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Abstrakt

Avancerad palliativ vård blir allt vanligare att bedriva i hemmet då fler svårt sjuka människor

väljer att vårdas hemma i livets slut. Många studier beskriver vilka komponenter som ska ingå

för att den palliativa vården ska anses vara av hög kvalitet. Det behövs dock mer kunskap om

vilka aktiviteter som pågår under vårdrelaterade möten i hemmet och vilken inverkan dessa

kan ha på vårdrelationen. Syftet med studien var att belysa mötet mellan sjuksköterska och

personer som vårdas palliativt i hemmet för att förstå relationens betydelse utifrån

sjuksköterskans perspektiv med inspiration av Foucaults teori om makt. Studien utfördes i

Skåne med kvalitativ metod där tolv semistrukturerade intervjuer genomfördes. Resultatet

visade att mötet mellan sjuksköterska och patient påverkas av organisationens ideal, hemmet

som arbetsplats, sjuksköterskans kunskap och erfarenhet samt patientens och närståendes krav

och önskemål. Vård som bedrivs i hemmet ställer högre krav på sjuksköterskans arbetssätt

och är starkt präglad av den personcentrerade vården. Dock finns det aspekter utifrån makt

och kunskap även där som bör uppmärksammas. Utifrån studiens resultat skulle det vidare

vara av stort intresse att belysa även patientens och närståendes perspektiv på mötet.
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Problemområde
En människa är som mest sårbar i livets början och i livets slut och är då i allra störst behov

av andras omsorg (Regionala cancercentrum i samverkan, 2021a). Tillgång till palliativ vård i

Sverige är ojämlik över landet men oavsett vårdform krävs en god vård i livets slutskede

(Socialstyrelsen, 2013). Sjuksköterskor har svårt att leva upp till den palliativa vårdens

filosofi till följd av administration och historiska strukturer inom den palliativa vården. De

belyser vidare att medicinska ronder och andra administrativa uppgifter prioriteras högre än

vård där psykologiska och sociala aspekter hos patienter och dess närstående får stå i fokus

(Glasdam et al., 2019). Enligt Midlöv & Lindberg (2019) har sjuksköterskor i palliativ vård

svårt att hinna möta patienten i livets slutskede med alla önskemål och eventuella farhågor

patienten har vilket upplevs frustrerande och stressande. Hemmet som arbetsplats är dessutom

utmanande då den ställer höga krav på sjuksköterskans anpassningsförmåga till varje enskild

patient (Alvariza et al., 2020). Även arbetsmiljön avviker från det normala gällande

vårdhygien, olika bostadsförhållanden och ergonomiska förutsättningar (Felemban et al.,

2015). Döden berör oss alla och ur ett folkhälsoperspektiv är döden något som bör

normaliseras och pratas mer om. Det innebär att närstående, familj, vänner, grannar och

föreningar bör ses som en tillgång och fungera som ett komplement till de professionellas

kunskap inom palliativ vård (Regionala cancercentrum i samverkan, 2021b). Socialstyrelsens

nationella utvärdering av palliativ vård visade stora skillnader i regionernas och

kommunernas palliativa vård gällande handledning och utbildning av personal. Det kan

medföra svårigheter att uppfylla patientens behov samt brister i bemötande av patient och

närstående (Socialstyrelsen, 2016). Studier visar hur vårdpersonalens handlingar påverkas av

maktförhållanden och organisatoriska normer (Praestegaard et al., 2015). Glasdam et al.

(2020) beskriver att sjuksköterskan ofta har makten att definiera samtalet i en vårdsituation

och patientens behov riskerar därför att hamna i bakgrunden. För att förstå vårdrelationens

betydelse samt hur den personcentrerade vården utövas, behövs således ytterligare kunskap

om vilka faktorer utifrån makt och normer som kan påverka mötet mellan sjuksköterska och

patient.
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Bakgrund

Perspektiv och utgångspunkter

Utgångspunkten för denna studie är Michels Foucaults teori om makt. Foucault (2003)

beskriver att makt skapas i relationer mellan människor och finns i alla typer av samspel och

kommunikation mellan individer. Den existerar överallt, genomsyrar alla aktiviteter och kan

utövas växelvis i en relation. Enligt Foucault (1994) är makt inte synonymt med en viss titel

och är inte heller en specifik egenskap, den kan inte ägas och är alltid relationell samt

föränderlig beroende på sammanhang. Vidare beskriver Foucault (2003) att makt och kunskap

hör ihop. Han beskriver detta som olika former av teknik med tillhörande teknologi, där

teknik innebär själva handlingen och teknologi står för kunskapen om tekniken. Kunskap och

kännedom kring en viss situation ger företräde till maktutövning. Foucault (2003) belyser

således att den som har rätten att definiera innebörden av händelser i en viss situation har

tolkningsföreträde. I en vårdrelation kan detta appliceras på hur sjuksköterskan genom sin

kunskap initialt har tolkningsföreträde i mötet med patienten.

Foucault (2003) beskriver även disciplin som en följd av maktutövning, den disciplinära

makten, som i det moderna samhället utövas genom hur organisationer utformas och genom

människors aktiviteter och befintliga normer. Disciplinen intresserar sig för produktivitet,

detaljer och styrning som genomsyrar statliga institutioner såsom skolor, fängelser och

sjukhus. Foucault (2003) betraktade institutioner som enheter av kunskap med möjlighet att

definiera normer av beteenden under vilka människor underordnas och därav förväntas bete

sig på vissa sätt . Det är en social process där tankar och handlingar normaliseras. Normer

bestämmer vad som anses normalt då de ställs i jämförelse med varandra för att hålla

människor inom normerna. De kan vara så djupt rotade att vi inte är medvetna om dem men

anpassar oss till normen utan uppsåtligt tvång från andra (Foucault, 2003). Det skulle kunna

innebära att det även i hemmet finns normer som sjuksköterskan måste anpassa sig efter.
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Foucault (1994) belyser att alla människor fångas i institutionella strukturer vilket påverkar

deras handlingar och utvecklade termen “den medicinska blicken”. Den beskriver hur

sjukvården modifierar patientens berättelse ur ett medicinskt sammanhang för att kunna

avgöra vad som är relevant. Han beskriver vidare att sjukvården filtrerar bort icke-

medicinska delar av patientens historia. Greenhalgh (2001) påstår att den medicinska blicken

ger läkaren makt genom att denne har kunskap om sjukdomen vilket kan leda till förändringar

i patientens liv. Maktförhållandet bekräftas ytterligare genom den beroendeställning patienten

befinner sig i. Maktrelationen uppstår alltså helt oundvikligt då den “okunnige” möter den

friske och upplysta (Vinthagen, 2019). Foucaults teori om den medicinska blicken är

fortfarande en central redogörelse för kraften i det medicinska och hur den inverkar på en

människas liv (Greenhalgh, 2001). Möten mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient

kan således innefatta kommunikationssvårigheter där organisatoriska strukturer och olika

typer av maktförhållanden kan stå i vägen för vårdrelationen. Foucault (2003) belyser dock att

makt inte enbart är negativ, tvingande och förtryckande. Den är även nödvändig, produktiv

och utgör en positiv kraft. Makt är produktiv i den mening att den resulterar i handling. Därav

kommer den alltid att ge någon form av motstånd. Motstånd är alltid närvarande i en

maktrelation som kan synliggöra eller försvaga makten. Den som upplevs maktlös ur ett

perspektiv kan vara kraftfull och stark ur ett annat eftersom maktförhållanden inte är möjliga

om det samtidigt finns motstånd då även motstånd i sig är en form av makt (Foucault, 2003).

Enligt Formosa (2015) ligger styrkan i Foucaults arbete att ifrågasätta det som tas för givet i

en vårdsituation. Foucaults teori om makt är således intressant att applicera i en kontext där

sjuksköterskan möter den svårt sjuke patienten och dess närstående i hemmet då omvårdnad

som bedrivs i hemmet ställer högre krav på sjuksköterskans arbetssätt. Ett foucauldianskt

perspektiv uppmuntrar även vårdpersonal att omvärdera vad maktbegreppet innebär

(Formosa, 2015) och inspirerar att se bortom de vedertagna perspektiven på

sjuksköterskeyrket och vårdrelationen (Clinton & Springer, 2016). Genom en foucauldiansk

analys kan mötet alla aktörer emellan utforskas för att synliggöra i vilken grad

maktförhållanden kan inverka på vårdrelationen.
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Specialiserad palliativ vård

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017) är målet med sjukvården en god hälsa och en

vård på lika villkor för hela befolkningen och ska bedrivas med respekt för alla människors lika

värde och enskilda människans värdighet. Patientlagen (2014) omfattar viktiga aspekter utifrån

patienten där syftet är att främja och stärka patientens ställning kring den egna vården.

