållningssätt vilket 

syftar på att förbättra livskvaliteten. Den palliativa vården förebygger och lindrar lidande 

genom att tidigt upptäcka och analysera smärta, andra fysiska, psykosociala och 

existentiella problem och på så sätt kunna ge adekvat behandling. Regionala 

cancercentrum i samverkan (2012) beskriver att det som utmärker palliativ vård från andra 

verksamheter är syftet med vård och behandling. Syftet med vård och behandling i palliativ 

vård är att lindra och förbättra livskvalitet och inte att bekämpa sjukdom. Utmärkande för 

palliativ vård är även individens utsatta situation. Den palliativa vården kan beskrivas som 

en process. En processbeskrivning är därför ett stöd för dem som vårdar och stödjer 

patienter i unika situationer. Om det finns en gemensam uppfattning om processen, skapas 

förutsättningar för god samverkan mellan olika aktörer (Socialstyrelsen, 2013a).  

Allmän palliativ vård och omsorg kan och ska bedrivas inom olika vårdformer såsom 

akutsjukhus och kommunala vård- och omsorgsboenden. För att uppnå en god palliativ 

vård är samverkan mellan olika vårdgivare en förutsättning (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2012) Med specialiserad palliativ vård avses palliativ vård som ges till 

patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov, och som 

utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap om palliativ vård (Andershed, 

Ternestedt & Håkanson, 2013) 

Ett värdigt avsked från livet ska vara en av de mest prioriterade rättigheterna i vården 

(Andershed et al., 2013). Den palliativa vårdens värdegrund kan sammanfattas med fyra 

ledord vilka kortfattat kan beskrivas på följande sätt enligt Regionala cancercentrum i 

samverkan (2012): 

Närhet: ingen skall behöva dö ensam. Om man inte är nära eller närvarande kan man inte 

lyssna till önskemål och erbjuda vad hen behöver. Närhet betyder även närhet till 

närstående som också behöver stöd för att klara situationen.  

Helhet: innebär att man ser hela människans behov, vilket brukar sammanfattas i fyra 

kategorier, fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.  
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Kunskap: ingen människa är färdigbehandlad. Det finns mycket man kan göra för att 

förbättra en individs livskvalitet. Personal inom den palliativa vården skall erbjudas bästa 

möjliga utbildning och fortbildning.  

Empati: människans fysiska och existentiella utsatthet i livets slutskede fordrar stort 

personligt engagemang av personalen. 

 

Situationen för patienter i livets slutskede varierar från person till person. Vissa kan ha en 

stillsam symtombild och behov som kan tillgodoses via primärvårdens, den kommunala 

hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens vård och omsorg. Andra kan ha komplicerade 

symtom såsom smärta, oro, ångest, illamående och problem som kräver specialiserad 

palliativ vård, till exempel på sjukhus eller via avancerad hemsjukvård Socialstyrelsen 

(2013a). För att den svårt sjuke patienten skall få möjlighet att dö i hemmet behövs tillgång 

till specialiserad sjukvård som den vårdbehövande kan få tillgång till i hemmet. Målet med 

denna vård är att optimera patientens symtomkontroll (Ahiner-Elmqvist, Jordhoy, Jannert, 

Fayers & Kaasa, 2004)  

 

Vård i hemmet 

 

I och med Ädelreformen, 1992 fick kommuner betalningsansvar för personer som var 

medicinskt färdigbehandlade i den slutna vården och befogenhet att överta hemsjukvården 

i ordinärt boende exklusive läkarinsatser (Socialstyrelsen, 2010). Vad hemsjukvård 

egentligen är, finns ett flertal uppfattningar om, men vanligtvis anses hemsjukvård 

innebära medicinska insatser, rehabilitering, habilitering samt omvårdnad, som utförs av 

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal men även av vårdpersonal med delegering enligt 

patientsäkerhetslagen (SOU 2011:55). Hemsjukvården saknar en tydlig definition med 

fastställda kriterier. Lagstiftningen ger ingen tydlig bild av vad hemsjukvård är, vad den 

ska innehålla och hur den skiljer sig från annan vård (Socialstyrelsen, 2008). I den 

kommun där hemtjänsten i studien arbetar ansvarar kommunen för hemsjukvården.  

Hemsjukvården i Sverige delas sedan 2001 in i tre grupper (Socialstyrelsen, 2008).   

1. Primärvårdsansluten hemsjukvård (PAH)  

Hälso- och sjukvård som patienten genom huvudmannens åtagande och ansvar får i 

bostaden eller där patienten vistas. Hemsjukvård omfattar vård för patienter som är 

registrerade mottagare av hemsjukvård (Socialstyrelsen, 2008). 

2. Specialiserad somatisk hemsjukvård - Sjukhusansluten hemsjukvård (SAH)  

Specialiserad hemsjukvård räknas som sjukhusansluten öppen hälso- och sjukvård. Den 

sjukhusanslutna hemsjukvården är medicinskt specialiserad och oftast inriktad mot vård i 

livets slutskede. Denna del av hemsjukvården är landstingets ansvar och ingår inte i den 

hemsjukvård som kan tas över av kommunerna (Socialstyrelsen, 2008). 

3. Specialiserad psykiatrisk hemsjukvård  

All psykiatrisk hemsjukvård är specialiserad hälso- och sjukvård. Den psykiatriska 

hemsjukvården i ordinärt boende bör utföras av sjuksköterska med psykiatrisk kompetens. 

Även denna del av hemsjukvården är landstingets ansvar och ingår inte i den hemsjukvård 

som kan tas över av kommunerna. (Socialstyrelsen, 2008). 
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Specialiserad palliativ vård i hemmet  

Specialiserad somatisk hemsjukvård är främst inriktad mot vård i livets slutskede och 

utförs ofta med landstingen som huvudman (Socialstyrelsen, 2008). Men eftersom det 

saknas tydliga definitioner om hur hemsjukvården skall organiseras, ser den olika ut i 

landets landsting. I landstinget där denna studie genomfördes utgörs den specialiserade 

somatiska hemsjukvården av länsövergripande specialiserad palliativ klinik med team i alla 

kommuner. Det specialiserade palliativa teamet arbetar endast med specialiserad palliativ 

vård i hemmen. På landstingets största sjukhus finns även en specialiserad palliativ 

vårdavdelning som tillhör den palliativa kliniken. Vissa landsting erbjuder även 

specialiserad somatisk hemsjukvård till patienter med behov av avancerad hemsjukvård 

utan att patienterna har behov av specialiserad palliativ vård. Patienter vilka kan erhålla 

sådant stöd kan var cancerpatienter vilka genomgår tuffa behandlingsperioder (Stockholms 

Sjukhem, 2016)    

Dasch, Blum och Bausewein (2015) kommer i en tysk studie fram till att en av fem 

personer har behov av palliativ vård innan döden. Statistik visa att mer än 50 procent av 

patienterna, vilka drabbats av tumörsjukdomar, vårdas av regionala palliativa 

hemsjukvårds team. I en specialiserad palliativ verksamhet ska det finnas ett 

specialutbildat team med särskild expertis och erfarenhet av palliativ vård (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2012).  En patient, som behöver specialiserad palliativ vård 

kan få denna vård av verksamhet som bedriver allmän palliativ vård med stöd av ett 

palliativt konsultteam (Socialstyrelsen, 2013a). Men även om den specialiserade palliativa 

vården utvecklats i många länder de senaste åren behövs det i framtiden flera studier av 

vårdprogram och utvärderingar av hur specialiserade palliativa vårdens verksamheter 

fungerar (Zimmermann, Riechelmann, Krzyzanowska, Rodin och Tannock, 2008). 

Specialiserad palliativ vård i hemmet ska ges av specialiserade palliativa team, vilka kan se 

ut på flera olika sätt. Specialiserad palliativ vård i hemmet benämns i denna uppsats som 

palliativa team. Teamet ska innehålla sjuksköterska och läkare samt en person med 

psykosocial kompetens t.ex. kurator eller socionom. Teamet skall även ha tillgång till 

sjukgymnast och arbetsterapeut (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Med det 

unika tvärvetenskapliga team som erbjuds vid palliativ vård får patient och närstående 

många fördelar (Wiebe och Von Roenn, 2010). Klarare, Hagelin, Furst och Fossum (2013) 

menar att en del av funktionen i ett palliativt team kan vara att stödja personal, till exempel 

hemtjänst, vilka arbetar med de existentiella ytterligheter som palliativ vård kan innebära. 

 

Sjuksköterskans ansvarsområde 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2009) är omvårdnad sjuksköterskans ansvarsområde 

och specialitet vilket omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära 

arbetet. Legitimationen innebär att sjuksköterskor har ett självständigt yrkesansvar och är 

autonoma i sin yrkesutövning, samtidigt som de arbetar tillsammans med andra 

yrkeskategorier och professioner för att tillgodose patientens behov. Sjuksköterskan i det 

specialiserade palliativa teamet ska ansvara för patientens omvårdnad och det patientnära 

arbetet. Dessutom samverka med andra professioner som är involverade i patientens 

omvårdnad.  
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Omvårdnad 

Den främsta idén bakom begreppet omvårdnad är att lindra mänskligt lidande och att 

bevara och skydda liv och hälsa (Eriksson, 2002). Livskvalitet i livets slut inkluderar 

områdena fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella upplevelser. Livskvalitet 

inkluderar även delar som har att göra med att förbereda sig inför slutet av livet och döden, 

hur döden kan se ut (Hales, Zimmermann & Rodin, 2008). God omvårdnad innebär att 

individer tillförsäkras en god och säker vård utifrån behov och den aktuella situation som 

råder. Kvaliteten i omvårdnaden avgörs av enskilda sjuksköterskors kompetens, hur de 

bemöter personer och hur omvårdnadsinsatserna genomförs (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014).  

 

Vård i livets slut 

 

För att skapa möjlighet för den svårt sjuke personen och de närstående att förbereda sig är 

det av central betydelse att få insikt i att livet lider mot sitt slut. Under den sista tiden av 

livet bör alla få palliativ vård i livets slutskede, vård som kännetecknas av en helhetssyn på 

människan, som bekräftar livet och som betraktar döendet som en naturlig process 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Beslutet att övergå̊ till palliativ vård i livets 

slutskede sker efter det att läkare konstaterat antingen att den livsförlängande behandlingen 

inte längre är meningsfull, eller att den ger sådana allvarliga symtom eller bi- verkningar 

att patienten tar skada eller blir lidande av behandlingen i sig. Vården ska omfatta alla, 

oavsett ålder och diagnos. (Socialstyrelsen, 2013a). Palliativ vård ska göras tillgängliga på 

grundval av de problem och behov patienter uppvisar, och inte grunda sig på den 

diagnostiska grupp som en patient tillhör. Smärta, trötthet, anorexi, dispens, och ångest var 

vanliga symtom i livets slut vid avancerad cancer och icke-cancerdiagnosgrupper (Moens, 

Higginson & Harding 2014).  

 

Hemtjänstens roll vid palliativ omvårdnad i hemmet 

 

Enligt Socialtjänstlagen, 4 kap. 1 § (SOL 2001:453) har en enskild som inte själv kan 

tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd för sin 

försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Hemtjänst är inte definierat i 

lag, men används i propositioner och betänkanden från riksdagens utskott när man 

beskriver vilka typer av insatser som ska ingå i hemtjänst (Socialstyrelsen, 2012). Av alla 

patienter hemtjänsten bisträcker är 90 procent över 65 år (Socialstyrelsen, 2015). 

Personlig omvårdnad innebär att hemtjänsten tillgodoser patientens fysiska, psykiska och 

sociala behov, som t.ex. personlig hygien, hjälp att tillreda mat, stöd med påklädning och 

andra insatser som kan behövas för att minska den enskildes isolering eller för att personen 

ska känna sig trygg i sitt eget hem (Socialstyrelsen, 2012). Personlig omvårdnad och social 

service dominerar det arbete som hemtjänstpersonalen, det vill säga undersköterskor och 

vårdbiträden i hemtjänsten utför. De ansvarar bland annat för att observera och rapportera 

tillstånd som tyder på ohälsa till sjuksköterskan i hemsjukvården. En del av arbetet består 

också av sjukvård och rehabilitering (Socialstyrelsen, 2008).  

I denna uppsats innebär därför benämningen hemtjänstpersonal den personal som är 

anställd av kommunen som utför omvårdnad hos patienten; alltså både undersköterskor 

och vårdbiträden. Hemtjänstpersonal, vilka arbetar med patienter som har behov av 

palliativ vård och som får ett gott stöd av ledningen, kan bidra till en bättre omvårdnad för 
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patienten (Albinsson & Strang, 2002). Hemtjänstpersonal spelar en viktig roll inom 

palliativ omvårdnad genom att tillhandahålla personlig vård och observera symptom och 

effekterna av palliativa symtomlindrande behandlingar. Trots deras viktiga roll för 

omvårdnaden i livets slut får de sällan den uppmärksamhet och respekt de förtjänar. 

