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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla sjuksköterskor som tog sig tid och ställde upp för att 
dela med sig av sina kunskaper, erfarenheter och upplevelser. Fokusgruppsintervjuerna 
gav oss mycket värdefull data och intressanta möten. Vi vill också tacka vår handledare 
för att hon delat med sig av sin kunskap och erfarenhet från den vetenskapliga världen 
och för hennes uppmuntran och tro på vår förmåga att genomföra denna studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Sammanfattning 

Inledning: Allt mer av distriktssköterskans omvårdnadsarbete går mot att vårda 
människor i livets slut. Döendet för med sig existentiella tankar som kan orsaka ångest 
hos patienter och deras närstående.  

Bakgrund: Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, 
noggrann analys och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och 
existentiella problem. Den innefattar även stöd till närstående under och efter vårdtiden.  

Syftet med studien var att undersöka hur distriktssköterskor upplever ångest i livets 
slutskede, hos döende patienter, deras närstående och sig själva, med fokus på orsaker  

Metod: Studien har en kvalitativ design där fyra fokusgruppsintervjuer har genomförts 
med sammanlagt 20 distriktssköterskor. Kvalitativ innehållsanalys användes för att 
analysera datamaterialet.  

Resultat: Sjuksköterskorna beskrev att brist på trygghet och tillit skapade ångest för 
patienter och deras närstående. Känslor av otillräcklighet gav ångest hos 
sjuksköterskorna. Mötet med döden väckte existentiella tankar och utlöste ångest hos 
patienter, deras närstående och sjuksköterskorna. Kontinuitet och tillgänglighet var 
viktiga för att ge trygghet. Sjuksköterskorna ansåg att bästa sättet att bearbeta och 
hantera svåra situationer var att samtala med kollegor och stödja varandra.  

Konklusion: Studien visar att tid och trygghet är centralt för att lindra ångest hos 
patienter, närstående och distriktssköterskor i palliativ vård. Palliativ vård är utmanade, 
kräver mod och kreativitet.  

Nyckelord: Palliativ vård, hemsjukvård, distriktssköterskor, ångest 



 

  
 

Abstract  
 
Introduction: Today, community health nurses work increasingly more with the 
provision of end-of-life care. Dying and the existential dimension may cause anxiety in 
patients and their family.  
 
Background: Palliative care prevents and relieves suffering through early detection, 
careful analysis and treatment of pain and other physical, psychosocial and existential 
problems. It also includes support for the family during and after the period of care.  
 
Aim: The purpose of this study was to examine how community health nurses 
experienced anxiety during the last phase of a patient’s life. The nurses' experience of 
anxiety in dying patients, their families and in the nurses themselves was examined with 
a focus on the causes and attitudes.  
 
Design and method: The study used a qualitative design where four focus group 
interviews were conducted with 20 community health nurses. The data was analyzed 
using qualitative content analysis.  
 
Results: Nurses felt that lack of safeness and confidence created anxiety in patients and 
their families. Feelings of inadequacy created anxiety among nurses. According to the 
nurses encounter with death brought on existential thoughts and created anxiety among 
patients, their families and the nurses themselves. Continuity and accessibility were 
important to provide safeness. The nurses felt that the best way to process and handle 
difficult situations was through discussion with colleagues and by giving each other 
support.  
 
Conclusion: This study shows that according to nurses’ experiences, time and safeness 
are central to relieve anxiety in patients, family members and community health nurses 
in palliative care. Palliative care is challenging, demands courage and creativity.  
 
Keywords: Palliative care, home care services, community health nurses, anxiety  
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Inledning 
”Döden är en del av livet. De som lämnar livet borde få samma uppmärksamhet och 
kärleksfulla vård som de som träder in i det. I båda fallen behöver människan bli hjälpt, 
sedd och bekräftad” (SOU 2001:6, s. 37). De senaste årtiondena har vårdtiderna på 
sjukhus blivit kortare och antalet äldre har ökat. Detta har lett till att allt fler vårdas i 
hemmet och att fler önskar bli vårdade i hemmet i livets slut (SOU 2001:6).  Enligt 
Hälso- och sjukvårdslagen ska vården ges på lika villkor för hela befolkningen (SFS, 
1982:763, 2§) med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 
människans värdighet (SFS, 1997:142, 2§). 

Palliativ vård innebär lindrande och aktiv helhetsvård tills döden inträder (SOU 
2000:6). Enligt Statens offentliga utredningar (SOU) 2001:6 är syftet med den palliativa 
vården att förbättra livskvaliteten för patienter i livets slutskede och deras närstående. 
Palliativa patienter i livets slut bör få möjlighet till högsta möjliga livskvalitet genom 
tillgång till optimal symtomkontroll och anpassade praktiska förhållanden (Kaasa, 
2001). I Sverige finns det ingen medicinsk specialitet i palliativ vård, vilket det gör i 
andra länder. Palliativ vård är organiserad på olika sätt i olika delar av landet och 
tillgängligheten varierar.  Palliativ vårdfilosofi bygger på att patienten själv ska kunna 
välja var denne vill bli vårdad. Det kan vara i patientens hem, på ett särskilt boende, på 
sjukhus eller på en palliativ enhet - hospice. En förutsättning för god palliativ vård är ett 
teamarbete med olika yrkesgrupper inom vård och omsorg: exempelvis sjuksköterska, 
läkare, sjukgymnast, kurator och hemtjänstpersonal (NRPV, 2010; SOU 2000:6). 

Döendet för med sig existentiella tankar som kan orsaka ångest hos patienter och deras 
närstående. Det saknas idag studier på interventioner för att stödja palliativa patienters 
existentiella välbefinnande i det dagliga vårdarbetet (Henoch & Danielson, 2009). Allt 
mer av distriktssköterskans omvårdnadsarbete blir att vårda människor i livets slut. Det 
är viktigt att ta hänsyn till varje individs individuella vårdbehov samt de problem som 
kan uppstå i hemmet (SOU 2001:6). Att arbeta med palliativ vård påverkar 
vårdpersonalens känslor, tankar och inställning till livet och döden. En sjuksköterska 
uttryckte det så här: 

”… det påverkar mycket det är både jobbigt men samtidigt stimulerande på något sätt… 
man lär sig bejaka livet. Det är inte så viktigt med vissa saker som var viktiga förut… 
Så det både GER och TAR en del energi. Det är någon konstig symbios.” (C:2) 

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor upplever ångest i livets 
slutskede, hos döende patienter, deras närstående och sig själva, med fokus på orsaker 
och förhållningssätt. 
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Bakgrund 

Palliativ vård 
WHO (World Health Organization) har utfärdat en definition för palliativ vård, 
uppdaterad år 2002. Denna har översatts till svenska av Nationella rådet för palliativ 
vård (NRPV) och lyder:  

”Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten 
för patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande 
sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, noggrann 
analys och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella 
problem”.  

I detta innefattas att bekräfta livet och att befrämja livskvaliteten samt att se på döendet 
som en normal process. Palliativ vård inbegriper även undersökningar och behandlingar 
som är nödvändiga för att bättre förstå och ta hand om symtom och komplikationer. 
Palliativ vård integrerar psykologiska och existentiella aspekter i patientens vård samt 
erbjuder stöd och hjälp för patienter att leva så aktivt som möjligt fram till döden. 
Vården syftar inte till att påskynda eller fördröja döden. Den erbjuder organiserat stöd 
och hjälp till familjen för att de ska kunna hantera sin situation under patientens 
sjukdom och efter dödsfallet (NRPV, 2010). 

Palliativ vård vilar på de fyra hörnstenarna; symtomlindring, multiprofessionellt 
teamarbete, god kommunikation med patient och närstående samt mellan personalen 
och olika arbetslag, stöd till närstående både under och efter vårdtiden (SOU 2000:6; 
SOU 2001:6). 

Begreppet brytpunkt symboliserar övergången till sen palliativ fas. Det innebär att 
fastställa en gräns där vårdens innehåll ändrar inriktning och mål från att rädda och 
förlänga liv till att bibehålla livskvaliteten hos patient och närstående. Gränsen är ofta 
en process över en viss tid med en successiv förskjutning av vårdens mål. Palliativ 
insats innebär enstaka palliativa åtgärder med målet att rädda och förlänga liv t.ex. 
strålbehandling, symtombehandling med läkemedel eller kirurgiska ingrepp för att 
avlasta (LIÖ, 2003). 

Att arbeta som distriktssköterska i palliativ vård 
Sjuksköterskans etiska koder (ICN, 2007), distriktssköterskans kompetensbeskrivning 
(Gunnarsson et al. 2008) och värdegrunden för omvårdnad (SSF, 2010) utgör grunden i 
distriktssköterskans förhållningssätt i omvårdnaden av patienter och deras närstående. 
”Distriktssköterskans kompetens omfattar ett hälsofrämjande arbetssätt för att möta, 
stödja, hjälpa, förebygga, råda, vårda samt behandla en person och dennes familj i livets 
alla skeenden utifrån fysisk, psykisk, social, kulturell och existentiell hälsa och 
sjukdom” (Gunnarsson et al. 2008, s. 13). Distriktssköterskan har oftast ett geografiskt 
ansvarsområde och är därigenom känd och känner människorna inom detta område. På 
så sätt uppnås en helhetssyn, kontinuitet, tillgänglighet och närhet till människorna i 
området. Distriktssköterskan planerar och samordnar vårdinsatser tillsammans med 
patient och närstående, vilket gör att antalet vårdgivande personer och kontakter 
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minimeras. Distriktssköterskans arbete utförs antingen på mottagningen, i form av 
hembesök eller genom rådgivning via telefon (Bergman, et al. 2006). 

En av svårigheterna i distriktssköterskans arbete är att balansera mellan distans och 
närhet. Distriktssköterskans kompetens innefattar att stärka patienten till god hälsa 
genom ett hälsofrämjande synsätt samt att bedöma övergången från 
sjukdomsbehandlande vård till palliativ vård och en värdig död (Gunnarsson, et al. 
2008) Att arbeta i palliativ vård är ett komplext arbete som innebär utmaningar och 
emotionell påfrestning. Enligt Rokach (2005) har personal i palliativ vård fyra olika 
roller:  

• Den byråkratiska rollen, avser att stå för uppdraget och de regler som den ansvariga 
enheten har.  

• Den biomedicinska rollen, innebär fokusering på sjukdom, symtom och 
symtomlindring. 

• Den socialterapeutiska rollen, innefattar att möta patientens känslomässiga, sociala 
och materiella behov. 

• Den vänskapliga, informella rollen, omfattar att dela känslor och upplevelser med 
den döende och normalisera tillvaron. 

Närstående i palliativ vård 
Närstående har ett stort ansvar i vården av palliativa patienter i hemmet. För de flesta 
närstående är det naturligt att vilja hjälpa och stödja den döende (Linderholm & 
Friedrichsen, 2010; Sand, 2008; SOU 2000:6). Att vårda en nära anhörig kan vara en 
svår och tung uppgift, som förutom omvårdnadshandlingar även innebär att närstående 
tar över de göromål som den döende inte längre orkar med och hjälper denne med 
kontakter utåt. Därför är det viktigt att närstående får den information, det stöd och den 
tröst de behöver. När döden närmar sig bör de närstående få vara delaktiga i den grad 
som de själva vill och orkar (Andershed, 1998; Andershed & Ternestedt, 2001). 
Sjuksköterskan skall ha som mål att stötta närstående och hjälpa dem att hantera 
reaktioner som uppstår när deras nära och kära är döende, samt att hjälpa dem att möta 
sorgen när förlusten är ett faktum (SOU 2000:6).  

Döendet  
Hur döden uppfattas bestäms av den kultur och de traditioner som personen lever i. 
Döden kan ses som ett grundhot som finns inbyggt i livet (dödligheten), en biologisk, 
psykologisk och social process (döendet) eller som föreställningen om att det finns eller 
inte finns ett liv efter detta (att vara död) (Wikström, 1999). 

En god död innebär inte bara att stödja patienten till möjligheten att få dö i frid, utan 
även att patienten får möjlighet att tillsammans med sin familj leva ett så bra liv som 
möjligt tills döden inträffar (Ternestedt, et al. 2002). Ternestedt et al. (2002) refererar 
till den amerikanske psykiatrikern Weisman, som på 1970-talet definierade att 
konceptet för en god död (appropriate death).  Begreppet innefattar frihet från lidande, 
bevarande av viktiga personliga relationer, en tid med förväntad sorg, befrielse från 
olösta konflikter, övertygelsen om att tiden är inne samt anpassning till fysiska 
begränsningar, allt inom ramen av personens eget ideal. I detta inbegrips inte bara en 
god död utan också om döden inträffar vid ”rätt” tidpunkt (Ternestedt, et al. 2002). 
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Döden kan utifrån olika situationer upplevas komma för tidigt, för sent eller vid ”rätt” 
tidpunkt (Ternestedt, 1998). Sahlberg Blom (2001) refererar också till Weisman som 
menar att en god död är kompatibel med hur personen levt, hans eller hennes ideal och 
det han/hon uppnått eller blivit i livet samt vad som till sist är bestående. Weisman 
hävdar att hopp, tillit och livskvalitet är viktigt för ett gott döende och att kännetecken 
på en god död är insikt, acceptans, lämplighet och ”rätt” tidpunkt (Sahlberg Blom, 
2001). Inför en annalkande död kan det handla om att uthärda livet fram till döden, 
vilket innebär att patienten prioriterar det som är viktigt i det liv som finns kvar, att inte 
låta all kraft gå till ett outhärdligt lidande. Då kan patienten släppa taget och dö fridfullt 
(Wiklund, 2003; Wiklund, 2009).  

Inför döden har den döende patienten sina speciella behov, de närstående sina och 
sjuksköterskorna sina. Varje människa måste finna sitt eget förhållningssätt till döden 
och sin egen dödlighet (SOU 2000:6; Wikström, 1999). 

