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Abstrakt 
 

I Skåne utför multiprofessionella team specialiserad palliativ vård och avancerad sjukvård i 

hemmet. Sjuksköterskans roll i palliativ vård har beskrivits som relationsskapande, stödjande, 

kommunikativ och koordinerande. Men mer kunskap om sjuksköterskans handlingar och vad 

som påverkar dessa behövs. Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans praktik i 

specialiserad palliativ hemsjukvård utifrån Bourdieus sociologiska perspektiv. Studien 

genomfördes med kvalitativa semistrukturerade intervjuer. I resultatet framkom 

sjuksköterskans medicinska fokusering och att sjuksköterskans handlingar påverkades av 

organisationens ramar. Det framkom även att sjuksköterskan värdesatte ett psykosocialt fokus 

och att skapa relationer med patient och närstående men att det kunde vara svårt att leva upp 

till dessa ideal i praktiken. Genom att synliggöra sjuksköterskans praktik finns möjlighet att 

reflektera över hur den palliativa omvårdnaden och sjuksköterskans roll och funktion i 

specialiserad palliativ hemsjukvård kan och ska se ut i framtiden. 
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Introduktion 

Problemområde 

Palliativ vård syftar till att förbättra livskvalitet för patient och närstående vid livshotande 

sjukdom och de viktigaste delarna av en välfungerande palliativ vård benämns som den 

palliativa vårdens fyra hörnstenar: symtomlindring, teamarbete, kommunikation och relation 

samt stöd till närstående. Genom teamarbete bidrar olika professioner till patientens vård 

utifrån olika perspektiv och kunskapsområden (Socialstyrelsen, 2013). Sjuksköterskans 

kunskapsområde omvårdnad blir alltmer specialiserat (Willman, 2013) och den palliativa 

omvårdnaden är beroende av kunskaper inom både omvårdnad men även specifika 

kontextuella kunskaper som utgår från hospicefilosofi, döendets psykologi, palliativ 

omvårdnadsteori, avancerad symtomlindring, etiska principer, palliativ omvårdnadsforskning 

med mera (Friedrichsen, 2012). Det har framförts behov av att vidga begreppet med de fyra 

hörnstenarna och belysa omvårdnadsperspektivet bättre (Lundh Hagelin, Tishelman, 

Rasmussen & Lindqvist, 2013; Rasmussen, 2016) och en viktig del i detta är att synliggöra 

vad sjuksköterskan konkret gör i sin yrkesutövning. 

 

Vårdvetenskapliga studier inom palliativ omvårdnad fokuserar bland annat på relationen 

mellan sjuksköterska och patient och/eller närstående samt existentiella frågor (Andershed, 

1998; Bergdahl, 2012; Raunkiær, 2007; Strang, Strang & Ternestedt, 2002). Studier som 

synliggör sjuksköterskans handlingsmönster har gjorts i andra kontexter (Franssén, 1997; 

Glasdam, 2003; Lindgren, 1992) och till viss del inom palliativ hemsjukvård (Engström, 

2012; Karlsson, 2008; Raunkiær, 2007). Men en fördjupning och ytterligare perspektiv på vad 

som påverkar sjuksköterskans praktik behövs för att kunna diskutera sjuksköterskans och 

omvårdnadens roll i teamet kring patienten i specialiserad palliativ hemsjukvård. 

Bakgrund 

Perspektiv och utgångspunkter 

Ett sociologiskt perspektiv har valts för studien och analysen utgår från den franske 

sociologen Pierre Bourdieu (1930-2002). Bourdieu menar att inom vetenskap går det inte att 

ta verkligheten för given. Vetenskaplig kunskap är för Bourdieu alltid konstruerad kunskap, 

som en reflexion av verkligheten (Borelius, 1998). Bourdieu beskriver därför sin 

vetenskapsfilosofi som relationell, den sätter relationer före substantiella realiteter som 
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exempelvis individer och grupper (Bourdieu, 1995). Med det menas att man inte kan säga att 

det som karaktäriserar en grupp är inneboende egenskaper, utan snarare att egenskaperna i en 

grupp sätts i relation till vilka relationer som finns inom den, men också utanför den. 

Bourdieu (1995) visar att dessa objektiva relationer inte är omedelbart tillgängliga eller 

påtagliga, utan endast genom vetenskapligt arbete kan dessa objektiva relationer erövras, 

konstrueras och göras giltiga. Bourdieu ger aldrig någon enkel definition av sina teoretiska 

begrepp utan har istället genom sina empiriska studier visat hur dessa begrepp kan användas 

som redskap för att åstadkomma en brytning med vardagstänkandet och den realistiska 

föreställningen om den sociala världen (Borelius, 1998; Broady, 1991, 1998). 

 

Den grundläggande frågan som Bourdieu ställer sig är hur och varför människor agerar som 

de gör i konkreta sociala sammanhang. Svaret utvecklar han i sin praktikteori innehållande 

bland annat de teoretiskt skapade begreppen kapital, fält och habitus (Gytz Olesen, 2004).  

Bourdieu tar i sin praktikteori fasta på de möjligheter som finns inom agenten (personen, 

institutionen eller organisationen) och framförallt den struktur som präglar de situationer i 

vilka agenterna handlar (Bourdieu, 1995).  

 

Praktik 

Bourdieu använder sig av uttrycket praktik och inte handling eftersom en handling står för en 

medveten reflektion (Gytz Olesen, 2004). Bourdieus praktikteori eftersträvar att synliggöra 

fältets praktik, omedvetna tanke- och handlingsmönster, genom synliggörande av habitus och 

kapital i samspel med fältets logik (Bourdieu, 1984/2010). 

 

Kapital 

Enligt Bourdieu (1987) är de mest grundläggande krafterna de begrepp han kallar kapital. 

Enkelt sagt är det symboliska och materiella tillgångar som agenten ärvt och/eller förvärvat 

(Bourdieu, 1987; Broady, 1998). Kapitalets värde beror på efterfrågan, alltså om det finns 

agenter som accepterar att en given resurs eller om en kompetens har värde i den givna 

kontexten (Gytz Olesen, 2004). Bourdieu beskriver flera olika typer av kapital, som 

exempelvis: 

 kulturellt kapital – kapital som definieras i relation till dominerande värden i 

samhället. Mer specifika former av kulturellt kapital är exempelvis vetenskapligt 

kapital och utbildningskapital (Bourdieu, 1987; Broady, 1998; Callewaert, 1996). 
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 Symboliskt kapital är det kapital som erkänns och värdesätts i det specifika fält man 

studerar. Ett symboliskt kapital kan vara vilken typ av kapital som helst, när det 

fungerar som en tillgång i ett sammanhang där kapitalet erkännes värde (Broady, 

1998). 

 

Fält och position 

Ett fält uppstår där agenterna strider om samma kapital (Broady, 1989; Bourdieu, 1972/1998). 

Fältets inre logik avgör vilket kapital som anses ha högst värde (Bourdieu, 1987, 1972/1998). 

Agenternas kapitalinnehav och sammansättningen av deras kapital har betydelse för deras 

positioner och deras relationer till andra agenter i fältet. Med andra ord bildar den totala 

sammansättningen och omfattningen av olika kapital en slags sammanlagd handlingsresurs 

(Broady, 1991). 

 

Inom det medicinska fältet, som är ett abstrakt begrepp, ingår exempelvis legitimerade läkare, 

etiska och moraliska värdegrunder (Engström, 2012), tidskriftsredaktörer, 

läkemedelsindustrin, Socialstyrelsen, patientföreningar med flera (Bourdieu, 1984; Glasdam, 

2003). Den konkreta arbetsplatsen Palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) 

kan med Bourdieus definition av fält ses som ett subfält i det medicinska fältet. 

Habitus 

Habitus uttrycker varaktiga och överförbara system, en människas handlingsberedskap, 

inkorporerat i kroppen som ett orienteringsinstrument. Habitus är insocialiserat i en viss 

kulturell kontext och det liv agenten har levt präglar hur agenten tänker, handlar, uppfattar 

och värderar, i givna sociala sammanhang. Habitus är därför föränderlig och inte historiskt 

statisk. Habitus ligger till grund för agenters val och handlingar och sker omedvetet 

(Bourdieu, 1995, 1972/1998, Broady, 1998). Habitus kan också ses som ett praktiskt sinne 

som grundar sig på tidigare erfarenheter och utgörs av blixtsnabba överväganden eller en 

automatisk handling efter vad agenten förutser och inte till vad agenten just då ser (Bourdieu, 

1980/1990; Broady, 1998).   
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Palliativ vård och specialiserad palliativ hemsjukvård 

Palliativ vård i livets slutskede ska ges högsta prioritet enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL, SFS 1982:763). Alla patienter oavsett diagnos ska tillförsäkras en palliativ vård på lika 

villkor över hela landet (SOU 2001:6). Den palliativa vårdens fyra hörnstenar utgår från 

WHO: s definition av palliativ vård (World Health Organization [WHO], 2009) tillsammans 

med människovärdesprincipen. Definitionen syftar till att förutom de rent medicinska 

insatserna trygga de döendes behov av god omvårdnad, trygghet och omtanke (SOU 2001:6). 