WHO uppskattar att 40 miljoner människor i världen har behov av palliativ vård varje år

(WHO, 2020). Socialstyrelsen (2018) visar att cirka drygt 90 000 människor dör i Sverige

årligen och att runt 80 % av dem varit i behov av palliativ vård. Enligt WHOS:s definition

bygger palliativ vård på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för

patienter och närstående vid livshotande sjukdom genom att förebygga och lindra lidande

genom tidig upptäckt, noggrann analys och bedömning av fysiska symtom. Det gäller även

psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom

(World Health Organization [WHO], 2020). I Sverige används begreppet de fyra hörnstenarna

för palliativ vård. Dessa är symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation samt stöd

till närstående (Socialstyrelsen, 2016). För att utvärdera och förbättra den palliativa vården i

livets slut, används i Sverige det svenska palliativregistret. Syftet är att vården i livets slutskede

ska förbättras oberoende aktör eller vilken sjukdom patienten har (Svenska palliativregistret,

2021).

Enligt Benkel et al. (2016) visar flera studier att flertalet av patienterna som vårdas palliativt,

har en önskan om att få dö i det egna hemmet. Gomes et al. (2015) har genom intervjuer med

anhöriga och registerutdrag, kunnat dra slutsatsen att de som dog i hemmet var mer tillfreds än

de som dog på sjukhus. Studien belyser att det finns många fördelar att få dö i det egna hemmet

men att konsensus mellan patient och närstående då är viktigt samt tillgång till ett fungerande

och professionellt stödsystem. Enligt Nationellt vårdprogram för palliativ vård innebär

avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) specialiserad palliativ vård och ska ha tillgång till läkare

och sjuksköterska dygnet runt. Den ska erbjudas till patienter med komplexa symtom eller vars

livssituation medför speciella behov och utföras av ett team med olika professioner som alla

innehar särskild kunskap och kompetens i palliativ vård (Regionala cancercentrum i samverkan,

2021a). Den kan också innefatta punkt- eller konsultinsatser inom särskilda boendeformer

såsom antibiotikabehandling eller smärtlindring under en tidsbegränsad period där den
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remitterande läkaren har medicinskt ansvar (Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne,

2013). I Sverige finns det totalt 153 verksamheter som bedriver palliativ vård inkluderat

avdelningar på sjukhus, varav åtta enheter i Skåne (Nationella Rådet för Palliativ vård, 2020).

Vård i hemmet

Allt fler patienter vårdas i det egna hemmet i livets slut. Hem kan definieras som en plats där

människan formar sin identitet, en plats som speglar vår personlighet. Hemmet präglas av det

vardagliga livet som individen själv styr över och där självbestämmande utövas.

Självbestämmande i det egna hemmet främjar livskvaliteten och bidrar till ökad känsla av

trygghet. Ett hem kan vara av fysisk karaktär, exempelvis en plats eller en ort, eller av

känslomässig karaktär där känslan av samhörighet upplevs (Hilli, 2017; Lantz, 2007). När

sjukvården bedrivs i hemmet finns det risk för att självbestämmanderätten inskränks. Det är

därför viktigt att vårdpersonalen agerar på ett respektfullt sätt i patientens hem. Det är patienten

som innehar rollen som värd och vårdpersonalen intar gästrollen vilket innebär ombytta roller

jämfört med exempelvis sjukhusmiljö (Lantz, 2007). Den fristad som ett hem ger kan dock

ändras då sjukdomen träder in. Det vardagliga livet anpassas och struktureras om utifrån vad

den sjuke behöver. Friheten över vardagen fråntas relaterat till sjukdomen men även relaterat till

det organisatoriska (Glasdam et al., 2013). Hemmet riskerar då att bli en plats förknippat med

isolering både för patienten och för dennes närstående (Glasdam et al., 2013; Quiñoa- Salanova

et al., 2019; Plank et al., 2012).

Närståendes betydelse för vården

Sjuksköterskans arbete i palliativ vård i hemmet präglas även av nära och kontinuerlig kontakt

med den sjukes närstående och utgör en viktig del av vården för att kunna skapa en god relation

med patienten (Karlson et al., 2010; Bengtsson & Lundström, 2015). Socialstyrelsen (2004)

definierar en närstående som en person den enskilde anser sig ha en nära relation till.

Närstående innehar en viktig roll i vården av den sjuke (Benkel et al., 2016; Bengtsson &

Lundström, 2016). Studier visar att den närstående blir den sjukes vårdgivare när vården flyttar

till hemmet. Detta ansvar tillsammans med vardagliga sysslor och patientens behov av deras

konstanta närvaro kan vara svårt att hantera vilket kan ge upphov till negativa känslor som oro,

rädsla och ångest (Quiñoa- Salanova et al., 2019; Plank et al., 2012). Flera studier betonar
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vikten av att tidigt etablera en god relation med patientens närstående för att bidra till en säkrare

vård av patienten (Danielsen et al., 2018; Hemberg & Bergdahl., 2020a; Midlöv & Lindberg

2019) men även för att stötta anhöriga i rollen som vårdgivare (Quiñoa- Salanova et al., 2019;

Plank et al., 2012). Det finns dock vissa svårigheter för ett optimalt omhändertagande av den

sjuke, såsom konflikter inom familjen, missbruksproblem och andra sociala svårigheter samt

närstående som förnekar sjukdomsprocessen. Även smärtstillande behandling kan skapa

missförstånd mellan närstående och vårdgivare där administrerad dos opiater kan ifrågasättas då

dessa läkemedel kan uppfattas som att påskynda döden vilket kan skapa oro och misstro

(Wilson et al., 2014a). När barn är närstående finns det ytterligare perspektiv att beakta i

relationen till patienten. Enligt Karidar et al. (2016) har svårigheter identifierats då patienten

inte inkluderar sina barn i informationen kring sjukdomstillståndet.

Vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient

Enligt Björck och Sandman (2007) anger litteraturen att vårdrelation är ett tvetydigt och

motsägelsefullt begrepp. De har vidare definierat begreppet enligt följande: “En vårdrelation är

en relation mellan en människa i egenskap av patient och en människa i egenskap av

professionell vårdare, inom någon form av vårdverksamhet” (s. 18). Författarna beskriver att

den definitionen skulle kunna användas värdeneutralt. Relevanta egenskaper beroende på

situation och sammanhang, får därefter läggas till och på så sätt tilldela begreppet en positiv

eller negativ värdeladdning. En bra vårdrelation skulle således kunna beskrivas som en relation

med positiva aspekter om kontexten och situationen medger det (Björck & Sandman, 2007).

En av hörnstenarna i den palliativa vården i Sverige är att värna relationen till patient och

närstående (Socialstyrelsen, 2016). Även Mok och Chiu (2004) belyser att ett av de

grundläggande elementen i god palliativ vård är en bra relation mellan sjuksköterska och

patient där förståelse för patientens behov, omsorgsfulla handlingar, helhetsbaserad vård och

tillit är centrala delar. Enligt Walsh (2020) är upplevelsen av tillit nödvändig för att patienten

ska kunna anförtro sig åt den som vårdar och därmed nödvändig för att kunna erbjuda ett

optimalt omhändertagande i livet slut. Tilliten kan utvecklas genom att sjuksköterskan visar

öppenhet, engagemang, skapar ett förtroende och en pålitlighet (Svensk

Sjuksköterskeförening, 2016). Mok och Chiu (2004) beskriver att relationen mellan
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sjuksköterska och patient allteftersom utvecklas till en typ av vänskap där sjuksköterskan blir

en del av familjen men till skillnad från vänskap, kräver relationen att sjuksköterskan

använder sin yrkesmässiga kunskap i form av medveten tolkning av komplexa beteenden för

att uppnå behandlingsmålen. De belyser vidare att en bra vårdrelation i palliativ vård ger

patienterna energi och har stor betydelse för att lindra lidande (Mok och Chiu 2004).