Dessutom är de ofta är oförberedda inför att ta itu med flera av fysiska, psykosociala och 

andliga behov hos patienter och närstående i livets slut (Ersek, 2003). Hemtjänstpersonal 

kan spela en viktig roll för att patienter i en palliativ vårdsituation skall få möjlighet att 

avsluta sitt liv i hemmet. Men det finns brister i forskningen hur deras roll fungerar när de 

vårdar patienter i sådana situationer (Devlin & McIlfatrick, 2009). 

 En majoritet av hemtjänstpersonalen anser att palliativ vård och vård i livets slutskede är 

en viktig del i deras arbete om än kan upplevas mer stressande än arbetet med andra 

klienter. Majoriteten av hemtjänstpersonalen anser ändå att det är givande att arbeta och 

hjälpa patienter i slutet av deras liv. Hemtjänstens insatser har avsevärd betydelse, när 

patienter befinner sig i den sista fasen av livet och har stora omvårdnadsbehov. Deras 

medverkan kan ge en individuellt anpassad vård (Devlin & McIlfatrick, 2010). Beck, 

Törnqvist och Edberg (2012) beskriver att det är viktigt med gott ledarskap och stöd för att 

hemtjänstpersonalen skall bidra till att vården håller hög kvalitet. 

 

Olika lagar styr hemstjänst och hemsjukvård 

Den ramlag vilken styr den specialiserade somatiska hemsjukvården är hälso- och 

sjukvårdslagen, vilket är en lag där riktlinjer och mål för all hälso- och sjukvård i Sverige 

regleras (Socialstyrelsen, 2008).  Hemtjänstens arbete styrs av socialtjänstlagen (SoL) 

(Socialstyrelsen, 2012). Biståndsbedömare avgör vilket bistånd hemtjänsten skall utföra för 

att patienten skall få sina behov tillgodosedda som till exempel stöd med den dagliga 

hygienen eller städning. Hemtjänsten får även utföra insatser på delegation av en 

sjuksköterska med stöd av hälso- och sjukvårdslagen (Socialstyrelsen, 2008). Hemtjänsten 

kan bistå med egenvård. Med egenvård menas i detta sammanhang en hälso- och 

sjukvårdsåtgärd som en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att 

en person själv kan utföra eller utför med hjälp av någon annan (Socialstyrelsen, 2013b). 

Problemformulering 

 

Patienter vilka har möjligheter till stöd av ett specialiserat palliativa team i det egna 

hemmet under slutet av sitt liv kan behöva hjälp med personlig omvårdnad. I specialiserade 

palliativa team som verkar i patienters hem finns inte alltid omvårdnadspersonal som kan 

hjälpa patienter med deras personliga omvårdnad tillgängliga. Dessa behov får ibland 

tillgodoses med hjälp av hemtjänstens personal. Att vårda de patienter vilka har stöd av ett 

specialiserat palliativt team kan vara en påfrestande uppgift för hemtjänstens personal då 

dessa kan få allvarligare symtomgenombrott än de patienter hemtjänsten vanligtvis stödjer. 

Ett fungerande samarbete mellan hemtjänsten och det specialiserade palliativa teamet är 

därför viktigt för att patienten skall erhålla god omvårdnad.  

SYFTE 

 

Syftet är att beskriva hemtjänstpersonalens upplevelse av stödet i omvårdnadsarbetet från 

ett specialiserat palliativt team. 

 



                      

6 

 

METOD 

 

Ansats 

 

Då syftet med studien var att beskriva ett fenomen, hemtjänstpersonals upplevelse, är den 

kvalitativa induktiva ansatsen lämplig. Polit och Beck (2012) beskriver hur den kvalitativa 

forskningen innebär att ett fenomen studeras inom det holistiska synsättet genom 

insamlande av beskrivande data. 

Design  

 

Polit och Beck (2012) menar att kvalitativ data är beskrivande, icke numerisk, till exempel 

dialoger från transkriberade ostrukturerade dialoger. I dialogen hjälper forskaren 

informanten beskriva sina upplevelser utan att själv leda diskussionen. Insamlandet av data 

gjordes medelst fokusgruppsintervjuer. Två intervjuer genomfördes med sammanlagt 

tretton informanter, åtta i den inledande pilotintervjun samt fem i intervju nummer två. 

Fokusgruppsmetodik är ett sätt att närma sig den kvalitativa forskningen som möjliggör en 

mängd uppfattningar inom ett avgränsat område (Jamieson & Williams, 2003). 

Fokusgrupper är särskilt lämpliga vid studier av attityder och erfarenheter (Kitzinger, 

1995). Fokusgruppsintervjun karakteriseras av en nondirektiv intervjustil där det viktigaste 

är att få fram en betydande samling av synpunkter på det som är fokus för gruppen (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Fokusgruppsintervjuer är noga planerade diskussioner i en homogen 

grupp informanter för att underlätta ett gott klimat under intervjun (Polit & Beck, 2012). 

Många forskare föreslår att fokusgrupperna bör ha mellan sex till tolv informanter, men vid 

känsligare ämnen kan det räcka med runt fem informanter (Polit & Beck, 2012).   

Genomförande 

 

Datainsamling 

Intervjuer genomfördes i två utvalda hemtjänstgrupper där medarbetarna hade arbetat med 

patienter, som haft stöd av ett specialiserat palliativt team. Hemtjänstgruppernas 

enhetschefer kontaktades för information och godkännande av intervjuer (bilaga.1). Före 

intervjuerna erhöll informanterna muntlig och skriftlig information, 

forskningspersonsinformation (bilaga.2) om studien där de fick bestämma om de ville 

deltaga i studien eller inte. Intervjuerna genomfördes i de olika hemtjänstgruppernas 

lokaler. Den fysiska miljön där intervjuerna genomfördes upplevdes som avslappnad där 

informanterna och den ansvariga för studien satt i soffor runt ett bord i ett avskilt rum. Före 

intervjun undertecknade informanterna ett intyg om informerat samtycke (bilaga.3). 

Intervjuerna genomfördes enligt en i förväg framtagen intervjuguide (bilaga.4). En 

intervjuguide är ett manus som mer eller mindre strängt strukturerar intervjuns förlopp. 

Guiden kan innehålla bara några av de ämnen som ska täckas, eller den kan vara en 

detaljerad sekvens av omsorgsfullt formulerade frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Price 

(2002) beskriver hur resultatet av en kvalitativ forskningsintervju kan förbättras med hjälp 

av stegrande frågor. Stegrande frågor är en teknik för att välja den mest lämpliga nivån av 

frågor där varje steg blir allt mer personligt och frågorna allt mer påträngande för att 

fördjupa intervjun och därmed få så ingående svar som möjligt. Forskaren inleder med 

frågor om åtgärder, process och handlingar. Nästa steg är att gå vidare med frågor rörande 

kunskap. De mest invasiva frågorna rör frågor om filosofi, alltså informanternas känslor 
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och värderingar i det studerade ämnet. Den ansvariga för studien försökte därför att 

konstruera sitt frågeformulär på ett liknade sätt i intervjuguiden(bilaga.4). 

En fördel med fokusgruppsintervjuer är att ha en moderator som leder diskussionen 

(Rothwell, 2010). På grund av brist på tillgängliga moderatorer genomfördes 

fokusgruppsintervjuerna i denna studie av den ansvariga för studien själv. Intervjuerna 

genomfördes i två hemtjänstgrupper. Den ansvariga för studien inledde intervjuerna med 

att informera informanterna på vilket sätt intervjuerna var tänkt att genomföras. Alla 

informanter fick chansen ett ställa frågor om intervjus genomförande. Ingen av 

informanterna hade någon fråga om genomförandet. Den första inspelning, pilotintervjun 

gav ett så pass gott resultat att den kunde användas som en del av resultatet. Vid 

pilotintervjun närvarade åtta och vid intervju nummer två närvarade fem personer. 

Fokusgruppsintervjuerna kan nedtecknas, spelas in, med eller utan bild. Att spela in 

intervjuerna utan bild är att rekommendera då alla uttalanden från informanterna blir 

exakta och en inspelning med bild riskerar att begränsa informanterna(Jamieson & 

Williams, 2003). Intervjuerna spelades därför in av den ansvariga för studien med hjälp av 

en bandspelare i fickformat. Intervjuerna svarade till studiens syfte och bidrog till ett brett 

och användbart resultat. Men vid ett flertal tillfällen under intervjuerna uppkom 

diskussioner kring andra vårdgivare vilka hemtjänsten erhöll stöd från, dessa diskussioner 

har till största del utelämnats då de inte svara mot studiens syfte.     

 

Dataanalys och databearbetning 

Banden med de inspelade intervjuerna transkriberades till text med hjälp av en 

läkarsekreterare på den arbetsplats där den ansvariga för studien är verksam. Sekreteraren 

informerades om sekretessen vid denna typ av studier. De transkriberade intervjuerna 

analyserades sedan av den ansvariga för studien. Vid analys av data från 

fokusgruppsintervjuer söker forskaren efter liknande ord, mönster och koncept (Jamieson 

& Williams, 2003).  

Krippendorff (2013) menar att en innehållsanalys är en metod inom den kvalitativa 

forskningen där forskaren kan skapa ett eget sammanhang av den analyserade texten. Data, 

vilken erhållits under fokusgruppsintervjuerna, genomgick en innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundmans (2004) förslag hur en kvalitativ innehållsanalys kan 

genomföras. De transkriberade texterna genomlästes ett flertal gånger för att hitta 

meningsbärande delar från de båda intervjuerna.  Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

kan meningsbärande delar utgöras av ord, meningar och stycken av text som hör ihop 

genom sitt innehåll och sammanhang. När de meningsbärande enheterna var utvalda 

kondenserades dessa. Kondensering avser en process som gör texten kortare och därmed 

mer lätthanterlig. Samtidigt som det centrala innehållet bevaras och inget väsentligt 

försvinner (Graneheim & Lundman, 2004). Dessa kondenserade meningsenheter har 

slutligen kodats. Koder är redskap som hjälper forskaren att reflektera över sina data på 

nya sätt (Graneheim & Lundman, 2004). Arbetet med att finna meningsbärande enheter, 

vilka kondenserades och slutligen kodades inspirerades av Graneheim och Lundmans 

(2004) modell. Under arbetet med att skapa koder användes ett ordbehandlingsprogram för 

att lättare få överblick på de olika delarna (tabell.1). Kodade segment av text placeras 

kollektivt i kategorier för att möjliggöra att data blir lättare att analysera och bildar en 

sammansatt data (Jamieson & Williams, 2003).  Graneheim och Lundman (2004) beskriver 

att skapandet av kategorier är grunden i kvalitativ innehållsanalys och de beskriver att 

ingen data skall gå att uteslutas på grund av avsaknad av kategori, men ingen data skall 

heller passa in i två kategorier. Kategorierna skall vara internt homogena och externt 

heterogena. Men då människan är till naturen komplex är det inte alltid möjligt att ha helt 
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uteslutande kategorier (Krippendorf, 2013).  Koderna lästes ett flertal tillfällen igenom 

tillsammans med de meningsbärande enheterna. Att dela in koderna i olika kategorier var 

på flera sätt ett komplicerat arbete. Dels var det svårigheter att dela in i kategorier då de 

olika koderna påminde om varandra, dels för att koderna kunde ha flera olika betydelser 

beroende på hur de tolkades. En kategori kan delas i flera subkategorier (Graneheim & 

Lundman, 2004). För att underlätta indelningen i kategorier delades koderna först in i 

subkategorier efter Graneheim och Lundman, (2004) förebild (tabell, 2) 

 

 

Tabell .1 Några exempel på kondensering och kodning av meningsbärande enheter. 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod 

Vi behöver ju aldrig känna att vi 
ringer i onödan, vi vet ju att det är 
en trygghet att vi kan ringa och man 
vet att man alltid kan ringa oavsett 
hur stort eller litet det är, 

Känns som en trygghet att kunna 
ringa 

Telefonkontakt med 
Palliativa teamet innebar 
trygghet 

Jag sade det när vi satt där det känns 
nästan som att man har träffat X 
redan fast man inte har varit där, 
bara det att man kan ha det med sig 
och vad ska man säga, när man 
redan kommer dit och vet om lite 
sådana små grejer än att man ska 
behöva fråga hennes x eller kanske 
henne när man kommer så att man 
är 

Informationen från Palliativa Teamet 
ökar kvaliteten vid första patient 
kontakten. 

Överrapporteringen ökar 
kvaliteten vid första mötet 

Det är väl (viktigt information) så att 
man vet hur personen är, i vilket 
stadium de är, hur med de är. Sedan 
beror det väl på hur situationen är 
där hemma om de är ensamma eller 
någon de lever med 

information om patientens fysiska 
tillstånd och sociala situation är viktig 

 

 

 

Information gällande 
patientens tillstånd och 
sociala situation var viktig  

 

 

Tabell.2 Kategorier, subkategorier och urval av koder 

 

 

 

Kategori Subkategori Urval av Koder  
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Urval  

 

Urvalet av informanter till fokusgruppsintervjuerna skedde genom ett bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurval i kvalitativa studier kallas ibland frivillighets urval, där forskaren 

behöver informanter som kan identifiera sig själva med forskarens frågeställning (Polit & 

Beck, 2012). Bekvämlighetsurval kan användas när informanterna skall rekryteras från en 

vårdinrättning eller specifik organisation. Informanter utsågs i hemtjänstgrupper i det 

geografiska området där den ansvariga för studien verkar.  