Den avancerade hemsjukvården är en vårdform som tillgodoser sjukvårdsbehov under en 

längre tid i patientens hem och innebär att patienternas tillstånd skulle kräva sjukhusvård om 

hemsjukvården inte genomförs (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 1999). 

Barbro Beck-Friis (1993) utvecklade den lasarettsanslutna hemsjukvården på 1970-talet. Idag 

finns det i Skåne åtta palliativa enheter med tillhörande avancerad sjukvård i hemmet där 

specialiserad palliativ vård ges av multiprofessionella team med interdisciplinära arbetssätt 

(Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2016; Nationella Rådet för Palliativ Vård, 2014). 

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till Palliativ vård och ASIH i Skåne innefattar 

förutom att bedriva specialiserad palliativ hemsjukvård även att utföra avancerad sjukvård i 

hemmet, punktinsatser av både kurativ och palliativ karaktär. En punktinsats innebär för 

sjuksköterskan i ASIH att utföra en specifik insats i hemmet som exempelvis att ge 

antibiotika, blodtransfusion eller näringsdropp och den remitterande läkaren har det 

medicinska ansvaret (Strategisk plan för specialiserad palliativ vård och annan avancerad 

sjukvård i hemmet, 2013). 

Sjuksköterskan som semiprofession 

Synen på sjuksköterskeyrket har genomgått stora förändringar under 1900-talet. Från att yrket 

har setts som ett kall, till att vara en medicinsk assistent, till dagens moderna akademisering 

av omvårdnadsfältet (Erlöv & Petersson, 1996; Heyman, 1995). Sjuksköterskan kan ur ett 

professionsteoretiskt perspektiv ses som en semiprofession, där läkare är ett exempel på en 

klassisk profession. Jämfört med de klassiska professionerna är semiprofessionellas 

utbildning inte lika specialiserad och i större utsträckning tvärvetenskaplig. Det finns också 

ofta en karaktäristisk spänning mellan den akademiska och den praktiska sidan av ämnet där 

företrädare för den första sidan framhåller att ständigt förbättra och öka teorianknytningen och 

företrädare för den andra att det är den praktiska yrkeserfarenheten som är basen ämnet måste 

vila på (Brante, 2009). En betydande tankegång inom omvårdnadsforskning, och viktig för 
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sjuksköterskans professionalisering, är idén om att omvårdnad inte är underordnad läkarnas 

medicinska kunskap utan en sidoordnad och komplementär vetenskap till medicinen. Detta 

har gett sjuksköterskan legitimitet att ifrågasätta både läkarnas överordnade position och det 

medicinska vårdbegrepp som läkarna står för (Evertsson, 1997; Glasdam, 2003; Heyman, 

1995). 

 

Omvårdnad och sjuksköterskans arbete 

Omvårdnad kan vara svårt att definiera teoretiskt och många försök har gjorts till att skapa en 

enhetlig definition (Heyman, 1995). Heyman diskuterar hur omvårdnad definieras i olika 

länder, sammanhang och av olika teoretiker inom fältet, och ser problem i terminologifrågan. 

Det svenska begreppet omvårdnad ger associationer bortom det relativt värdefria begreppet 

nursing som det är översatt ifrån, och som används för sjuksköterskans arbets- och 

kunskapsområde i anglosaxisk litteratur. Omvårdnad ger associationer till bland annat 

omhändertagande och omsorg. Detta är fenomen som delas av flera andra yrkesgrupper och 

som har med ansvar, respekt, bemötande, tillit och ömsesidighet att göra. Heyman 

argumenterar för att återinföra begreppet sjukskötsel för det specifika i sjuksköterskors arbete. 

“I sjukskötseln ingår vetande som rör personligt bemötande, problemlösning, samhälls- och 

beteendevetenskap, administration och arbetsledning, hygien, medicin, farmakologi 

etcetera...” (Heyman, 1995, s. 67). Sjukskötsel och omsorg bildar enligt Heyman tillsammans 

omvårdnad. 

 

I sjuksköterskans beskrivning av det dagliga arbetet framkommer att det kan vara en balans 

mellan belastning och stimulans (Hallin & Danielson, 2007). Det ställs stora emotionella krav 

på sjuksköterskan att hitta den bästa balansen i sin vårdande relation med patienter och även i 

relationen med sina kollegor (Staden, 1998). I en studie av Franssén (1997) framkommer att 

sjuksköterskor strävar efter att skapa en balans mellan tre olika former av omsorgshandlingar. 

Den första formen är patientorientering, omsorgshandlingar riktade mot svaga och sjuka 

människor inom vård och omsorg. Den andra är kollegial orientering som innebär förståelse 

för och hänsyn till arbetskamraters intressen och situation. Slutligen familjeorientering, 

omsorg om egna familjemedlemmar och andra närstående utanför det avlönade arbetet. 

Obalans mellan behov och förväntningar från de olika grupperna kan leda till 

lojalitetskonflikter och inbördes konkurrens i sjuksköterskegruppen (ibid.) När sjuksköterskan 

själv ska beskriva sitt arbete och vad omvårdnad är nämns att det innebär att vara närvarande, 

visa respekt för patienten som person, att vara lättillgänglig och förmedla en känsla av 
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trygghet. Sjuksköterskor beskriver sig som ett verktyg i omvårdnadsarbetet där deras etiska 

hållning är avgörande för vad som beskrivs som god omvårdnad. Omvårdnad kan även 

innebära att vara en mellanhand mellan patienten och teamet och ifrågasätta medicinska 

beslut (Andersson, Willman, Sjöström-Strand & Borglin, 2015).  

 

Sjuksköterskans roll i palliativ vård beskrivs som relationsskapande, stödjande, 

kommunikativ och koordinerande (Cameron & Johnston, 2015; Friedrichsen, 2012). 

Specialiserad palliativ hemsjukvård ställer höga krav på sjuksköterskans kompetens eftersom 

symtomkontroll och bedömningar flyttar med ut från sjukhuset (Engström, 2012) och att 

vårda i hemmiljö betyder att sjuksköterskan utmanas i att balansera mellan närhet och distans 

i relationen till patient och närstående och mellan olika roller som professionell vårdare, gäst 

och vän (Nilsson, 2001).  

 

Sjuksköterskans arbete i specialiserad palliativ hemsjukvård är mångfacetterat och hennes 

praktik påverkas av både kända men säkert även också för oss dolda strukturer.  

Syfte 

Att undersöka sjuksköterskans praktik i specialiserad palliativ hemsjukvård utifrån Bourdieus 

sociologiska perspektiv. 

Metod  

Föreliggande studie genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade 

intervjuer. En kvalitativ intervjustudie är lämplig när man vill ha beskrivningar i syfte att 

förstå situationer och människor. Semistrukturerad intervju innebär att de öppna frågorna inte 

behöver tas i samma ordning utan intervjun anpassas efter situationen (Danielson, 2012a). 

Författarnas förförståelse grundar sig i att de arbetar inom det studerade subfältet, Palliativ 

vård och ASIH. 

Urval  

Tillstånd inhämtade från verksamhetschefer på tre olika enheter inom Palliativ vård och ASIH 

i Skåne innan rekrytering av deltagare. Enheter valdes där författarna inte arbetade eller hade 

arbetat. Författarna efterfrågade namn på kontaktpersoner som skulle fungera som 
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mellanhänder. Mellanhanden skulle vara behjälplig med att ordna informationsmöte där 

studien presenterades och potentiella deltagare skulle fångas upp. Vid e-postkontakt med 

mellanhanden bifogades ett informationsbrev om dessa önskemål. Det visade sig dock att 

enheterna fortfarande var i semesterperiod och inte hade full personalstyrka. Detta försvårade 

möjligheten till att anordna en informationsträff. Samtliga mellanhänder informerade istället 

om studien på respektive enhet och rekryterade intresserade sjuksköterskor. Informationsbrev 

med samtyckesblankett e-postades till intresserade sjuksköterskor med författarnas 

kontaktuppgifter. Inklusionskriterie för studien var att vara legitimerad sjuksköterska samt ha 

varit yrkesverksam inom specialiserad palliativ vård under minst två år. Detta eftersom det 

enligt Friedrichsen (2012) tar ett till två år att utveckla en professionalitet i palliativ vård. 

 

Totalt anmälde tio sjuksköterskor sitt intresse, en sjuksköterska uppfyllde inte 

inklusionskriteriet. Efter e-postkontakt eller telefonkontakt bestämdes tid och plats för 

intervju och sjuksköterskan erhöll innan intervjun muntlig information och samtyckesblankett 

undertecknades. Nio sjuksköterskor deltog i studien och samtliga var kvinnor. Deras ålder 

varierade mellan 41 och 64 år. Yrkeserfarenheten som sjuksköterska varierade mellan nio och 

37 år. Fem sjuksköterskor var specialistutbildade. 