Existentiella tankar och behov 
Ordet existentiell definieras som det som ”rör” eller är avgörande för människans 
existens. (Nationalencyklopedin, 2011). Enligt Yalom (1980) finns det fyra områden av 
existentiella tankar som påverkar hur människor hanterar livet och döden: frihet, 
meningsfullhet, döden och existentiell ensamhet. Frihet innebär både en rättighet och en 
skyldighet att göra val i livet. Det kan skapa ångest att stå inför ett viktigt val och det 
kan också bli ångestladdat att efteråt fundera över om rätt val gjordes. Thomsen et al. 
(2010) menar att gemenskap med andra, att känna sig respekterad, att uppleva glädje 
och välbehag och att ha en bevarad välfärd ger livet mening. Det kan skapa mening i 
tillvaron att tänka tillbaka på viktiga händelser i livet (Dwyer, 2008). Social samvaro är 
en livslänk som är viktig för patientens bemästrande av sin situation och upprätthållande 
av självbilden (Sand, 2008). Tankar på döden skapar ångest men kan också göra 
återstoden av livet mer äkta och intensivt. I vissa sammanhang kan människan uppleva 
existentiell ensamhet, även i sällskap av andra, eftersom tillståndet och exempelvis den 
förestående döden inte kan delas med andra (Yalom, 1980).  

När kroppens funktioner sviktar, beroendet av andra ökar och svårigheter att 
upprätthålla det som är viktigt i livet uppstår, hotas värdigheten och personen upplever 
maktlöshet och hjälplöshet (Dwyer, 2008; Sand, 2008). Patologiska förändringar i 
kroppen som ger sjukdomssymtom, är en källa till upplevelse av maktlöshet och 
hjälplöshet (Thomsen, et al. 2010; Sand, 2008). Maktlöshet och hjälplöshet kan ge en 
känsla av existentiell ensamhet (Sand, 2008). En människas värdighet är i hög grad 
relaterad till dennes självbild, identitet och självaktning (Dwyer, 2008; Sandman, 2001). 
Det är viktigt för självbilden att ha inflytande över sin situation. En förutsättning för 
självbestämmande är att patienten är informerad om sin situation (Källström Karlsson, 
2009).  

Människans lidande innebär en upplevelse av något ont, oönskat och oundvikligt som 
påverkar eller stör balansen i individens liv (Arman & Rehnsfeldt, 2006). Lidandet kan 
beskrivas utifrån fyra olika perspektiv: det kroppsliga, sociala, själsliga och det andliga.  
Det kroppsliga och själsliga lidandet kan väcka frågor om livets och lidandets mening 
hos den som har drabbats av sjukdom och förestående död. Människor kan reagera på 
lidandet genom att känna förvirring, ilska, skuld, skam, självömkan, nedstämdhet och 
ångest. Frågan ”varför drabbas just jag?” kan uppstå. För människor som p.g.a. sjukdom 
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närmar sig döden, kan lidandet handla om att se tillbaka på sitt liv och tankar kan 
väckas när det gäller de val som har gjorts i livet. Det finns olika strategier för att 
hantera lidandet. Att acceptera lidandet innebär att erkänna att livet har blivit som det 
blivit och att den annalkande döden inte går att undvika. Alla patienter klarar inte av att 
försonas med lidandet genom att gå in i den existentiella kamp som detta innebär. 
Lidandets kamp är en kamp som kräver mod. Patienten kan i stället välja att hantera 
lidandet genom att distansera sig och lindra lidandet genom att fly bort eller stänga det 
ute (SOU 2000:6; Wiklund, 2003; Wiklund, 2009).  

Hopp är ett grundläggande behov i livet och kan beskrivas som en inre glöd. Hoppet är 
individuellt och kan inte tas bort från individen, bara påverkas (Olsson, 2010). Att hålla 
hoppet levande kan innebära att fokusera på nuet och göra det bästa av tillvaron, ”fånga 
dagen” och hålla fast vid små glädjeämnen (Olsson, 2010; Sand, 2008). Hoppet 
förknippas med att leva utan svåra symtom, en önskan att få vara hemma eller att slippa 
känna ensamhet (Sand, 2008). Genom att bibehålla hoppet, stannar livet kvar. Döende 
patienter kan upprätthålla hoppet genom att fokusera på det som känns meningsfullt och 
sina intakta förmågor. Det upprätthåller hoppet att leva så normalt som möjligt 
(Benzein, 1999; Sand, 2008). Samtal om livet och döden kan hjälpa patienten att öka 
hoppet. ”Medresenärer” i livets sista tid kan vara viktiga för att upprätthålla hoppet 
genom att ge stöd, bekräftelse och en förankring till vardagslivet (Benzein, 1999; 
Olsson, 2010). Ett sätt att fokusera på livet den sista tiden, kan vara att förbereda sin 
död. Att ta ansvar för sina efterlevandes framtid och lämna efter sig något, kan ge hopp 
och en känsla av att finnas med i deras liv efter sin död (Olsson, 2010). 

Begreppsdefinition av olika typer av ångest 
Ordet ångest har sitt ursprung från latinets angor och anxietas som betyder ångest, 
ängslan och beklämdhet, samt ordet angustia som betyder trånghet. Det finns olika 
grader och kvaliteter av ångest. Ängslan, ängslighet och oro betraktas som lindrig 
ångest, medan skräck, panik och dödsångest är en svårare grad av ångest. Existentiell 
ångest är en del av livet och hör samman med medvetenheten om livets förgänglighet, 
oförutsägbarhet, meningslöshet, tomhet och ensamhet (Ottosson & D´elia, 2008). 
Medicinsk terminologi (2008) definierar ångest som en starkt obehaglig, skräckliknande 
och panikartad känsla som oftast är förenad med vegetativa symtom såsom 
hjärtklappning, andnöd eller yrselkänsla (Lindskog, 2008). 

Ångest delas in i realångest som är en naturlig ängslan för påfrestande situationer och i 
patologisk (sjuklig) ångest som förekommer vid de flesta psykiska sjukdomar och som 
kan utmynna i panikångestattacker eller generell ångest för att något obehagligt kanske 
ska hända eller som en allmän ångest för att ångesten ska komma (Lindskog, 2008). 
Hos patienter med svår sjukdom är gränsen mellan normal oro och behandlingskrävande 
ångest flytande. Ångest ger inte bara kognitiva och affektiva upplevelser utan tar sig 
också uttryck i kroppsliga symtom som muskelspänningar och autonom hyperaktivitet 
eller beteendesymtom som rastlöshet, apati eller bristande compliance (Hytten, 2001). 

Wikström beskriver existentiell smärta som oro och ångest, en respons på den egna eller 
andras dödlighet och på hur döden som tillstånd uppfattas (Wikström, 1999). 
Dödsångest är människans reaktion inför hotet om dödlighet, döendet och att vara död, 
för egen del eller för någon annans. I livets slut kan ångest för hjälplöshet, 
separationsångest från livet självt och nära och kära, förintelseångest samt tanken på att 
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inte längre finnas, uppstå (Adelbratt & Strang, 2000; Wikström, 1999). Existentiell oro 
är en frisk och nödvändig reaktion, ett tecken på människans värdighet (Wikström, 
1999). 

Ångesten kan förnekas eller bejakas och därmed förträngas eller bearbetas (Wikström, 
1999). Adelbratt och Strang (2000) beskriver att döende patienter sällan uttrycker sin 
dödsångest direkt, utan den transformeras medvetet eller omedvetet, som ett försvar 
eller skydd, på olika sätt. Dödsångest kan exempelvis uttryckas i ilska över eller rädsla 
för symtom och funktionsnedsättning.  

Att hantera ångest i livets slut 
Antonovskys begrepp KASAM (känsla av sammanhang) är en salutogen teori om 
faktorer som leder till hälsa. Den innebär att människan behöver en känsla av 
begriplighet, för att förstå omgivningens och kroppens signaler, hanterbarhet, vilket 
innebär att människan upplever sig ha resurser att möta de krav som signalerna ställer, 
samt meningsfullhet, dvs. att kraven är utmaningar som är värda engagemang och 
intresse. Meningsfullhet betraktas som begreppets motivationskomponent. Enligt 
Antonovsky bör KASAM vara ett förhållningssätt till världen som leder till livskvalitet. 
Detta förhållningssätt är utmärkande för individen genom hela vuxenlivet förutsatt att 
inga genomgripande och bestående förändringar sker i individens livssituation.  Hur 
detta förhållningssätt ser ut, beror på vilka erfarenheter individen har fått med sig under 
uppväxtiden. Personer med en stark KASAM försöker hitta de aspekter i en situation 
som är begripliga.  De är inte rädda för fysisk, psykologisk eller social oordning, utan 
de försöker istället skapa ordning och struktur i situationen.  Personer med en svag 
KASAM förväntar sig att allt ska vara kaotiskt och missar kanske därför att se saker 
som skulle kunnat vara begripliga för dem.  De kommer troligtvis att ge upp inför en 
svår situation. KASAM som ett förhållningssätt visar sig i en känslomässig och kognitiv 
bedömning av situationen (Antonovsky, 2005).  

En studie av Strang och Strang (2001) visar att palliativa patienter och deras närstående 
hade behov av detaljerad information om sjukdomen, dess symtom och prognos för att 
uppnå begriplighet. Oklarheter hindrade begripligheten och ledde till en känsla av 
ångest och kaos. Patienter som hade starka inre resurser och en stark självkänsla var 
aktiva i informationssökning och upplevde hanterbarhet i sin situation. Patienterna 
upplevde att bidragande faktorer för hanterbarheten var familj, vänner och vårdpersonal. 
Närstående behövde socialt stöd från utomstående, exempelvis samtalsterapeuter, 
läkare, kollegor och vänner för att uppleva hanterbarhet. Arbete och hobbies hade 
betydelse för både patienter och närstående, främst genom att skingra tankar på döden. 
Nära relationer gav livet mening i den svåra livssituationen. Många av patienterna 
kunde uppnå en acceptans i sin situation genom att omvärdera livet. Även de patienter 
som inte hade en traditionellt religiös tro, hade en andlig eller existentiell upplevelse 
som hjälpte dem uppleva meningsfullhet. Det kunde vara en tro på ett liv efter döden, 
ödet eller en högre makt, godheten i livet eller storheten i naturen. Strang och Strang 
(2001) diskuterar i sin studie att patienter som hade en ”kämpaglöd” karaktäriserad av 
tro, hopp och kärlek klarade sig bra i livets slut. 

Den amerikanske psykiatern Yalom anser att människor i huvudsak använder sig av två 
olika existentiella försvarsmekanismer för att förhålla sig till döden, ”specialness” (det 
gäller inte mig) och ”the ultimate rescuer” (den yttersta räddaren i nöden). De flesta 
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människor har en del av båda dessa försvarsmekanismer. När dessa försvarsmekanismer 
punkteras uppstår ångest (Yalom, 1980).  

För att främja en god död behöver patienten utifrån sina behov och önskemål stöttas i att 
acceptera att livet snart är slut och förbereda sig och sina närstående inför detta. 
Patienten kan behöva tala om hur han/hon tänker och känner inför döden och det som 
kommer efter den (Ternestedt, 1998; Ternestedt, et al. 2002). Även ickereligiösa 
personer har ett behov av att förvandla uppfattningen om ett möjligt ”ingenting” till ett 
”någonting”, för att hantera sin existentiella ångest inför döden (Sand, 2008). 

Omvårdnadsmodellen ”De sex S:en” 
Ternestedt, et al. (2002) har tagit fram en omvårdnadsmodell för palliativ vård som 
utvärderats i en studie under två år på ett hospice i Sverige. Omvårdnadsmodellen 
grundar sig på de sex frågor som Weisman utformade för den ”psykologiska 
obduktionen”, en utvärdering av patientens döende. Frågorna definierades om till sex 
kriterier lämpliga att använda för att kvalitetssäkra den palliativa omvårdnaden:  

• Självbild 
• Självbestämmande  
• Sociala relationer 
• Symtomlindring  
• Syntes/sammanhang – meningen med livet  
• Samtycke/försoning, accepterande av att döden närmar sig  

De sex S:en är tänkta att användas för vårdplanering, dokumentation och utvärdering av 
omvårdnaden. Omvårdnadsmodellen syftar till att patienten fram till sin död ska kunna 
leva med mindre vånda och uppnå optimal symtomlindring. Den avser även att 
möjliggöra för patienten att leva ett så självständigt liv som möjligt tillsammans med 
dem som patienten själv önskar. För att få en känsla av sammanhang den sista tiden av 
livet är det viktigt att ha kvar en så god självbild som möjligt samt att känna en 
acceptans över den kommande döden (Ternestedt, et al. 2002). 

Metod 

Design 
Studien har en kvalitativ design där fokusgruppsintervjuer har genomförts med 
sjuksköterskor och data har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 
Kvalitativ ansats valdes för att upptäcka företeelser samt för att tolka och förstå 
sjuksköterskornas upplevelser och arbetskultur (Patel & Davidsson, 2003; Polit & Beck, 
2004). Kvalitativa forskningsintervjuer strävar efter att undersöka innebörden av 
människors erfarenheter och förståelse av världen, utifrån informanternas perspektiv 
(Kvale, 1997). Kvalitativ forskningsmetod används ofta i omvårdnadsforskning 
(Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2004). Den har ett holistiskt perspektiv 
och stävar efter en förståelse av helheten. I kvalitativ forskning använder forskarna sig 
själva som forskningsinstrument, vilket gör att forskarna blir intensivt involverade i 
ämnet (Polit & Beck, 2004).  
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Förförståelse   
Författarna är legitimerade sjuksköterskor med flerårig erfarenhet av arbete inom 
palliativ hemsjukvård. Innan studien påbörjades hade författarna en föreställning om att 
resultatet skulle påvisa skillnader mellan hur sjuksköterskor som arbetar i 
primärvårdsansluten hemsjukvård (PAH) och lasarettsansluten hemsjukvård (LAH) 
upplever hanteringen av ångest i den palliativa vården. Hypotesen var att 
sjuksköterskorna vid LAH hade mer stöd i vårdteamet för att hantera ångest och att de 
hade tillgång till specifik handledning. En önskan hos författarna var att deltagarna i 
fokusgrupperna skulle dra nytta av intervjun och att de skulle fortsätta diskutera ämnet 
med sina kollegor. 