Sjuksköterskan bör således bekräfta patientens lidande genom att vara närvarande och

tillgänglig och därmed i så hög grad som möjligt, försöka se världen ur patientens perspektiv

för att öka patientens möjlighet att försonas med lidandet (Svensk Sjuksköterskeförening,

2016; Brülde, 2003). I enlighet med mänskliga rättigheter har den som vårdar och patienten

lika värde men vårdrelationen är asymmetrisk eftersom grunden till den är den patientens

vårdbehov vilket kräver att vårdaren reflekterar över olika maktaspekter och över de

ömsesidiga behov som människor har. Målsättningen i omvårdnadsrelationen är därför att

balansera maktförhållandet för att möjliggöra att patienten och eventuella närstående blir

partners i omvårdnaden, känner trygghet och upplever respekt (Svensk

Sjuksköterskeförening, 2016).

Den palliativa vårdens filosofi i praktiken

Ett av den palliativa vårdens huvudmål är att lindra fysisk smärta och andra symtom till följd

av svår sjukdom. Dock ska den palliativa vården även tillgodose behov av emotionell,

psykologisk och social karaktär. Den palliativa vårdens filosofi baseras på döendet som en

normal process som präglas av en helhetsomhändertagande vård med fokus på den enskilde

människans behov (Nationella Rådet för Palliativ vård, 2020). Sjuksköterskans roll inom

palliativ vård innefattar bedömning av patienters och familjers behov när de går igenom

terminal sjukdom samt att planera, implementera och utvärdera insatser. Den syftar till att

förbättra livskvaliteten, möjliggöra en värdig död (Cameron & Johnston, 2015) och beskrivs

som koordinerande, tillgänglig, kommunikativ samt stödjande för de närstående (Sekse et al.,

2018). Studier visar dock att sjuksköterskor i den palliativa vården konfronteras med etiska

dilemman, har svårt att prioritera psykologiska behov framför de fysiska och upplever brister i

hur patienten inkluderas i sin vård (Glasdam et al., 2019; Karlsson et al., 2010; Midlöv &

Lindberg, 2019; Walshe, 2020).
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Det svåra samtalet

En central faktor i vårdrelationen är god kommunikation mellan personer i livets slutskede

och vårdpersonal. Kommunikation innebär, förutom att ge saklig information på ett tydligt

sätt, ett händelseförlopp där flera personer involveras i syfte att ge stöd och skapa utrymme

för svåra och smärtsamma frågor (Regionala cancercentrum i samverkan, 2021a; Benkel et

al., 2016; Bengtsson & Lundström, 2015). Existentiell konversation utgör en stor del av den

palliativa vården och berör frågor om liv och död, betydelse av sjukdomen, lidande samt

rädsla och förtvivlan (Strang et al., 2013). Stora brister gällande samtal vid livets slut har

observerats (Socialstyrelsen, 2016) och sjuksköterskor inom den palliativa vården upplever att

existentiella frågor ofta hamnar i skuggan av de medicinska trots att patienter och anhöriga

har stort behov av sådana samtal (Glasdam et al., 2019; Midlöv & Lindberg, 2019; Strang et

al., 2013). Även organisatoriska faktorer, tillgång till personal och antal år i yrket kan ha

betydelse för existentiella samtal (Strang et al., 2013). Flera studier beskriver att samarbete

med andra yrkeskategorier, exempelvis präster borde utnyttjas mer (Midlöv & Lindberg,

2019; Strang et al., 2013).

Syfte
Syftet är att belysa mötet mellan sjuksköterska och personer som vårdas palliativt i hemmet

för att förstå relationens betydelse utifrån sjuksköterskans perspektiv.

Metod
Studien genomfördes med kvalitativ design och semi-strukturerade intervjuer för att belysa

den intervjuades eget perspektiv då den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen

ur deltagarnas synvinkel (Kvale & Brinkmann, 2014).

Urval

Studien genomfördes vid fyra olika enheter i södra Sverige som bedriver avancerad sjukvård i

hemmet (ASIH). Den kvalitativa datan baserades på ett strategiskt urval (Kvale & Brinkmann,

2014). Deltagare med erfarenhet av att vårda patienter i palliativ fas i hemmet rekryterades för

att besvara studiens syfte med intentionen om att informanterna har god och riklig kunskap
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om ämnet. Inklusionskriterier för studien var legitimerade sjuksköterskor med minst två års

erfarenhet av att arbeta med palliativ vård då informanternas erfarenheter efterfrågades vilket

eventuellt är lättare att uttrycka och dela med sig av efter en tid i arbetet. Enligt Benner (1997)

innebär mer än två års erfarenhet att sjuksköterskan inte längre är novis utan kompetent i sin

yrkesroll och därmed har lättare att dela med sig av sin erfarenhet. Något krav på

specialistutbildning efterfrågades inte. Enhetscheferna på de respektive enheterna fungerade

som mellanhand och var behjälpliga att förmedla kontakten med intresserade sjuksköterskor.

Totalt 15 sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna meddelade sitt intresse att delta i

studien. Dock genomfördes 13 intervjuer relaterat till datamättnad (Kvale & Brinkmann,

2014) samt svårighet för att få tid att genomföra de sista två intervjuerna. Dessutom

representerade de två sjuksköterskor som inte deltog, den enhet där flest informanter deltog i

studien vilket eventuellt kunde ha resulterat i en överrepresentation för studiens resultat. De

som därav inte fick en tid för intervju meddelas via mail. Av de informanterna som

intervjuades var tolv stycken kvinnor och en var man. Deras ålder var mellan 39 och 67 år och

antal yrkesverksamma år som sjuksköterska varierade mellan tolv och 45 år.

Yrkeserfarenheten inom ASIH varierade mellan fyra och 21 år. Nio sjuksköterskor hade

specialistutbildning varav fem stycken hade specialistutbildning inom palliativ vård.

Instrument

Studien genomfördes med hjälp av en egenkonstruerad intervjuguide (se bilaga 1) där

intervjun inleddes med bakgrundsfrågor och därefter öppna frågor. Genom att använda sig av

öppna frågor ges bättre möjlighet för informanterna att uttrycka sig med egna ord och dela

med sig av sina upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014; Danielson, 2017a). Utifrån

informanternas berättelser ställdes relevanta följdfrågor i relation till studiens syfte och

teoretiska utgångspunkt. En pilotintervju genomfördes för att säkerställa att intervjuguiden

var relevant och besvarade studiens syfte samtidigt som det var ett tillfälle att träna på

intervjuteknik och transkriberingsteknik. Genom att utföra en pilotintervju där möjlighet

skapas för inlärning ökas dessutom studiens trovärdighet (Henricson & Billhult, 2017). Efter

att pilotintervju hade genomförts och transkriberats, lästes den igenom flera gånger och

diskuterades med handledaren med avseende på revidering av intervjuguide samt

intervjuteknik. Det beslutades att den inte skulle inkluderas i det slutgiltiga resultatet då den
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bedömdes som ett provmoment och som ett inlärningstillfälle. Intervjuguiden revideras

därefter genom att justera följdfrågor och medvetandegöra vår intervjuteknik.