Instrument  

En egenkonstruerad intervjuguide, med inspiration från Bourdieu (1995) och Glasdam (2003, 

2015), användes (se bilaga 1). I en Bourdieu-inspirerad tradition vill forskaren ta reda på så 

mycket som möjligt om den som intervjuas. Kunskapen spelar roll på vilket sätt forskaren 

förstår och talar med personen (Glasdam, 2015). Bourdieu är inte fast strukturerad på förhand 

utan utgår från den enskilda människan och dennes position i det sociala rummet (ibid.). 

Intervjuguiden utformades därför efter centrala frågeställningar med inspiration från 

Bourdieus begrepp fält, habitus och kapital, och inte med syfte att göra en heltäckande 

intervjuguide (Bourdieu, 1995). Genom att inledningsvis fråga om sjuksköterskans bakgrund 

skapades en bild av människan och hennes position i det sociala rummet. Genom den andra 

frågeställningen, en beskrivning av en konkret arbetsdag, skapades en fördjupad bild av 

personens position samt en bild av subfältet (arbetsplatsen), vilka värderingar, normer och 

spelregler som fanns där. Beskrivningar av vad sjuksköterskan gjorde skulle även kunna visa 

vilket kapital och habitus som fanns inom subfältet. Detta kom även in i den sista 

frågeställningen om sjuksköterskans relationer till andra personer inom subfältet.   
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Intervjuguiden skulle fungera som ett arbetsredskap och konsten var att känna sig fri i 

förhållande till guiden, bryta med sin förförståelse samtidigt som dagordningen för intervjun 

hölls (Glasdam, 2015). För att träna på detta genomförde författarna vars en provintervju. 

Provintervjuerna transkriberades och genomlästes och därefter skickades en intervju till 

handledaren för diskussion kring intervjuguide och intervjuteknik. Inga justeringar gjordes i 

intervjuguiden efter detta. Provintervjuerna gav också författarna möjlighet att testa sina 

tekniska utrustningar och att öva på transkriberingsteknik. Provintervjuerna inkluderades inte 

i undersökningen. 

Datainsamling 

De nio intervjuerna fördelades på samtliga författare. I enlighet med Bourdieu strävade 

författarna under intervjun att försöka tänka sig in i intervjupersonens ställe och ifrån vilken 

sociologisk kontext personen talade. Intervjutekniskt undveks att ställa frågan ”varför” samt 

att inte fråga direkt om det som skulle undersökas (Glasdam, 2015). Samtliga sjuksköterskor 

fick själva bestämma tid och plats för intervjun för att de skulle känna sig så trygga som 

möjligt (Danielson, 2012a; Kvale & Brinkmann, 2014). Åtta intervjuer genomfördes under 

arbetstid på arbetsplatsen i ett avskilt samtalsrum. En intervju genomfördes i sjuksköterskans 

hem utanför arbetstid. Intervjuernas längd varierade från 40 till 105 minuter med en 

genomsnittslängd på 82 minuter. De genomfördes i slutet på augusti och i början på 

september 2016, under en period på fyra veckor. Intervjuerna spelades in med diktafon och 

transkriberades i sin helhet så ordagrant som möjligt (Danielsson, 2012a). Den som utfört 

intervjun transkriberade och avidentifierade denna genom att inte skriva ut namn och 

geografiska platser. Efter transkription kodades intervjun med ett nummer mellan ett och nio. 

Ljudfilerna förvarades på diktafon som hölls inlåst under perioden som intervjuerna 

genomfördes. Efter transkribering raderades ljudfilerna och det transkriberade materialet 

förvarades inlåst.  

Analys av data 

En teoretiskt inspirerad induktiv analys gjordes utifrån Bourdieus sociologiska perspektiv.  

I Bourdieus systematiska teoribaserade analyser är detaljerna för tillvägagångssättet inte 

konkret beskrivet (Glasdam, 2015). Att utgå från människans sociala positioner och att leta 

efter mekanismernas existens och natur innebar konkret i denna studie att undersöka hur 
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sjuksköterskans praktik manifesterade sig i de transkriberade intervjuerna. Detta gjordes 

genom att analysera sjuksköterskans beskrivning av sina handlingar genom att använda 

Bourdieus begrepp fält, kapital och habitus. Genomgående under analysen försökte författarna 

bryta med det uppenbara och gå bakom sin kännedom om fältet genom det teoretiska 

perspektivet (Glasdam, 2003). 

 

Efter transkription lästes allt material igenom flera gånger. En matris per intervju 

konstruerades därefter utifrån frågeställningarna vem sjuksköterskan var; vad hon gjorde 

under sin arbetsdag och vem hon mötte (se bilaga 2). Olika citat från intervjun placerades in 

under de olika frågeställningarna i matrisen. Flera liknande citat i samma intervju kunde 

därefter samlas under en rubrik då de exempelvis beskrev olika former av ”kapital”. Första 

matrisen gjordes gemensamt och därefter fördelades resterande intervjuer. Matriserna 

cirkulerades därefter mellan författarna för att alla skulle vara överens om det material som 

valdes ut från empirin. Matrisernas omfattning blev mellan åtta och 16 sidor per intervju och 

gav författarna en överblick av den totala empirin ur ett Bourdieuinspirerat perspektiv. 

 

I nästa steg skrevs samtliga matriser ut på papper. Citaten under de beskrivna 

frågeställningarna ovan klipptes ut och grupperades utifrån rubrikerna så att exempelvis 

samtliga intervjuers ”kapital” samlades. Dessa citat konstruerades sedan i kategorier. Därefter 

gick författarna vidare till de två andra frågorna och gjorde på samma sätt.  

Nästa steg var att i hela materialet konstruera kategorierna i subteman och därefter teman 

(tabell 1). Analysen var en kreativ process och handlade om att gå fram och tillbaka mellan de 

olika delarna för att komma bakom det uppenbara. Analysprocessen gjordes om flera gånger i 

kontinuerlig dialog med handledaren innan slutliga subteman och teman som svarade mot 

syftet kunde skapas utifrån det valda teoretiska perspektivet. 
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Tabell 1. Beskrivning av analysprocessen 

Kategori Subtema Tema 

Läkemedel - symtomlindring 

Medicinsk bedömning 

Samarbete med andra vårdgivare 

Samarbete med läkare 

Intuition 

Medicinska ronden som platå för 

sjuksköterskan 
 

Sjuksköterskan som läkarens 

förlängda arm och medicinska 

assistent 
 

Sjuksköterskans praktiska sinne 

 

Medicinska logikens påverkan 

på sjuksköterskans praktik 

Punktinsatser 
Läkemedelshantering 
Packa material 
Kvalitetsinstrument 
Dokumentation 
Samordning 
Planering 
Kontroll 
 

Organisationens styrning av 

sjuksköterskan mot medicinsk 

assistent 
 

Veckobesök som strukturerande 

struktur 
 

Sjuksköterskan som kontrollant 

och dirigent 
 

 

 

Organisationens påverkan på 

sjuksköterskans praktik 

Tankar om arbetsplatsen 
Kommunikation 
Ge stöd och trygghet 
Psykosocialt fokus 
Prata om livets sista tid/döden 
Ta sig tid 
Skapa relationer 
Bekräftelse 
Erfarenhet 
Fakta om sjuksköterskan 

Omvårdnad i teori och praktik 
 

Relation till patient och närstående  

- ett symboliskt kapital för 

sjuksköterskans praktik 
 

 

Idealens påverkan på 

sjuksköterskans praktik 

Forskningsetiska avvägningar 

Det är i enlighet med Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013) viktigt att 

bedöma konsekvenserna av en studie både efter den skada som deltagarna kan lida och efter 

de fördelar som deltagandet eventuellt kan ge. Forskning ska genomföras med respekt för 

människan och värna personens rättigheter (ibid.). I den genomförda studien kunde en 

konsekvens bli att sjuksköterskorna berättade något som inte var förenligt med arbetsgivarens 

syn på deras arbete. Även om svaren avidentifierades skulle vissa citat potentiellt kunna 

härledas till sjuksköterskan som person. Detta har i möjligaste mån beaktats genom att 

författarna har valt citat med omsorg.  
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I juni månad 2016 gavs ett rådande yttrande med diarienummer 82-16 av Vårdvetenskapliga 

etiknämnden (VEN) vid Lunds universitet. Innan påbörjad rekrytering av sjuksköterskor 

kontaktades verksamhetschefer inom Palliativ vård och ASIH i Skåne som skriftligen gav sitt 

godkännande att studien genomfördes. Vid intervjutillfället erhölls den ifyllda 

samtyckesblanketten innan intervjun påbörjades (Danielson, 2012a; Glasdam, 2015). 

Deltagandet var frivilligt och sjuksköterskan kunde välja att avsluta intervjun när helst hon 

önskade. Vid godkänd examination kommer allt återstående råmaterial förstöras.  

Resultat  

Resultatet uttrycker både sjuksköterskans beskrivningar av sina handlingar och hennes 

praktik, det vill säga sjuksköterskans omedvetna tanke- och handlingsmönster. Tre teman 

framträdde i analysen: medicinska logikens påverkan på sjuksköterskans praktik, 

organisatoriska ramars påverkan på sjuksköterskans praktik och idealens påverkan på 

sjuksköterskans praktik. 