Urval 
Intervjuer gjordes med sjuksköterskor och distriktssköterskor som arbetar med PAH och 
sjuksköterskor på LAH. Studien gjordes i ett län i sydöstra Sverige. Enheterna 
identifierades via Palliativguidens register över specialiserade palliativa verksamheter i 
Sverige (NRPV, 2010). Inklusionskriterier för att delta i studien var att sjuksköterskorna 
skulle ha arbetat med patienter i palliativ hemsjukvård och att de accepterade 
bandinspelning vid intervjuerna. Vilka sjuksköterskor som skulle komma att delta i 
studien styrdes av respektive enhet. Antal deltagare i fokusgrupperna var mellan tre och 
sju personer. Sammanlagt deltog 20 sjuksköterskor, en man och 19 kvinnor. De hade i 
genomsnitt ca 22 års erfarenhet i sjuksköterskeyrket (5-39 år) och hade i genomsnitt 
arbetat ca 14 år på nuvarande arbetsplats (7 mån - 39 år). Av de 20 sjuksköterskorna 
hade 13 en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska och 
4 arbetade på distriktsskötersketjänster utan att ha denna 
specialistsjuksköterskeutbildning.  

Datainsamling  
Fokusgruppsintervjuer valdes som datainsamlingsmetod. Med fokusgruppsintervjuer 
menas att flera personer intervjuas samtidigt om ett visst ämne. Målet med fokusgrupper 
är att ta reda på hur individer i egenskap av gruppmedlemmar diskuterar kring en viss 
fråga. Fokusgrupper är lämpliga att använda för att studera innehåll och för att samla 
information om känslor, reaktioner och uppfattningar samt tidigare erfarenheter av olika 
situationer. Gruppintervjuer ger större bredd än individuella intervjuer. Gruppens 
deltagare kan ställa frågor till varandra och gemensamt komma fram till idéer och 
åsikter (Holloway & Wheeler, 2002; Wibeck, 2010). Den kvalitativa 
forskningsintervjun är ett samspel där kunskap byggs upp (Kvale, 1997). Fokusgruppen 
som metod syftar till att främja diskussion samt kunskaps- och erfarenhetsutbytet i en 
grupp (Holloway & Wheeler, 2002; Polit & Beck, 2010; Wibeck, 2010). 
Datainsamlingsmetoden är lämplig när handlande och motivation ska undersökas och 
olikheter ska förstås. Fokusgruppsmetoden minskar intervjuarens styrande roll eftersom 
gruppmedlemmarna kan ställa frågor till varandra och maktbalansen förskjuts eftersom 
det är fler deltagare än forskare (Holloway & Wheeler, 2002; Wibeck, 2010). En 
fokusgrupp bör bestå av 4-6 medlemmar (Holloway & Wheeler, 2002; Wibeck, 2010). 
Om gruppen är homogen skapas intimitet och samförstånd, vilket underlättar utbytet av 
information och detta gör det möjligt att jämföra åsikter hos personer med olika 
bakgrund. Det är dock viktigt att alla grupper har något gemensamt. I ett mindre 
forskningsprojekt är det lämpligt att intervjua 2-4 grupper (Wibeck, 2010). 
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Genomförande 

Förberedelser 
Brev skickades via e-post till fyra verksamhetschefer med information om studien och 
förfrågan om tillstånd att få utföra intervjuer med medarbetare på berörda enheter. 
Samtliga verksamhetschefer gav sitt samtycke. Kontaktpersoner, som hänvisats av 
verksamhetscheferna, på de aktuella arbetsplatserna kontaktades för att boka tid för 
intervjuerna. Informationsbrev om studien vidarebefordrades till berörda 
distriktssköterskor och sjuksköterskor av verksamhetscheferna. 

Intervjuer 
Fyra fokusgruppsintervjuer genomfördes under två veckor hösten 2010. En pilotintervju 
gjordes för att undersöka om intervjuguiden var användbar för studien samt för att 
författarna skulle få möjlighet att prova på att vara moderator och observatör. Denna 
intervju inkluderades i studien då inga ändringar gjordes i intervjuguiden. Intervjuerna 
genomfördes på sjuksköterskornas arbetsplatser och varade mellan 46 och 67 minuter 
Båda författarna var med vid samtliga fokusgruppsintervjuer och turades om att ha 
rollerna som moderator och observatör. Moderatorn ledde intervjun och ställde frågor 
enligt en semistrukturerad intervjuguide som utformats utifrån syftet med studien. Den 
inledande diskussionsfrågan var: Vad tänker ni på när vi säger ångest i livets slut? 
Under diskussionens gång ställdes följdfrågor, när så behövdes eller om svaren inte kom 
upp i diskussionen. Följdfrågorna i intervjuguiden var:  

• Är det vanligt att patienten har ångest i livets slutskede? Kan ni ge exempel? Hur 
uttrycker det sig?   

• Kan man prata om ångest med patienten? 
• Finns det något recept för hur man ska hjälpa patienter i deras ångest?  
• Hur är det att jobba med ångest hos patienter i livets slutskede? Hur klarar man det?  
• Hur hanterar/stödjer ni de närstående i deras ångest?  
• Hur hanterar ni er egen ångest i samband detta? Vilken stöttning får ni? Diskuterar 

ni detta något i er arbetsgrupp?   

Observatören förde anteckningar om turtagning och ickeverbala signaler som kunde 
iakttas under diskussionen. I slutet av intervjun gjorde observatören en sammanfattning 
av diskussionen för att gruppen skulle få möjlighet att göra klargöranden av det som 
sagts. 

Analys 
Intervjuerna spelades in på ljudband och transkriberades sedan ordagrant av 
observatören enligt nivå II, beskriven av Linell (1994).  

För bearbetning av insamlad data valdes kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 
Innehållsanalys är ett verktyg för att analysera data med kommunikationsinnehållet som 
objekt (Olsson & Sörensen, 2007). Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på att identifiera 
likheter och skillnader i texten och beskriva variationer. Metoden har använts inom 
omvårdnadsforskning för att granska och tolka olika texter t.ex. utskrifter av intervjuer, 
observationsprotokoll, dagböcker, journaler och videofilmer Att använda en induktiv 
ansats innebär att förutsättningslöst analysera en text som exempelvis kan baseras på 
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människors berättelser om sina upplevelser (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 
Kvalitativ innehållsanalys kan fokusera på manifest eller latent innehåll. Manifest 
innehållsanalys tar fasta på det synliga och uppenbara innehållet i en text, medan den 
latenta innehållsanalysen även tar hänsyn till den underliggande meningen i texten 
(Graneheim & Lundman, 2004). Författarna har valt att analysera både det manifesta 
och det latenta i studiens textinnehåll.  

Textmaterialet analyserades med innehållsanalys enligt metodbeskrivning av Lundman 
och Hällgren Graneheim (2008) (se bilaga 1). Texterna lästes igenom flera gånger av 
författarna var och en för sig och meningsbärande enheter togs ut. Författarna jämförde 
de meningsbärande enheter som var och en tagit ut och valde gemensamt ut de enheter 
som skulle bearbetas. Dessa meningsbärande enheter kondenserades och kodades. 
Koderna delades först in i underkategorier som sedan lades ihop till huvudkategorier. 
Utifrån huvudkategorierna växte två teman fram. Under hela analysprocessen fanns 
transkriberingarna av intervjuerna till hands. Dessa användes för att vid oklarheter 
kunna se koderna i sitt ursprungliga sammanhang.  

Trovärdighet 
Trovärdigheten i kvalitativ forskning bedöms genom studiens giltighet, tillförlitlighet 
och överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008; Polit & Hungler, 1999).  

Enligt Kreuger och Casey (2009) kan trovärdigheten i fokusgruppsstudier hotas av att 
sjuksköterskorna på grund av grupptryck inte säger vad de tänker eller överdriver för att 
göra intryck på övriga i gruppen. I samtliga grupper i underliggande studie förekom en 
öppenhet och olika åsikter kunde fritt uttryckas, vilket ökar trovärdigheten. Om 
fokusgruppsintervjun genomförs på en plats där sjuksköterskorna känner sig främmande 
kan resultatet påverkas (Wibeck, 2010). Samtliga intervjuer hölls på sjuksköterskornas 
respektive arbetsplatser. De valde själva tiden för intervjun och bokade rum. Albrecht et 
al. (1993) anger att tillförlitligheten ökar när samma moderator håller i alla 
fokusgruppsintervjuer. Tillförlitligheten i studien ökade genom att intervjuarna själva 
transkriberade intervjuerna (Malterud, 1998).  

För att säkerställa giltigheten i resultatet är det värdefullt att analysmaterialet granskas 
av en person som är insatt i forskning och det aktuella ämnet. Detta för att bedöma om 
benämningarna är rimliga i förhållande till textens innehåll och om tolkningen är 
trovärdig. Noggrann beskrivning av urval och analysarbete gör det möjligt för läsaren 
att bedöma giltigheten i tolkningar. Studiens resultat illustrerades med ett flertal citat för 
att möjliggöra läsarens bedömning av giltigheten i tolkningen. I kvalitativ forskning är 
forskaren medskapare av texten genom att vara delaktig i samspelet under intervjun. 
Även tolkningsprocessen påverkas av forskarnas förförståelse. Tillförlitligheten i 
underliggande studies resultat ökade genom att författarna tillsammans genomförde 
analysen. Överförbarhet visar om resultatet är överförbart till andra grupper och 
situationer. För att möjliggöra för läsaren att bedöma överförbarheten är det värdefullt 
att noggrant beskriva kontexten för studien samt urval, deltagare, datainsamling och 
analys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 
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Etiska ställningstaganden 
År 2008 gjordes en ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning, som avser 
människor. Enligt denna lag behövs ingen granskning göras om forskningsarbetet 
bedrivs inom ramen för högskoleutbildning på grund- eller avancerad nivå. 
(Vetenskapsrådet, 2010). Av detta skäl gjordes ingen ansökan om etikprövning. 

Det är viktigt att klargöra att deltagandet i en studie är frivilligt. Formuläret med 
förfrågan om deltagande ska innehålla den information som en person behöver känna 
till för att kunna ta ställning till deltagandet i studien. Informationen om studien bör ges 
på ett enkelt och tydligt språk och bör heller inte innehålla ord som kan upplevas som 
en påtryckning eller överord om studiens tänkbara värde (Olsson & Sörensen, 2007; 
CEPN, 2010). Om konfidentialitet och frivillighet i deltagandet informerades både 
skriftligt i informationsbrevet och muntligt i början av intervjun. Sjuksköterskorna 
utlovades konfidentialitet genom att inga andra än författarna och deras handledare 
skulle komma att läsa eller lyssna till intervjuerna. Materialet förvarades oåtkomligt för 
obehöriga. Efter transkriberingen raderades de inspelade intervjuerna. Deltagandet 
byggde på frivillighet och sjuksköterskorna hade rätt att när som helst avbryta sitt 
deltagande både före, under och efter intervjun. 

Resultat 
Under analysarbetet växte två teman fram:  

1. Ångestens uttryck och orsaker 
2. Hur ångest kan lindras 

Resultatet bildade 4 huvudkategorier och 24 underkategorier (bilaga 2). 
Huvudkategorierna blev: 

• Ångestskapande faktorer hos patient och närstående 
• Ångestskapande faktorer hos sjuksköterskor 
• Åtgärder för att lindra ångest hos patienter och deras närstående 
• Sjuksköterskornas åtgärder för att hantera sin egen ångest. 

Resultatet illustreras med citat från intervjuerna. Citaten innehåller tecknen … för att 
markera kort paus, […] markerar att text utelämnats, [ ] markerar uttryck som inte 
består av ord eller andra sjuksköterskors uttryck, ’,’  markerar ett citat i citatet. Ord som 
betonas är skrivna med VERSALER. Några av sjuksköterskorna var 
allmänsjuksköterskor och andra var specialistutbildade distriktssköterskor, i denna 
studie benämns alla som sjuksköterskor. Källan till citaten redovisas genom att 
benämna gruppen och vilken sjuksköterska som uttrycker sig i citatet. Grupperna 
benämns som A, B, C, D och sjuksköterskorna som 1-7. 

 

 

 



 

 12 
 

 

Tema 1: Ångestens uttryck och orsaker  

Ångestskapande faktorer hos patient och närstående 

Kroppsliga symtom som inte lindras  

Sjuksköterskorna beskrev att fysiska symtom, exempelvis andnöd, som inte lindrades 
kunde framkalla ångest. De framhöll också att det är vanligt att ångest uttrycks i fysiska 
symtom som exempelvis smärta. Stark ångest kan i sin tur ge panik. Därför betonades 
vikten av att patienterna fick optimal symtomlindring. I en grupp framkom 
uppfattningen att män oftare än kvinnor uttrycker sin ångest i smärta.  

”… det är några patienter som vi haft… som kanske har uttryckt jättestark smärta, fast 
man inte har kunna läsa av smärtsymtom… eller såna saker, och då kan man börja 
fundera på… är det en existentiell smärta istället… eller en ångest som… jag vet inte 
om det är mer män som gör så… det är svårt att säga… men jag tänker på fler män som 
uttrycker smärta ... och så kan man fundera på om det verkligen är så smärta som 
ligger under det, det är svårt och tolka det”. (B:4) 

Sjuksköterskorna upplevde att det var lättare att få grepp om vad som orsakade ångesten 
när patienten kunde uttrycka sig verbalt. En informant uttryckte uppfattningen att ångest 
kan vara ett uttryck för obehag i kroppen, exempelvis en inre blödning eller 
organsönderfall. Motorisk oro beskrevs vara vanligt i ett terminalt skede och det tolkas 
ofta som existentiell ångest.  

”När dom börjar liksom att krypa i kroppen fäkta med armar å lite så här och vill gå 
upp, lägga sig, upp och lägga sig, då kallas det för oro och det är väldigt vanligt som ju 
är min upplevelse.” (C: 3) 

Sjuksköterskorna menade att patienters andningsproblem var något som upplevdes 
ångestframkallande hos närstående. Personer som finns omkring en patient med andnöd 
upplever maktlöshet över att inte kunna hjälpa till att förbättra andningen. Att andas är 
förknippat med liv och att inte kunna andas väcker dödsångest.  

Tankar kring livet och döden  

Sjuksköterskorna menade att alla människor har ångest inför döden. Att dö är något som 
inte går att undkomma, den är därmed oundvikligt. 

”… det går ju inte att resonera bort, att det är döden som närmar sig”. (C:1) 

Att dö, menade de, ger existentiell ångest. Sjuksköterskorna beskrev även att tankar 
kring döden, hur den går till, rädsla för livets avslut och vad som händer efter döden, ger 
ångest. Patienterna fick även ångest av att tänka på hur de hade levt sitt liv och vad de 
skulle lämna efter sig. 