Datainsamling

För att erhålla godkännande att genomföra studien togs kontakt via mail med

verksamhetschefer för de olika enheterna. Verksamhetscheferna ombesörjde

kontaktinformation till respektive enhetschef på aktuell enhet som därefter tillfrågades att

vara mellanhand mellan intervjuare och informanter. Enhetschefer ombads att genom mail

eller via möten på arbetsplatsen, ta kontakt med intresserade sjuksköterskor som uppfyllde

inklusionskriterierna. Återkoppling med namn och respektive mailadress för sjuksköterskor

som visade intresse delgavs via mail. Därefter kontaktades alla informanter via mail där

skriftlig information om studien förmedlades via ett informationsbrev. Tid och plats för

respektive intervju bestämdes i samråd med informanter. Relaterat till specifika

omständigheter i samhället med den rådande pandemin, genomfördes alla intervjuer digitalt

via Teams eller Zoom. Vid intervjutillfället kompletterades den skriftliga informationen med

muntlig information och studiens syfte förtydligades innan intervjun startade. Informanterna

informerades ännu en gång innan påbörjad intervju om att det var frivilligt att delta i studien

och att informanterna har rättighet att avbryta eller återkalla sitt deltagande när som helst

under studiens gång. Samtliga skriftliga samtycken inhämtades signerade innan intervjun,

inscannade via mail eller skickade via brev. Då alla intervjuer genomfördes digitalt var det

möjligt för båda författarna att vara närvarande vid alla intervjuer. Inledningsvis var en

ansvarig för att leda intervjun och den andre ställde följdfrågor. Det turades om vem som

skulle leda intervjun. Intervjuerna hade en genomsnittslängd på 54 minuter och spelades in

med mobiltelefon. Under inspelningstiden hölls mobiltelefonens datatrafik avstängd. Efter

avslutad intervju fördes allt inspelat material till ett USB-minne och raderades från

telefonminnet. Det inspelade materialet transkriberades så ordagrant som möjligt. Efter

transkription avidentifierades det transkriberade materialet genom att kodas med nummer ett

till 13, detta för att säkerställa att deltagarnas identitet inte kunde avslöjas. Allt material

förvarades i ett låst utrymme. Det transkriberade materialet och all ljudinspelning kommer att

raderas och förstöras när studien är godkänd.
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Analys av data

En teoretiskt inspirerad induktiv analys gjordes utifrån Foucaults teori om makt (Foucault

1994; Foucault 2003) och baserades på de teoretiska begreppen motstånd, disciplin,

normalisering och kunskap. Följande tre analysfrågor konstruerades av författarna; Vad

händer under mötets gång, vems önskemål och perspektiv påverkar mötet och hur påverkas

mötet av dess omgivning. Frågorna skapades som ett verktyg för att sortera ut väsentligt

material utifrån det som ansågs relevant i relation till syftet och således det centrala i mötet.

Materialet analyserades tematiskt enligt Braun & Clarke (2008) vilket bygger på att skapa

relevanta teman utifrån forskningsfrågan. Det är en flexibel metod då den inte är bunden till

ett specifikt teoretiskt ramverk och lämpar sig för forskare som är nybörjare inom kvalitativ

forskning (Braun & Clarke 2008). Materialet analyserades utifrån det latenta innehållet för att

identifiera och förstå budskap som inte uttrycks ordagrant (Kvale & Brinkmann, 2014;

Danielson, 2017b). I enlighet med Braun och Clarke (2008) bekantade sig författarna

noggrant med materialet genom att läsa igenom det transkriberade materialet flertalet gånger.

Sedan valdes relevant data ut i form av citat som sorterades utifrån de teoretiska begreppen.

En matris per intervju med analysfrågorna skapades där citaten placerades in under respektive

analysfråga och färgkodades utifrån begreppen som materialet analyserades utifrån (se bilaga

2). Alla citat sorterades sedan efter respektive färg i ytterligare en tabell och fick en eller flera

lämpliga koder. Liknande koder samlades sedan ihop i ytterligare ett dokument. Därefter

kombinerades koder för att kunna skapa subteman och teman som sedan granskades för att i

enlighet med Braun och Clarke (2008) kunna skilja de tydligt ifrån varandra och se till att de

tydligt stödjer syftet och det teoretiska ramverket. Matriserna gjordes tillsammans av båda

författarna. Analysprocessen (se tabell 1) utfördes i nära dialog med handledaren där

subteman och teman redigerades flertalet gånger.
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Tabell 1. Analysprocessen

Citat Kod Subtema Tema

“Vi fick bara besöka
henne en viss tid på dan
när hon var ensam
hemma” (Ssk 6)

“Så hade hon då en man
som hon kände att hon
inte fick så mycket hjälp
av” (Ssk 3)

Patienten sätter ramar för
när ssk får komma dit

Anhöriga som inte är
delaktiga i patientens
vård

Patientens liv rymmer
mer än den medicinska
blicken

Närstående som
sjuksköterskans assistent

Sjuksköterskans
yrkesmässiga och
personliga normer

Alla aktörer i rummet
påverkar mötet

“jag vet inte om ni
känner till IPOS (...)
man kan säga det är ett
slags skattningsstatus
(...) då blir det
poänggraderat (...) hur är
illamåendet och sånt här
va” (Ssk 2)

"vi vill gärna att de har
en vårdsäng, speciellt
om de har en liten låg
dubbelsäng (..) bara det
om man ska lägga om en
piccline när dom ligger i
sin dubbelsäng.. det är
svårt" (Ssk 9)

Ssk arbetar utifrån
organisationens normer
och riktlinjer

Ssk beskriver arbetsmiljö
svårigheter i hemmet

Standardiserat arbetssätt

Hemmets normer

Organisationens ideal
påverkar sjuksköterskans
teknik

“men jag tror iof oftast
att patienten kommer till
en insikt att det allra
bästa är att försöka
berätta allting och sen så
får vi sortera vad som är
relevant och inte” (Ssk
12)

“Det här att kunna bara
med några få ögonblicks
bedömningar läsa av hur
ser det ut i bostaden hur
ser personen ut jag
kommer till, hur ser
ansiktet och mimiken..
Det där sitter någonstans
i lillhjärnan” (Ssk 1)

Ssk sorterar ut väsentlig
information

Ssk tillskriver sig själv
inneha rätt kunskap för
situationen baserat på
erfarenhet

Sjuksköterskan med
mandat att definiera

Instinkt och erfarenhet
som vägleder

Sjuksköterskans kunskap
i mötet
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Forskningsetiska avvägningar

Vid medicinsk forskning som involverar människor kan etiska principer enligt

Helsingforsdeklarationen appliceras (World Medical Association, 2018). Studiens

genomförande utgick ifrån dessa principer för att skydda informanternas integritet och

rättigheter. Inom hälso- och sjukvårdsforskning har forskaren skyldighet att presentera sin

projektplan för en etikprövningsnämnd när en intervjuundersökning ska genomföras (Kvale &

Brinkman, 2014). I enlighet med detta skickades en ansökan till vårdvetenskapliga

etiknämnden (VEN) för etisk prövning och rådgivning. Ett rådgivande utlåtande från VEN

erhölls i mars 2021.

Med hänsyn till informanternas autonomi fick samtliga informanter information om studiens

syfte, både skriftligt och muntligt, samt om att deltagandet är frivilligt. För att bevara

informanternas konfidentialitet och för att värna om informanternas identitet, avidentifierades

och kodades intervjumaterialet (Kvale & Brinkmann, 2014; World Medical Association,

2018). Intervjumaterialet förvarades inlåst och behandlades med sekretess och endast

författarna och handledaren kunde ta del av materialet. Eftersom informanterna delade med

sig av personliga upplevelser har etiska frågor tagits i beaktning under hela studiens gång. Då

studien berörde frågor om patienter i livets slutskede kunde informanterna eventuellt ha haft

känslomässiga band till patienterna de vårdat och därmed påverkats känslomässigt vilket i

möjligaste mån har beaktats. Informanterna har fått information om att det varit möjligt att

närsomhelst ta en paus eller helt avbryta studien. Val av citat har övervägts noggrant med

hänsyn till att det inte ska kunna gå att spåra detaljer om sjuksköterskans arbetsplats eller

annan specifik information om informanten. Även information om patientsekretessen har

beaktats av både informanter och intervjuare för att inte riskera att delge känslig information

(Kvale &  Brinkmann, 2014). Syftet har varit att bevara informanternas och deras vårdtagares

hälsa, värdighet och integritet då etiska dilemman inte går att förutsäga och för att kvalitativ

forskning bör förstås utifrån den aktuella situationen (Øye et al., 2016).
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Resultat

Tre teman har formulerats: Alla aktörer i rummet påverkar mötet; Organisationens ideal

påverkar sjuksköterskans teknik; och Sjuksköterskans kunskap om situationen.