 

Medicinska logikens påverkan på sjuksköterskans praktik 

Medicinska ronden som platå för sjuksköterskan 

Den medicinska ronden beskrevs som en struktur som styrde sjuksköterskans praktik sett från 

sjuksköterskans perspektiv. Den genomfördes av läkaren samt ett varierande antal 

sjuksköterskor. Sjuksköterskans uppgift var att tillsammans med läkaren gå igenom 

blodprovssvar, läkemedelslista och patientens medicinska planering. Medicinska ronden var 

även ett tillfälle för dialog och uppdatering kring patientens aktuella status för samtliga som 

deltog. Sjuksköterskan beskrivna handlingar under ronden bestod av att förmedla information 

samt ställa frågor. Med ronden tillkom arbetsuppgifter som till exempel planering av 

blodprover.  

 

“Så tog vi patienterna uppifrån och ner och då gick vi igenom, alltså vad som är planen inom 

den närmsta tiden, om det är något vi måste åtgärda, doktorn tittar över proverna, så „det var 

längesen vi tog prover det kan vi väl ta vid nästa veckobesök‟. Och jag satt med tidboken … och 

så skrev jag och (kollegans namn) skrev remissen så det blev väldigt teamwork.”   

 



15 

 

I denna struktur sågs sjuksköterskans habitus som en produkt av den socialisering som skett 

när hon lärde sig att vara sjuksköterska, det vill säga att hon har skolats i att ställa rätt frågor 

och förmedla relevant information till läkaren på den medicinska ronden. 

 

“Det är ju lite att man går från patient till patient och doktorn säger „jag vill ha prover där‟ och 

vad är planen ... Så det är ju doktorn som alltså, leder och leder, vi går ju uppifrån och ner och 

kollar av … och så sen säger (läkaren) ju vad … vi ska göra.”  

     

Den medicinska ronden skapade en ömsesidig samsyn mellan sjuksköterska och läkare 

gällande patientens framtida medicinska planering. Denna planering styrde vad som var 

viktigt att prioritera, uppmärksamma och hur sjuksköterskorna kunde och skulle handla 

hemma hos patienten ur ett medicinskt perspektiv. I subfältet var läkaren högre positionerad 

än sjuksköterskan och från sjuksköterskans perspektiv var det nära samarbetet med läkaren ett 

värdefullt kapital för sjuksköterskan. 

 

“Vad bra nu har vi gått igenom, man har fått koll och man känner sig mer som ett team när man 

har doktorn med sig, man hör hennes resonemang, för hon vet ju saker som inte vi vet och vi ser 

patienterna mer än vad hon gör.”  

 

Sjuksköterskan som läkarens förlängda arm och medicinska assistent 

Sjuksköterskans beskrivna handlingar i hemmet bestod ofta av att utföra medicinska uppgifter 

och detta var inget konstigt för så var sjuksköterskan van vid att handla. Sjuksköterskan 

kunde ställas inför problem som kunde vara svåra att hantera med aktuell medicinsk 

planering. Förändringar i patientens sjukdom, otydligheter i den gällande medicinska 

planeringen eller när den medicinska planen inte fungerade som det var tänkt, var exempel 

som framkom. Detta ledde till att sjuksköterskan fick kontakta läkaren för nya medicinska 

ställningstagande. Kontakten kunde innebära direkta råd till sjuksköterskan om olika 

alternativa medicinska strategier för att sjuksköterskan sedan i dialog med patienten och/eller 

närstående skulle kunna ta beslut om en gemensam strategi.  

 

“Så då fick jag kontakta jouren (läkare) och jag pratade med läkaren. Så vi la upp en plan 

tillsammans, läkaren sa vad jag kunde säga, vilka alternativ som fanns, vad jag kunde säga till 

de anhöriga.”  
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Sjuksköterskans beskrivningar av sina handlingar visade att hon positionerade sig under 

läkaren. Hennes habitus kännetecknades av att hon anpassade sig efter den medicinska 

logiken och hon såg sig själv som läkarens förlängda arm. Denna roll tog sjuksköterskan 

gärna eftersom detta symboliska kapital i andra sammanhang gav henne en högre position.  

I samarbetet med andra samarbetspartners kring patienten medförde det att sjuksköterskan 

fick mandat att till exempel instruera sjuksköterskan från kommunen. Sjuksköterskan i 

subfältet fungerade som en mellanhand mellan sjuksköterskan i kommunen och läkaren, då 

information, medicinska planeringar och ordinationer gick genom henne.  

 

“Är det distriktsköterskan i kommunen som hjälper till med detta? – Ja, men det är ändå vi som 

tar ställning då. Jag hade pratat med doktorn om det, då sa i alla fall doktorn till mig att om han 

är dålig igen så avbryt.” 

 

Den medicinska logikens påverkan på sjuksköterskan under en arbetsdag gjorde att hennes 

handlingar ofta var medicinskt fokuserade. Det uttrycktes att “vi har det medicinska och de 

(hemtjänsten) har omvårdnaden” och då avsågs främst att omvårdnad var likartat med 

hemtjänstens insatser.  

 

Sjuksköterskans praktiska sinne 

Sjuksköterskan beskrev att hon genom sin yrkeserfarenhet hade fått en klinisk blick, en känsla 

som hon inte riktigt kunde definiera. Den benämndes som intuition eller magkänsla och det 

var viktigt att lyssna på den. Sjuksköterskans professionella habitus utvecklas med erfarenhet 

och hon lär sig hur hon ska handla i olika situationer genom att uppleva dem eller genom 

teoretisk kunskap. Bourdieu kallar det praktiskt sinne, det vill säga hur sjuksköterskan handlar 

instinktivt.    

 

“När man har jobbat många år så inser man att man har en väldig intuition alltså, det tycker jag 

är lite roligt att se. Jag vet inte om det är det där man pratar om från novis till expert men den 

intuitionen ska man vara rädd om.” 

 

De intuitiva handlingarna var i första hand också styrda av det medicinska fokuset. Detta kan 

förstås som att den medicinska logiken hade präglat sjuksköterskans praktiska sinne. 
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“Och det var ingen smärta eller någonting sådant utan det var oro och så då sa jag att jag 

kommer inom en halvtimme och det tyckte de var jätteskönt …. Patienten som var relativt 

nyinskriven ... fått sin diagnos i ett rätt så sent skede, kände sig lite olustig, sa han men han kunde 

inte sätta foten på vad det var men orolig, men ville inte ha något mot oron. Jag pratade med 

doktorn, ja det gjorde jag. Jag sa det, det är någonting, jag kan inte ta på vad det är men ska vi ta 

prover så vi har något utgångsvärde? Ja, gör det, sa läkaren.”  

 

Organisationens påverkan på sjuksköterskans praktik 

Organisationens styrning av sjuksköterskan mot medicinsk assistent 

Organisatorisk hade subfältet i uppdrag att utföra tillfälliga medicinska insatser, så kallade 

punktinsatser. Insatserna innebar att utföra en specifik medicinsk åtgärd som medicinsk 

assistent.  

 

“Jag hade faktiskt inte satt mig in i det så mycket, i varför, vi gör inte det på de patienterna. 

Man behöver inte läsa hela sjukdomshistorien utan detta är en ordination från hans 

kirurgläkare, fine, då gör vi väl det, så.”  

 

Det kan förstås som att det organisatoriska uppdraget hade fått sjuksköterskan att prioritera de 

patienter där en punktinsats skulle utföras framför de palliativa patienterna. 

 

“De (punktinsatserna) sätts inte i någon kö eller i någon pärm för de ska ju utföras inom ett 

par dagar, beroende på hur vi kommer överens.” 

 

Sjuksköterskan hade socialiserats in i organisationen uppdrag och i vikten av att utföra de 

tillfälliga medicinska handlingarna samt registrera dem, då insatsen också beskrevs som en 

ekonomisk inkomst för subfältet. 

 

“Punktpatienterna, de registreras i WebPasis, för det är ju inremitterande klinik som betalar 

de besöken, så det är väldigt viktigt.”  

 

Veckobesöket som strukturerande struktur 

Organisatoriskt påverkades sjuksköterskans beskrivna handlingar av att samtliga inskrivna 

palliativa patienter skulle erhålla ett besök i veckan. Sjuksköterskan framhöll två handlingar 

under det så kallade veckobesöket, dels skulle sjuksköterskan leverera läkemedel och annat 



18 

 

material till patienten och dels skulle hon skatta patientens symtom. Det låg i sjuksköterskans 

habitus att ha kontroll och sjuksköterskan beskrev att hon förberedde besöken minutiöst. Hon 

planerade det optimala besöket och hade kontroll över patientens status och allt det material 

som skulle med till patienten. 

 

“Jag läser i Melior (journalsystem) det senaste statuset och sen går jag också alltid in i 

historiken och tittar om något annat är skrivet i journalen. Sen packade jag och tog läkemedel 

som jag skulle ha med mig.  Alltså sånt jag tror jag kommer behöva, eller som jag vet att jag 

behöver.”  

 

Vid veckobesöket erhöll patienten alla ordinerade läkemedel för nästföljande vecka och 

genom denna organisation fick sjuksköterskan kontroll på hur mycket läkemedel patienten 

hade att förfoga över och använde. Därmed fullföljde hon sin roll som medicinsk assistent.  