 

 

 

 

 

 

Organisation 

Samarbete Samarbete ökade patienters livskvalitet 

Viktigt med god struktur vid informationsträffar 

Rörigt för hemtjänsten om närstående och 

sjuksköterskor har olika mål 

 

Utmaningar inom 

organisationen 

Hemtjänst med inriktning mot palliativ vård. 

Palliativa teamets stöd till hemsjukvården skapade 

trygghet 

Otrygghet vid byte av vårdgivare 

Kompetensutveckling Behov av att utvärdera vården i vissa fall 

Önskade kunskap om hur man kan ge tröst och 

lindring till närstående 

Önskemål om utbildning vid omhändertagning av 

personer i livets slut  

 

 

 

 

 

 

Information 

Information i rätt tid Viktigt med patientinformation före första besöket 

Viktigt med information i god tid. Uppföljande 

information vid försämringar 

 

Informationens innehåll Information gällande patientens tillstånd och 

sociala situation var viktig.  

Hemtjänsten önskade även information om 

närståendes resurser. 

Viktigt med patient information även vid ej 

patientnära arbete 

 

 

 

 

 

 

 

Stöd 

Trygghet Palliativa teamets kunskaper kring deras patienter  

skapade trygghet för hemtjänsten 

Hemtjänsten kände sig tryggare i sitt arbete med 

stöd av Palliativt team. 

Tillgänglighet och 

telefonkontakt 

Tillgängligheten via telefon var bättre hos palliativa 

teamet än hos andra vårdgivare 

Palliativa teamets lättillgänglighet underlättade i 

vårdarbetet 

Gjorde inget om man ringde i onödan 

Pallitiva teamet tillgänglighet via telefon innebar 

trygghet 

Stöd och trygghet i 

omvårdnadsarbetet 

 

Palliativa teamets stöd till närstående underlättade 

hemtjänstens arbete  

Palliativa teamets stöd underlättade för hemtjänsten 

att ge vård 

Förtroende för palliativa teamet  

Stödet när patienter närmar sig 

livets slut 

Hemtjänst upplever sig väl förberedda när patienter 

avlider 

Påfrestande med yngre personer som är döende 

trots stöd. 

En patients död var lättare att hantera med stöd av 

teamet.   
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Eftersom gruppdynamiken är viktig vid fokusgruppsintervjuer är det viktigt att de personer 

som utses att deltaga bidrar till en homogen grupp för att en öppen och aktiv diskussion 

skall uppstå (Jamieson & Williams, 2003). Om gruppen är homogen är det bra om de 

utvalda informanterna har varierande ålder och kön för att resultatet skall bli bredare 

(Jamieson & Williams, 2003). Vid en fokusgruppsintervju är det viktigt att veta att målet 

med denna typ av intervju inte är att informanterna skall komma överens utan att alla yttrar 

sig om sina erfarenheter i ämnet även om deras åsikter skiljer sig åt, vilket en homogen 

grupp kan bidra till(Jamieson & Williams, 2003).  

För att säkerställa att informanterna till intervjuerna hade de kriterier som efterfrågades för 

att bidra till en sund fokusgruppsintervju var verksamhetscheferna ansvariga för 

urvalsprocessen. Hemtjänstcheferna upplystes om vikten av att informanterna hade 

förmåga att bidra till givande intervjuer med fokus på studiens syfte och 

inklusionskriterier. De av enhetschefen rekommenderade informanterna tillfrågades sedan 

av den ansvariga för studien om deras vilja att medverkan i studien. Samtliga valde att 

delta i studien och erhöll forskningspersons information(bilaga, 3) 

 

Av de informanter vilka utsågs delta i intervjuerna var en man och tolv kvinnor. Den 

deltagande mannen var informant under pilotintervjun. I intervju nummer två närvarade 

ingen man. Det låga antalet män speglar hemtjänstens könsfördelning i det aktuella 

området där intervjuerna genomfördes. Deltagarnas ålder var varierande i de båda 

intervjuerna viket även var önskvärt. 

 

Inklusionskriterier 

För att delta måste den frivillige informanten ha erfarenhet av att arbeta med patienter i 

livets slutskede i sin roll som hemtjänstpersonal, där patienten haft stöd av ett specialiserat 

palliativt team. Endast informanter vilka förstår eller kan läsa svenska inkluderades. I 

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:22) skrivs att hemtjänstpersonal bör ha 

utbildning, men det är inget krav, även om det betonas att det är värdefullt om 

hemtjänstpersonalen genomgått gymnasieskolans omvårdnadsprogram eller liknande. Då 

studiens syfte var att studera hemtjänstpersonalens upplevelse angavs därför inga kriterier 

på omvårdnads eller andra utbildningar bland hemtjänstpersonalen då formell utbildning 

inte är ett krav för att arbeta i hemtjänst.  

 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) skall forskaren informera uppgiftslämnare och 

undersöknings informanter om den aktuella forskningsuppgiftens syfte, 

informationskravet. Forskaren skall informera uppgiftslämnare och 

undersökningsinformanter om deras uppgift i projektet samt vilka villkor som gäller för 

deras deltagande. Uppgiftslämnare och undersökningsinformanter skall även upplysas om 

att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan utan någon 

konsekvens för den enskilde. Informationen skall omfatta alla de delar i den aktuella 

undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. Inför 

fokusgruppsintervjuerna informerades samtliga informanter om deras rättigheter att när 

som helst avbryta intervjun samt att det var helt frivilligt att ställa upp. Information kring 

risker och fördelar med att deltaga fick informanterna också före intervjuerna. 
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Informationen gavs även skriftligt, forskningspersonsinformation (bilaga 2). Alla 

informanters personliga uppgifter behandlas konfidentiellt av den ansvariga för studien för 

att minska risken för konsekvenser av deltagande. Då intervjuerna behandlande ämnen som 

hos informanterna kan väcka starka känslor var en kurator informerad om studien och 

kunde erbjuda sin hjälp om någon informant kunde behöva stöd efter intervjuerna. 

Informanterna informerades därför om möjlighet till kuratorskontakt före genomförandet 

av intervjuerna. Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentiellitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant satt att 

obehöriga inte kan ta del av dem, konfidentitliet kravet (Vetenskapsrådet, 2002). Allt 

insamlat material, såväl det inspelade som det transkriberade intervjuerna förvarades 

inlåsta på den ansvariga för studiens arbetsplats. Uppgifter insamlade om enskilda personer 

får endast användas for forskningsändamål, nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). All 

insamlad data kommer därför att förstöras så fort arbetet är slutfört och godkänt. 

Informanterna informerades även om att den information, vilken framkommit under 

intervjuerna inte skulle föras vidare under några som helst omständigheter. Något som var 

viktigt, då den ansvariga för studien även kunde ha viss yrkesrelaterad kontakt med deras 

kollegor och chefer i hemtjänsten. 

 

Etiskt godkännande 

Efter att projektplanen godkänts av examinatorn i januari 2016, skickades den till 

Sophiahemmet Högskolas Etiska Råd för utvärdering och önskemål om eventuella 

justeringar före projektets genomförande. Etiska rådet önskade några mindre förändringar i 

planen, vilka även genomfördes 

 

Samtycke 

Inför fokusgruppintervjuerna informerades hemtjänstpersonal och berörda chefer om 

studien och bakgrunden till den. Inför intervjuerna var det även viktigt att upplysa 

informanterna genom att vara tydlig med intervjufrågorna och vad intervjun skulle komma 

att innebära. Detta för att förbereda informanterna som skulle kunna uppleva 

intervjusituationen som påfrestande. Enligt 17 § i SFS (2003:460) får forskning bara 

utföras om forskningspersonen har samtyckt till den forskning som avser henne eller 

honom. Vidare beskrivs att ett samtycke gäller bara om forskningspersonen dessförinnan 

har fått information om forskningen, och samtycket skall vara frivilligt, uttryckligt och 

preciserat till viss forskning. Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersöknings 

informanters samtycke, samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2012) Samtycket skall 

dessutom dokumenteras. Samtliga informanter informerades om samtyckeskravet och vad 

det innebar. Därefter undertecknade samtliga utvalda informanter ett samtyckesformulär 

(bilaga 3).  

 

RESULTAT 

 

Studiens resultat presenteras under följande tre huvudkategorier: organisation, information 

och stöd med nio subkategorier.  

Organisation 

 

Under intervjuerna framkom det att arbetsorganisationen av det palliativa teamet och 

hemtjänsten fungerade bra. Arbetsklimatet i palliativa teamet och hemtjänsten 

konstaterades vara gott och samarbetet fungerade. Det fanns ändå delar som kunde 
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förbättras, det gällde framför allt kommunikationen och samarbetet mellan de olika 

huvudmännen, kommunen och landstinget. Om samarbetet mellan kommunen och 

landstinget kunde utvecklas, skulle det palliativa teamets stöd till hemtjänsten förändras till 

det bättre. 

Samarbete 

Under intervjuerna framkom, att för att stödet från det palliativa teamet skulle fungera, var 

samarbetet mellan hemtjänst och palliativa teamet avgörande. Det framkom att de 

informationsträffar som det palliativa teamet hade tillsammans med hemtjänst inte alltid 

organiserades så, att de hemtjänstpersonal, vilka skulle arbeta de närmaste dagarna var 

närvarande.  Något som upplevdes negativt, då de som skulle hjälpa patienten med 

omvårdnad riskerade att missa informationen. Det finns därför ett behov av att planera 

dessa träffar bättre. 

”det kan man tänka att man skulle behöva en organisation att man 

stämmer av, ska vi ha en informationsträff är det bra om de som skall 

jobba de närmaste dagarna är med” (P 3) 

Dessa åsikter framkom vid båda intervjutillfällena och upplevdes som viktigt för att 

samarbetet skall fungera bra. Båda grupperna uttryckte även att samarbetet ökar patienters 

livskvalitet.  

” om vi tänker på X. Hen hade verkligen livskvalitet in i det sista. Det 

gäller ju att man hjälps åt bara. Hen eldade vi ju hos bland annat och 

de(palliativa teamet) hjälpte till med smärtlindring och sånt. ” (P 10) 

En åsikt som framkom var att samarbetet fungerade bra och varken det palliativa teamet 

eller hemtjänsten hade någon prestige att vinna på att inte hjälpa varandra. När palliativa 

teamet eller hemtjänsten vårdade patienten väntade de olika grupperna på varandra utan att 

det vara några problem och om det behövdes kunde arbetsuppgifter utföras tillsammans. 

De tillfällen då det kunde uppstå problem i samarbetet var när närstående hade ett mål med 

vården och det palliativa teamet ett annat mål. Vad denna divergens i vårdens inriktning 

kunde bero på var varierande, men den kunde komma an på var i omvårdnadsprocessen 

patienten befann sig. Om det palliativa teamet uppfattade att patientens tillstånd 

försämrades att näringsintag främst var till för att minska upplevelse av tröst och hunger 

medan närstående upplevde att patienten behövde energi för att bli starkare fick 

hemtjänsten dubbla budskap och detta kunde påverka samarbetet med palliativa teamet 

negativt.  

 

Utmaningar inom organisationen 

Hemtjänstens personal har kommunen och det palliativa teamet har landstinget som 

huvudman. När hemtjänstens personal upplevde att samarbetet mellan dessa organisationer 

inte alltid fungerade tillfredställande. När vissa patienters situation förbättrades eller 

förändrades skrevs de ibland över till hemsjukvården. I det geografiska område där studien 

genomfördes är kommunen huvudman för hemsjukvården och landstinget är huvudman för 

den specialiserade palliativa vården i hemmet. När patienternas hemsjukvård bytte 

huvudman mellan landsting och kommun kunde hemtjänstens personal uppleva otrygghet. 

”och patienten kanske åker över till hemsjukvården, då blir ju vi ställda 

också, ena dagen är den kanske inskriven och sen kommer man på 

måndag och då pang bom nu ska vi kanske fixa det här men jag kan ju 

inte vända mig till er, vi får ta det den andra vägen istället, det blir 
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väldigt hattigt. Då känner man ju också att man inte gör ett bra jobb 

heller, ett riktigt lika bra jobb för man känner sig inte lika trygg i vad 

man ska göra” (P4) 

De situationer som båda grupperna tog upp rörde äldre multisjuka patienter med mycket 

olikartade symtom, dock ingen diagnos som var direkt livshotande. En av patienterna avled 

strax efter att den skrivits ut från det palliativa teamet. Detta gjorde att medarbetarna i 

hemsjukvården hade svårt att förstå varför inte patienten inte kunde få fortsätta vara 

inskriven i det palliativa teamet. Vid sådana tillfällen fick hemsjukvården ta över 

patienterna. En av de intervjuade upplevde att det palliativa teamet borde ge 

hemsjukvården stöd eftersom det palliativa teamet har bättre kunskaper om att lindra 

symtom som smärta, oro och illamående än hemsjukvården. Detta samarbete skulle även 

underlätta för hemtjänsten trodde informanten.  