”Just begreppet existentiell ångest kan jag känna igen när man får… tankar kring 
döden inte som en process alltså, hos många möter vi ju frågor kring hur går det till 
och oro kring ʼ ska jag ha ont ʼ, ʼ ska jag känna panik över att inte kunna andas ʼ eller 
och ʼ vad händer vad behöver… ʼ, från anhöriga, ʼ ska jag vara ensam? ʼ, ʼ vad 
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händer? ʼ … allting runt ikring, mycket av det som är PRAKTISKT, men också tycker 
jag, kan man möta… som du nämnde existentiella ångesten, som innebär att... vad har 
jag gjort i mitt liv? Vad är det som händer efteråt? ... finns det ett liv efter detta? Vilket 
avtryck har jag egentligen satt? ... Såna frågor tycker jag att man kan möta…” (B:2) 

Sjuksköterskorna påpekade också att det är ångestskapande att inte kunna påverka 
situationen nu och i framtiden. Att tvingas lämna familj, barn och närstående och att 
inte längre få vara med och se hur det går för dem i livet, skapar ångest. 
Sjuksköterskorna upplevde utifrån egen erfarenhet, att yngre personer och de som inte 
var färdiga med livet hade mer ångest, de hade inte tid att dö. Ångest kunde uppstå om 
det fanns störningar i relationen mellan närstående och patient eller om de hade 
obearbetade upplevelser bakom sig. Sjuksköterskornas erfarenhet var att patienter som 
inte kunnat eller hunnit prata om döden eller om viktiga saker, hade mer ångest. 
Närstående kunde ha ångest över hur det skulle bli efter dödsfallet. 

Bristande trygghet  

Sjuksköterskorna menade att brist på trygghet skapar ångest, såsom rädsla för ensamhet 
eller för det som patienten inte känner till. Det upplevdes svårt att ge trygghet till 
patienter som bodde ensamma och saknade socialt nätverk. Ensamhet gav i många fall 
otrygghet och var därmed ångestframkallande. Närstående som kände stort ansvar och 
upplevde bristande stöd, blev otrygga och hade svårt att klara av situationen i hemmet. 
Närstående kunde ibland upplevas otrygga trots att patienten var trygg.  

”… en man som bodde hemma och var döende och hade en hustru som var 
superambitiös… och som det fullständigt dallrade i kring i skräck… och så småningom 
brast ju det här ut i att hon var väldigt ledsen och så bestämde hon att nu orkar jag inte 
längre, nu måste vi... han vill inte härifrån men nu måste han in på sjukhus, det går inte 
längre… och sen när vi fick resonera ikring det hela, så kom vi fram till att han kunde 
få en plats… nästa dag… på kommunens boende och natten som låg i anslutning till, så 
skulle det komma ett extravak… och då blev hon så lättad […]  och alltså det var lugnt 
och fint och alla barnen var där och alla var nöjda och glada, och så dog han…” (B:2) 

Sjuksköterskorna ansåg att bristande tillit ger ångest. Övergången från sjukhus till 
hemsjukvård skapar en ny situation och detta kan upplevas otryggt. Patienter som inte 
hade hunnit lära känna personalen och byggt upp en tillit kunde uppleva ångest. De 
framhöll också att ångest kan uppstå om patienten inte har insikt och kunskap om sin 
sjukdom och situation. 

”… men och så kommer vi för ett inskrivningssamtal, och då så har jag vid några 
tillfällen fått det till mig att ʼ är jag så sjuk? ʼ… när vi förklarar vad PAH står för… och 
det kan va ångest… att man får ångest då liksom… ʼ kära nån är jag i slutklämmen ʼ, 
dom har liksom inte insikt om sin egen sjukdom, dom kanske inte har fått information 
eller tagit till sig…” (A:2) 

Sjuksköterskorna menade att de långa avstånden i glesbygdsområden gör det svårt att ge 
patienter och deras närstående trygghet, eftersom tillgänglighet och kontinuitet då 
försämras. Det kan vara svårt, näst intill omöjligt att utöva hemsjukvård när patienter 
bor otillgängligt, som exempelvis på en ö.   
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Ångestskapande faktorer hos sjuksköterskor 

 Identifiering  
Det upplevdes svårt att hantera någon annans ångest eftersom det väcker den egna 
existentiella ångesten. Identifikation med patienten skapade ångest hos sjuksköterskor, 
speciellt om patienten var i deras egen ålder. Att vårda bekanta kändes extra tungt. Det 
framkom att det kan vara svårt att bo och arbeta på en liten ort där alla känner alla. Alla 
grupper var överens om att unga patienter med små barn påverkar dem mer. Hela 
livssituationen berör och ger ångest över livets orättvisa.  

”… Är det inte den EGNA ångesten egentligen då, då kanske det inte så ofta finns hos 
patienten eller de, utan att det är ju min EGEN ångest över för att de är så lik, lik min 
situation… å jag blir berörd å då FÅR jag ångest över min egen dödlighet kanske. Jag 
vet inte”. (C:3) 

Att arbeta i någons hem  

Att arbeta i patientens hem skapar en närmare relation till patient och närstående, än 
vård på sjukhus. Sjuksköterskorna upplevde att mötet i patientens hem där de var 
omgivna av patientens personliga saker, gjorde att de på ett påtagligare sätt lärde känna 
patienten och dennes liv. Detta väckte i sin tur tankar om livets orättvisor. 

”… att komma hem i ett hem som är jättefint å mysigt å trevligt, å så ligger någon i 
sängen där å som vet, som ska lämna allt det här fina å inte få vara med i familjen 
längre”. (C:1) 

”Här är det mycke mer man åker HEM till någon, man ser TAVLOR å man hälsar på 
HUSDJUR å BARN å grejer. Så där blir man inblandad direkt på något sätt”. (C:2)   

Det väckte frustration att inte kunna komma ifrån ångesten hos patienten i hemmet.  

”… här sitter jag i patientens hem med hela dens liv runt omkring mig när jag tittar mig 
runt . Jag KOMMER ju inte UR det. Jag kan ju inte springa därifrån”. (C:3) 

Att inte nå fram  
Sjuksköterskorna beskrev att de mådde dåligt när de kände att de inte nådde fram till 
patienter och närstående avseende avstånd, tillgänglighet, kommunikation och 
symtomlindring. De uttryckte också att de kände maktlöshet och ångest när det inte blev 
bra för patienten eller när de inte kunde hjälpa.  

”Ibland är det ju väldigt svårt att nå fram till patienten... att kanske INGEN har kunnat 
det... och i dom fallen BLIR det ju inte så bra…” (B:3)  

Patienter med svåra andningsproblem genererade i ångest hos personalen. 
Sjuksköterskorna tyckte att det kändes frustrerande när inte läkemedel räckte till för att 
lindra stark ångest. Några sjuksköterskor upplevde att det kunde vara lättare att tänka att 
ångestsymtomen berodde på något medicinskt än något existentiellt. 
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”Och då känner jag då får man nästan det där, nej jag vill nästan inte, jag vill inte 
komma hit [skrattar] jag vill inte höra [skrattar], jag vill inte känna. Jag har ingen 
lösning [skrattar]”. (C:1) 

Sjuksköterskorna kände frustration när patient och/eller närstående inte ville att de 
skulle prata om sjukdomen eller vad som skulle hända. Det upplevdes även svårt att se 
på när patient och närstående avskärmade sig och inte nådde fram till varandra. 

”… och där är ju faktiskt svårt att stå bredvid... och se... när dom avskärmar sig i 
stället... så att man märker att det blir avstånd istället för att närma sig mot slutet… Då 
mår man ju väldigt dåligt själv, och man vet att anhöriga mår dåligt för dom kommer ju 
inte alls i närheten av den sjuka då… som inte vill tala om vad dom har för diagnos 
kanske, ibland .. .fast man kan läsa det utanpå”. (B:4+5) 

Långa avstånd gör att det blir svårt att ge trygghet och det är därför nödvändigt att ha 
god framförhållning. Sjuksköterskorna kände sig otillräckliga och upplevde att de fick 
ångest när de inte kunde komma fram och hjälpa patienten i tid. 

”Och det är ju jättebra... med pumparna... för det kände jag sist, vid dödsfallet jag 
hade, för då hann jag ju inte riktigt fram, kände jag... för det var ju så lång restid som 
det nästan går och få då… många mil, och då var det ju besvärligt när jag kom fram, 
kände jag… då skulle jag ha varit mycket tidigare... men det är ju, går ju inte... och 
trolla… Jag kom ju så fort jag kunde! … Men hon fick ju lida ett tag där… lite för 
länge… kände jag… Ja det var väl en 45 minuter… men hade det varit så där hela tiden 
då… Då var det ju jätte, jätte… alltså då var det ju så att hon skrek, och då är det ju 
inte så kul… Det tar ett tag också, innan läkemedlet hjälper och så… Det gick fort... och 
behovet [av pump] hade nog inte riktigt... jo vi pratade om det, men doktorn tyckte att vi 
skulle avvakta ett dygn, för vi visste inte hur mycket… vi hade precis börjat… så då fick 
vi ju ge bredvid för att se hur mycket som går åt och så där… så jag hade ju försökt ja, 
men doktorn sa nej, att vi skulle vänta till i morgon”. (B:3)  

Tidsbrist  
Det är svårt att lindra ångest och sjuksköterskorna ansåg att det krävs både tid och ro för 
att kunna lindra ångest. Två av grupperna önskade att det skulle finnas mer tid till att ge 
taktil massage. Tiden var knapp och det var svårt för PAH-sjuksköterskorna att få tiden 
att räcka till för både PAH- och distriktspatienter. Sjuksköterskorna önskade också att 
det skulle finnas mer tid för att prata med och stödja varandra. En grupp uttryckte att de 
var tvungna att ”stjäla” till sig lite tid då och då för att prata med varandra. 

”Jag önskar att man hade… den [hmm] ron i jobbet. Så att man hade liksom TID för 
dom längre samtalen… så. För att jag upplever… att en ångest och en oro… alltså att 
man var tvungen att börja tänka på döden och det som kommer… och då, det skapar ju 
liksom… det är ju nånting man inte vet... så man måste… ja att vi fick chans att ha det 
där samtalet, och se hur pass stor ångesten är verkligen och… ja, vilket sätt lindrar 
man den bäst på. Ibland kan jag tycka att det är lite lätt och ge mediciner… för saker... 
som man kanske kunde jobba med, på ett annat sätt”. (D:2) 
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Sjuksköterskorna upplevde att tidsbrist ibland kunde medföra att patienterna inte fick 
optimal omvårdnad. Istället för att ta sig tid till att sitta ner tog de till läkemedel som 
gick fortare att ge. 

”Då är det risken med det att man ger en spruta, va… [gruppen hmar instämmande]… 
patienten efterfrågar det så… får man gärna den där ångestdämpande sprutan… fast 
man kanske skulle sitta en halvtimma istället”. (A:7) 

Kluvenhet i arbetet  
Varje patient måste bemötas utifrån sina individuella behov. Ibland överensstämmer 
inte patientens behov av information med distriktssköterskans åsikt om vad patienten 
bör få veta.  

”Det har hänt flera gånger alltså, att patienter har sagt ”är jag så sjuk?” och då 
känner man sig ju också lite kluven som syster att… här kommer man och vill dyvla på 
något som patienten inte är mogen men har ett behov naturligtvis”. (A:5) 

Det upplevdes extra svårt att vårda någon nära som de hade en relation till. När 
patienten var någon som stod sjuksköterskan nära, upplevdes det svårt att dra gränsen 
mellan att vara privat och professionellt. Några hade erfarenhet av att själva ha haft 
någon närstående som varit döende, samtidigt som de i arbetet vårdade döende 
patienter. 

Sjuksköterskorna som arbetar med PAH upplevde att det kunde vara svårt att växla från 
en svår situation till en banal krämpa. Komplexiteten i arbetet tar kraft och energi, 
därför upplevdes det ibland svårt att prioritera arbetet och att dra gränser mellan PAH-
patienter och distriktspatienter. Att dra gränsen för när omsorgen av närstående slutar 
kunde vara ett dilemma. Sjuksköterskorna fick intrycket av att en del närstående var i 
behov av stöd efter ett dödsfall, men att PAH/LAH:s vårdåtagande då var avslutat. Det 
framkom också att det kunde vara svårt att räcka till för och prioritera rätt i omsorgen 
om både patienten och dennes närstående. 

”Den händer ju då och då, att man efter ett sånt här svårt möte [med en ung döende 
patient] kommer till en 85-90 åring då… som man tycker har en ganska banal krämpa 
egentligen… som då tycker ʼ varför ska allting drabba MIG? ʼ… och ja då måste man 
ju tänka om liksom, och bemöta det också då”. (B:5) 

Det kan vara svårt att ta emot patienters och anhörigas ångest. Ibland kunde 
sjuksköterskor få ta emot patienters men framförallt närståendes ångest och frustration, 
trots att de gjort sitt bästa för att vårda och stödja. Sjuksköterskorna upplevde att detta 
påverkade dem negativt även om de var medvetna om att missnöjet inte var ämnat åt 
dem personligen. 

”Ja, ibland så har jag varit med om att jag fått, vid nåt tillfälle fått så mycket skäll å 
grejer som jag aldrig har fått nån gång fast jag inte har träffat människorna förut. Då 
känner man ju att det inte är mig du skäller på nu men, det känns ju inte roligt alltså 
även om man har läst på att det funkar så här. Det sipprar ju bort det mesta men lite 
blir ju kvar liksom det är… då tänkte jag, det måste ju vara en massa ångest o grejer 
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som, över en hel situation som bara, smack på mig när jag öppnade dörren precis där 
liksom”. (C:2) 

Bristande intresse och kompetens  

I alla fokusgrupper som arbetade inom PAH fördes en diskussion om att det skett en 
förskjutning i distriktssköterskans arbete, från att ha varit inriktat på hälsovård till att 
även innefatta palliativ vård, vilket inte alltid uppskattades av alla. 