 

“Och det kan också vara en omställning för patienten för då har de innan liksom kunnat 

plocka ut 200 tabletter från apoteket och så kommer vi med sju och det ska räcka till nästa 

vecka liksom, då tycker de liksom att nä, vad är detta. ….  „Jag har EN tablett kvar, kan ni 

komma nu?‟ och „nej, det kan vi ju inte nu‟ det handlar ju mycket om framförhållning. Vi får 

lära upp dem att ringa i tid. Ja.”  

 

Veckobesöket följde även en annan av organisationen given ram, nämligen skattningar och 

registreringar av olika slag. Sjuksköterskan skattade patientens smärta och andra symtom 

samt gjorde munhälsobedömning, detta skedde rutinmässigt och inte givet att patienten 

uttryckte ett symtom eller behov. Sjuksköterskan synliggjorde sina handlingar genom att 

registrera dessa i patientjournalen. 

 

“Då har vi i Melior (datajournal) en planering och då står där precis vad man ska göra under 

veckobesöket. Vi gör någonting som heter ESAS (symtomskattningsinstrument) …. 

Munhälsobedömning gör vi varje vecka, smärtskattning att de liksom bara skattar sin smärta 

generellt, varje vecka.”  

 

Sjuksköterskan beskrev att organisationen regelbundet lyfte fram hur teamet lyckats i sin 

registrering av patienternas symtomskattning och munhälsobedömningar i form av statistik 

och att skattningen sågs som ett mått på vårdens kvalitet. En föreställning var att 

registreringen gav svar på om patientens symtom kunnat lindras och att patienten blivit sedd.  
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“Sista gången jag gjorde mätningen då var det jättebra i det teamet. Då vet man att 

patienterna blivit sedda eller så ska man inte säga det blir de ju ändå, men ändå att det missas 

inte.”  

 

Patienterna fick, enligt sjuksköterskans beskrivning, passivt inordna sig subfältets givna ramar 

under veckobesöket och det synliggjorde den maktstruktur som fanns i subfältet. 

Handhavandet av läkemedel ökade patientens beroendeställning och befäste patientens 

underordnade position. Sjuksköterskan socialiserade härigenom patienten in i subfältet på 

subfältets premisser och det visade sig som att patienten, enligt sjuksköterskan lärde sig vad 

som förväntades under veckobesöket. 

 

“Så att det är faktiskt en bra parameter och nu är det så inkört, så nu tänker man inte på det 

och patienterna de sträcker nästan ut tungan när vi kommer „har du något problem med 

munnen?‟ Äh (sträcker ut tungan, skrattar), de förstår ju varför om man förklarar vissa saker 

ju.”  

 

Sett ur sjuksköterskans perspektiv är veckobesöket strukturerande för sjuksköterskans praktik 

och styr henne både före, under och efter besöket. I efterarbetet ingick att dokumentera i 

patientens journal vad sjuksköterskan utfört under besöket så att hennes handlingar 

synliggjordes för de andra i teamet och för organisationen. 

 

Sjuksköterskan som kontrollant och dirigent  

Sjuksköterskans handlingar under en arbetsdag beskrevs som att mycket handlade om kontroll 

och kontrollfunktioner som organisatoriska ramar skapade. Några sjuksköterskor hade en 

högre position i subfältet jämfört med sina sjuksköterskekollegor genom att de under 

vardagstid hade en koordinerande roll. Denna funktion gav dem mandat att styra över 

planeringen av sjuksköterskekollegornas arbete. Koordinatorn dirigerade teamet genom dagen 

och befäste sin position genom att hon fungerade som mellanhand i de rapporter och ronder 

som hölls i teamet och på så vis gav henne makt över vilken information hon gav vidare. 

 

“(Koordinatorn) är ansvarig för att arbetet, hur vi ska lägga upp det sen gör man ju det 

gemensamt men ändå så är det ju (koordinatorn) som har det övergripande ansvaret och vet 

lite mer vilka remisser har kommit in och planerar inskrivning och så.”  
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Sjuksköterskan som utförde organisatoriskt viktiga kontroller, som exempelvis att kontrollera 

registreringar av symtomskattning, fick också en högre position i subfältet än andra kollegor 

och gavs mandat att påpeka för teamet när det fanns brister i deras följsamhet gentemot vad 

organisationen satt upp som mål för vården.  

 

“Hon går ju igenom och granskar journalerna och då får vi ju tillbaka granskningen på 

papper och då har hon tagit ut de parametrarna: brytpunktsamtal, vid behovs injektionerna, 

ESAS, munhälsa, är det något mer? … är det gröna prickar är det ok, är det röda prickar så 

har vi missat.”  

 

Sjuksköterskan intog även en organisatoriskt assisterande funktion till läkaren under den 

medicinska ronden genom att kontrollera att det som skulle ordineras eller dokumenteras av 

läkaren var gjort.  

 

När sjuksköterskan beskrev sin arbetsdag framkom det att hon hade få patientbesök och 

tidsmässigt lite direkt patient- och närståendekontakt. Istället befann hon sig på väg i bilen 

eller på kontoret för indirekt patientarbete såsom ronder, överrapportering, administrativa 

sysslor eller social samvaro. Sjuksköterskan uttryckte en önskan mot att finnas närmare 

patienten för att ha bättre kontroll över situationen och kunna göra sina egna bedömningar. 

Hon fick förlita sig på bedömningar av patientens symtom som gjordes av närstående, 

hemtjänsten och/eller sjuksköterskan i patientens hemkommun. 

 

“Och att jag ska vara så beroende av deras bedömning, det är ju bra men det mycket bättre 

om jag kan se det själv .... Och om jag bara får 20 minuter där eller en kvart vid sängen, så 

mycket information jag får som jag skulle behöva massor med samtal eller vad vet jag för att 

få samma information.”  

 

Sjuksköterskan inom subfältet har ett högre utbildningskapital än närstående och kommunens 

hemtjänstpersonal och hade mandat att utbilda närstående eller hemtjänstpersonal samt 

delegera arbetsuppgifter kring patientens omvårdnad och läkemedelsadministrering för att få 

det att fungera hemma hos patienten. Samverkan med andra vårdgivare beskrevs som 

utmanande. Sjuksköterskan beskrev en konsulterande roll i förhållande till närstående samt 
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kommunens hemtjänstpersonal och sjuksköterskor gällande vården av patientens sista tid i 

livet.  

 

“Det är mycket samverkan och det är superviktigt. Det, det brister där ibland tycker jag. För 

att jag tycker att palliativ vård är inte palliativ vård om det inte fungerar ända ut i bedside-

situationen och den har ju inte vi makt över kan man säga, utan där är vi beroende av 

kommunen och då måste vi ha en bra dialog med dem …. Och jag tycker även utbilda dem så 

kallat eller iallafall vara konsult till dem, så jag skulle vilja ha mycket mer träffar med 

hemtjänsten” 

 

Planeringen och dokumentationen kring de olika vårdgivarnas ansvar kring patienten var 

viktig för sjuksköterskan, för att ha kontroll över de vårdinsatser patienten erhöll. 

 

“Och sen har vi ju SIP, samordnad individuell planering, som vi måste göra när det finns mer 

än en vårdgivare och det är jättebra för då finns det på pränt vem som gör vad.” 

 

Idealens påverkan på sjuksköterskans praktik  

Omvårdnad i teori och praktik  

Sjuksköterskan har genom sin teoretiska utbildning socialiserats till sin specialitet omvårdnad 

vilket kunde ses på sättet hon uttalade sig om omvårdnad på. Kommunikation med patienter 

och närstående och att skapa trygghet var viktiga delar i sjuksköterskans uppfattning av sin 

roll. 

 

“Det är så enastående att få vara och ha ett sånt jobb där man kan lindra och hjälpa liksom 

och det behöver ju inte vara medicinska grejer utan det kan också vara samtalsmässigt att de, 

om man har tid att stanna och prata och man känner att de är nöjda och att de känner sig 

tryggare nu än när jag kom.”  

 

Sjuksköterskan talade om sitt arbete i subfältet som annorlunda mot övriga vården. Hon 

värdesatte det psykosociala fokuset, att kunna prata om sjukdom och död, hur det påverkar 

patient och närstående samt att bejaka livet.  

 

“Jag gillar ju mer det psykosociala, samtalsbiten och ja, det här att man ser hela människan 

och familjen som vi gör här, hela biten. Inte som på kirurgen att bara se patienten.” 
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Men i praktiken var omvårdnad och närståendestöd inte det som styrde hennes praktik. När 

det fanns tid över kunde omvårdnaden ta den plats sjuksköterskan teoretiskt strävade efter. 

Detta kunde vara att göra stödbesök till patient som var försämrad eller genom att utnyttja 

eller förlänga den tid det tog att utföra medicinska åtgärder till att ägna sig åt omvårdnad. 

 

“Hade vi haft mycket att göra kanske jag inte hade tänkt så men nu kände jag att jag skulle åt 

det hållet och det tar inte mig många minuter att sticka inom … ja, man kan ju iallafall trygga 

upp och man kan se, närstående ser inte alltid smärtan de ser inte alltid oron eller någonting 

annat det kan vara så mycket som vi kan hjälpa till med som de inte ser för de är så 

fokuserade på att vara närstående.”  