”Det är en trygghet både för dem(patienterna) och för oss om palliativa 

teamet hjälper hemsjukvården i vissa situationer”. (P12) 

Ett flertal informanter uppgav att det vore bra om det fanns en särskild hemtjänstgrupp som 

var specialiserad inom palliativ vård och som tog hand om alla patienter, vilka var i behov 

av specialiserad palliativ vård. Dels för att få mer utbildning men även för att få mer 

resurser i form av tid att stödja patienterna. 

”Hemtjänst som endast hjälper palliativa, det tror jag på. Då känns det 

som att man får chansen att ge lite mer, få lite mera resurser, nu känns 

det lite mera allmänt i många fall kanske, då blir det lite mer 

specificerat.” (P12) 

Kompetensutveckling 

Det palliativa team som de intervjuade hemtjänstgrupperna samarbetade med erbjöd 

utbildning och handledning i flera fall. Exempel på utbildning som hemtjänstpersonalen 

erhållit var hur en sond för näringstillförsel fungerade. Dessa utbildningar upplevdes som 

berikande av hemtjänstens personal.  Men vad som kom fram under intervjuerna var att 

hemtjänstens personal även önskade utbildning för att kunna hantera emotionella, 

känsloladdade situationer. För att bättra på sitt kunnande i att vårda patienter som har stöd 

av ett palliativt team, utryckte flera åsikter om ytterligare kompetensutveckling och 

utbildning för att känna sig säkrare i sin yrkesutövning. En informant var särskilt ängslig 

för att hamna i situationen att en patients skulle avlida och att hen skulle bli tvungen att ta 

hand om patienten, även om hen visste att det inte var hemtjänstens uppgift. Det skulle 

ändå kännas tryggare att ha varit med om detta, ha sett en död person och veta hur den 

avlidnes kropp tas om hand.  

“Just när det gäller en person som är död så skulle det vara bra om vi 

kan vara där också och hjälpa palliativa teamet. Vi är många som inte 

har den erfarenheten” (P 9) 

Personal i hemtjänsten möter även många närstående. Att möta och stödja närstående är en 

del av hemtjänstens arbete, vilket inte upplevs som något problem i de flesta fall. Några 

informanter upplevde att det hände att patienter som har stöd av ett palliativt team är yngre 

än de patienter hemtjänsten stödjer i vanliga fall. I sådana lägen var det mer påfrestande att 

stödja de närstående. Ibland hade patienterna barn i hemmet, ibland var patientens föräldrar 

närvarande under vårdtiden, som ställde frågor och var ledsna. Dessa situationer upplevde 

några informanter som påfrestande och det var något de inte sällan kom i kontakt med.  
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”Jag tänker på att när anhöriga gråter, det skulle jag tycka vara jobbigt, 

ju yngre personer är och det skulle jag vilja veta lite hur man arbetar” 

(P 6) 

Information 

 

Diskussioner kring information var något som genomsyrade de båda genomförda 

intervjuerna. De båda intervjuade grupperna var i stort sett nöjda med informationen från 

det palliativa teamet. Enligt de intervjuade hemtjänstgrupperna brukade deras chef 

sammankalla till informationsträffar på uppdrag av palliativa teamet när patienter skulle 

beviljas hemtjänst. Informationsträffarna genomfördes när det enligt hemtjänstpersonalens 

schema var flest personal på plats. Vid varje tillfälle de intervjuade hemtjänstgrupperna 

fick i uppdrag att stödja en patient, vilka hade insatser av ett palliativt team med deras 

omvårdnad, uppgav de att de erhållit information om patienten av teamet. Många uttryckte 

hur viktigt det var med information för att göra ett bra arbete.  

Informationens innehåll 

Åsikterna om vikten av information från det palliativa teamet som gav stöd för 

hemtjänstens personal var entydig vid de båda intervjuerna. När hemtjänsten besöker en 

patient för första gången är det viktigt med lämplig information. Ett exempel var ett fall, 

när hemtjänsten åkte till en patient för första gången med endast informationen från 

biståndshandläggaren om vilka insatser patienten fått beviljade, vilket bland annat var hjälp 

på toa och dusch, men när hemtjänsten genomförde sitt första besök var patienten 

sängliggande med så starka smärtor att patienten inte ens kunde vända sig i sängen.  

“Patienten ligger i sängen och har ont så att man knappt kunde vända 

patienten, då är informationen om patienten viktig”(P8) 

Många informanter uttryckte att information kring patienternas fysiska tillstånd var av vikt. 

Om en patient riskerade att få symtomgenombrott som smärtor, oro eller illamående var 

det information som var viktig.  

Informationen styr hur hemtjänsten skall utföra sitt arbete. En åsikt var att i många fall när 

det gäller de patienter, vilka har stöd av ett palliativt team, är hemtjänstens arbete i hög 

grad inriktat på att stödja med omvårdnad, som att de hjälper patienterna att tvätta sig, 

hjälpa i och ur sängen och duscha. Om en patient har symtom som smärta är detta viktig 

information för att ha möjlighet att utföra omvårdande insatser på ett så lindrigt sätt som 

möjligt. 

Vikten av information om patientens sociala situation var en uppfattning som framfördes. 

En informant uttryckte att i vissa fall sköter närstående all omvårdnad själv och 

hemtjänsten behöver endast bistå med handräckning vid lägesförändringar. I andra fall är 

det otydligt om närstående inte kan eller vill bistå med omvårdnad. Vid sådana tillfällen 

uppstår osäkerhet, eftersom hemtjänsten är van att hjälpa till med tandborstning och 

tvättning av patienter. Har inte hemtjänsten information om att en patient undanbett sig den 

hjälpen riskerar de att kränka patienten eller deras närstående. En annan informant 

berättade om ett tillfälle, då patientens närstående gjorde intryck av att sköta det mesta av 

omvårdnaden. Det visade sig efter en tid att den anhörige inte gjorde mer än tog bort 

disken.  
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”….det väl också viktigt att veta vad den anhöriga kan hjälpa till med, 

att de kanske vill vara där och hjälpa till för det blir ju jättesvårt om 

man kommer och inte vet det också” (P4) 

En informant berättade att hen varit med om att det palliativa teamet inte informerat om en 

patient där de närstående hjälpte till med omvårdnad. Hemtjänstens uppgift hade då endast 

varit att städa hos patienten. Patienten var ung och svårt sjuk, med små barn. Hela 

situationen påverkade hemtjänsten då situationen var laddad. 

 

Information i rätt tid 

En bestämd åsikt många av de intervjuade utryckte, var att erhålla patientinformation i tid. 

Att komma hem till en patient utan att ha fått någon information om patienten leder till 

otrygghet och osäkerhet vilka arbetsuppgifter hemtjänsten skall utföra. Hemtjänsten erhöll 

alltid information i form av ett beslut, som angav vilket bistånd patienten hade beviljats av 

en biståndshandläggare. I den informationen beskrivs endast vad de skall utföra och hur 

lång tid det får ta. Enligt de intervjuade finns ingen information om patientens fysiska och 

psykiska skick, något som de intervjuade hemtjänstmedarbetarna gärna ville ha före deras 

första besök.  

 “Ibland har vi fått information efter att vi har börjat att gå hos 

patienten och då i regel vet vi ingenting när vi börjar” (P2) 

”Det vore bra om vi kanske fick patientinformation från palliativa 

teamet lite snabbare, innan man ska börja gå till någon hade varit bra 

tycker jag. Hittills har det ju gått några dagar innan, man blir lite vilsen 

och man har inte hunnit träffa palliativa teamet. Det hade nog varit bra 

innan. Kommer dit och vet inte riktigt vad vi möter, vi vet att personen 

behöver hjälpen men inte så mycket bakgrund.” (P10) 

Om hemtjänstens fick information före första besöket utrycktes att arbetet skulle bli 

säkrare. Att komma till en svårt sjuk person med omfattande omvårdnadsbehov med endast 

information om vilket beviljat bistånd patienten har men ingen övrig patient information 

var inte bra på flera sätt. Dels kändes det osäkert för den närvarande hemtjänstpersonalen 

men flera av de intervjuade uttryckte att de upplevde att de överförde sin osäkerhet på 

patienten. Känslan var att patienten kanske tyckte att besöket från hemtjänsten förvärrade 

deras situation.   

Man inte vill komma in som personal och verka osäker med någon som 

är så jättesjuk [...] Man vill ju inte att de ska må ännu sämre än vad de 

redan gör kanske (P1) 

Sammanfattningsvis utryckte eller instämde samtliga intervjuade i åsikten att det viktigaste 

var att få informationen om patienten före deras första besök. Det var viktigare att de fick 

information än under vilka former den gavs. Idén om att om det palliativa teamet hade 

möjlighet att titta förbi hemtjänstens lokaler och informera närvarande kortfattat 

inledningsvis om patienten före en planerad träff framfördes.  

 

Informationen från det palliativa teamet var vägledande och gav hemtjänsten trygghet i 

deras möte med patienten. Ingen av de intervjuade utryckte att informationen från det 

palliativa teamet var dålig. En informant uppgav att informationen var mycket upplysande 

och givande att det nästan kändes som att hen redan besökt patienten tidigare. 
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”Jag har varit med på informationsträffar med palliativa teamet och det 

var jätte bra om det de informerade” (P4) 

Efter att hemtjänsten erhållit information från palliativa teamet ökade tillfredsställelsen av 

ha gjort en god arbetsinsats. Att känna sig professionell i sitt arbete medförde även att en 

känsla av trygghet infann sig. 

”det är väl det där med informationen, om vi har fått det. Då tror jag att 

vi blir mer professionella Man känner sig mycket tryggare” (P 8) 

Att informationen genomfördes på så sätt att hemtjänsten fick möjlighet att träffa palliativa 

teamets sjuksköterskor öga mot öga gjorde att hemtjänstens personal kände att de var 

förberedda när de träffade en patient för första gången. Under intervjuerna framkom 

uppgifter som att andra vårdgivare inte brukade genomföra möten tillsammans med 

hemtjänstpersonalen på samma sätt. I de fallen erhöll de istället informationen i 

hemtjänstens journalsystem, via telefon eller inte alls. Att få informationen på det senare 

sättet gjorde att hemtjänsten inte kände sig lika förberedda vid mötet av en patient. 

Informationsträffarna med palliativa teamet där så många medarbetare som möjligt kunde 

medverka var en uppfattning som framfördes av flera av de intervjuade.  

”När man kommer så är man lite extra förberedd, att höra 

informationen via telefonen är en annan sak, sedan berätta vidare till 

annan personal. Då är det bättre att som palliativa teamet komma hit på 

informationsmöten.” (P7) 

Eftersom hemtjänsten utför arbete i patientens hem är de närstående ofta inblandade mer 

eller mindre. En känsla flera informanter uppgav var att om det fanns närstående hos 

patienten eller i deras närhet var det viktigt med patientinformation så att hemtjänstens 

personal även kan stödja de närstående. Om de patienter hemtjänsten möter haft stora 

problem med smärta, utdragen sjukdomshistoria eller andra problem orsakade av sjukdom 

är sannolikheten stor att det även påverkat de närstående. En av de intervjuade berättade att 

hemtjänsten förstod att de närstående ofta tagit ett stort ansvar innan hemtjänsten startade 

sitt arbete.  

”Information är bra i mötet med de anhöriga också, det blir ju väldigt 

personligt när vi är i hemmen och det här och de är väldigt dåliga, det 

är bra att veta lite grann att veta hur det har gått [...] Ja de anhöriga 

behöver ju stöd de också, man visar att de också har en betydelse.”(P9) 

Flera i hemtjänstpersonalen utryckte att de hade erfarenheter av att anpassa sig till 

situationen som råder runt patienten. Flera uppgav att om de stödjer patienter under en 

längre tid är det inte underligt om deras hälsoläge förändras över tid. En åsikt var att flera 

av dem, vilka hemtjänsten hjälper, försämras på grund av ålderdom eller sjukdom men då 

förändringen ofta sker succesivt fanns inget större behov av uppföljande information. Men 

vid snabba förändringar och vid tilltagande symtom som smärta och oro kunde det finnas 

anledning till uppföljande information till hemtjänsten 

Stöd 
 

Stödet från det palliativa teamet uppfattade hemtjänstpersonalen som nödvändigt och 

värdefullt och det kommer tydligt fram i intervjuerna. Under en del av intervjuerna 

diskuterade informanterna att stödet från andra vårdgivare inte fungerade tillfredsställande, 

något som helt lyfts ur resultatet då det inte har något med syftet att göra. Möjligtvis kunde 
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det ha betydelse för att belysa vikten av stöd. Det palliativa teamets stöd gav trygghet för 

hemtjänstpersonalen på flera olika nivåer, inga negativa åsikter lyftes av någon informant. 