Alla aktörer i rummet påverkar mötet

Patientens liv rymmer mer än den medicinska blicken

Mötet mellan sjuksköterska och patient påverkades av de deltagare som fanns i rummet och

aktörernas kunskap kunde ge företräde i mötet. Sjuksköterskorna betraktade patienten utifrån

den medicinska blicken och utgick således utifrån sin medicinska kunskap om patientens

mående och gav allmänna råd utifrån den. Sjuksköterskorna beskrev att de i mötet med

patienterna använde sig av sin kunskap genom olika tekniker i sitt arbete, exempelvis att ge

smärtstillande eller bedöma behov av hjälpmedel. Det gav dem tolkningsföreträde att bedöma

patienternas behov.

Jag såg hennes, färgen i ansiktet att hon var ganska blek och blev ännu mer blek.. jag

såg att de rörelserna som hon gjorde kostade så mycket som det gör i livets slut, att det

var precis.. finns bara energi för det allra viktigaste. Då är det intressant att välja att gå

på toaletten. Jag erbjöd ju henne naturligtvis att få en kateter och det var under inga

omständigheter. Jag hade med mig en bladderscan så jag frågade om jag fick bara

precis lägga an den mot urinblåsan (...) det var under inga omständigheter. Det var hon

väldigt liksom klar över. (Ssk 8)

Patienten ville inte alltid följa sjuksköterskans råd eftersom patienten gjorde sina val utifrån

känslomässiga aspekter snarare än utifrån de medicinska eller praktiska.

Så sa vi, ja men det går inte att ta in en säng här det går inte. Jodå, nej det gör det inte.

Ni får ha sängen där nere. Nej då ska jag inte ha nån. Sen nästa gång när vi kom dit så

sa hon, jag har tänkt, kan ni inte ta in den via fönstret. (Ssk 5)

17



I vissa situationer beskrev sjuksköterskorna att det fanns behov av hjälpmedel i hemmet. Om

patienten inte ville göra som sjuksköterskan föreslog blev makten förskjuten till patienten.

Det skapade ytterligare motstånd från sjuksköterskan då hon tydligt informerade om riskerna

ifall patienten inte accepterade de hjälpmedel som fanns att tillgå. Makten flyter således

mellan dessa parter.

Man får vara tydlig, man kan inte köra över människor. Alltså man kan inte säga att nu

ska ni ha det [trygghetslarm]. Dels så får vi inte lov att göra det (skrattar), vi kan inte

tvinga de att ha trygghetslarm. Men man får försöka att lyfta fram fördelarna och

liksom också lite säga vad som kan bli bekymmer. Förklara det och sen får man

hoppas att de förstår det själva. (Ssk 10)

Sjuksköterskorna poängterade att det hela tiden var patientens behov som skulle styra vården.

Dock beskrevs patientens delaktighet enligt sjuksköterskan inte alltid vara till fördel för

patienterna då de inte ansågs ha tillräckligt med medicinsk kunskap eller förståelse. Vissa

sjuksköterskor upplevde att det var frustrerande när patientens rätt att själv bestämma över sin

vård fick gå före sjuksköterskornas medicinska kunskap om patientens tillstånd.

Doktorn tyckte nej vi har pratat om det och hon vill gärna ha droppet, ja men hela

hennes kropp hon mår ju.. alltså det var så jobbigt för oss som sjuksköterskor att gång

på gång få veta att vi liksom gör en IPOS [Integrated Patient care Outcome Scale] och

hon mår jätteilla. (...) Men samtidigt så ville hon liksom inte ha hjälp med det. (...) hon

hade droppet till dagen innan hon dog, och vi var många som, alltså vi höll på att bli

knäckta alltså. Du vet när man ser tydligt det här är inte det bästa för patienten men

sen är det ju patientens delaktighet och patientens självbestämmande säger ju också

patientlagen men där vi kände det här är inte det bästa och då är det jättejobbigt att

man har ett skattningsinstrument.  (Ssk 2)
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Relationen mellan sjuksköterska och patient innehöll således maktförhållanden som gav

utrymme för motstånd.

Närstående som sjuksköterskans assistent

Närstående behövdes för att underlätta för den sjuke i sin situation och ansågs av flera

sjuksköterskor vara en förlängd arm till sjukvården. Utifrån sjuksköterskornas perspektiv var

patienterna oftast beroende av närstående för att vården skulle kunna bedrivas i hemmet.

Närstående utbildades i att kunna utföra sjukvårdsinsatser som att ge smärtstillande

injektioner i en neoflon eller göra bedömningar av patientens symtom.

Och så fick han ge en [injektion], prova på det. Och det klarar han hur bra som helst.

(...) han var jätteduktig (...) Det hade tagit, om hon trycker på larmet och

distriktssköterskan som är närmast, det hade ju tagit antagligen en timme innan hon

hade fått smärtstillande. På så vis blir det väldigt tydligt hur viktiga närstående är.

(Ssk 8)

När det enligt sjuksköterskorna saknades närstående som var delaktiga i patientens vård,

försvårades situationen för den sjuke. Ibland berodde avsaknaden på att patienten inte ville

låta sina närstående få ta del av vården och ibland då patienten inte hade några närstående.

Avsaknaden kunde även grunda sig i att den närstående inte känslomässigt klarade av att

vårda sin make eller hustru eller att det inte fanns ekonomiska förutsättningar i vissa familjer.

Jag och doktorn kommer dit.. vi pratar med patienten (...) hon sa jag har

alltid varit den starka personen här i vår familj och nu är jag svag.

Hon hade uttryckt för någon också att om han [maken] bara kunde ge mig typ en kram

eller bara vara här, han var där men han orkade nog inte vara där fysiskt i rummet. (...)

Så gick han i ett annat rum och satte sig och såg på tv så han visade ju tydligt att han

orkade inte vara där. (Ssk 2)
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Sjuksköterskor beskrev svårigheter i mötet då närstående inte kunde acceptera patientens

sjukdomsbild och ifrågasatte själva diagnosen eller avsaknad av vidare åtgärder. I vissa fall

krävde närstående ‘second opinion’ av en annan läkare gällande den slutgiltiga diagnosen. En

del närstående ifrågasatte även behovet av farmakologiska åtgärder i samband med

symtomlindring vilket kunde skapa konflikter mellan patient och närstående. Vissa närstående

hade svårt att förstå sjukdomsprocessen och försökte få patienten att fortsätta aktivt med sitt

liv som tidigare.

Det blir väldigt mycket fokus på mat, de måste äta, de [anhöriga] tjatar och tjatar och

tjatar. Det blir liksom ett jättejobb. Vi försöker ju liksom stötta patienten och förklara

till anhöriga att det räcker med en lite portion eller kanske en lite kopp kräm eller nåt

enkelt. Men det är så centralt, man måste äta nåt annars dör man. (Ssk 10)

Möten mellan sjuksköterska och patient samt närstående med annan etnisk härkomst än

svensk ansågs emellanåt vara utmanande för sjuksköterskorna. Regler och normer inom en

viss religion eller nationalitet innebar att sjuksköterskorna hade svårigheter att förstå den

närståendes perspektiv vilket påverkade arbetssättet och vården av den sjuke. Flera

sjuksköterskor hade en föreställning om att att det var vanligt att minderåriga barn inte

informerades om den sjuke föräldern vilket kunde leda till konflikter mellan

sjukvårdspersonal och den närstående. Dessa upplevda kulturella skillnader kunde innebära

att sjuksköterskorna behövde avvika från de rutiner och normer som sjuksköterskan var van

vid.

Då menar jag att många familjer jag har varit hos som inte är födda i

Sverige, de tycker inte att man ska berätta för barn att dens mamma eller pappa

ska dö (...) och då får man ju bemöta så gott man kan utifrån den filosofi som vi jobbar

utifrån och dom patienterna som har den, ja familjerna kanske jag ska säga, dom får ju

ofta fler läkarbesök än vad de normala patienterna får, som inte kräver lika många

läkarbesök. (Ssk 5)
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Även situationer där närstående ifrågasatte varför en sjuksköterska kom på hembesök istället

för en läkare beskrevs.

De [närstående] ifrågasätter det som är vårt normala om man säger så och det är inte

så normalt för dom och det är rätt så nyttigt faktiskt för då måste man ju fundera på

varför vi gör som vi gör men ibland är det väldigt svårt och väldigt jobbigt. (Ssk 5)

Sjuksköterskans yrkesmässiga och personliga normer

Flera sjuksköterskor beskrev att de var måna om att få veta vad som var viktigast för patienten

genom att ställa frågan “vad är viktigast för dig just nu” och att patientens svar fick vara

vägledande för det fortsatta arbetet. Några sjuksköterskor beskrev situationer då den

medicinska prioriteringslistan kunde sättas åt sidan.