 

Det fanns variationer i hur sjuksköterskorna förhöll sig till de rådande strukturerna, vilket 

kunde skapa spänningar i sjuksköterskegruppen. Exempelvis kunde det vara att gå utanför 

gängse ramar att fråga närstående om de önskade ett extra besök för stöd och tillsyn av en 

döende patient om de själva inte efterfrågade det. 

 

“Nä men alltså om man inte ställer frågan så kanske de (närstående) inte säger någonting, 

men jag tänker ändå att vi finns ju till för dem och vill de så är det väl klart att vi ska komma 

om de har ett behov av det. Det är mer det här att när jag pratat med kollegor så säger de 

„Jag ställer aldrig den frågan‟. ”   

 

Sjuksköterskan som framhäver omvårdnadsbehov i form av psykosocialt stöd har omedelbart 

inte lika hög intern position i subfältet som den sjuksköterska vars habitus främst styrs av den 

medicinska logiken. Traditionellt är medicinsk logik styrande och rådande över 

sjuksköterskans praktik och genom att fokusera på närståendes behov istället för patientens 

fysiska besvär utmanar sjuksköterskan den rådande strukturen.  
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Relation till patient och närstående - ett symboliskt kapital för sjuksköterskans praktik 

En viktig funktion för sjuksköterskan var att skapa relationer med patienter och närstående.  

 

“Jag kände liksom, hon är ganska nyinskriven så. Jag försöker bygga en relation och jag 

hade inte hört så mycket om henne.” 

 

Sjuksköterskan ville skapa ömsesidiga relationer till patienterna vilket underlättade hennes 

arbete. Genom att få en bild av patientens sociala position, det vill säga vilka nätverk som 

fanns runt patienten, känna av hur hon skulle bemöta och förhålla sig till patienten och 

närstående, kunde hennes professionella habitus sedan också säga henne hur hon skulle 

handla och bemöta i olika situationer som skulle kunna uppstå. 

 

“Då känner jag de vet vem jag är och vad jag kunnat och man känner direkt att där litar de 

mer på mig om jag jämför så med den andra patienten.” 

 

Det rådde konkurrens om relationerna i sjuksköterskegruppen, ett uttryck för att relationer 

med patient och närstående var ett symboliskt kapital och därmed sågs som värdefullt. 

Sjuksköterskan strävade efter att få besöka de patienter hon var ansvarig för och det 

diskuterades och motiverades vem som var mest berättigad att ta besöken. 

 

“Så då hade hon önskemål på att åka till två patienter som hon inte hade träffat på länge … 

då tog vi de andra besöken.” 

 

Den organisatoriska strukturen i subfältet kunde både vara stödjande och hindrande i 

sjuksköterskans strävan efter att skapa patientrelationer. Stödjande på så sätt att 

sjuksköterskan var omvårdnadsansvarig/kontaktsjuksköterska för ett visst antal patienter och 

uppmuntrades att skapa och vårda relationer med dem. Hindrande genom att organisatoriska 

förutsättningar såsom personalbrist gjorde att kontinuiteten inte alltid kunde prioriteras samt 

att det vid besök till punktinsatser inte var viktigt vilken sjuksköterska som åkte utan endast 

att någon åkte. Sjuksköterskan beskrev dock hur patienter med punktinsatser gavs tid för 

samtal och stöd, medveten om att det inte låg i uppdraget, men ofrånkomligt då det låg i 

sjuksköterskans habitus att skapa relationer. 
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“Det här har ju ingenting med ASIH och att göra men man sitter ju och pratar med honom … 

vi pratade om hans situation.” 

 

Relationerna beskrevs av sjuksköterskan som både utmanande och berikande i form av att de 

gav bekräftelse och ställde krav både på det professionella och personliga planet.  

 

“Att jobba som sjuksköterska här innebär många olika möten i olika situationer och vi ska 

kunna hantera dem alla, alltså alla olika människor vi möter och det är väl en del av den 

utmaning som finns här men också den del som ger en väldigt mycket själv som sjuksköterska 

och person.” 

 

Detta kan ses som att sjuksköterskan använde sin personlighet som redskap i sitt arbete och 

sitt relationsskapande. Att vårda relationer kan ses som en traditionellt/normativt sett kvinnlig 

roll. De intervjuade sjuksköterskorna hade alla familj och de flesta barn och de lyfte fram 

familjen som viktig för dem på olika sätt.  

 

“Jag har i stort sett aldrig jobbat heltid … Och jag har ju haft familjen också som jag har 

prioriterat så jag har inte velat jobba mer.” 

 

Sjuksköterskorna värdesatte och lade tid på att vårda relationer med sina familjer privat och 

eftersträvade att vårda relationer med patienter professionellt.  

Diskussion  

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans praktik inom specialiserad palliativ 

hemsjukvård. Syftet diskuterades med handledare och ändrades under studiens gång från “att 

undersöka sjuksköterskans roll och funktion” till “att undersöka sjuksköterskans praktik”. 

Fokuset var detsamma, “varför gör sjuksköterskan som hon gör”? Kvalitativa studier ses som 

en dynamisk process där datainsamling och analys sker parallellt och i växelverkan vilket ger 

utrymme för flexibilitet under studiens gång (Backman, 2008). 

 

Vid val av teoretiskt perspektiv utifrån studiens syfte väcktes författarnas intresse för 

Bourdieu och hans praktikteori. Detta eftersom Bourdieus grundläggande frågor var, hur och 
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varför människor agerar som de gör i konkreta sociala sammanhang (Bourdieu, 1995). Valet 

av Bourdieu som teoretisk referensram påverkade sedan utformningen av studien och 

författarnas sätt att tänka och arbeta på.  

 

En teoretiskt inspirerad induktiv analys valdes för att låta empirin tala och för att så 

förutsättningslöst som möjligt undersöka sjuksköterskans praktik (Priebe & Landström, 

2012). Det går emellertid aldrig att vara helt förutsättningslös, forskaren behöver ha kunskap 

om sitt forskningsobjekt för att kunna formulera ett syfte. Forskare har som personer 

betydelse för forskningsprocessen, det handlar om värderingar och erfarenheter som tillägnats 

under livet, både som studerande och via yrkes- och privatliv (Broady, 1991; Priebe & 

Landström, 2012).  

 

Från början och genomgående under studien reflekterade författarna över sin förförståelse 

samt rekonstruerade sitt eget habitus för att bli medvetna om sina positioner i subfältet och 

vilken betydelse det kunde ha för resultatet. De tre författarna är sjuksköterskor och kvinnor 

mellan 35-50 år med familj. De har arbetat mellan två och 11 år inom subfältet och före det 

inom slutenvården mellan fyra och åtta år. De är socialiserade in i det medicinska fältet 

generellt och i subfältet specifikt och de har liknande habitus som intervjupersonerna. 

Bourdieu (1995) menar att den sociologiska analysen är ett av de mest kraftfulla verktyg som 

finns för att få kunskap om sig själv som social varelse och ett effektivt verktyg för att uppnå 

friheten att besegra de sociala bestämningar som kunskap om dessa bestämningar ger (ibid.). 

Bourdieus praktikteori skapade diskussioner och reflektioner kring författarnas egna 

handlingar både professionellt och privat. Genom att författarna reflekterade över och 

försökte bryta med sin förförståelse kan studiens pålitlighet och därigenom trovärdighet 

stärkas. Syftet med ett reflexivt förhållningssätt är enligt Bourdieu att kontrollera och reducera 

subjektivitetens inflytande över kunskapen (Glasdam, 2003; Priebe & Landström, 2012). 

 

I intervjusituationen skapade förförståelsen en gemensamhet mellan intervjupersonen och 

författaren som kollegor i subfältet och intervjupersonen kunde med relativ lätthet beskriva en 

konkret arbetsdag. Något som märktes redan under provintervjuerna var hur svårt det var för 

författarna att inta ett utifrånperspektiv, att försöka göra sig fri från sina föreställningar som 

Bourdieu strävar efter (Glasdam, 2003). En sak är att bryta med den egna förförståelsen men 

intervjupersonerna har också sin förförståelse om författarna som någon som känner subfältet. 

För att bryta intervjupersonernas förförståelse innebar det rent konkret att intervjupersonerna 
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uppmanades att berätta som om författaren var en utomstående. Författaren försökte få 

utförliga beskrivningar av handlingar som tedde sig självklara i ett försök att aktivt bryta med 

sin förförståelse där och då. Provintervjuerna gav en praktisk erfarenhet och gjorde författarna 

medvetna om den svåra konsten att ställa de relevanta frågorna och förstå svaren (Glasdam, 

2003). Att intervjua är ett hantverk och det handlar om att få in det i kroppen. Bourdieu talar 

också om att det behövs en vetskap om den sociologiska plats som intervjupersonen talar från, 

att sätta sig in i intervjupersonens ställe och att i intervjusituationen kunna sätta parentes kring 

sin egen position i det sociala rummet (ibid.). 