Många berättade med ett leende hur de uppskattade det palliativa teamets stöd. Åsikter 

framkom om förbättringar som kan ske inom organisation och information men 

upplevelsen över stödet var odelat positivt.  

Trygghet 

Några informanter betonade hur tryggheten från palliativa teamet påverkade dem positivt. 

Trygghet i patientkontakten var något som lyftes fram. När hemtjänstpersonal arbetade hos 

patienter, som hade stöd av ett palliativt team, upplevde de att patienternas situation många 

gånger var svår och hemtjänsten behövde från och till ta personlig kontakt med teamet. 

Kontakten kunde röra frågor kring symtom som smärta och oro. Vid dessa kontakter 

upplevdes palliativa teamets kunskap kring alla enskilda patienter som överlägsen. Att 

palliativa teamets kunskap om patienterna gav hemtjänsten trygghet var åsikter som 

framkom under intervjuerna. Om palliativa teamet visat osäkerhet vid frågor om patienter 

skulle hemtjänsten upplevt sig som osäker och tryggheten i arbetet försvunnit. En 

informant betonade att upplevelsen av trygghet var extra viktigt med palliativa teamets 

patienter, då de upplevdes som sjukare och med fler symtom än andra patienter som 

hemtjänsten kommer i kontakt med. 

”Att vi får jättebra stöd och vi kan ringa palliativa teamet när som helst, 

utan att man måste diskutera så mycket, de vet bättre om deras sjukdom, 

förloppet och vad som behövs för dem och de vet att kan vara väldigt 

påfrestande för patienterna och då tror jag vi blir tryggare om vi har 

stöd från palliativa teamet” (P10) 

 

Under intervjuerna återkom informanterna till hur viktigt stödet från teamet är för 

hemtjänsten. De framförde missnöje med uteblivet stöd från andra vårdgivare. Som nämnts 

ovan är detta inget som har med denna studie att göra. Enbart som en betoning på hur 

viktigt det är med stöd. 

Där ser man skillnaden som patienten vi har på med stöd från (andra 

vårdgivare), patienten är ju inte ansluten till dom (palliativa teamet) 

vilket gör att man kände sig tryggare med patienter som har stöd av 

palliativa teamet än vad man gör hos den patienten (P7) 

 

Tillgänglighet och telefonkontakt 

En viktig synpunkt som framkom från informanterna under intervjuerna var 

tillgängligheten. Att det fanns ett telefonnummer där någon svarade dygnet runt. Men det 

som uppskattades av informanterna var att sjuksköterskorna i palliativa teamet var inställda 

på att besöka patienter med kort varsel om hemtjänstpersonal önskade stöd och rådgivning 

i någon situation. Några informanter berättade om tillfällen där de varit hos patienter för att 

hjälpa med omvårdnad och känt behov att kontakta palliativa teamet under natten då 

patienter haft svåra smärtor. Sjuksköterskan i palliativa teamet hade varit på plats efter kort 

stund trots att kontakten skett på natten när sjuksköterskan i det palliativa teamet haft 

beredskap i hemmet och sov, när kontakten togs.  

Vi säger bara vad som har hänt och känns dem och vilka symtom har de 

just nu och de (palliativa teamet) vet vad som behövs för att hjälpa till 

och är också snabbt på plats. Framför allt tillgängligheten är det bästa 
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för oss och för dem (patienterna) självklart. Eller om man har för mycket 

smärta och vänta och vänta där varje sekund är en evighet för dem tror 

jag. (P7)  

Vissa av informanterna utryckte att deras egna kunskaper kring patienter vilka ha stöd av 

ett palliativt team var begränsade. Vissa sade att de kunde uppleva en viss spänning inför 

besök hos dessa patienter och under besöken. Den spänningen var särskilt påtaglig när det 

var yngre patienter. Informanterna uttryckte åsikten att vid kontakt med det palliativa 

teamet upplevdes det som att sjuksköterskorna var väl utbildade i palliativ vård och 

kunniga om vilka problem de patienter som var inskrivna i det palliativa teamet kunde 

drabbas av. Sjuksköterskornas kunskaper fanns sedan hela tiden tillgänglig då hemtjänsten 

kunde nå palliativa teamet dygnet runt. 

“det är klart att man kommer till nya personer speciellt svårt sjuka och 

man inte har den utbildningen själv och kunskapen så är ju verkligen den 

stora delen av vi kan ringa och fråga om vad som helst och när som 

helst”(P2) 

En informant uttryckte hur hen upplevde skillnaden i tillgänglighet mellan palliativa 

teamets sjuksköterskor och sjuksköterskor från andra vårdgivare. Att ha någon att vända 

sig till oavsett problemets art eller storlek. Tillgängligheten via telefon var något flera 

informanter tog upp som positivt och skilde ut det palliativa teamet från andra vårdgivare 

de kunde vända sig till. Att ha tillgång till palliativa teamets journummer var stark trygghet 

uttryckte en informant. Att bara veta att man har någon att ringa även om det inte behövs 

ger trygghet och stöd i arbetet.  

“ man vet att man alltid kan ringa oavsett hur stort eller litet det är, hos 

patienter med stöd av hemsjukvården har vi ju ingen som man kan ringa 

så” (P3) 

En annan åsikt som framkom angående tillgängligheten var att även om viss osäkerhet 

kvarstod efter ett telefonsamtal med det palliativa teamets sjuksköterskor upplevdes det 

inte som besvärande att behöva ringa igen. Något som även det skilde det palliativa teamet 

från andra vårdgivare. Även om hemtjänstens personal ringde i onödan som en informant 

utryckte det så spelade det inte så sto roll 

”Det är en skön känsla att det bara är att ringa och det är okej, hellre 

ringer vi två gånger än en för lite” (P1) 

En informant tog upp den jobbiga känslan att ringa efter klockan 22 då det palliativa 

teamets sjuksköterskor arbetade med beredskap i hemmet. Det var en påfrestande känsla 

men samtidigt viktigt att ha någon att kontakta under natten då även vissa patienter kunde 

drabbas av problem som hemtjänsten inte kände sig trygga med att hantera själva. 

Stöd och trygghet i omvårdnadsarbetet 

Samtliga informanter utryckte att de upplevde att stödet från palliativa teamet underlättade 

deras omvårdnadsarbete.  En åsikt var att när de visste att patienten de skulle arbeta hos var 

inskriven i det palliativa teamet ökade deras trygghet i arbetet som hemtjänstens personal 

själva utförde. Att bara veta, att patienten hade stöd av det palliativa teamet, ingav alltså 

trygghet. Hemtjänsten visste att de kunde få stöd och råd om det uppstod problematiska 

situationer.  



                      

19 

 

“ Jag tycker att den där biten kommer in i frågan att i alla fall att det 

här att de (Palliativa teamet) också finns till hands [...]tryggheten 

framför allt att vi vet också” (P2) 

Att vårda patienter med stöd av ett palliativt team upplevdes som mer krävande än att 

vårda andra patienter, var en uppfattning som framfördes vid ett flertal tillfällen. Flera 

informanter tyckte att de hade förmåga att anpassa sig till de situationer som råder men när 

det gällde de patienter som hade stöd av ett palliativt team kom tankarna oftare tillbaka till 

arbetssituationer även under ledigheter. I synnerhet gällde detta patienter vars liv 

upplevdes lida mot sitt slut. 

“Vi är väl duktiga på att anpassa oss, man kan inte ha någon 

föreställning egentligen, man har ju med sig det hem när man är ledig 

och undrar om de är kvar när man kommer tillbaka till jobbet, man har 

ju det i huvudet” (P12) 

Att veta att man hade stöd av det palliativa teamet i svåra situationer som när patienter led 

av smärta och oro men även när det var spända situationer med närstående ingav tillit.  

Det palliativa teamets erfarenhet och kompetens ingav förtroende i påfrestande situationer. 

Det praktiska stödet från det palliativa teamet medförde att osäkerheten minskade och 

tryggheten ökade i mötet med det palliativa teamets patienter. Informanterna hade svårt att 

sätta ord på vad exakt det palliativa teamet gjorde för att inge trygghet och stöd. Teamet 

hade ett inarbetat förtroende och god kompetens ansåg många. 

”Dom jobbar ju bara med det där hela tiden och då känner man att man 

litar väldigt mycket på er, jag kan känna så” (P1) 

I kontakten med närstående var palliativa teamet ett stöd för hemtjänsten. En informant 

berättade om ett fall där en patient försämrades och inte orkade äta och drack väldigt lite. 

Hemtjänsten upplevde det som pressande när patientens närstående ville att hemtjänsten 

skulle mata patienten, trots att patienten inte orkade. När palliativa teamet talat med de 

närstående om situationen ökade förståelsen för att patienten inte kunde äta och inte skulle 

bli piggare av att äta, då tröttheten berodde på en svår sjukdom och inte på dåligt matintag. 

Den pressade situationen för hemtjänsten lättade då de kunde fokusera på patientens 

omvårdnad. 

Stödet när patienter närmar sig livets slut 

För patienter som fick stöd av ett palliativt team var döden inte oväntad. Hos dessa 

patienter var det lugnt och hela situationen runt personen som var döende upplevdes som 

stillsam. I en ändå ömtålig belägenhet kände sig hemtjänsten trygg. Även om en informant 

utryckte att det var sorgligt när patienten dog, var det väntat och odramatiskt i de flesta fall 

Det blir en annan situation när de dör, det är liksom mera väntat när de 

har hjälp av de (palliativa teamet).” (P 10) 

Det är ju på ett annat vis, det är ju lugnt och stilla, vi tycker det är skönt 

att de får somna in”(P 12) 

En informant berättade om ett tillfälle då hen varit och hjälpt en yngre person som närmade 

sig livets slut. Den situationen upplevdes som påfrestande utöver det vanliga eftersom 

personen var yngre och döende. Även om hen som hemtjänstpersonal hade stöd av det 

palliativa teamet i hur omvårdande skulle genomföras var det en psykiskt påfrestande 
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situation.   

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Metodval 

Då syftet med denna studie var att studera hemtjänstpersonals upplevelse av stödet från ett 

specialiserad palliativt team valdes kvalitativ metod med fokusgruppsintervjuer. Att göra 

studien genom att studera litteraturöversikter ansågs ge ett otillräckligt underlag för att 

åstadkomma ett resultat på bredden, eftersom få vetenskapliga artiklar fanns som belyste 

hemtjänstpersonals upplevelser fanns tillgängliga. Fokusgruppsintervjuer är en kvalitativ 

metod som möjliggör forskning när en mängd uppfattningar skall studeras inom ett 

definierat område (Jamieson & William, 2003). Gruppen som skulle intervjuas var 

omvårdnadspersonal inom hemtjänsten, där intervjuerna skulle spegla gruppens 

upplevelser på ett mångfacetterat sätt och för att fånga så många åsikter som möjligt. Även 

Hartman (2004) beskriver hur kvalitativ forskning är att föredra när det gäller att kartlägga 

människors upplevelser av sin situation.  

Polit och Beck (2012) beskriver hur fokusgruppsintervjuer är fördelaktiga att använda som 

metod när forskaren vill ha så många åsikter som möjligt under en begränsad tid, då flera 

olika åsikter framförs vid samma tillfälle. Men Polit och Beck (2012) menar även att det 

finns risker med denna metod, då det kan finnas informanter som inte vågar tala fritt eller 

säga sin åsikt inför gruppen eller att en stark person framför en åsikt, som ingen vågar säga 

emot. Denna mening speglar då felaktigt hela gruppens uppfattningar. Under intervjuerna 

valde alla informanter att säga något, en begränsning är dock att några informanter endast 

valde att instämma med övriga informanter och inte utrycka någon egen åsikt. Trots denna 

eventuella brist var vald datainsamlingsmetod godtagbar då det sammanvägda resultatet 

från intervjuerna svarade bra mot syftet och många olika åsikter framfördes. 

 

Intervjuguide  

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en i förväg framtagen intervjuguide (bilaga.4). För 

att hålla fokus under en fokusgruppsintervju är det viktigt att det finns en i förväg 

framtagen semi-eller ostrukturerad fråge guide med öppna frågor för att bidra till fria och 

multidimensionella svar (Jamieson & William, 2003). En intervjuguide bidrar till att hålla 

fokus på informanternas åsikter, då det finns en risk att intervjuarens emfas påverkar 

(Jamieson & William, 2003).  Intervjuguiden innehöll förberedande information till 

informanterna samt nio intervjufrågor. Allt eftersom intervjun framskred uppstod behov av 

att ställa uppföljande frågor samt frågor för att förtydliga vissa svar. Frågeformuläret var 

konstruerat så att frågorna inledningsvis var av mer allmän karaktär men övergick till att 

bli allt mer personliga och privata. Enligt Price (2002) är användandet av stegrande frågor 

(laddered questions) en metod för att förbättrar den kvalitativa forskningsintervjun.   