”Och när man är anställd här i hemsjukvården så blir det mer eller mindre frivilligt det 
här att… jo men här jobbar vi ju med PAH. Du pratade om hemtjänstgruppen, dom är 
ju ändå specialintresserade dom tjejerna, dom har valt det här för att dom tycker att, 
det här är mitt intresse… och jag är lite mer intresserad av det här. Det kan hända att 
det har lite betydelse också, tänker jag. För här… jobbar du i den här gruppen så är 
det… PAH är inräknat i det här”. (D:1) 

Sjuksköterskorna som arbetade inom PAH upplevde att de saknade tillräcklig formell 
utbildning för det palliativa arbetet. De ansåg också att de saknade kompetens att möta 
existentiella frågor och stark ångest, vilket kunde leda till att de kände en oro över att 
inte klara av situationen. Alla grupperna tyckte att det ofta var lättare att fokusera på det 
medicinska istället för det existentiella. Några grupper önskade utbildning i 
samtalsmetodik och kognitiv beteendeterapi. En grupp önskade att alla i personalen 
skulle kunna få grundläggande utbildning i taktil massage. 

”… för det handlar om att vi ska vara professionella i det här svåra jobbet, och vi har 
ingen speciell utbildning för det […] Ja, jag menar för allting hör ju ihop, den sjuke har 
ångest och dom anhöriga har ångest och dom har relationsstörningar och… med 
varandra… och med andra inom familjen och så, det ligger liksom utanför vårat 
område, vi kan ju ingenting göra.  Jag kan känna att… man kan ju bara lyssna liksom, 
det är ju bara och lyssna i den mån jag har tid alltså, sen så är det ju den sjuke som jag 
måste se till så att det… jag menar att dom har oegentligheter mellan varandra som har 
pågått i 20, 30 år … vad […] ska jag göra åt det, det sista halvåret… va! ” (A:5) 

Gemensamt för alla grupper var att de upplevde att det var extra svårt att ta hand om 
relationsstörningar inom familjen och att hjälpa till med deras interna problem. 
Sjuksköterskorna ansåg att de saknade kompetens inom detta område vilket gjorde att 
de kände sig otillräckliga, något som i sin tur kunde skapa ångest hos dem. 

”… då säger det bara stopp hos mig för då känner jag att neej det är inte professionellt 
av mig jag ska inte juckla in mig i något sånt här va, utan det, det är ju så… men 
mycket är det ju sånt va, att man känner ju att hela huset står och ångar av ångande 
ångest, det hela huset, det dryper ångest ur väggarna alltså, och då…” (A:5) 

I en av grupperna framkom uppfattningen att vården blivit alltmer medikaliserad. 
Tekniken utvecklas fort och de som utbildades till distriktssköterskor för länge sedan 
upplevde att det är svårt att hänga med och hålla sig uppdaterad. 

”... det är så mycket med det här tekniska och det praktiska och man ska räkna och det 
ska bli rätt… allting ska skrivas upp… man blir väldigt fixerad vid detta… man gör med 
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sina händer istället för att kanske sitta ner… och hålla patientens hand istället…”. 
(A:7) 

Bristande stöd  

Enligt sjuksköterskorna tillät bemanningen i de flesta fall inte att de kunde vara två 
personal vid krävande hembesök. Ingen av grupperna hade vid intervjutillfället 
regelbunden handledning med professionell handledare. I de fall det fanns möjlighet att 
få handledning vid behov, var det svårt att utnyttja denna möjlighet eftersom det inte 
fungerade praktiskt. Forum som var avsedda att främja samtal i gruppen användes inte 
alltid på ett optimalt sätt. 

”Det tas liksom inte tid till det, va! Man kör på så länge personalen står på benen, 
ungefär va. Så jag kan känna lite grann att det är ju några gånger som det är personal 
som däckar alltså, för att det blir för mycket i PAH, det är för tunga patienter och det är 
så viktigt med det här medicinsktekniska, det ska... att vi alltid finns till hands för 
patienterna, och man själv liksom går på knäna och så sen så säger man att man ska 
följa upp och man ska snacka och vi har vår PAO- konferens men det blir mest av 
teknisk kontur så att säga, så att jag tycker att personalen tar man inte rätt hand om 
faktiskt”. (A:5) 

Trots att distriktssköterskorna själva hade bristande stöd, ingick det i deras arbete att 
stötta och handleda hemtjänstpersonal i svåra situationer. En av grupperna uttryckte att 
det finns en risk att det även tar kraft från dem själva, när de stöttar varandra. 

”Ibland när vi pratar med varann så kanske man dränerar varann ännu mer… för att 
man tycker synd om… när du och jag sitter och pratar att man går ner sig ännu mer… 
ja… då kanske man behöver ha utifrån”. (A:3) 

Svårighet att släppa arbetet på fritiden  

Sjuksköterskorna hade olika svårt att koppla av från arbetet på fritiden. En av orsakerna 
till detta var att det på en liten ort var lättare att stöta ihop med närstående till patienter 
på fritiden. Arbetet med svårt sjuka patienter berörde sjuksköterskorna i olika hög grad, 
alltifrån att känna sig rörd till att känna ångest. Några förklarade att de kunde bära med 
sig patienterna i tanken men att det inte påverkade fritiden. Andra berättade att de tänkte 
på jobbiga arbetssituationer mer eller mindre frivilligt hemma. En informant beskrev det 
som en ”yrkesskada” att tänka på och bearbeta svåra upplevelser i arbetet på fritiden. 
Alla grupper var eniga om att det tankemässigt var svårare att släppa de svåra fallen, på 
ledig tid. 

”… ja det tyckte jag var kämpigt, och att det har kommit mycket efteråt nu tycker jag, 
att jag har funderat på det mycket, det blir lite vardagsångest lite hos en själv nästan, 
att man kramar lite extra på barnet när man kommer hem eller så, att det poppar upp 
lite nästan då och då som en yrkesskada tycker jag. (B:3) 
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Tema 2: Hur ångest kan lindras 

Åtgärder för att lindra ångest hos patienter och deras närstående 

Att stötta för att öka hanterbarheten i livssituationen  

Patientens ångest kunde lindras genom att sjuksköterskorna på olika sätt bidrog till att 
skapa trygghet. Ångestens svårighetsgrad och patientens förmåga att hantera sin 
situation avgjorde behovet av stöd. Trygghet kunde skapas om patienten fick hjälp att 
sätta ord på känslor, hitta verktyg och en lösning för att hantera situationen. Känsla av 
kontroll och stöd ger lugn. Det motverkar ångest att hinna göra avslut i livet. 

”Man måste ju kunna hjälpa till lite… självhjälp… eller alltså försöka ta reda på var 
ångesten kommer ifrån och sedan kunna plocka fram vad patienten själv kanske kan 
göra för att försöka tackla det [...] att vi inte alltid kan lösa det… att du måste hitta ett 
sätt att tackla den här jättehemska situationen som är […] men att man kan hjälpa till 
att hitta verktyg… hur man ska hantera det … om det är att man är otrygg med 
hemtjänsten eller med oss… och försöka hitta något svar... vad det kan stå för… så man 
börjar i rätt ände… tycker jag”. (A:6) 

Sjuksköterskorna upplevde att de kunde hjälpa patienter och deras närstående på olika 
sätt: medicinskt, trygghetsmässigt, socialt och relationsmässigt. Att hjälpa till att skapa 
närhet mellan patient och närstående kan lindra ångest. 

”Ibland så kan man möta… eller komma i situationer där anhöriga och patient har 
svårt att tala med varandra och det skapar ångest… kan man få ett förtroende både hos 
den anhörige och patienten, så kan man kanske i något lyckligt ögonblick hjälpa till att 
skapa den närhet som dom så gärna vill ha men som dom är oförmögna till i den här 
situationen”. (B:2) 

Det är viktigt att uppmärksamma närståendes ångest och ge stöd i tid, för att de ska orka 
till slutet. Närstående behöver stöd av sjuksköterskan i det vardagliga och för att 
förbereda livet efter dödsfallet. Om sjuksköterskornas stöd var otillräckligt, behövde 
patienten och/eller dennes närstående hjälp att lotsas vidare, exempelvis till kurator eller 
psykolog. Alla grupper var överens om att stöd till närstående gav dem trygghet. 

”En sida är ju patientens ångest och sen så om man liksom lyfter ögonen lite så står ju 
anhöriga där ofta… med paniken… kanske nästan är lättare att läsa av än hos dom som 
är sjuka… att man verkligen ser DOM att man lyssnar lite hur dom har det och så… då 
kan ju locket gå av ibland så att det kommer mycket… dom är ju, det är det här med 
tiden tycker jag, där har man ju mycket att vinna, för om dom ska orka ända in i slutet 
där, så är det ju dom anhöriga som ska orka där… å att… den ångesten ska man nog 
försöka att lyssna av tidigt egentligen”. (B:4) 

Att kunna välja vårdplats 

Sjuksköterskorna upplevde att ångesten lindrades när patienten och/eller dennes 
närstående fick möjligheten att välja var patienten skulle vårdas i livets slut. I patientens 
hemmiljö skapas en närmare relation till vårdpersonalen. Förhållandet blir mer 
jämbördigt och patienten får lättare att öppna sig.   
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”För en del är det ju jätteångestfyllt ända tills dom har förstått att dom faktiskt kan få 
va hemma ända till slutet… det är ju ibland… ångesten släpper när vi talar om att, ʼ vi 
fixar det här hemma ʼ, och en del är tvärtom… dom har ångest över att… dom vill inte 
va här hemma... på slutet ... så det är ju olika”. (B:1) 

Att få kunskap och information  

Det är ångestdämpande för patienter att vara informerade och ha kunskap om sin 
sjukdom. Sjuksköterskorna tyckte att det var viktigt att kunna tala öppet och ge raka 
besked om sjukdomen till patienterna. Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att 
informera och tydliggöra för patienten om vad de kunde förvänta sig i 
sjukdomsförloppet och vad som kunde göras för att lindra olika symtom. Det krävs av 
sjuksköterskan att hon/han kan bedöma vad just den här patienten vill och har behov av 
att veta, och att ha mod att berätta detta även om det är svårt. Sjuksköterskorna ansåg att 
information bör ges i lagom portioner och att den ofta behöver upprepas för att 
uppfattas till fullo. De utryckte att detta kan vara en ”hårfin balansgång”. För att kunna 
hantera sin situation behöver patienten också information om vilket stöd som finns att 
få.  

”Många gånger handlar det om rädslor så att man liksom börjar nysta i vad de är mest 
rädda för, vad de är de fantiserar om. Fantasin är ju oftast värre än verkligheten. Så 
kan man ibland hjälpa väldigt många. För det är ju att fantasin drar iväg om allt 
möjligt som skulle kunna hända, faktiskt, ibland kan man ju förutse vad patienten ska 
drabbas av, att vissa saker kommer inte att drabba just den här patienten. Det kan man 
säga i förväg. Och om det är det som de går och oroar sig för så kan man lyfta av det, 
så har man minskar ångesten betydligt”. (C:3) 

”Att vara tydlig. Att berätta det som ska berättas… utan att rygga för det som är svårt 
att berätta…” (B:2) 

En grupp ansåg att införandet av brytpunktsbedömning varit positivt för både patienters 
och närståendes möjlighet att begripa och hantera sin situation i livets slutskede. 

”Sedan vi började med att skriva ner på papper… det här med brytpunkt… så upplever 
jag att… det här med ångest har blivit något mindre… alltså att man efter brytpunkten 
så ligger alla korten på bordet och man har en öppenhet och ett lugn många gånger hos 
patient och anhöriga liksom att då går man in i ett slutskede och man ska försöka… 
ja… prata ut så att säga… så det upplever jag positivt då”. (A:2) 

Samtal  

Alla grupper var överens om att de skulle var en fördel om två personal kunde åka på 
hembesök när både patient och närstående var i behov av djupare samtal. Det framkom 
att det ibland är lättare att föra ett samtal ensam med patienten. De beskrev att 
sjuksköterskan ibland kunde fungera som en katalysator i kommunikationen mellan 
patienten och de närstående, när det gällde svåra och känsliga ämnen. 

”Så det är väldigt skönt att vara TVÅ personal… i dom här fallen ofta… så att man kan 
prata med patienten och anhöriga var för sig… och då… ja då är det ju… patienten 
som måste öppna sig... mot dom anhöriga för och släppa in dom också... att dom kan… 
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PUSHA PÅ det… och det är mycket LÄTTARE för dom i dom här svåra fallen, tycker 
jag, och prata var för sig då… och sen förhoppningsvis kunna mötas”. (B:5) 

Sjuksköterskorna berättade att det från patienter och deras närstående framkommit att 
det vardagliga samtalet med sjuksköterskan var av stor betydelse för dem. . 

”… vi är ju samtalspartner annars liksom med det här mer vardagliga, va och som 
liksom hör till sjukdomen, det ångestfyllda …” (A:2) 

Samtliga grupper erbjöd närstående ett uppföljande samtal efter dödsfallet för att 
summera det som hänt och bedöma om de närstående behövde fortsatt samtalsstöd. 
Sjuksköterskorna upplevde att efterlevandesamtalen var positiva både för de närstående 
och dem själva samt för att utvärdera omvårdnaden och göra ett avslut i vårdrelationen. 

”Även om patienten dör så är det ju inte slut med det utan vi fortsätter ju med 
anhörigsamtal och så, eller erbjuder dom det… och det kan väl vara både på gott och 
ont ibland… En del vill och en del vill inte… Jaa… dom får prata igenom vad som 
hände… det är bra både för dom och för oss”. (A: 2+3) 

Att ge tid  
Det behövs tid och ro för att lindra patientens ångest på ett bra sätt, därför är det viktigt 
att sjuksköterskorna tar sig tid till att möta patientens ångest. Alla grupper upplevde att  
tid är en viktig resurs, som tyvärr saknas. 

”Det är viktigt att möta patienternas ångest, att ha tid, alltså vi måste ju nästan ta oss 
tid då… Det måste ju få ta sin tid… att man inte måste lösa problemet med ångesten 
utan att det kanske, att lösningen är att man är där, och lyssnar och tar emot det, och 
det kan ju vara jobbigt ibland. Många gånger är det den bästa medicinen nästan… att 
man lyfter bort det lite… men så måste vi ju kunna ta emot det också men…” (A:6+2) 

Tillgänglighet och kontinuitet ger trygghet och tillit   

Det är viktigt för patienter och närstående att bygga upp en tillit till sjuksköterskornas 
kompetens och resurser att kunna lindra symtom. Det skapades trygghet och var 
ångestdämpande för patienter och närstående när de fick det stöd de behövde i rätt tid.  
När tilliten hade byggts upp blev sjuksköterskorna en trygghet för patienter och 
närstående. De valde oftast att få hjälp av sjuksköterskorna som de redan kände, istället 
för att involvera ny personal. Detta gällde även inom de områden där sjuksköterskorna 
inte hade specialkompetens, exempelvis vid djupare stödjande samtal eller existentiella 
samtal. I en grupp arbetade sjuksköterskorna medvetet med att minimera personalantalet 
runt patienten och gjorde extra tillsynsbesök för att öka tryggheten.  