Om jag går hem till en patient som har en liten hund och patienten har mått

så illa och kräkts hela morgonen och har inte orkat gå ur sängen och är jätteorolig

för hunden för den har inte kunnat komma ut och kissa. Vad är viktigast för den

patienten just då tror ni? Ja men då går jag väl ut och kissar hunden då, det är inte mer

med det. (Ssk 11)

En del sjuksköterskor hade dock personliga gränser för vad som accepterades vilket den

enskilde sjuksköterskan hade rätt att dra.

Det enda som vi inte accepterar det är att de röker när vi är där, så där får vi lov att

säga ifrån liksom och sen plus om man är rädd för djur så får vi lov att säga ni får

stänga in hunden när vi kommer, typ så. (Ssk 3)

Den yrkesmässiga normen verkar innefatta att komma till en lösning men i de fall det inte

gick, uppkom känslor av maktlöshet hos sjuksköterskorna. När sjuksköterskan möter

motstånd från patienten och den närstående, beskrevs det att det exempelvis inte alltid ledde

till någon aktiv handling eller lösning från sjuksköterskans sida.
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Ja men ibland berättar dem, vräker ur sig någonting alltså, då kan jag lyssna, jag

behöver liksom inte kommentera det direkt. Jag kan ju svara nåt men inte att jag ska

komma med en lösning liksom, och det finns kanske inte alltid en lösning. Jag kan ju

kanske inte ge någon lösning alltid. (...) Då blir det kanske min egen ångest att vi

måste kunna göra någonting men det är inte alltid vi kan.. ibland måste vi bara finnas

där liksom. Det kan vara jättetufft när det är såna här situationer. (Ssk 4)

Det uppkom ibland situationer då yrkesmässiga och personliga normer kolliderade. Flera

sjuksköterskor beskrev exempelvis svårigheter i mötet när närstående och patient var oeniga.

Sjuksköterskorna beskrev då en förvirring över vems vilja som skulle få vara vägledande i

mötet. Det kunde leda till att sjuksköterskans roll blev mer iakttagande än aktiv i de

situationer då patient och närstående inte var överens.

Det kan vara lite svårt ibland när man är i hemmiljö, det här att man känner att

patienten kanske behöver prata själv men har sin fru eller sin man som sitter kloss till

hela tiden och inte ska missa någonting.. eller så behöver man byta några ord med den

andra, alltså frun eller man och då ser patienten till att vara med hela tiden. Ibland så

kan man ju behöva prata lite enskilt och få säga nånting som kanske inte vill säga inför

den andre. Att även en närstående behöver lite egen tid liksom. Ofta går det ju att lösa

på ett bra sätt men ibland kan det vara svårt. (Ssk 11)

I vissa situationer upplevde några sjuksköterskor att det var självklart att låta den närståendes

känslor prioriterades.

Även om vi egentligen tycker att patienten kanske mycket väl kan vara på det här

boendet så är det liksom dotterns oro och hennes.. hur dåligt hon mår i situationen som

fick vara vägledande här eftersom det är hon som ska leva vidare med att ha gått

igenom det här sen. (Ssk 11)
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Organisationens ideal påverkar sjuksköterskans teknik

Standardiserat arbetssätt

Sjuksköterskans besök styrdes av en uppsatt agenda över vad som skulle avklaras under

besöket. De använde sig av olika skattningsverktyg gällande patienternas grad av symtom.

Skattningsverktygen var standardiserade för alla patienter med strukturerade frågor.

Sjuksköterskorna beskrev att de ofta öppnade upp mötet med dessa frågor som ansågs

relevanta och viktiga utifrån organisationens kunskap. De beskrev också hur arbetet var

upplagt med veckobesök där det var specificerat vad som skulle göras under dessa besök. Det

var således utformat utifrån organisatoriska normer vilka sjuksköterskor var ålagda att följa

vare sig det påverkade patientens aktuella situation eller inte.

Man får gradera lite vissa punkter hur är smärtan liksom och så där att man och då blir

det poänggraderat, hur är illamåendet och sånt här va. Den första frågan är; hur har

veckan varit (...) vad är som är jobbigast just nu och det kan ju vara att jag tycker att

de har det eländigt här, de verkar inte alls vara bra smärtlindrande men det kanske inte

är det som patienten själv tycker är det jobbigaste. (Ssk 2)

Patienten förväntades gradera sina symtom utifrån de verktyg sjuksköterskan använde sig av

vilket alla patienter inte alltid orkade.

Och så plockade jag fram sån smärtteckning som jag skulle göra också (...) Men han

kunde inte skatta sin smärta (...) Du kan bara säga var du har ont liksom, så ritade han

det men han kunde inte heller förklara hur smärtan var, om den var bultande eller

molande eller nånting sånt. Utan han bara, ‘jag har bara ont’ liksom. (Ssk 7)
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Nyinskrivna patienter informerades av sjuksköterskorna om hur organisationen var uppbyggd

och vilken hjälp de kunde få därifrån om de ville vara patienter hos dem. Patienterna var

också styrda utifrån olika scenarier exempelvis att patienterna inte kunde vårdas i hemmet om

de inte följde den organisatoriska mallen.

Vi har sett det komma för man ser ju oftast när patienten börjar bli försämrade. Man

försöker få dem att förstå att vi behöver detta nu, det är ett annat läge nu liksom du är

inte så stark som du var innan, men det vill de inte. Så jag brukar säga att det kan sluta

med att du måste vara hemifrån då om vi inte ens har ett larm. För du kan inte vara

hemma om det skulle vara ett akut läge. Då får du komma till ett sjukhus eller vår

avdelning om det skulle finnas plats, för det är inte alltid att det finns det. (Ssk 10)

Ronden var en plattform där teamet samlades för att utbyta information om patienterna och

planera om vidare åtgärder. Organisationen var således sådan så att patienternas kunskap om

sin situation exkluderades under rondtillfället vilket resulterade i att sjuksköterskor och läkare

fick anta vad patienten behövde och därigenom fick de tolkningsföreträde. Patienten blev

objektifierad utifrån att någon annan fick föra deras talan.

Egentligen så skulle man ha rond med patienten för det är helt dumt att sitta och

bestämma saker och sen så går till patient och säga nä men det vet jag alltså, nä det

tror jag inte. (...) Så det är hela tiden nånting (...) vet vi att de vill det, då kanske vi ska

fråga det först och sen bestämma hur vi ska göra. Så det är en sån daglig grej (...) att

man får bara tänka är detta vad jag tror att du behöver eller är det så att du vill det.

(Ssk 7)
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Några sjuksköterskor beskrev en förväntan i att patienten skulle inrätta sig efter vad som var

nödvändigt för sjuksköterskan och organisationen. En del sjuksköterskor uttryckte även att de

var medvetna om att patientens val kunde grunda sig i en känsla av att behöva identifiera sig

som en sjuk person.

“Men ibland är det inte pengarna heller, ibland tror jag är det här att förstå för att man är mer

hjälplös, att man är svagare, att man är mer sjuk” (Ssk 10).

Om hemmets förutsättningar inte var till fördel för den sjuke, presenterade sjuksköterskan de

alternativ som organisationen kunde erbjuda. Sjuksköterskan och läkaren bistod med sin

medicinska expertis, förmedlade allvarlighetsgraden om sjukdomen till närstående och tog

beslut därefter. Det innebar således att sjuksköterskan följde organisationens struktur med

stöd av patientens uttryck för vad den önskade.