Urval 

Ett informationsbrev skickades till enhetscheferna i kommunen där studien genomfördes 

efter att de kontaktats via telefon. Detta för att ytterligare uppmärksamma enhetscheferna 

om studien så att informationsbrevet uppmärksammades när det anlände. Enligt Jamieson 

och William (2003) är det viktigt att informanterna i en fokusgruppsintervju är en 

homogen grupp med god dynamik och kunskap i ämnet för att uppnå ett resultat av 

intervjun som svarar mot studiens syfte. Enhetschefen ombads rekommendera fem till åtta 
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presumtiva informanter till varje intervju som borde passa med de urval studien 

förespråkade, Jamieson och William (2003). Enhetschefen fick instruktioner att kraven för 

påtänka informanterna var, att de skulle ha erfarenheter av att arbeta med patienter i 

hemmet, vilka var inskriva i det palliativa teamet, samt att de kunde förstå, tala och läsa 

svenska.  Informanterna tillfrågades av den ansvariga för studien och samtliga valde att 

deltaga. Informanterna var undersköterskor och vårdbiträden och samtliga höll med om att 

de hade den efterfrågade erfarenheten. Samtliga informanter informerades om vad 

informerat samtycke(bilaga 2) innebar och undertecknade sedan detta samtycke. 

 

Pilotintervju 

När studiens examinator godkänt projektplanen genomfördes en pilotintervju. En pilot 

studie kan fylla flera olika funktioner, som att kontrollera att metoden är rätt för att erhålla 

ett trovärdigt resultat i förhållande till studiens syfte samt för att uppmärksamma problem. 

(Jamieson & William, 2003).  En enhetschef för en av kommunens hemtjänstgrupper 

kontaktades och ombads utse fem till åtta potentiella informanter från en hemtjänstgrupp 

till en pilotintervju. Enhetschefen frågade åtta personer som passade det önskade urvalet 

och alla åtta potentiella informanter visade intressen att delta i studien. Alla tillfrågades om 

de ville deltaga före intervjun av ansvarig för studien, samtliga valde även att deltaga. 

Intervjun spelades in på en bandspelare. Före intervjun hade bandspelaren testats genom att 

spela in ett allmänt samtal för att säkerställa bandspelarens funktion. Inledningen av 

intervjun kändes något nervös men kunde genomföras på ett tillfredsställande sätt. 

Pilotintervjun kunde därför användas i resultatet.  

 

Genomförande 

Enhetscheferna gav hemtjänstmedarbetarna godkännande att få deltaga i studien på 

arbetstid, eftersom det inte utgick någon ersättning från den ansvarige för studien. En 

informant vilken deltog i intervjun på sin lediga dag erhöll övertidsersättning från sin 

arbetsgivare. Övriga informanter kunde genomföra intervjun på sin arbetstid. 

Fokusgruppsintervjuer skall hållas i lokaler som inte upplevs som hotande, omgivningen 

skall inte vara störande och utrymmet skall inte vara lättillgängligt. Det är även viktigt att 

samtliga sitter bra och avkopplat på ett sådant sätt att de kan ha ögonkontakt med varandra 

(Jamieson & William, 2003). Intervjuerna genomfördes i två olika samlingslokaler för 

hemtjänsten. Lokalerna upplevdes som lugna och inga störande patientlarm eller telefoner 

var påslagna i lokalerna, då dessa sköttes av kolleger, vilka inte var med i intervjuerna. 

Lokalerna fanns anslutning till hemtjänstens övriga lokaler där de tillbringar sina raster. 

Under båda intervjuerna satt den ansvariga för studien och informanterna samlade runt ett 

bord i soffor där alla kunde ha ögonkontakt med varandra och intervjuaren. Under intervju 

nummer två var en av informanterna tvungen att gå ut för ett privatsamtal under en kort 

stund, vilket inte upplevdes ha påverkat de övriga informanternas uppmärksamhet eller 

koncentration. Intervjuerna spelades in med hjälp av en bandspelare. Under intervjuerna 

gjordes även anteckningar som stöd. Innan inspelningen startade erhölls information för att 

förtydliga enligt intervjuguiden (bilaga 4) Före intervju två uppstod vissa samtal i väntan 

på att alla informanter anlände, vilka antecknades för att används i resultatet. En viss 

spänning uppstod under båda intervjuerna i samband med att bandinspelningen startades 

men avtog snabbt.  

En avgörande faktor för att uppnå ett gott resultat under en fokusgrupp intervju är att en 

kompetent moderator, vilken är insatt i forskningen är närvarande (Jamieson & William, 

2003). Moderatorn är ofta den person som är ansvarig för forskningen. Då personen som 

genomförde intervjuerna var både ansvarig för att samla in data och moderator uppstod vid 
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några tillfällen under båda intervjuerna tillfällen då intervjuaren behövde kontrollera sina 

anteckningar och tänka tillbaka, något som kan ha gjort intervjuerna kan ha upplevts som 

något oorganiserade av informanterna. Ingen informant uttryckte dock någon sådan åsikt 

efter att intervjuerna genomförts på frågan från intervjuaren.  

Det är inte ett måste men en fördel om moderatorn har tidigare erfarenhet av 

fokusgruppsintervjuer i det ämne studien skall avhandla (Jamieson & William, 2003). Den 

ansvariga för studien som även genomförde intervjuerna var väl insatt i det avhandlade 

ämnet vilket kunde bidra till att resultatet blev bättre. 

Polit och Beck (2012) beskriver svårigheten med att ha förtroende för forskaren om denne 

har nära relationer med ledningen eller om forskaren är medlem i någon grupp som 

forskningen berör. Den ansvarige för studien arbetar i det palliativa team där de intervjuade 

hemtjänstgrupperna verkar. Samma person har genomfört träffar med flera av 

informanterna och givit dessa stöd i omvårdnads situationer. Informanterna informerades 

före intervjuerna att det var viktigt att säga sina åsikt för att forskningen skall spegla 

verkligheten och att inget av det som sades skulle föras vidare till någon utomstående utan 

att informationen avidentifierats. Det kan dock finnas en risk att informanter inte haft 

förtroende personen som genomförde intervjuerna och därmed inte yppat sin åsikt. 

Polit och Beck (2012) menar att det finns en risk att informanter i kvalitativa forsknings- 

intervjuer vill vara artiga mot forskaren genom att säga sådant, som de tror att forskaren 

vill höra. Informanter kan även undvika att berätta betydelsefull information då de kan tro 

att forskaren har större kunskaper än informanterna. De båda genomföra intervjuerna 

upplevdes som avspända och ingen av informanterna upplevdes hålla tillbaka sina åsikter. 

Innan intervjuerna kom igång diskuterades allmänna ämnen inom grupperna, vilket bidrog 

till att atmosfären under intervjuerna upplevdes som avspänd av den ansvariga för studien. 

 

Dataanalys och bearbetning 

Efter att intervjuerna genomförts lyssnades intervjuerna igenom och sedan översattes de 

ordagrant till text, transkriberades. Texten lästes igenom ett flertal gånger tillsammans med 

anteckningarna från de båda intervjuerna. Graneheim och Lundman (2003) beskriver hur 

analys av kvalitativa texter genomförs med hjälp av att forskaren söker efter 

meningsbärande enheter i det transkriberade intervjuerna. Dessa meningsenheter, 

kondenseras, det vill säga att de kortas ned för att slutligen kodas, vilket innebär att varje 

meningsbärande enhet får en kod. När texten genomlästes sökte den ansvariga för studien 

efter dessa segment av text, meningsbärande enheter. Dessa kondenserades och slutligen 

gavs varje enhet en kod. Jamieson och William (2003) beskriver hur analys av data från en 

fokusgruppsintervju innebär att forskaren letar efter data liknande ord, mönster och 

koncept. Segment av text kodas för att hitta likartade segment som kan organiseras i olika 

kategorier. Koderna från de kondenserade enheterna delades in i underkategorier och 

kategorier.  

Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 

Enligt Graneheim och Lundman (2003) kan möjligheten att bedöma trovärdigheten i en 

kvalitativ innehållsanalys förbättras om forskaren tydligt beskrivit processen där 

meningsbärande enheter kondenseras och slutligen kodas.  I studien finns en tydlig 

beskrivning och exempel på hur kondenseringsprocessen genomfördes vilket ökade 

trovärdigheten. Graneheim och Lundman (2003) menar även att trovärdigheten ökar 

genom att låta andra forskare och experter i en dialog ge synpunkter på hur resultatet av 

den insamlade data hanterats. Den ansvariga för studien översände de transkriberade 



                      

23 

 

texterna, ett urval av kondenseringsprocessen samt förslag på kategorier och subkategorier 

till den handledare vilken stod till förfogande under hela forskningsprocessen. Handledaren 

gav råd och förslag till förändringar tillsammans med den ansvariga för studien vilket 

förstärkte trovärdigheten i resultatet. 

När det gäller pålitlighet menar Graneheim och Lundman (2003)  att det finns en risk att 

forskarens fokus förändras under datainsamlingsprocessen om datainsamlingen pågår 

under en lång tid. Vilket kan leda till att målet vid de olika datainsamlings tillfällena 

förändras över tid. Denna studie pågick under 20 veckor men datainsamlingen, det vill 

säga fokusgruppsintervjuerna, ägde rum med fem dagars mellanrum.  Dessa fem dagar 

gav, förutom en kort reflektion, inte den ansvariga för studien anledning att ändra fokus vid 

intervjuerna.  

Överförbarhet innebär till vilken grad studiens resultat går att överföra till andra grupper 

och situationer. För att underlätta överförbarheten är det värdefullt att ge en klar och tydlig 

beskrivning av kultur, sammanhang, urval, datainsamling och analysprocessen. En rik och 

kraftfull presentation av resultaten tillsammans med lämpliga citat ökar också 

överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2003). Studiens bakgrund och metod beskrevs 

ingående. Resultaten av fokusgruppsintervjuerna redovisades på ett utförligt sätt med hjälp 

av tabel.1 och tabel.2. I redovisningen finns även ett flertal citat från 

fokusgruppsintervjuerna som förstärker resultatet.  

 

Idag finns ingen planerad, gemensam struktur i Sverige för hur den palliativa vården ska 

kunna komma människor i behov av denna tillgodo (Regionala cancercentrum i samverkan 

2012). Då studien endast genomförts i en kommun och ett landsting går det inte att 

överföra studiens resultat då organisationen och strukturen av den palliativa vården skiljer 

sig mellan olika geografiska områden i Sverige. Enligt Graneheim och Lundman (2003) 

kan författarna till studier ge förslag om överförbarhet, men det är läsarens beslut huruvida 

resultaten kan överföras till ett annat sammanhang.    

Resultatdiskussion 

 

Under intervjuerna framkom att hemtjänstpersonalen, som i sitt arbete hade haft kontakt 

med patienter, som hade stöd av ett palliativt team, upplevde sitt arbete som meningsfullt.  

Ingen av de intervjuade uppgav att de inte ville fortsätta arbeta med dessa patienter trots att 

många hade varit med om situationer, som varit svåra för både hemtjänst, patienter och 

närstående. Något som även bekräftas i Devlin och McIlfatrick (2010) studie av 

hemtjänstpersonal i palliativa vårdsituationer. Trots att den palliativa vårdsituationen 

kunde vara stressande upplevdes den som givande. 

Alla informanter var överens om att stödet från det palliativa teamet var bra. Det palliativa 

teamets sjuksköterskor upplevdes ha en kompetens vilken ingav trygghet och stöd. De 

negativa åsikter som framkom under intervjuerna rörde inte det direkta stödet från 

palliativa teamet utan var mer av organisatorisk art. En del av informanternas missnöje 

med andra vårdgivare framkom under intervjuerna. Dessa diskussioner har i stort sett 

uteslutits från resultatet då den informationen inte är relevant med hänsyn till syftet. Endast 

de delar då andra vårdgivare jämförs med det palliativa teamet har inkluderats.  

 

Av resultatet framgår hur viktigt hemtjänsten upplevde att stödet från det palliativa teamet 

var för att de skulle vara trygga i sitt arbete med omvårdnaden av patienter. Samarbetet 

mellan palliativa teamet och hemtjänsten var ett teamarbete där patientens omvårdnad var 
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det viktigaste. Svensk sjuksköterskeförening (2014) har i en översättning av ICN:s, 

International Council of Nurses tagit fram etiska regler för sjuksköterskor. I dessa regler 

beskrivs bland annat hur Sjuksköterskan vidtar lämpliga åtgärder för att stödja och vägleda 

medarbetare att utveckla högre etisk medvetenhet. Att medverka i ett teamarbete 

tillsammans med andra, i detta fall med hemtjänsten var ett sätt för sjuksköterskor att följa 

denna etiska kod.  