 

Det finns en maktassymetri i intervjusituationer. Utanför intervjusituationen var intervjuaren 

och intervjupersonen mer jämbördiga medan intervjuaren under intervjun framstod som den 

med den högsta positionen. Författarna försökte i intervjuerna anpassa sig efter 

intervjupersonen. Att uppmuntra personen till att berätta sin historia för att jämna ut 

maktassymetrin. Det är viktigt att anpassa sig efter den som ska bli intervjuad för att skapa 

tillit (Glasdam, 2015). Intervjuerna erbjöds när det passade sjuksköterskorna bäst och alla 

utom en valde på arbetstid. Detta innebar dock att viss stress kunde upplevas i vissa 

intervjuer. Inspelningen med diktafon påverkade resultatet. Sjuksköterskor berättade 

ytterligare saker efter att diktafonen stängts av. Det hade kanske varit friare utan diktafon. En 

svaghet var att intervjuer blir berättelser för att sjuksköterskan medvetet eller omedvetet väljer 

ut vad hon berättar. Hade observationer valts hade troligtvis perspektiven vidgats och 

sjuksköterskornas konkreta handlingar hade kommit fram, vilket inte helt säkert var 

detsamma som vad de sa eller menade att de gjorde. 

 

I analysfasen blev förförståelsen än mer påtaglig. Författarna återkom kontinuerligt till frågan 

“vad syns i empirin” då analyserna berörde den egna yrkespraktiken i så hög grad. 

Kontinuerligt skedde en reflektion och diskussion mellan författarna för att uppnå 

samstämmighet vid dataanalysen. Resultaten diskuterades med handledaren som en försäkran 

om att analysen var grundad i empirin vilket stärker trovärdigheten (Priebe & Landström, 

2012). Det första resultatet diskuterades med medstudenter. För att stärka resultatet 

redovisades även citat från empirin (Danielson, 2012a).  

 

Det är första gången författarna använder Bourdieu i denna omfattning vilket var en 

utmaning. Teorin styrde författarna till att fråga om personens bakgrund vilket upplevdes för 

personligt i vissa intervjuer. I de situationerna valdes ibland att gå vidare medan det ibland var 
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lämpligt att motivera frågan. Att inte få reda på intervjupersonernas härkomst var begränsande 

i rekonstruktionen av intervjupersonernas habitus. 

 

I studien har försök att öka trovärdigheten gjorts vilket, tillsammans med att författarna valde 

att intervjua sjuksköterskor på olika enheter i Skåne, ökar möjligheten till överförbarhet av 

resultatet till andra palliativa enheter. 

Resultatdiskussion  

I resultatet framkom den medicinska orienteringen i sjuksköterskans praktik, påverkan från 

den organisatoriska strukturen i subfältet och att sjuksköterskans holistiska ideal i praktiken 

fick stå tillbaka. Det är dessa huvudfynd som kommer att diskuteras.  

 

Sjuksköterskan hade en övervägande medicinsk orientering i beskrivningen av sina 

hembesök. Hon var insocialiserad till att assistera läkaren och den medicinska logiken 

påverkade sjuksköterskans praktiska sinne. För att försöka förstå sjukvården menar Carlhed 

(2007) att det lätt glöms att det vi gör idag är historiskt och kontextuellt definierat. 

Banbrytande medicinska upptäckter har ersatt tro och tradition som grund för vårdande och att 

vårda har ur många aspekter blivit att tillämpa medicin. I samhället har läkaryrket och 

medicinen utvecklats under århundraden till ett prestigefyllt och auktoritärt yrke och område, 

framförallt eftersom läkaryrket tidigt krävde en universitetsutbildning (Eriksson, 2014). En 

viktig tanke hos Bourdieu gäller förvärvat habitus, som upprätthåller en ordning som 

klassificerar människor och kunskap. Med en slags magisk kraft igenkänns och erkänns vissa 

människor, institutioner och titlar, som hedersvärda, överlägsna eller aktningsvärda. Detta 

erkännande är ingen individuell angelägenhet utan vilar på gruppers trosföreställningar och är 

knuten till samhällets maktstrukturer (Broady, 1988, 1998). Medicinsk kunskap och 

kompetens var ett tydligt kulturellt och symboliskt kapital för sjuksköterskorna i denna 

undersökning. Även om omvårdnad var viktigt så framstod det medicinska i praktiken som 

viktigare och hade ett högre kapitalvärde. Ellegaard & Dybbroe (2015) konstaterar i sin studie 

av sjuksköterskor i dansk hemsjukvård ett liknande resultat, men även att patient och 

närstående har förväntningar på att sjuksköterskan ska vara medicinskt kompetent och ha 

goda medicinska kunskaper, en syn som delas av samhället i stort. 
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I resultatet framgick att sjuksköterskan gjorde hembesök till inskrivna patienter en gång i 

veckan där bedömningar och symtom skattades rutinmässigt och dokumenterades som mått 

på vårdens kvalitet. Denna organisatoriska struktur kan också diskuteras ur ett historiskt 

perspektiv utgående från 1980-talets ekonomiska nedskärningar och flera större 

sjukvårdsreformer. Som en del av nyliberalismen infördes i början på 1990-talet konceptet 

New Public Management (NPM). Målet var att bromsa sjukvårdens ökade kostnader samt 

organisera och styra sjukvården utifrån idéer inspirerade från näringslivet. Detta innebär att 

fokus läggs på målstyrning med hjälp av ekonomiska mått och resultatuppföljningar (Damm, 

2014). I och med nyliberalismen har fokus flyttats från betoning på mänskliga rättigheter och 

kvalitet till kostnadsbesparingar och effektivitet (Eliason, 2015). Med nyliberalismen följer 

också en ökad byråkratisering och ett exempel är den ökade dokumentationen. Vårdandet, 

teknikerna och behandlingarna som sjuksköterskor utför omvandlas till evidensbaserade 

protokoll, procedurer mäts och kontrolleras genom flera kommunikations- och 

övervakningsstrategier (Krol & Lavoie, 2014). Som ett led i denna utveckling skapades på 

uppdrag av Socialstyrelsen ett nationellt kvalitetsregister 2005, Svenska Palliativregistret. 

Syftet var att stödja utvecklingen av vården i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2006). Genom 

att öppet redovisa registrerade enheters resultat presenteras härigenom jämförbara data. Vid 

förväntade dödsfall besvaras frågor av vårdpersonal utifrån patientens sista vecka i livet 

gällande exempelvis symtomlindring, smärtskattning, dokumenterad munhälsobedömning, 

om förekomst av specifika symtomlindrande injektionsläkemedel (Nationellt vårdprogram för 

palliativ vård, 2016). Samtliga nämnda parametrar styr sjuksköterskans praktik enligt 

resultatet i denna undersökning. Det kan därför diskuteras om rutinmässiga veckobesök är en 

organisatorisk struktur utifrån registrets utformning eller faktiskt utgår från patientens fysiska, 

psykiska eller emotionella behov. Även andra problematiserar vad som egentligen mäts vid 

kvalitetsmätningar. Medför mätningarna förbättringar för patienten eller är det för att 

mätningarna ska registreras som de genomförs (Blomgren & Waks, 2010). Redan på 1990-

talet diskuterades det hur hospicevården skulle påverkas av att inkorporeras i sjukvårdens 

standarder. Exempelvis om mjuka värden som kommunikation, empati, tillfredsställelse och 

välbefinnande skulle få stå tillbaka för mer lättdefinierade och hårdare indikatorer såsom 

exempelvis läkemedelsbehandling och fysiska interventioner (James & Field, 1992). 

 

Resultatet indikerade att den organisatoriska strukturen styrde sjuksköterskan åt ett 

medicinskt fokus genom utförandet av medicinska punktinsatser på uppdrag av annan klinik. 

Dessa insatser sågs som en ekonomisk inkomst för subfältet. Att utföra insatser på uppdrag av 
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andra vårdenheter kan vara en källa till problem och frustration (Bergdahl, Benzein, 

Ternestedt och Andershed, 2011) och sjuksköterskan kan uppleva svårigheter att kombinera 

vården av palliativa och kurativa patienter inom samma enhet (Wallerstedt & Andershed, 

2007). Det framkommer att ekonomisk styrning kan leda till att sjuksköterskor i palliativ 

hemsjukvård upplever en maktlöshet i den byråkratiska organisationsstrukturen (Oudshoorn, 

Ward-Griffin & McWilliam, 2007) och kontexten kan påverka vilka sjuksköterskor som 

väljer att stanna kvar i en organisation (Georges, Grypdonck & Dierckx de Caterle, 2002). Det 

framkom skillnad mellan att tillämpa palliativ vård vid ett sjukhus, styrt främst av ett 

medicinskt synsätt, eller att tillämpa palliativ vård i traditionen av hospicerörelsen där 

omvårdnad är det mest fundamentala. De sjuksköterskor som stannade kvar var de som 

anpassade sig till organisationens strukturer (ibid.). 