”Men jag tror att dom många gånger skulle vilja ta dom samtalen med den som har 
varit involverad från början. Inte en ny psykolog, utan få prata med dom här 
sköterskorna som mest var där innan… som vet vem den här personen VAR… som har 
dött. För annars… det är ju lätt att sitta och prata om någon som... man vet ju inte vem 
han var, hur han eller hon var. (D:4) 
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Samtliga sjuksköterskor ansåg att tillgänglighet till vårdpersonal och kontinuitet i 
arbetslaget var betydelsefullt för att kunna ge patienterna och deras närstående trygghet. 
En grupp beskrev att de var flexibla med sina arbetstider för att skapa kontinuitet för 
patienterna i det terminala skedet. Sjuksköterskorna i primärvården prioriterade PAH- 
patienterna framför ordinarie distriktspatienter. PAH- och LAH- patienter hade tillgång 
till ett speciellt telefonnummer för att nå vårdpersonalen direkt dygnet runt och detta 
gav trygghet. Många gånger räcker det med att patienter och närstående har vetskapen 
om att de kan ringa. Både sjuksköterskor och läkare kunde göra hembesök dygnet runt. 
Sjuksköterskornas uppfattning var att det gav trygghet att ha tillgång till personal 
dygnet runt. En grupp framhöll att det gav trygghet för patienter och närstående att det 
var samma personal som arbetar även nattetid. För att kunna ge optimal trygghet och för 
att kunna erbjuda möjligheten till att ha vårdpersonal i patientens hem dygnet runt, 
önskade de att personalresurserna utökades. I en grupp tyckte sjuksköterskorna att det 
hade fungerat väldigt bra att skapa en trygg situation i hemmet genom att patienten fick 
extravak från kommunen.  

Långa avstånd till patientens hem gör att de är svårt att upprätthålla tillgänglighet och 
kontinuitet. En av grupperna använde sig av alternativa lösningar för att patienten skulle 
kunna fortsätta att vårdas i hemmet. Där tog sjuksköterskorna hjälp av närstående även 
för medicinska åtgärder till patienten. 

”Däremot får man ju hitta alternativa lösningar… om patienten t.ex. har behövt täta 
injektioner och dom har haft 5 mil enkel resa så har man fått involvera anhöriga, och 
lära upp dom och… att man sätter en kanyl t.ex. och man liksom lär upp dom, så att 
dom ger… och det är ju, alltså… för att patienten ska kunna vara hemma så får man ju 
ibland hitta alternativa lösningar”. (D:5)  

När tillgängliga resurser inte räckte till kunde hemsituationen bli ohållbar för patienten 
och dennes närstående och då erbjöds patienten plats på kommunalt boende eller 
hospiceavdelningen på sjukhuset. På så sätt kunde den sista tiden i livet bli trygg. 

”För just det där kan man känna också då att när det finns anhöriga med, eller det kan 
ju vara både patient å sånt att det känns för vissa kan kännas väldigt otryggt att vara 
hemma när man inte vet hur slutet ska bli. […] det kvittar ju att vi säger att vi kan 
komma hur ofta, hur mycket, kan åka hem till dem å de har hemtjänst så hjälper det inte 
men när de är på avdelningen så vet de att där finns alltid personalen precis utanför 
dörren. Det är ju ångestdämpande för dem då säkert”. (C:1) 

Att ge läkemedel 

Sjuksköterskorna menade att det inte var ovanligt att patienter fick läkemedel mot oro i 
livets slutskede. Ångest skapar ångest även för dem som är runtomkring patienten. Att 
lindra patientens ångest skapar lugn både hos närstående och personal och på så sätt 
lindras ångesten hos alla. Ibland bad patienter om att få en ”lugnande” spruta i 
förebyggande syfte för att känna sig trygg och för att slippa få plågsamma symtom. 

”Nej men de är väldigt otäckt… tycker jag… det är ju det värsta för både anhöriga och 
oss och naturligtvis den sjuka… och se den här… jättesvåra ångesten… det är… och 
har dom liksom varit uppe i det… taket… och sen man dämpar det med mediciner, så är 
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allt det som är runtomkring, tacksamma när dom har sett… hur dåligt man kan må”. 
(B:5) 

Att erbjuda komplementära metoder 

Det framkom att beröring och att känna en annan människas närhet är betydelsefullt i 
omvårdnaden av patienterna. Sjuksköterskorna hade uppfattningen att taktil massage 
och beröring var ett effektivt sätt att lindra ångest, både för patienter och närstående.  
Det fanns patienter som upplevde massagen som medicin. På två vårdcentraler utfördes 
behandling med taktil massage av en speciellt utbildad personal, inte av 
sjuksköterskorna själva. Taktil massage kunde ges antingen i hemmet eller på 
vårdcentralen. Närstående valde ofta att komma till vårdcentralen för att få taktil 
massage vilket gav dem egen tid och de kände att de blev ompysslade. 

”Taktil massage… det erbjuds ju till både patienter och anhöriga… Där har vi haft 
både patienter som fått i hemmet och anhöriga som har valt och åka… upp hit till 
vårdcentralen, till henne för att få sin egna tid då, med taktil massage… och det har ju 
varit VÄLDIGT positivt… alltså dom som har fått det har varit jättepositiva till det”. 
(D:5) 

Några sjuksköterskor uppmuntrade patienter att lyssna på favoritmusik eller talböcker i 
ångestlindrande syfte. 

”Lite försöker man ju… jag vet att vi har några patienter där man har… har försökt 
och få till att spela favoritmusiken och talböcker och… såna saker för att det inte ska bli 
det här… att man ligger i sin säng och det är alldeles tyst och lever två… ett gift par 
tillsammans så kanske det till sist blir så att… man inte har nånting att säga så… att det 
blir väldigt tyst och det blir väldigt ödesmättat och man försöker och… ändå… ta till 
vara på… om man tycker om musik t.ex. ” (D:5) 

Att erbjuda externt stöd 
För att tillgodose olika behov ansåg sjuksköterskorna att det var viktigt att ha ett 
multiprofessionellt team runt patienter och närstående. Resurserna såg olika ut på de 
olika platserna. Kurator, samtalsterapeut, psykolog, arbetsterapeut, präst eller palliativ 
specialistavdelning kunde vara delar av det externa stödet.  

”Det händer ju ibland [att patienter läggs in på palliativ avdelning], när de är yngre… 
det beror ju på lite grann vad det är för något, ibland kan det vara väldigt svårt och 
reda ut hur man ska medicinera och hur man ska hjälpa dom och blir det för 
komplicerat så kan dom få komma in där, och då har dom lite översikt över dom och det 
har vi inte riktigt hemma på samma vis som man har inne på en avdelning… Men det är 
få patienter som dör där inne… Neej dom brukar ju vara inne några dagar”. (D:3+5) 

Psykolog fanns på en av vårdcentralerna men användes inte speciellt ofta. Kuratorsstöd 
nyttjades främst till närståendes kris- och sorgebearbetning. Kyrkans personal blev 
nästan aldrig inkopplad, trots att möjligheten till detta fanns. I en grupp uttryckte 
sjuksköterskorna att det var laddat att ta upp frågan om patienterna vill ha kontakt med 
en präst.  
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”Det känns som det är väldigt laddat och fråga[skratt] om just präst för det kopplas 
nästan ihop med att man är döende… Jaa, den sista smörjelsen… höll jag på att säga… 
det är det ja menar, det är svårt att fråga den frågan, därför uteblir den ofta…” 
(A:3+2+1) 

På en plats samarbetade sjuksköterskorna med en hemtjänstgrupp som var specialiserad 
på palliativ vård. Detta framhölls som positivt för patient, närstående, PAH-sköterskor 
och hemtjänstpersonalen själva. 

”Sen har vi ju ett jättestort samarbete med hemtjänstpersonalen. Dom är en jättestor 
del i vår palliativa verksamhet… i den större hemtjänstgruppen här nere, så har vi en 
mindre palliativ grupp som bara jobbar med dom patienterna för att vi ska få en 
kontinuitet. (D:5) 

Sjuksköterskornas åtgärder för att hantera sin egen ångest 

Professionellt förhållningssätt 
Sjuksköterskorna menade att ett professionellt förhållningssätt innebär att balansera 
mellan närhet och distans. De betonade att det är nödvändigt att inte ta på sig patientens 
problem men att för den skull ändå inte bli känslokall. Det ansågs viktigt att vara 
personlig men inte privat i förhållandet till patienter och deras närstående.  
Sjuksköterskorna menade att en god vård uppnås genom att patientens autonomi och 
integritet respekteras. Vårdpersonal har inte rätt att döma över hur patienten valt att leva 
sitt liv och hur de förhåller sig till sina närstående. Sjuksköterskorna belyste att arbetet 
med svårt sjuka palliativa patienter är krävande. Det tar även kraft att möta och hantera 
andra människors ångest och det krävs mod att våga stanna kvar i en påfrestande 
omvårdnadssituation. 

”… det är precis som att se en sorglig film när man åker hem till nån, det är okej att 
gråta å så där men sen så har man ju sett färdigt filmen… Det kan man ju ha med sig 
en, sorglig film någon dag så där, man tänker lite grand å får igång lite tankar så där å 
det gäller ju att ha… att ha gränsen där på nåt sätt […]Det är väl ett av våra problem 
att vi alltid ska LAGA allt som är trasigt så att säga. Men man måste ju på nåt sätt bara 
VÅGA vara där…” (C:2) 

Sjuksköterskorna tyckte att det var viktigt att göra patientens sista tid i livet så bra som 
möjligt. Detta är en drivkraft i deras arbete. 

”… det finns en väldigt stark VILJA bland personalen att det ska bli BRA! Och blir det 
inte bra, så mår man ju ruskigt dåligt. Det upplevs ju som så viktigt att, den här sista 
resan som den här personen, så att säga, gör i livet, att den ska bli… så bra som… 
någonsin är möjligt… ja då bjuder man väl till lite och det tror jag alla gör… jag tror 
inte, jag vet!” (B:2) 

Personligt förhållningssätt 

Sjuksköterskorna menade att inställningen till arbetet, döden och livet formar 
förhållningssättet. Sjuksköterskornas egna tankar om ångest påverkar hur de förhåller 
sig till patienters och närståendes ångest.  Arbetet med palliativ vård upplevdes 
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intressant och givande av flera sjuksköterskor, medan några tyckte att arbetet var 
krävande och arbetsamt.  

”... för det handlar om vad man har för förhållningssätt och vad man tänker själv ikring 
det här med ångest och döden och hur klar man är med det… man har liksom inte det 
valet riktigt… om man jobbar i hemsjukvården här… att det har en viss betydelse för 
hur man tänker och tycker… det är ju samma sak… för patienterna att dom har olika 
sätt att hantera det här med existentiell ångest, så har ju vi också det […] jag kan tänka 
att det har betydelse… att nån känner sig mer bekväm med det än någon annan…”. 
(D:1) 

Sjuksköterskorna uttryckte att det är medmänskligt att bry sig om patienter och deras 
närstående. Möten med palliativa patienter gjorde att sjuksköterskorna blev berörda men 
flera upplevde att detta inte påverkade dem negativt. Sjuksköterskorna påpekade att de 
är olika som personer och därför orkar de olika från dag till dag. Personligheten och den 
egna livssituationen påverkar hur de förhåller sig till ångest. 

”Sen kan det ju också bero på lite var någonstans i livet man är. Har man gamla 
föräldrar själv som håller på och avlider när man då ska sköta PAH, eller har man en 
svägerska som ligger för döden som är i samma ålder som en själv… detta påverkar en 
ju otroligt, tycker jag”. (A:1)  

Bearbetning och stöd på arbetstid 
Alla grupper var överens om att det bästa sättet att bearbeta och hantera svåra 
situationer var att samtala med kollegor och stödja varandra. De önskade även 
regelbunden professionell handledning som komplement till att prata med varandra. 
Tystnadsplikten hindrade att sjuksköterskorna sökte stöd hos familj och vänner. Det 
framkom att det var viktigt att få prata, helst i direkt anslutning till händelsen, för att 
kunna släppa det som hänt och inte ta med sig tankarna hem.  

”Ja, jag tycker att det är väldigt skönt och prata med nån om det som hänt och 
diskutera… alltså även om man kanske vet att man har gjort rätt, men alltså bara få 
skölja ur sig [skrattar]… häva ur sig”. (D:2) 

Alla grupper framhöll vikten av trivsel i gruppen, samt att delat patientansvar främjade 
hanterbarheten av svåra situationer. Sjuksköterskorna upplevde att det var ett stöd att 
kunna hjälpas åt med komplicerad medicinsk teknik och att vara två när både patient 
och närstående behövde stöd. 

Resorna mellan patienterna gav sjuksköterskorna tillfälle till förberedelser inför nästa 
besök och tid till bearbetning. Läkemedelspumpar ansågs vara ett bra hjälpmedel när 
patienterna bodde långt bort. 

”... när man vet att man är på väg in i ett besök, som man vet kan bli krävande… så 
tycker jag att det är väldigt skönt att ha lite restid, eller annan tid, där man kan lägga 
upp en liten plan för… hur vill jag hantera det här... vad tror jag kan komma upp och… 
för då är man lite mer förberedd än om man plötsligt bara står där mitt i smeten… och 
ska tänka då… och då tror jag också att om man har en liten plan med sitt besök så har 
man också större möjlighet att inge ett förtroende… för då kommer man dit och är 
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redan kanske lite trygg med situationen själv… då är det också lättare att förmedla en 
trygghet”. (B:2)  

Tillgänglighet, råd och stöd från läkare med intresse och kompetens i palliativ vård var 
också viktigt för att sjuksköterskorna skulle kunna hantera arbetssituationen på ett så 
bra sätt som möjligt. PAH-grupperna berättade att de hade tillgång till rådgivning från 
palliativa rådgivningsteam. 