Ingen av de intervjuade upplevde att deras fysiska arbetssituation när de arbetade med det 

palliativa teamets patienter var annorlunda än den de möter hos övriga patienter.  Den 

intervjuade hemtjänstpersonalen upplevde att de erhöll god information från det palliativa 

teamet när det gällde praktiska moment, som exempelvis hur sonder för näringstillförsel 

fungerar. Information kring emotionella och känslomässiga situationer efterfrågades 

däremot. Psykiskt ansträngande situationer kunde vid vissa tillfällen vara påfrestande och 

information om hur man hanterar sådana tillstånd skulle underlättat i arbetet. Lovatt et al. 

(2014) kommer i en brittisk studie fram till att en viktig del av hemtjänstmedarbetarnas 

uppgift är att tillhandahålla emotionellt stöd i patienternas hem. Hemtjänstmedarbetarna 

förväntas bibehålla och utveckla en professionell gräns mellan deras egen roll och de 

sörjande närstående. Den intervjuade hemtjänstpersonalen önskade information om 

bemötande i just sådan situationer.  

Vidare menar Lovatt et al. (2014) att deras forskning visar att den vardagliga kontakten 

med hemtjänstpersonalen, genom vardagliga icke medicinska samtal med patienter och 

närstående är viktigt. Vissa patienter i Lovatt et al. (2014) forskning kände ibland 

förtroende att berätta saker för hemtjänstpersonalens som de inte kunde berätta för sina 

närstående. Vid sådana tillfällen är det viktigt att hemtjänstpersonalen upplever att de har 

verktyg att genomföra sådana samtal, för att stödja patienter och närstående.  

I Larsson, Karlqvist, Westerberg och Gard (2013) studie av hemtjänstpersonals 

uppfattningar om deras hälsa, arbetsmiljö och risker fann de att det fanns ett behov av att 

förbättra strukturer och samarbete med socialtjänst och andra sjukvårdsorganisationer vilka 

hemtjänsten interagerar med.  När hemtjänstpersonalen i denna studie intervjuades 

uppgavs att planeringen av informationsträffarna mellan hemtjänsten och det palliativa 

teamet drog ut på tiden, vilket mynnade ut i att hemtjänsten inte alltid erhöll information 

före första mötet med patienten. Samarbetet mellan hemtjänsten och det palliativa teamet 

skulle gynnas av att deras gemensamma informationsträffar genomfördes tidigare och 

förbättra hemtjänstens arbetssituation.  Vilket kan vara en utmaning då de olika 

huvudmännen, kommun och landsting styrs av olika lagar.     

I en studie av Ingleton, Chatwin, Seymour och Payne (2010) rapporterar distriktssköterskor 

uppfattningen att utbildningen som hemtjänstpersonal verksamma inom palliativ vård har, 

innebär att de är skickliga på att bedöma vilken information som var relevant att 

vidarebefordra till distriktsköterskor som arbetar med palliativ vård. De var även bra på att 

upplysa distriktsköterskorna vilka behov patienterna har. Ingleton et al. (2010) kommer 

även fram till i sin studie att närstående inte klarat av att vårda patienterna i hemmet om 

det inte vore för stödet från hemtjänsten. Även detta betonar vikten av att hemtjänsten 

erhåller rätt stöd så att patienter skall få möjlighet att vara i hemmet ända fram till döden, 

om de så önskar. Den intervjuade hemtjänstpersonalen upplevde att den information de 

erhållit från det palliativa teamet var tillfredsställande och gav dem ett gott stöd och en god 

grund inför kommande patientbesök och därmed möjligheten att göra ett gott arbete 

Van Riesenbeck, Boerner, Barooah och Burack, (2016) visar i en amerikansk studie att 

hemtjänstpersonal vilka har god kunskap om vård i livets slutskede hade god beredskap i 
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emotionella och informativa patentfrågor i palliativa vårdsituationer.  Van Riesenbeck et 

al. (2016) undersökning visar även att nästan hälften av informanterna i studien inte hade 

kunskaper om vård i livets slut. Vilket är värt att notera, då en viktig del av hemtjänstens 

arbete är att uppmärksamma symtom och förändringar, som inte är ovanliga i livets 

slutskede och bör rapporteras till sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Den intervjuade 

hemtjänstpersonalen i denna studie upplevde att de fick tillräcklig information och stöd 

från det palliativa teamet. Hemtjänstpersonalen efterfrågade att få information före första 

patientbesöket. Detta var således viktigt för att hemtjänstpersonalen skulle ha möjlighet att 

bedöma vilken information de skulle rapportera vidare till palliativa teamets 

sjuksköterskor. I dag finns inga formella riktlinjer hur information skall föras mellan 

landstingens palliativa team och den kommunala hemtjänsten.  

 

Van Riesenbeck et al. (2016) studie visar även att om hemtjänstpersonal erhåller god 

information om patienters hälsotillstånd, omvårdnadsbehov och omvårdnadsplaner är de 

bättre förberedda när patienten avlider. Den intervjuade hemtjänstpersonalen i denna studie 

upplevde att det inte var oväntat när en patient avled. Det kunde ses som ett tecken på att 

palliativa teamet gett hemtjänsten god information så att de kände sig mer förberedda. Men 

de efterfrågade även information om hur man hanterar situationer med närstående i 

samband med att patienter avlider. Information och handledning i sådana situationer är 

något som palliativa teamet kunde förbättra i stödet till hemtjänsten. 

 

Hemtjänstpersonal, vilka arbetar med svårt sjuka patienter, i synnerhet de patienter vilka 

erhåller palliativa vårdinsatser i livet slut, har ett ökat behov av stöd från sjuksköterskor 

med kännedom om dessa patienter, när svåra vårdsituationer uppstår som 

symtomgenombrott av olika slag (Devlin & McIlfatrick, 2010). I intervjuerna framkom att 

stödet från det palliativa teamet vilka de intervjuade hemtjänstgrupperna hade stöd av 

upplevde stödet som bra.  Möjligheten att ha någon att kontakta som hade god kunskap om 

patienten, dess sjukdom och deras närstående gav hemtjänsten trygghet i deras arbete. 

Beck, Törnquist, Broström och Edberg (2012) beskriver vikten av att handleda och 

informera hemtjänstpersonal i palliativa vårdsituationer som pågår under en längre 

vårdperiod. För att detta skall fungera krävs engagerade och kunniga sjuksköterskor och 

ledare. I Intervjuerna framgick att stödet från det palliativa teamet fungerade som en 

trygghet i hemtjänstens arbete, där kunskapen hos palliativa teamets sjuksköterskor 

uppgavs vara en av orsakerna till den upplevda tryggheten. En informant uttryckte att det 

ibland var svårt att frigöra sig från tankarna kring vissa patienter som de mötte i 

omvårdnadssituationer. Vid sådana tillfällen kunde hemtjänsten vara i behov av 

handledning från det palliativa teamet.  

 

Devlin och McIlfatrick (2010) studie visar även att hemtjänstens mångfacetterade 

arbetsuppgifter, där de har uppgifter på flera olika håll förutom de palliativa 

vårdsituationerna, kan leda till att uppmärksamheten av vårdbehov hos patienter i livets 

slut minskas. I intervjuerna framkom att trots ett upplevt bra stöd i svåra vårdsituationer 

fanns önskemål om att det borde finnas hemtjänst, vars arbetsuppgifter endast var att hjälpa 

patienter som var föremål för palliativa vårdinsatser, för att få möjlighet att ge dessa 

patienter mer tid.  

 

Hemtjänstpersonal hade gott kollegialt stöd i palliativa vårdsituationer. Vid vissa tillfällen 

arbetade de ensamma och hade inga kollegor att stödja sig mot eller diskutera med. Det 

fanns ett behov från hemtjänsten att erhålla stöd från sjuksköterskor, speciellt vid palliativa 

vårdsituationer, när patienten var döende. Då sjuksköterskor ofta ser sig själva som ett stöd 
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i fysiska situationer finns en önskan från hemtjänstens personal att få ett mer dagligt stöd 

från sjuksköterskor (Devlin & McIlfatrick, 2010). I intervjuerna framkom att 

hemtjänstpersonalen var nöjda med stödet från det palliativa teamets sjuksköterskor.  

De intervjuade hade svårt att precisera vad de var nöjda med men tillgängligheten och 

närheten var något som betonades vid flera tillfällen. Det palliativa teamets sjuksköterskor 

träffade ibland inte hemtjänsten mer än vid den inledande informationskontakten.  

Sjuksköterskorna i studien som de intervjuade träffade upplevdes vara kompetenta och 

framförallt lättillgängliga. Det var lätt att få kontakt med en sjuksköterska via det palliativa 

teamets jourtelefon, där en sjuksköterska med kunskap om patienten svarade dygnet runt 

med råd och stöd. Att hemtjänsten kunde ringa tillbaka vid flera tillfällen med samma fråga 

utan att sjuksköterskorna gav intryck av att vara besvärade var en extra trygghet. 

Sjuksköterskan kunde även åka ut och hjälpa hemtjänsten på plats hos patienten i 

situationer då de upplevde behov av extra stöd men oftast räckte det med en telefonkontakt 

för stöd.  

Samordning är en grundläggande förutsättning för en god palliativ vård. Hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten ska samordna sina olika insatser så att vården och omsorgen 

blir av god kvalitet för den enskilda patienten (Socialstyrelsen, 2013b). Det palliativa 

teamet i denna studie har landstinget som huvudman medan hemtjänsten har kommunen 

som uppdragsgivare. En samordning mellan hemtjänst och det palliativa teamet sker därför 

med hänsyn till att två organisationer är inblandade. Flera av de intervjuade upplevde att 

det var svårt att få den tid de kände att de behövde för att ge god omvårdnad. Det palliativa 

teamets sjuksköterskor kunde vid sådan tillfällen kontakta kommunens 

biståndshandläggare för att stödja hemtjänsten i deras önskan om mer tid. 

Det framkom under intervjuerna att hemtjänsten önskade sig utökade kunskaper inom vissa 

områden. I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) 

skrivs att sjuksköterskan skall handleda och utbilda medarbetare. Sjuksköterskan skall 

även medverka vid introduktion, utbildning och kompetensutveckling av medarbetare. 

Sjuksköterskan ska även skapa möjligheter till samundervisning för olika professioner 

inom hälso- och sjukvården för att genom ett multidisciplinärt synsätt kunna ge patienten 

optimal vård. Det är därför viktigt att sjuksköterskan försöker bortse från det faktum att 

den eller de som sjuksköterskan skall handleda och informera inte har samma huvudman. 

Detta för att hemtjänstpersonalen skall få bra stöd för att ge patienten bästa möjliga vård. 

Socialstyrelsen (2005) skriver även att sjuksköterskan skall planera, konsultera, informera 

och samverka med andra aktörer i vårdkedja, verka för adekvat informationsöverföring och 

samverkan för att uppnå kontinuitet, effektivitet och kvalitet. Att den de skall informera 

tillhör en annan organisation skall alltså inte spela någon roll. Socialstyrelsen (2013a) 

beskriver i Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede att samverkan 

inom den palliativa vården kan handla om aktiviteter och information som överskrider 

gränser inom eller mellan organisationer.  

Några av de intervjuade berättade hur det har hänt att patienter har flyttats mellan 

kommunens hemsjukvård och det palliativa teamet. Detta berodde på att patienten 

bedömdes vara i behov av omväxlande specialiserad och allmän palliativ vård. Bytet av 

ansvarig huvudman för patientens vård gjorde hemtjänsten osäker på vad som gällde och 

vem de skall vända sig för att få råd och stöd. Flera av de intervjuade bland 

hemtjänstpersonalen uttryckte att stödet från sjuksköterskorna i kommunens hemsjukvård 

inte gav lika god information som från sjuksköterskorna i det palliativa teamet. 
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Anledningen till detta var att de upplevde att sjuksköterskorna i kommunens hemsjukvård 

ofta hade mindre kunskap om patienterna och att de var svåra att komma i kontakt med.  

Socialstyrelsen (2013a) beskriver allmän palliativ vård palliativ vård som ges till patienter 

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

palliativ vård. Medan Socialstyrelsen (2013a) beskriver specialiserad palliativ vård som 

ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov, 

och som utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i 

palliativ vård. Patienter med behov av allmän palliativ vård skulle enligt uppdelningen 

mellan kommun och landsting i det geografiska område där studien genomfördes 

administreras genom kommunens hemsjukvård medan patienter med behov av 

specialiserad palliativ vård skall hanteras av landstingets specialiserade palliativa klink 

genom det lokala palliativa teamet i kommunen. Denna uppdelning av patienter utifrån 

förväntat behov kan alltså leda fram till att stödet från palliativa teamet upplevs osäker då 

hemtjänsten inte vet vem de skall vända sig för stöd eller varför detta förändrades. Enligt 

Hälso och Sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skall Landstinget och kommunen samverka så 

att en enskild, som kommunen har ansvar för, också får övrig vård, behandling, hjälpmedel 

och förbrukningsartiklar. Då hemsjukvården saknar en tydlig definition med fastställda 

kriterier (Socialstyrelsen, 2008) kan det behövas tydligare lokala definitioner av allmän 

och palliativ vård för att förbättra stödet till hemtjänsten.  