Sen om du känner imorgon att det fungerar inte hemma så kan du få plats på

palliativvårdsavdelning. (...) så hon var liksom delaktig i alla.. allt det vi gjorde och så,

och ville försöka med det. (...) och då gick doktorn ut och pratade med maken och

berättade lite om att hon är jättesvårt sjuk och att dropp inte är aktuellt. (...) hon

[doktorn] informerade maken lite mer sen, la upp en plan och en strategi så att hon

inte skulle känna sig liksom att vi.. vi jobbar på det. (Ssk 11)

Hemmets normer

Flera sjuksköterskor reflekterade över konflikten i att vara både en “gäst” i hemmet och den

som innehar den nödvändiga kunskapen för att kunna utöva avancerad vård. Samtliga

sjuksköterskor beskrev att hemmet var patienternas territorium men även sjuksköterskornas

arbetsplats. Ur en arbetsplatssynpunkt hade sjuksköterskorna åsikter om vilka hjälpmedel som

behövdes för att underlätta deras arbete samtidigt som patienterna hade tydliga krav,

förväntningar och önskemål i hemmet. Maktpositionerna förändrades således i hemmet i

jämförelse med på sjukhuset där flera sjuksköterskor ansåg att personalen alltid var i överläge.
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Som sjuksköterska är det väldigt lätt att falla in i att man har en rutin. Alltså så här

bemöter jag patienter. Så här gör jag, detta säger jag. Och när man kommer hem till

nån så .. ja men då knackar jag på dörren, blir insläppt eller släpper in mig och tar av

mig skorna och liksom, tar av mig jackan och på nåt vis stiger in i nån annans hem,

där nån annan bestämmer. (Ssk 8)

Hemmet som arbetsplats förde med sig flera utmaningar som sjuksköterskorna behövde

anpassa sig efter. Enligt sjuksköterskorna var anpassningsförmågan en nödvändighet för att

kunna hitta ett arbetssätt som passade varje enskilt hem där vårdandet skedde. Hemmets

normer fick i viss mån styra hur sjuksköterskorna skulle utföra sitt arbete.

Där försöker vi ändå att paketera det lite och så, vi kanske kan ha den här hörnan och

göra det bra liksom. Att man inte bara stövlar in där med liksom flera kartonger men

grejer. Att man ändå försöker att vara lyhörd för deras önskemål och tankar. Det är

inte vi som bestämmer i deras hem överhuvudtaget, det är de. (Ssk 3)

Sjuksköterskans utgångspunkt var oftast av medicinsk karaktär exempelvis då sjuksköterskan

försökte motivera patienten till hjälpmedel i hemmet. Genom att patienterna protesterade eller

inte acceptera vad sjuksköterskorna försökte förmedla blev motståndet tydligt. Vissa

sjuksköterskor beskrev att patienternas motstånd till sist orsakade svårigheter att vårda

patienten i hemmet. Dessa svårigheter kunde i vissa fall leda till att patientens önskan om att

få dö i hemmet inte kunde uppfyllas.

Det slutade med att han faktiskt kom in på vår vårdavdelning för att det blev så

svårskött i hemmet så att det gick inte. Så blir det ju ibland. Och så var han på

avdelningen i två dar och sen avled han. (Ssk 5)
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Sjuksköterskans kunskap i mötet

Sjuksköterskan med mandat att definiera

Sjuksköterskorna fungerade som patientens språkrör när det gällde att förmedla information

till övriga yrkeskategorier såsom läkare, kuratorer och fysioterapeuter. Det innebar att

sjuksköterskan definierade vilken information som var viktig att framhålla och sorterade ut

vad som ansågs mest relevant. Den rollen gav dem makt att bestämma om problemet var

viktigt nog att göra något åt men även bestämma vem som skulle hantera det. Det beskrevs

också att omständigheter såsom tidsbrist eller stress kunde påverka varje enskild

sjuksköterska i samtalet och mötet med patienten.

Man måste fånga det där som de säger, för att man kan också bara inte höra det liksom

i en stressad situation när du ska iväg och har mycket att göra. (...) Du kan ju välja att

inte höra det då, du kan välja att inte besvara det liksom eller reagera på det eller så

kan du välja och stanna i det och våga liksom gå på djupet på det de faktiskt säger (...)

liksom vad känslan är. (Ssk 7)

Kunskapen om situationen som sjuksköterskans hade var central i mötet. Patienten tilldelades

information vilket gav sjuksköterskan tolkningsföreträde. Sjuksköterskorna bedömde behovet

av hjälp och försökte få sin syn av situationen bekräftad av patienten. Patienten hade dock inte

alltid samma uppfattning om sin situation som sjuksköterskorna hade.

“Försöker beskriva hur situationen ser ut från mitt perspektiv. Försöker få patienten med på

beskrivningen och se om den accepterar min beskrivning som nånting som den själv

upplever” (Ssk 1).
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En nyfikenhet över patientens egen kunskap om situationen vid exempelvis smärtlindring

beskrevs. Genom att ta reda på smärtans karaktär definierade sjuksköterskan situationen och

tog beslut därefter.

Det syntes på henne att hon hade det besvärligt och ont och då fick man ju fråga var

smärtan satt och hur det kändes och hur länge den hade suttit i och utifrån det så

tittade vi på vid behovs- medicineringen och gav utifrån det så att säga. (Ssk 5)

Instinkt och erfarenhet som vägleder

Många sjuksköterskor ansåg att arbetslivserfarenhet var viktig för att kunna göra

bedömningar av patientens behov. Utifrån dessa bedömningar planerades vidare åtgärder i

samband med patientens vård. Flera sjuksköterskor beskrev att deras erfarenhet i många fall

speglade hur mötet skulle fortlöpa.

Man vet ju när man jobbar med detta och så. Man har ju sett mycket, man har mycket

erfarenhet. Det är mycket det baseras på också. Det kan man inte alltid säga att du har

pancreas, det är oftast kort överlevnad, det är inte någonting man säger eller så (...) det

är någonting man har lärt sig, att man måste ge människorna tid och säga en sak flera

gånger liksom. (Ssk 4)

En del sjuksköterskor beskrev att informationen om patientens välbefinnande inhämtades

oftast genom att titta på patientens kroppsspråk och utifrån detta bestämdes eventuell åtgärd.

Sjuksköterskorna beskrev att de fungerade som ett stöd för patienten genom att berätta vad de

såg. Den verbala kommunikationen var inte alla gånger ledande.

Så tittar man ju på patienten under tiden. Nåt som jag har blivit väldigt varse det är ju

att när dom rynkar på pannan då är det oftast inte bra och när man ger dom läkemedel

och man sitter där en stund så ser man hur ansiktsdragen slätas ut. (Ssk 5)

Sjuksköterskornas tolkningar av situationen genom den medicinska blicken låg således till

grund för sjuksköterskans handlingar.
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Metoddiskussion
Studiens resultat baseras på semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor som arbetar

inom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Fenomenet studerades således utifrån dess

naturliga miljö. En nackdel med metoden är att resultatet endast är baserat på informanternas

beskrivningar, inte på sjuksköterskans egentliga handlingar i mötet. En svaghet är dessutom

att informanterna kan anpassa sina svar utifrån vad de tror att intervjuaren vill höra

(Kjellström, 2017) vilket observerades i några intervjuer då frågan “var det svar på din

fråga?” ställdes av flera informanter. I vissa intervjusituationer var det svårt för författarna att

förhålla sig känslomässigt neutrala. Studiens ämne gjorde att författarna blev engagerade i de

olika berättelserna vilket ibland innebar att samtalet avvek från studiens syfte. Genom att

observera mötet utifrån medmänskliga aktiviteter hade en rikare analys kunnat uppnås och

mötets nyanser hade framkommit tydligare. En kombinerad observations- och intervjustudie

hade därför varit mer fördelaktig att genomföra. En observationsstudie är dock väldigt

tidskrävande (Carlson, 2017) och författarna har reflekterat över om det hade varit möjligt att

genomföra på grund av den pågående pandemin och då studien berör ett känsligt ämne som

livets slut.

Många av informanterna hade lång erfarenhet av sjuksköterskeyrket och den med kortast tid

inom ASIH var fyra år. Det kan ha varit en nackdel att inte fler sjuksköterskor med kortare

erfarenhet av yrket deltog då de eventuellt hade varit mindre präglade av yrkesmässiga eller

organisatoriska normer. En styrka med erfarna informanter kan däremot vara att de har en

vana av att reflektera över sin yrkesutövning och på sätt ger mer nyanserade svar. Ett alltför

homogent urval kan göra det svårt att få fram ny data eller kunskap (Malterud, 2011) vilket i

denna studie kan vara en risk då det exempelvis endast var en man som deltog och alla

informanter var av samma nationalitet samt hade relativt lång erfarenhet av

sjuksköterskeyrket. Fem av tolv informanter kom från samma arbetsplats vilket kan ha

påverkat resultatet med risk för att den organisationens normer fick vara vägledande i

resultatet. Studien genomfördes på fyra olika enheter i Skåne vilket kan stärka resultatets

överförbarhet till andra palliativa enheter.
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Vid val av teoretisk referensram valdes Foucault's teori om makt (2003). Det skall beaktas att

studiens resultat hade sett annorlunda ut om ett annat teoretiskt ramverk hade använts.