Återhämtning på fritiden 
Sjuksköterskorna använde sig av olika strategier för att återhämta sig från 
påfrestningarna i arbetet. Några hade behov av fysisk aktivitet och tog ut sig extra hårt 
de dagar det var värst, som en slags motvikt i känslolivet. Andra behövde få ”bara vara” 
och inte göra någonting. Trädgårdsarbete, skogspromenader och olika former av 
träning, var exempel på aktiviteter som utfördes för att tankarna på arbetet skulle 
skingras. Att lyssna på musik och läsa var andra strategier.  

”Man måste ju syssla med sånt som upptar hela ens sinne och koncentration alltså, och 
det är att man… ja just nu fiskar jag kräftor… det kräver hela min koncentration, man 
måste vara absorberad av något annat för att man ska tränga undan det här PAH- 
spöket… ja… och jag menar… rensa ogräs, ligga i trädgårdslandet är också bra, gå 
igenom rosorna allt det här liksom […] jag blir så involverad och så ska jag göra det 
här och så ska jag plantera det här och hålla på, alltså man måste göra något som 
absorberar hela jag alltså, så att det kommer bort det här PAH- träsket […] vissa 
patienter som… alltså som slukar en helt va, då är det bra att få veta på sin lediga dag 
av kollegan som ringer upp och säger att ʼ hon är död ʼ… åh, vad skönt! För oss alla, 
för henne och alla. Det är så skönt att bli uppringd på sin privata när man är hemma 
och få veta”. (A:5) 

Några av sjuksköterskorna hade svårt att koppla bort arbetet på fritiden och fortsatte 
bearbeta arbetsrelaterade problem hemma. De fick aktivt försöka stoppa sina tankar om 
det som berörde arbetet. En sjuksköterska bearbetade arbetet i drömmarna. En annan  
belyste vikten av att inte ta på sig patienternas eller närståendes ångest på sig själv. 
Restiden till och från arbetet utnyttjades av några sjuksköterskor till att tänka igenom 
arbetsdagen. Andra upplevde att de inte hade några problem med att släppa arbetet på 
fritiden. De sjuksköterskor som hade små barn och en aktiv fritid ansåg att de inte hade 
tid att tänka på arbetet på sin fritid. 

”Jag ibland får jag nästan prata med mig själv, eller liksom… hemma ibland, när 
tankarna mal mycket… så får jag säga till mig själv att ʼ nu får du släppa det här, för 
du kan inte göra någonting åt det just nu, lägg ner bara, gå ut i skogen, eller gör något 
annat ʼ… jag får riktigt så där, som Pippi Långstrump [skrattar]… en sån strategi… 
med kommandon liksom. ʼ Nu lägger du av, för du kan ändå inte göra något idag, det 
får du ta när du kommer tillbaka till jobbet ʼ… så får jag nästan säga”. (D:1) 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Avsikten med att välja fokusgrupper som datainsamlingsmetod var att fånga upp många 
dimensioner av ämnet ångest. Förhoppningen var att det som kom upp under 
fokusgruppsintervjun skulle väcka tankar hos sjuksköterskorna som sedan skulle leda 
till en fortsatt diskussion om ämnet på arbetsplatsen. I en grupp framkom det att 
sjuksköterskorna aldrig fick tid till att sitta ner tillsammans för att ventilera och 
diskutera arbetet. De uttryckte att intervjun nästan hade känts som ett 
handledningstillfälle och att de skulle ta upp med ledningen att det fanns ett behov av att 
få handledning i grupp. En annan grupp framhöll att det kändes bra att sitta ner och 
prata och att denna tid normalt inte fanns att tillgå. Det framkom även personliga tankar 
om egen ångest som inte hade delgetts till någon annan person tidigare.  

Innan intervjuerna genomfördes, fanns farhågan om att datainnehållet som skulle 
analyseras kunde bli för litet. Det visade sig att intervjuerna gav ett stort material, vilket 
gjorde det svårt att hantera. För sent i analysprocessen upptäcktes att det kunde ha varit 
en fördel att begränsa forskningsområdet. Under analysarbetet gick författarna fram och 
tillbaka mellan meningsbärande enheter, kondensering, underkategorier och 
huvudkategorier, vilket ledde till att vissa underkategorier omarbetades. Det gestaltade 
sig flera begrepp som var nära sammanlänkade med varandra och därmed blev svåra att 
kategorisera, då de gick i varandra. Dessa begrepp var trygghet, tillit, tillgänglighet, 
kontinuitet, tid och symtomkontroll. Det var svårt att bortse från författarnas 
förförståelse. Analysarbetet kan därför ha färgats av tolkningar utifrån tidigare 
kunskaper och erfarenheter av palliativ vård. Ångest i palliativ hemsjukvård är ett stort 
och komplext område, vilket även framkom i denna studie.   

Flera olika fenomen och förhållanden kan ha påverkat studiens kvalitet. Författarna var 
ovana att bedriva forskningsarbete och det fanns heller inte någon tidigare erfarenhet av 
att leda fokusgruppsintervjuer. Båda turades om att vara moderator vid intervjuerna, 
trots att det enligt litteraturen stärker resultatet att samma person är moderator vid 
samtliga intervjuer (Wibeck, 2010). Dock var det värdefullt att båda visste vad de olika 
rollerna innebar. Intervjuerna genomfördes på sjuksköterskornas arbetsplatser vilket gav 
trygghet i intervjusituationen. En intervju kom igång sent och fick begränsad tid på 
grund av dubbelbokning av lokalen. Vid tre intervjuer stördes intervjuerna av ljud 
utifrån som gjorde det svårt att höra vad som sades. Detta gjorde att det blev upprepade 
pauser i samtalet vilket ledde till att diskussionen stannade av.  

I litteraturen framkommer det att gruppdynamiken kan påverka intervjuresultatet. Det 
kan finnas personer som är mer tongivande i gruppen och det finns en risk att 
öppenheten i gruppen begränsas samt att tankarna likriktas på grund av grupptryck 
(Holloway & Wheeler, 2002; Wibeck, 2010). I en grupp medverkade endast tre 
deltagare, vilket gjorde att färre synvinklar kom fram. Bredden i resultatet kan ha 
begränsats, då det endast var en manlig sjuksköterska som deltog vid intervjuerna. Om 
fler män hade deltagit, kanske det manliga perspektivet framkommit tydligare. Styrkan 
med fokusgrupper är att den sociala interaktionen stimulerar till tankar och känslor om 
forskningsämnet. Alla har möjlighet att ställa frågor till varandra och ge spontana 
kommentarer, vilket producerar fler idéer än vid enskilda intervjuer (Holloway & 
Wheeler, 2002; Wibeck, 2010). I samtliga grupper förekom en öppenhet och olika 
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åsikter kunde fritt uttryckas, vilket ökar trovärdigheten. Studiens resultat styrks av att 
grupperna var samstämmiga i fråga om hur de uppfattade patienters, närståendes och sin 
egen upplevelse av ångest i livets slut och hur detta hanterades.  

Fokusgruppens interaktion ger mod till informanterna att tala om känsliga ämnen 
(Holloway & Wheeler, 2002). Ämnet ångest var olika känslomässigt laddat i de olika 
grupperna. I ett par grupper fastnade diskussionen till en början i att deltagarna försökte 
hitta definitionen av ångest och att de förknippade ångest med den psykiatriska 
diagnosen ångest. Detta var inte syftet med intervjuerna. Därför förtydligade 
moderatorn att syftet med intervjun var att diskutera ångest som en reaktion i samband 
med döendet. Detta problem kunde ha undvikits om detta hade tydliggjorts från början. 
Problemet uppstod först vid det andra intervjutillfället. Intervjuguiden ändrades därför 
inte till de två återstående intervjuerna, detta för att inte påverka studiens tillförlitlighet.  

Om enskilda intervjuer hade använts som datainsamlingsmetod istället för 
fokusgruppsintervjuer, kunde fler följdfrågor ha ställts för att utveckla och tydliggöra 
ämnet. Det blev intressanta diskussioner som gjorde att det ibland upplevdes svårt för 
moderator och observatör, att utifrån den egna förförståelse, inte flika in i diskussionen. 
För att inte störa eller avbryta diskussionen under intervjun, undveks detta. Detta stärks 
av Holloway och Wheeler (2002) samt Wibeck (2010) som belyser att diskussionen i 
fokusgruppsintervjuer ska styras av deltagarnas fria associationer och tankar. 
Fokusgruppsintervjuer producerar mer data under samma tidsrymd än enskilda 
intervjuer (Holloway & Wheeler, 2002). 

För att stärka trovärdigheten bearbetade och analyserade båda författarna tillsammans 
datamaterialet, vilket minskade risken för personlig tolkning. Enligt Graneheim och 
Lundman, (2004) samt Lundman och Hällgren Graneheim, (2008) stärker detta 
förfaringssätt trovärdigheten. För att göra det möjligt för läsaren att bedöma giltigheten i 
tolkningen, illustreras studiens resultat med citat från intervjuerna. Studiens urval, 
deltagare, datainsamling och analys är beskrivet för att överförbarheten ska kunna 
bedömas. Det var intressant att arbeta med fokusgruppsintervjuer. Metoden 
möjliggjorde att sjuksköterskorna kunde diskutera ämnet tillsammans i gruppen. 
Författarna tyckte att det var lärorikt att höra grupperna berätta om vad de ansåg 
orsakade ångest hos palliativa patienter och deras närstående och hur deras ångest kunde 
lindras. Det var också inspirerande att lyssna, när grupperna diskuterade sina egna 
upplevelser av ångest och vad mötet med palliativa patienter och deras närstående 
väckte hos dem själva.  

Resultatdiskussion 
Det visade sig tydligt att trygghet och tid är centralt för god palliativ vård. 
Sjuksköterskorna i studien ansåg att brist på trygghet och tillit skapar ångest. 
Kontinuitet och tillgänglighet är viktigt för att skapa trygghet för patienter och deras 
närstående. Ensamhet ger i många fall otrygghet. Sjuksköterskorna menade att det krävs 
tid och ro för att lindra ångest. De påpekade att samtalet är ett viktigt redskap i 
omvårdnaden och att patienterna ofta valde att ha de djupa samtalen med 
sjuksköterskorna, framför professionella samtalsterapeuter. En studie av Richardson 
(2002) visar att vårdpersonalens ”varande”, är viktigare än deras ”görande” för att 
patienterna ska känna trygghet. Sjuksköterskorna i denna studie upplevde att närstående 
som kände stort ansvar och upplevde bristande stöd, blev otrygga och hade svårt att 
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klara situationen i hemmet. Grunden för palliativ vård är en god relation mellan 
vårdpersonal, patienter och deras närstående (Berterö, 2002). Författarna anser att en 
god relation grundar sig på en känsla av trygghet och tillit. Förutsättningen för att bygga 
en god relation är att det finns tid att skapa denna. Det behövs tid för att kunna vara 
tillgänglig och ge trygghet. En studie visar att svårt sjuka patienter upplevde att de fick 
stöd och trygghet från familj, vänner och från vårdpersonal (Thomsen, et al. 2010).  

I flera studier framkommer det att det var viktigt för närstående att känna trygghet 
genom tillgänglighet och hjälp från vården. Utöver detta var det betydelsefullt för de 
närstående att de hade en god kommunikation med vårdpersonalen samt att de blev 
sedda och bekräftade i sina handlingar och upplevelser (Andershed, 1998; Linderholm 
& Friedrichsen, 2010; Milberg, 2003; Milberg & Strang, 2007; Öhlen, et al. 2007).  

Sjuksköterskorna mådde dåligt när de upplevde att de inte nådde fram till patienter och 
närstående gällande avstånd, tillgänglighet, kommunikation och symtomlindring. 
Svenska studier visar att drivkraften för sjuksköterskor i palliativ hemsjukvård är ”att 
vårda utifrån en önskan att göra gott”. De upplevde frustration och maktlöshet när de 
inte kunde ge tillräckligt god vård (Berterö, 2002; Sandgren, et al. 2007; Wallerstedt & 
Andershed, 2007). Det uttrycktes i alla grupper att det var speciellt svårt att vårda 
familjer med relationsproblem. Sjuksköterskorna upplevde att de saknade kompetens 
inom detta område. Författarnas egen erfarenhet från arbete med palliativ vård är att 
detta kan skapa splittring i arbetsgruppen. Några vill hjälpa till att lösa problem inför 
döden medan andra anser att det inte är sjuksköterskans uppgift att lösa 
relationsproblem eller att det är för sent att göra det i livets slut. Författarna upplever att 
det var viktigt för sjuksköterskorna att skapa trygghet för patienterna och deras 
närstående. Flera studier påvisar att misslyckande i att ge god vård kan bero på 
resursbrist exempelvis tidsbrist, brist på kunskap, bristande tillänglighet till läkare, 
bristande framförhållning eller brist på feedback, men det kan också orsakas av 
bristande emotionell kompetens hos dem själva (Berterö, 2002; Burt, 2008; Sandgren et 
al. 2007; Wallerstedt & Andershed 2007). 

I studien framkommer det att sjuksköterskornas egna tankar om ångest påverkar hur de 
förhåller sig till patienters och närståendes ångest. Flera av sjuksköterskorna upplevde 
att arbetet med palliativ vård är intressant och givande, medan några tyckte att arbetet är 
krävande och arbetsamt. Personligheten och den egna livssituationen påverkar hur 
sjuksköterskan förhåller sig till ångest. En brittisk studie visar att distriktssköterskor 
upplevde vårdarbetet givande men samtidigt krävande för känslolivet, vilket förvärrades 
p.g.a. avsaknaden av formellt stöd (Burt, et al. 2008). Vår studie visar att 
distriktssköterskor med lång arbetslivserfarenhet är mindre nöjda med att arbeta med 
palliativ vård. Palliativ vård ingick inte i distriktssköterskans arbetsuppgifter när de 
valde yrke och de upplever att de saknar kompetens i för denna form av vård, 
framförallt när det gäller medicinsk teknik. Detta visas även i en studie där det 
framkommer att distriktssköterskor saknade formell utbildning i palliativ vård och 
specialistutbildning i symtomkontroll och medicinsk teknik (Berterö, 2002). 