 

En ekonomisk styrning av sjuksköterskans praktik framkom i resultatet. De ekonomisk-

kvantitativa krav som vårdpersonal står inför och dess påverkan på kvaliteten på det arbete de 

utför diskuterar Henriksen och Vetlesen (2013) ur ett professionsetiskt perspektiv. De menar 

att omsorg och hälsa inte kan prissättas och genom krav på effektivitet blir vårdpersonal 

ålagda att handla mot sina ideal och normer. Samtidigt drivs personalen in i en konflikt 

mellan ledningens krav och de inlärda och yrkesmässiga pålagda normerna om ansvar inför 

patienter. Denna konflikt drabbar dem som arbetar i den praktiska verksamheten och inte de 

med det överordnade ansvaret för budget och ekonomi (ibid.). Sjuksköterskans praktik 

påverkas av den organisatoriska strukturen och sjuksköterskan upprätthåller genom sin 

praktik också arbetsförhållanden som i längden inte är hållbara varken för sjuksköterskan, 

patienten eller samhället i stort. 

 

Sjuksköterskans vårdande och relationsskapande habitus synliggjordes mest i sjuksköterskans 

tankar om sitt arbete. I konkreta situationer var det sjuksköterskans assisterande och 

följsamma habitus, efter medicinsk logik och organisatoriska ramar, som var mest 

framträdande. Det var skillnad mellan vad sjuksköterskan tänkte att hon borde göra och vad 

hon beskrev att hon gjorde. Även i andra studier har det framkommit att sjuksköterskan 

teoretiskt kan förespråka en personcentrerad modell, där patienten och patientens 

självformulerade mål är huvudsakligt fokus, men i praktiken när de ska kommentera ett 

patientfall, är de benägna att anamma en byråkratisk modell, där sjuksköterskan främst har sin 

lojalitet till institutionen och både patientens och sjuksköterskans behov kommer i andra hand 

(Millette, 1993). En förklaring kan vara att sjuksköterskan traditionellt är socialiserad till att 
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arbeta inom institutionellt arbete och finner ökande inflytande från institutionernas normer 

och värderingar hämtade från den medicinska kulturen som naturlig (Waerness, 1994). Det 

kan även vara så att sjuksköterskan genom sin position i subfältet inte har möjlighet att göra 

annat än vad hon gör. Sjuksköterskan positionerar sig under läkaren och i kombination med 

organisationens styrning gör det att omvårdnaden inte får den plats som sjuksköterskan 

teoretiskt önskar. Även i tidigare studier framkommer att grundläggande medicinska, 

historiska strukturer bidrar till att sjuksköterskan prioriterar de medicinska insatserna högst 

medan den uttalade holistiska synen på vården är ideal som i praktiken inom palliativ 

hemsjukvård ofta får stå tillbaka (Ellegaard & Dybbroe, 2015; Glasdam, 2003; Karidar, 

Åkesson & Glasdam, 2016; Karlsson, 2008). En ytterligare förklaring kan vara att det är svårt 

att beskriva omvårdnad, att sätta ord på vad omvårdnad konkret innebär. Lundh Hagelin et al. 

(2013) diskuterar att det saknas adekvat terminologi för att beskriva vårdaktiviteter. Det kan 

leda till att väsentliga delar av den palliativa vården, som exempelvis de för patienten så 

viktiga kroppsvårdande aktiviteterna, förblir osynliga och därmed inte prioriteras. 

 

Resultatet för tankarna till den etiska dimensionen i sjuksköterskans praktik. För att 

medvetandegöra sitt handlande behöver sjuksköterskan reflektera över egna handlingar och 

värderingar och fråga sig “varför gör jag som jag gör”. Svensk sjuksköterskeförening (2016) 

problematiserar sjuksköterskans etiska ansvar som innefattar att ta ansvar för sitt handlande 

och för vårdens kvalitet, att reflektera över centrala värden i verksamheten. Det är 

vårdpersonalen som ansvarar för att människors lika rätt och värde tillgodoses i vården. 

Omvårdnadens värden är kopplade till grunden för människans existens och innebär att ha 

kunskap om vad som bäst kan göras för att värna en människas sårbarhet. Centralt för 

omvårdnad är att lindra lidande så långt som möjligt. Lidande innebär inte bara det som är 

orsakat av ohälsa utan kan härröra från en persons totala livssituation men även orsakas av 

vården, som till exempel i form av utebliven vård. En värdegrund för omvårdnad innebär att i 

mötet med patienter och deras närstående alltid uppmärksamma och vara öppen för den 

utsatthet det innebär att vara beroende av vård. Om respekten för patientens sårbarhet, 

värdighet, integritet och självbestämmande finns kan patienten med sjukdom ges möjlighet att 

uppleva tillit, mening och hopp som i sin tur kan lindra lidande (ibid.). 

 

Det kan i diskussioner om sjuksköterskans framtida praktik inom specialiserad palliativ 

hemsjukvård finnas skäl att titta tillbaka på Hospicefilosofin, som har inspirerat den palliativa 

vården vi har idag. Hospicefilosofins grundare Cicely Saunders (1918-2005) lyfte fram att 
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medicin och omvårdnad måste gå hand i hand, vården blir inte äkta om det endast används 

medicin utan medkänsla och att relation med patient och närstående måste bygga på verkliga 

möten och en gemensam ömsesidig förståelse (Bradshaw, 1996). I teamarbete är det särskilt 

viktigt att sjuksköterskan intar ett omvårdnadsperspektiv för att främja god vård och detta 

behöver lyftas på flera nivåer. Omvårdnad behöver efterfrågas och utvärderas för att skapa 

incitament för utveckling av sjuksköterskans omvårdnadsarbete och för att sjuksköterskan ska 

bli medveten om sin yrkesroll (Jansson, 2010). Sjuksköterskor behöver själva bli medvetna 

om detta och aktivt arbeta för att stärka sjuksköterskerollen och lyfta omvårdnadsperspektivet.  

 

Konklusion och implikationer 

I resultatet framkom sjuksköterskans medicinska orientering och påverkan från den 

organisatoriska strukturen i sjuksköterskans praktik samt att sjuksköterskans holistiska ideal i 

praktiken fick stå tillbaka. Sjuksköterskan intog en konsulterande roll samt en kontrollerande 

och koordinerande funktion gentemot patienter, närstående, teammedlemmar och 

samverkanspartners. 

 

Detta examensarbete har undersökt sjuksköterskans praktik genom intervjuer av 

sjuksköterskor och skulle med fördel kunna kompletteras med observationsstudier av samma 

område. På så sätt skulle det bli möjligt att se sjuksköterskans faktiska handlingar och inte 

bara utgå från hennes beskrivningar. 

 

Genom att synliggöra sjuksköterskans praktik i specialiserad palliativ hemsjukvård finns 

möjlighet att reflektera över hur den palliativa omvårdnaden och sjuksköterskans roll och 

funktion kan och ska se ut i framtiden både för den enskilda sjuksköterskan, på ledningsnivå, i 

subfältet som helhet men även på en politisk och samhällelig nivå. 
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             Bilaga 1(3) 
Intervjuguide  

(inspirerad av Bourdieu, 1995; Glasdam, 2003, 2015) 

 

Teman under intervjun 

 

Sjuksköterskans bakgrund 

 Berätta lite om dig själv och din bakgrund (uppväxt, familj och fritid) 

 Utbildning, specialistutbildning? 

 Hur många år i yrket? 

 Hur många år inom palliativ vård? 

 

Sjuksköterskans vardag på sitt arbete med utgångspunkt i en konkret dag 

 Berätta om en konkret dag på ditt arbete 

 Vad gör du? Hur avlöper dagen? 

 

Sjuksköterskans relationer till andra personer på arbetet med utgångspunkt i en 

konkret dag 

 Vem möter du och hur? 

 Vad gör ni tillsammans? 

 Var och när gör ni vad tillsammans? 
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Matris mall             Bilaga 2(3) 

 
 Fakta/Data SSK synpunkter 

och tankar =  

position/er till fakta 

SSK sätt att 

handla/ 

sätt att leva på 

Tankar/ 

Kommentarer till 

framtida analys 

Vem är SSK?     

(Härkomst, 

Socialt kapital, 

Ekonomiskt kapital, 

Kulturellt kapital, 

Utbildningskapital) 

 

 

    

Vad gör SSK på en 

arbetsdag 

 

 

    

Med vem gör SSK 

det och  

när, hur, var  
(andra relationer) 
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                    Bilaga 3 (3) 

Arbetsfördelning 

 

Efter dispens från kursledning utfördes examensarbetet av tre studenter gemensamt. Det har 

varit ett tätt samarbete genom hela processen. Varje moment har diskuterats i gruppen och ett 

gemensamt dokument som alla hade tillgång till skapades för att underlätta arbetet. Viss 

informationssökning gjordes individuellt och då lades informationen in i det gemensamma 

dokumentet för diskussion. Intervjuerna fördelades jämnt mellan författarna. Varje person 

transkriberade sina egna intervjuer, matriserna konstruerades tillsammans och empirin 

analyserades tillsammans (se även Analys av data). Skrivarbetet fördelades jämnt mellan 

författarna och diskuterades sedan gemensamt både vid fysiska träffar och i det gemensamma 

dokumentet. 

 

 

 