 

Socialtjänstlagen är en rättighetslag. Socialtjänstlagen beskriver hur den som inte själv kan 

tillgodose sina behov, eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt till bistånd av 

socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt (Socialstyrelsen, 2006) 

Hemtjänsten arbete utförs främst med socialtjänstlagen som stöd då den enskilda kan 

erhålla bistånd som hjälp med personlig hygien, städning eller vad som krävs för att den 

enskilde skall upprätthålla sin livsföring. Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt 

område och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de 

behöver (SFS 2001:453, kap. 2, 1 §). Vilket innebär att kommunen bär ansvaret för hur 

hemtjänstens arbete organiseras.  

 
Hälso och sjukvårdslagen är den lag vilken utgör grunden för svensk sjukvård. Ansvaret 

för att följa hälso- och sjukvårdslagen delas mellan kommun och landsting men där 

landstingen ansvarar för all sjukvård vilken bedrivs på sjukhus (slutenvård) och 

huvudsakligen över primärvården (Socialstyrelsen, 2008). Kommunerna ansvarar för att 

tillgodose den enskildes behov av stöd och hjälp innebär ingen begränsning av 

landstingens ansvar enligt hälso och sjukvårdslagen. Landstingen skall tillgodose den 

enskildes behov av sådan hälso- och sjukvård som inte omfattas av det kommunala 

ansvaret (Socialstyrelsen, 2006). Hemsjukvård kan ingå både i primärvården och i den 

specialiserade hälso- och sjukvården. I huvudsak bedrivs landstingens hemsjukvård inom 

primärvården (Socialstyrelsen, 2008). Landstingen kan i princip bedriva all hälso- och 

sjukvård, men kommunerna får endast bedriva en viss del av det som är primärvård 

(Socialstyrelsen, 2008).  

 

I det geografiska område där studien genomfördes driver kommunen all hemsjukvård utom 

den specialiserade palliativa vården, vilken ligger under landstinget ansvar. Hemtjänstens 

insatser med stöd av hälso- och sjukvårdslagen organiseras därför både med hjälp av 

kommun och landsting. När personer, vilka fick stöd av det palliativa teamet behövde 

insatser med stöd av socialtjänstlagen bistod kommunen med dessa insatser. Under 
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fokusgruppsintervjuerna framkom flera olika synpunkter på att samarbetet mellan kommun 

och landsting kunde göras annorlunda för att förbättra stödet från det palliativa teamet. 

Speciellt nämndes att de informationsträffar, som hemtjänsten och det palliativa teamet 

genomförde borde ske på ett tidigare stadium, eftersom flera av informanterna upplevde 

otrygghet inför att besöka patienter för första gången med enbart kortfattad information 

från kommunens biståndshandläggare rörande deras insatser. Flera av informanterna 

uttryckte att informationen från det palliativa teamet gav en god bild av patienterna och 

deras förmågor vilket även underlättade hemtjänstens genomförande av insatser enligt 

socialtjänstlagen.    
 

Slutsats 

 

Stödet till hemtjänsten från det specialiserade palliativa teamet upplevdes förbättra 

hemtjänstens omvårdnadsarbete i deras arbete med de patienter, vilka är inskrivna i det 

specialiserade palliativa teamet. Tillgängligheten och den upplevda kunskapen hos 

sjuksköterskorna i det palliativa teamet, vilka hemtjänsten är i kontakt med, gav 

hemtjänsten ett gott stöd i deras omvårdnadsarbete. Det kunde i vissa fall finnas behov i 

hemtjänsten av ytterligare handledning och utbildning från det palliativa teamet. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Då de specialiserade palliativa teamens funktion och sammansättning varierar mellan olika 

landsting och kommuner går det ej att se att resultatet skulle kunna vara generellt kliniskt 

tillämpbart. Resultatet kan komma att användas på den geografiska plats där studien 

genomfördes i ett förändringsarbete. 
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Bilaga 1 

Brev till verksamhetschefen 

Till verksamhetschef 

xxxxxxx  

Hemtjänsten, xxxxxx 

Jag heter Mattias Molin och är sjuksköterska. Jag studerar xxxx program vid 

Sophiahemmet Högskola. I mitt självständiga arbete, omfattande 15 poäng, har jag valt att 

att studera hemtjänstpersonalens upplevelse av stödet från ett specialiserat palliativt team i 

samband med omvårdnaden av patienter i livets slut. Jag är därför intresserad av få 

genomföra studien med hjälp av Hemtjänstens personal i xxxx kommun  

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid din klinik, är jag tacksam för Din underskrift 

av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du har förbehåll vill jag 

gärna att Du anger detta.   

Har Du frågor rörande själva undersökningen är Du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare. 

Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internet på 

DIVA som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och 

studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket bl.a. innebär att 

namn i studien (inklusive namn på arbetsplatser) kommer att vara avidentifierade. 

Efter godkänd studie kommer jag gärna och presenterar mina resultat för Dig och/eller på 

arbetsplatsen om Du så önskar. 

 

xxxxxx  2015-11-04 

Med vänlig hälsning         

 

___________________________________

_ 

Student 

 

 

___________________________________

_ 

Handledare 

 

___________________________________
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___________________________________

_ 

Namnförtydligande 

tel: 

e-post: 

_ 

Namnförtydligande, hemvist 

tel: 

e-post: 

 

___________________________________

_ 

Examinator 

 

___________________________________

_ 

Namnförtydligande, hemvist  

tel: 

e-post: 

 

 

 

Studiens preliminära titel: Hemtjänstpersonalens upplevelse av stödet från ett 

specialiserat palliativt team i samband med omvårdnaden av patienter i livets slut med 

omfattande stora behov. 

Syftet: Att beskriva hemtjänstpersonalens upplevelse av stödet från ett specialiserat 

palliativt team i samband med omvårdnaden av patienter i livets slut. 

Problem: Patienter vilka har stöd av ett specialiserat palliativa tema är även ibland yngre 

och har en annan familjesituation de flesta patienter hemtjänstens personal stödjer och 

därför ställs de inför nya utmaningar och situationer som kan vara påfrestande och svåra 

men även givande när de vårdar patienter med. De patienter vilka har stöd av ett 

specialiserat palliativt team kan även ha ett mer omfattande omvårdnadsbehov än de 

patienter vilka hemtjänstpersonalen vanligtvis stödjer med omvårdnad Med denna uppsats 

vill jag närmare studera hur hemtjänstens personal upplevelser av stödet från ett 

specialiserat palliativt team 

Metoden för det planerade arbetet är fokusgruppsintervjuer med hemtjänstpersonal  

Önskemål från Din verksamhet: Jag önskar intervjua hemtjänst medarbetare, 

vårdbiträden och undersköterskor i din verksamhet. Intervjuerna kommer att genomföras 

gruppvis med 5-8 informanter i varje grupp och jag önskar att intervjua 2-4 grupper vid de 

olika hemtjänstenheterna i kommunen. Intervjuerna, som beräknas ta 1-2 timmar önskar 

jag genomföra i hemtjänstens lokaler och i anslutning till de intervjuades arbetspass. Det är 

även ett önskemål att intervjuerna kan ske på arbetstid. Intervjuerna kommer att ljud 

upptas. Jag planerar att genomföra intervjuerna under januari 2016. Alla personer som ska 
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intervjuas kommer att få skriftlig information och deltagandet kommer att vara frivilligt. 

Forskningsetiska principer kommer att följas. 

Samtycke:  

Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument  

Samtycke:  

 Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument  

 

Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet  

 

Datum Namn 

 

Namnförtydligande 

 

 

Enhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

36 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

Forskningspersonsinformation 

Forskningspersonsinformation 

 

Bakgrund  

Patienter vilka har stöd av specialiserat palliativa team i det egna hemmet under slutet av 

sitt liv behöver ibland hjälp med personlig omvårdnad när närstående inte kan eller orkar 

stödja patienten med detta. I specialiserade palliativa team som verkar i patienters hem 

finns inte alltid undersköterskor eller vårdbiträden som kan hjälpa patienter med deras 

personliga omvårdnad tillgängliga. Dessa behov får därför ibland tillgodoses med hjälp av 

hemtjänstens personal. Ett teamarbete mellan hemtjänst och det specialiserade palliativa 

teamet runt deras gemensamma patient uppstår vid sådana tillfällen. Ett fungerande 

samarbete mellan hemtjänst och det specialiserade palliativa teamet är därför viktigt. Med 

denna uppsats vill den ansvariga för studien titta närmare på hur personalen i hemtjänstens 

upplevelser stödet från ett specialiserat palliativt team när de vårdar patienter i livets slut. 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva hemtjänstpersonalens upplevelse av stödet från ett specialiserat 

palliativt team i samband med omvårdnaden av patienter i livets slut. 

 

Förfrågan om deltagande 

Du tillfrågas att delta i denna studie eftersom du arbetar som medarbetare i hemtjänsten. 

 

Hur går studien till? 

Studien kommer att genomföras genom intervjuer. Dessa intervjuer kommer att 

genomföras i grupp så kallade fokusgruppsintervjuer tillsammans med 5-8 stycken av dina 

kollegor. Intervjun kommer att 1-2 timmar att genomföra. Den ansvariga bakom projektet 

kommer att leda intervjun.  
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Risker och fördelar med att delta 

Då det kan vara påfrestande att vårda patienter vilka har stöd från ett specialiserat palliativt 

tema finns det en risk att du påverkas av att delta i denna intervju. Då det är dina 

upplevelser av detta arbete som skall diskuteras kan det finnas en risk att minnen kommer 

tillbaka. Det specialiserade palliativa teamets kurator finns tillgänglig om du upplever att 

det är tankar eller funderingar som du vill bearbeta till följd av intervjun. Ditt deltagande i 

intervjun kan ha betydelse för vårdens utveckling.  

 

Sekretess  

Den ansvariga för studien kommer att hantera alla personuppgifter avidentifierat och 

konfidentiellt. Alla personuppgifter kommer att förstöras så fort studien är godkänd av 

Sophia hemmet högskola 

 

Den färdiga studien 

Den färdiga studien kommer att publiceras i Diva, vilket är en portal på internet för 

forskningsrapporter och studentarbeten. Du kan läsa studien där eller så kan du få den 

färdiga studien skickad till dig. 

 

Övrigt 

Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta Ingen ekonomisk 

ersättning till dig kommer att utbetalas men målet är att genomföra intervjuerna under din 

arbetstid. 

 

Ansvariga 

Ansvariga för studien är: Mattias Molin (student), Marie Tyrell (handledare) och Lise-

Lotte Franklin-Larsson (examinator). 

 

Har Du ytterligare frågor om studien är Du välkommen att ta kontakt per telefon eller e-

post. 

 

Kontaktuppgifter: 
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Bilaga 3 

Samtyckesformulär 

 

 

 

 

Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av informationen, fått tillfälle att ställa kompletterande frågor och fått svar 

på dessa. Jag ger mitt samtycke till att delta i studien samt till att personuppgifter hanteras 

enligt personuppgiftslagen (PUL 1998:204). 

 

 

 

 

………………………………………………………………………................................. 

Ort och Datum                                                       Underskrift forskningsperson 

 

                                                                                  ................................................................

............................................................................. 

                                                                                 Namnförtydligande 

 

……………………………………………………………………..................................... 

Ort och datum                                                        Underskrift projektansvarig 

 

                                                                                   ………………………………………

……………………………..................................... 

                                                                                 Namnförtydligande 
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Bilaga 4 

Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

Information till informanterna 

Genomgång av bakgrunden till intervjuerna, projektets syfte. Förtydligande till 

informanterna vad den ansvariga för studien menar med begrepp som specialiserad och 

allmän palliativ vård   

 

Information om informerat samtycke och att det är helt frivilligt att svara på frågorna 

 

Information om beräknad tidsåtgång. 

 

Frågor från informanterna  

 

Kort paus för reflektion inför intervjun 

 

Intervjufrågor 

 

Vad är specialiserad palliativ vård för er 

 

Upplever ni någon skillnad i stödet från det specialiserade palliativa teamet och stödet ni 

har från andra vårdgivare. 

 

Hur upplever ni informationen som rör patienter från det specialiserade palliativa teamet 

 

Upplever ni att det specialiserade palliativa teamet kan hjälpa er att underlätta för patienter 

som befinner sig i livets slut att vara med och påverka den egna vården och i så fall på 

vilket sätt? 
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Hur hanterar ni patienters och närståendes existentiella lidande/ behov? 

-På vilket sätt kan det specialiserade palliativa teamet hjälpa er med dessa frågor 

 

Beskriv era upplevelser av att hjälpa svårt sjuka personer i livets slut vilka har stöd av ett 

specialiserat palliativt team. 

 

Beskriv er fysiska upplevelse, t.ex. arbetsmiljö och vårdtyngd i samband vård av med 

personer i slutet av deras liv vilka har stöd av ett specialiserat palliativ team 

 

Beskriv er psykiska upplevelse i samband vård av med personer i slutet av deras liv vilka 

har stöd av ett specialiserat palliativ team  

  

Finns det någon fråga som vi inte tagit upp som ni skulle vilja diskutera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