I denna studie påvisas det att sjuksköterskorna gav stöd till både patienter deras 
närstående och även till annan vårdpersonal exempelvis hemtjänst, men att de själva 
saknade formellt stöd och hade bristande resurser till detta. Liknade resultat har 
framkommit i andra studier där det visas att hemtjänstpersonal behövde stöd av 
distriktssköterskor och att distriktssköterskorna själva var i behov av stöd för att vårda 
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svårt sjuka på ett optimalt sätt (Berterö, 2002; Wallerstedt & Andershed, 2007). 
Samtliga grupper i studien uttryckte att det bästa stödet fanns att hämta hos 
sjuksköterskekollegorna i arbetsgruppen. Flera studier visar att sjuksköterskor i palliativ 
vård som saknade stöd, både formellt och informellt, riskerade att drabbas av utbrändhet 
(Glasberg, et al. 2007; Keidel, 2002; Rokach, 2005).  Innan studien påbörjades hade 
författarna en hypotes om att sjuksköterskorna på LAH, skulle ha mer formellt stöd i 
teamet och regelbunden handledning, än sjuksköterskorna inom PAH. Det visade sig att 
alla grupper hade bristande stöd och saknade handledning och tid för reflektion i 
arbetsgruppen. Några av grupperna beskrev att möjlighet till handledning och 
reflektionsluncher fanns, men detta bortprioriterades oftast p.g.a. tidsbrist. Detta stöds i 
studier av Berterö (2002), Burt et al. (2008) och Wallerstedt och Andershed (2007), där 
det även framkommer att sjuksköterskorna upplevde bristande förståelse för detta behov 
hos ledningen. Sjuksköterskorna i en av intervjugrupperna uttryckte att intervjun nästan 
hade upplevts som ett handledningstillfälle. Vår uppfattning är att detta visar på att det 
finns behov av samtal och handledning för sjuksköterskor i palliativ vård.  I en studie av 
Sandgren et al. (2006) som beskriver hur sjuksköterskor i palliativ vård hanterar sina 
känslor, framkommer det att sjuksköterskor behöver få tid till att samtala med varandra, 
erbjudas handledning och uppmuntras att ta hand om sig själva. 

Sjuksköterskorna som arbetade med PAH upplevde att det kan vara kluvet att arbeta 
med olika kategorier av patienter och de tyckte att det är svårt att få tiden att räcka till 
och att då göra rätt prioriteringar. De tyckte att var svårt att växla från ett möte med en 
svårt sjuk döende patient, till en patient som själv upplevde, en till synes banal krämpa 
som svår. Liknande resultat kan ses i andra studier av Berterö (2002), Burt et al (2008) 
samt Wallerstedt och Andershed (2007). 

Denna studie belyser att det är krävande att arbeta med svårt sjuka palliativa patienter. 
Det krävs mod av sjuksköterskan att stanna kvar hos patienten och ta emot dennes 
ångest. Mod är något nödvändigt och något som hör till sjuksköterskans profession. 
Enligt von Post (1999) behöver sjuksköterskan mod för att kunna hantera svåra 
situationer och för att kunna utföra obehagliga sysslor. Kompetensbeskrivningen för 
distriktssköterskor anger att de ska förmedla trygghet, äga mod och ha adekvat 
självuppfattning och självkänsla (Gunnarsson et al. 2008). Vi anser att det är 
betydelsefullt att sjuksköterskor inom den palliativa vården har dessa egenskaper för att 
kunna hantera patienters och närståendes samt den egna ångesten. Det är nödvändigt att 
tid, resurser och stöd från ledningen finns, för att sjuksköterskor ska kunna utveckla 
dessa egenskaper i det palliativa arbetet. Det är också vår åsikt att det är av yttersta vikt 
att palliativ vård finns med i specialistsjuksköterskeutbildningen för distriktssköterskor 
så att distriktssköterskor rustas för denna komplexa omvårdnad. 

Att arbeta med människor innebär ett emotionellt engagemang, vilket gör att det kan 
vara svårare att släppa tankarna om arbetet, på sin fritid. Detta blir extra kännbart i 
arbetet med palliativ vård för att det väcker egna existentiella tankar. Att bo och arbeta 
på en liten ort, där alla känner alla, gör det extra svårt. Det framkom i studien att 
sjuksköterskorna hade olika strategier, vitt skilda från varandra, för att hantera ångesten 
och återhämta sig från arbetet på fritiden. Några behövde aktivitet för att skingra 
tankarna och andra behövde vila och att inte göra någonting, för att återhämta sig. 
Sandgren et al. (2006) belyser det betydelsefulla med att sjuksköterskor är medvetna om 
det egna sättet att återhämta sig och att de uppmuntras till att ge sig själv tid för detta. 
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Målet med den palliativa omvårdnaden är att den blir så optimal som möjligt för 
patienten. Det centrala när det gäller den goda döden i ett vårdsammanhang är att den 
utgår från ett patientperspektiv (Sandman, 2001; Ternestedt et al. 2002). I den palliativa 
vården är vårdpersonalens bemötande och stöd till patient och	  närstående 
grundläggande. Detta påverkar möjligheten att ge god vård och de närståendes 
möjlighet till delaktighet samt patientens möjlighet till en god död (Andershed, 1998; 
Andershed & Ternestedt, 2001). Det är en balansgång för vårdpersonalen att tillgodose 
både patientens och närståendes behov och önskningar.  

Essensen i palliativ vård är att sätta patienten i centrum, att alltid utgå från vad som är 
en god död för patienten och att inte färgas i sin bedömning av den egna synen på vad 
en god död är. Vår upplevelse och den egna erfarenheten av arbete inom palliativ vård 
är dock att det är svårt att bortse från den egna synen på vad som är en god död. Detta 
styrks både av denna studies resultat samt från resultatet från en tidigare studie gjord av 
Wallerstedt och Andershed (2007). 

Kliniska implikationer 
Sjuksköterskorna i studien tyckte att taktil massage och beröring var ett effektivt sätt att 
lindra ångest, både för patienter och närstående. Flera av sjuksköterskorna önskade att 
de själva skulle ha tid till att utföra taktil massage på patienterna. En av dem uttryckte 
att taktil massage även är ångestlindrande för den som ger den. Taktil massage är en 
enkel och tidseffektiv omvårdnadsmetod som kan ge patienter närstående och 
efterlevande i palliativ vård avslappning och andrum i en svår livssituation (Cronfalk, 
2008). En svensk studie visar att taktil massage minskade ångest, lindrade smärta och 
gav avslappning och förbättrad sömn hos palliativa patienter. Den fysiska närheten i 
samband med den taktila massagen och vårdarens engagemang skapade ett band av 
förtroende mellan patienten och vårdaren (Cronfalk, et al. 2009a). I en annan studie fick 
anhörigvårdare till palliativa patienter flera behandlingar med taktil massage som en 
stödjande åtgärd. Samtliga upplevde detta positivt. De upplevde att den taktila massagen 
gav dem inre styrka, fysisk styrka och existentiellt välbefinnande (Cronfalk, et al. 
2009b). Studier visar att det är viktigt att närstående får stöd för att öka sitt eget 
välbefinnande i den stressfyllda situation det innebär att stödja och vårda en döende 
närstående (Andershed & Werkander Harstäde, 2007; Milberg, 2003; Öhlen, et al. 
2007).  Detta gör att vi förordar att taktil massage används i högre grad som ett 
komplement till traditionell symtomlindring. 

Samtalet mellan patient och/eller dennes närstående samt vårdaren är centralt i den 
palliativa vården. Det mötet kräver att vårdaren har modet att vara närvarande, visar 
empati och ödmjukhet samt är flexibel och har kunskap. Det är lätt att ta till läkemedel 
och medicinsk teknik och glömma att samtalet är ett viktigt redskap (LIÖ, 2003). 
Patienter och närstående i palliativ vård önskar korrekt och ärlig information som ges 
med förståelse och empati (Clayton, et al. 2008)	  . Ett redskap för att hjälpa patienten att 
skapa meningsfullhet är att lyssna på dennes livsberättelse (Ternestedt, 1998). Vi anser 
att samtalet är ett viktigt arbetsredskap i palliativ vård. Det kan användas för att samla 
information om patientens upplevelser och önskemål. Genom samtal ges information 
som är viktig för att patienter och närstående ska kunna hantera sin livssituation. 
Samtalet kan bekräfta patienten och sätta denne i centrum genom att han/hon får berätta 
om sig själv och sitt liv. Några sjuksköterskor i studien berättade att de hade fungerat 
som en ”katalysator” i samtalet mellan patienter och deras närstående, när det gällde 
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svåra och känsliga ämnen. Sjuksköterskorna kände sig hedrade när patienter och/eller 
närstående valde att föra djupa samtal med dem hellre än med professionella 
samtalsterapeuter, men de kände samtidigt att de behöver mer utbildning i 
samtalsmetodik. 

Sahlberg Blom diskuterar i sin avhandling (2001) att det enligt Weisman är 
ofrånkomligt att somliga kommer att dö en mindre god död. Weisman beskriver att de 
som kan riskera detta bl.a. är patienter som har svåra symtom, liten känsla av autonomi 
och kontroll, och de som dör på en plats som de inte önskat. Weisman menar också att 
en god död speglar hur personen levt och hans eller hennes ideal (Sahlberg Blom, 
2001). För att stödja patienten till en god död kan omvårdnadsmodellen ”De sex S:en” 
användas som ett omvårdnadsredskap (Ternestedt, et al. 2002). Omvårdnadsmodellen 
underlättar att döendet ses utifrån patientens perspektiv och inte utifrån personalens syn 
på vad en god död är. 

Konklusion  
Palliativ vård är utmanade, kräver mod och kreativitet. I denna studie framkommer det 
att tid, tillgänglighet och kontinuitet ger trygghet och tillit. Detta är centralt för att lindra 
ångest hos patienter, närstående och sjuksköterskor i palliativ vård. Sjuksköterskorna 
ansåg att det bästa stödet i arbetet med palliativ vård finns att hämta hos 
sjuksköterskekollegorna i arbetsgruppen. Sjuksköterskeprofessionens kunskapsområde 
inom palliativ vård bör lyftas fram så att den palliativa hemsjukvårdens inriktning inte 
fokuseras på det medicinska. Förslag på fortsatt forskning är att undersöka hur 
handledning för sjuksköterskor i palliativ vård ska utformas på ett optimalt sätt.  
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  Bilaga 1 

 

Tabell 1. Exempel från analysprocessen 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Under-
kategorier 

Huvud-
kategorier 

Tema 

När man inte kan ta 
bort det… som orsakar 
ångesten… det kan 
man ju inte för det är 
ju ett faktum… och det 
går ju inte att resonera 
bort, att det är döden 
som närmar sig. (C s.5 
r.17+21+25) 

Man kan inte 
resonera bort 
orsaken till 
ångesten, att 
döden närmar sig. 
(C s.5 
r.17+21+25) 

Orsaken till 
ångesten, att 
döden närmar sig. 
(C s.5 
r.17+21+25) 

Existentiella 
tankar 

 Just begreppet 
existentiell ångest kan 
jag känna igen när man 
får tankar kring döden 
inte som en process 
alltså hos många möter 
vi ju frågar kring hur 
går det till och oro 
kring ”ska jag ha ont”, 
”ska jag känna panik 
över att inte kunna 
andas” (B, s.2, r. 3-5) 

Tankar kring 
döden, hur går det 
till, oro för 
smärta, inte 
kunna andas ger 
existentiell 
ångest. (B, s. 2, r. 
3-5) 

Rädsla för det 
okända skapar 
ångest. (B, s. 2, r. 
3-5) 

Bristande 
information 
och 
kunskap 

 

 

 

 

Ångestskapande 
faktorer hos 
patienter och 
närstående 

 

Då är det risken med 
det att man ger en 
spruta, va… patienten 
efterfrågar det så… får 
man gärna den där 
ångestdämpande 
sprutan… fast man 
kanske skulle sitta en 
halvtimma istället. 
(A.s.7 r. 16) 

Risk att man ger 
en 
ångestdämpande 
spruta om 
patienten 
efterfrågar det, i 
stället för att sitta 
en halvtimma. 
(A.s.7 r. 16) 

Ångestdämpande 
spruta i stället för 
tid. (A.s.7 r. 16) 

Tidsbrist 

och då kan man ju få 
en viss ångest själv… 
man får nästan ångest 
när man tänker på 
det…alltså 
andningsproblem…det, 
det håller jag med om 
alltså, det är 
jättejobbigt..för det kan 
vara svårt att lindra 
också…fullt ut. (D s.2 
r.2+4) 

Man får ångest 
själv när man 
tänker på 
andningsproblem. 
Svårt att lindra 
fullt ut. (D s.2 
r.2+4) 

Andningsproblem 
väcker ångest hos 
personalen.(D s.2 
r.2+4) 

Att inte nå 
fram 

 

 

 

 

Ångestskapande 
faktorer hos 
sjuksköterskor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ångestens 
uttryck 
och 
orsaker. 
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Tabell 2. Teman, huvudkategorier och underkategorier 

TEMA Huvudkategorier Underkategorier 

Kroppsliga symtom som inte lindras 

Tankar kring livet och döden 

Ångestskapande faktorer 
hos patient och närstående 

 Bristande trygghet 

Identifiering 

Att arbeta i någons hem 

Att inte nå fram 

Tidsbrist 

Kluvenhet i arbetet 

Bristande intresse och kompetens 

Bristande stöd 

Å
ng

es
t u

tt
ry

ck
 o

ch
 o

rs
ak

er
  

 

 

Ångestskapande faktorer hos 
sjuksköterskor 

Svårighet att släppa arbetet på fritiden 

Att stötta för att öka hanterbarheten i 
livssituationen 

Att kunna välja vårdplats 

Att få kunskap och information 

Samtal  

Att ge tid 

Tillgänglighet och kontinuitet ger 
trygghet och tillit 

hhtillit 
Att ge läkemedel 

Att erbjuda komplementära metoder 

 

 

Åtgärder för att lindra  
ångest hos patienter och deras 

närstående 

Att erbjuda externt stöd 

Professionellt förhållningssätt 

Personligt förhållningssätt 

Bearbetning och stöd på arbetstid 

H
ur

 å
ng

es
t k

an
 li

nd
ra

s 

 

Sjuksköterskornas åtgärder 
för att hantera sin egen ångest 

Återhämtning på fritiden 

 