Fördelen med att arbeta med en teoretiskt styrd analys är att kunna lyfta innebörden i

intervjuerna till en mer latent nivå än vad som exakt uttalas. En teoristyrd analys är även

fördel då läsaren kan se varifrån analysen härrör, det vill säga att författarnas förförståelse i så

hög grad som möjligt inte ska styra analysprocessen. Förförståelse kan beskrivas som att vi

vet saker om fenomenet innan vi börjat studera det, dels utifrån vår utbildning och

yrkeserfarenhet men även utifrån våra personliga erfarenheter utanför utbildningsväsendet

(Priebe & Landström, 2017). Författarna har ingen egen yrkesvana av att arbeta med

avancerad palliativ vård i hemmet. Båda två har dock varit sjuksköterskor i elva respektive 18

år. Förförståelsen kan ha påverkat intervjusituationen och därav studiens resultat genom att

författarna eventuellt utelämnat följdfrågor på grund av sin “tysta” förståelse för

informanternas svar. Personer utan erfarenhet av sjuksköterskeyrket hade eventuellt ställt mer

ingående frågor och således fått ännu mer utförliga svar. Efter varje intervjutillfälle

diskuterade författarna det insamlade materialet med varandra vilket bör ha stärkt studiens

giltighet. Under hela analysprocessen har författarnas förförståelse om ämnet dessutom satts

åt sidan i så hög grad som möjligt för att bryta förförståelsen gentemot empirin och för att

stärka studiens trovärdighet och giltighet.

Det finns en risk för att den mängd data som inhämtats blivit för omfattande på grund av

intervjuguidens breda frågor då det transkriberade materialet på 140 sidor innehöll rikligt med

information. Citat valdes ut med stor omsorg med hänsyn till risken för att tas ur sitt

sammanhang. Utvalda citat placerades in efter egenkonstruerade analysfrågor för att fånga in

beskrivningar av faktiska situationer. Analysfrågorna syftade till att fånga in det som faktiskt

görs och sker under mötet. Då möten mellan sjuksköterskor och patienter förekommer i

samtliga vårdmiljöer skulle studiens resultat kunna vara överförbart även till andra kontexter

där mötet äger rum. Slutligen säger studiens resultat ingenting om patientens perspektiv på

mötet vilket ska beaktas. Resultatet är dock tillförlitligt med avseende på att studiens syfte var

att belysa hur sjuksköterskan upplever mötet.
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Resultatdiskussion
Diskussionen kommer att fokusera på tre huvudfynd; patientens beslut grundar sig på andra

faktorer än de medicinska, närståendes inverkan på vården och hur sjuksköterskans

yrkesmässiga normer påverkar vården.

Resultatet visade att patientens beslut grundar sig på andra faktorer än bara de medicinska.

Situationer där patientens autonomi fick utforma vården upplevde sjuksköterskorna ibland

som svåra eftersom de ansåg att patientens val inte var det bästa för patientens fysiska

mående. Sjuksköterskans förförståelse av sjukdomens progress kunde inverka på patientens

autonomi genom att sjuksköterskan föreslog åtgärder som patienten hade svårt att acceptera.

Många situationer i avancerad palliativ hemsjukvård ger upphov till etiska frågeställningar

som inte är direkt kopplade till den medicinska diagnosen. För personer i palliativt skede kan

det exempelvis handla om patientens önskan att få bestämma hur det ska se ut i hemmet eller

vem som ska få ta del av information. Det är därför intressant att diskutera huruvida

sjuksköterskan kan låta patienten välja åtgärder själv med hänvisning till patientlagen

(Patientlagen, 2014) och autonomiprincipen (Beauchamp, 2001) som skäl nog.

Sjuksköterskan bör ha kunskap om etiska principer och skall dessutom förhålla sig till den

etiska koden för sjuksköterskor. Den grundar sig i sjuksköterskans fyra grundläggande

ansvarsområden; att förebygga sjukdom, främja hälsa, lindra lidande och återställa hälsa

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Då sjuksköterskan i så hög grad som möjligt

eftersträvar att återställa hälsa och lindra lidande skulle det kunna vara så att sjuksköterskans

etiska koder i vissa fall strider mot autonomiprincipen även om den etiska koden innefattar

patientens rätt till egna val. Det kan därav bli problematiskt för sjuksköterskan att låta

patientens autonomi styra. I resultatet diskuterades återkommande icke- medicinska åtgärder.

Dock diskuterades den individuella, känslomässiga eller sociala innebörden exempelvis en

rollator kunde ha för patienten, i mindre utsträckning. Patientens fysiska symtom utvärderades

emellertid noggrant och individbaserat. Sjuksköterskor inom den palliativa vården upplever

en ‘medikalisering’ av döendet och döden vilket står i konflikt till sjuksköterskans profession

som visserligen innefattar ett medicinskt perspektiv men även ett filosofiskt, psykosocialt och

andligt. Med en ökad möjlighet till avancerad medicinsk teknik finns det risk att den palliativa

vården fokuserar på kroppens fysiska reaktioner av sjukdomen i skuggan av de psykosociala,
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emotionella och andliga aspekterna av vården (Robinson et al., 2017). Även Graven et al.

(2021) belyser ‘medikaliseringen’ av den palliativa vården, dock i hospice- baserad kontext

men får trots det anses vara relevant då de belyser att utvecklingen av den palliativa vården

speglar samhällets syn på döende i vår samtid. I resultatet verkar den medicinska vården väga

tyngre än den ‘icke- medicinska’ vilket således kan vara en följd av hur den palliativa vården

utvecklats (Robinson et al. 2017) men också hur sjukvården påverkas av den medicinska

blicken. Ur ett foucauldianskt synsätt kan det tolkas som att patientens historia anpassas

utifrån det medicinska synsättet på vård (Foucault, 1994). Därav är det värt att reflektera över

att den medicinska delen av patientens historia får större utrymme och hur det kan resultera i

en för snäv bild av patientens tillvaro samt i en bristande helhetssyn.

Resultatet visade även att de närståendes inverkan på vården är central och att närståendes

delaktighet i den sjukes vård var nödvändig för att den palliativa vården skulle kunna bedrivas

optimalt i hemmet. Närvarande närstående som var involverade i den sjukes vård blev

patientens assistent och således även sjuksköterskans. I likhet med resultatet belyser även

Pusa et al. (2015) närståendes centrala roll när palliativ vård bedrivs i hemmet. I resultatet

framkom att avsaknad av närstående i vissa fall kunde leda till att patienten behövde läggas in

på palliativ vårdavdelning vilket inte alltid var i linje med patientens önskan om att få dö i

hemmet. Ur ett foucauldianskt perspektiv disciplinerades den närstående således inte in

utefter förväntad norm av att vara den ‘perfekta närstående’ då den inte närvarade.

Majoriteten av patienter som vårdas palliativt önskar att få dö i hemmet (Alsirafy et al., 2019;

Brogaard et al., 2013) men studier har visat att oengagerade närstående kan bidra till en ökad

känsla av ensamhet hos patienterna (Ciraci et al., 2016). Närståendes stöd bibehåller således

möjligheten för svårt sjuka patienter att vårdas i hemmet enligt de fyra hörnstenarna. Då den

centrala rollen närstående besitter inte gäller varje vårdsituation är det av vikt att fundera över

om en jämlik vård kan uppnås vid avsaknad av närstående. I praktiken skulle detta kunna

innebära att vård på lika villkor enligt HSL (2017) blir svårt att uppfylla då alla patienter har

olika förutsättningar. Kommunal hjälp finns att tillgå men under mer begränsade förhållanden.

Enligt Lundh- Hagelin et al. (2013) saknas en femte hörnsten i den palliativa vården som

syftar till att värna patientens basala omvårdnad. Det är således värdefullt att reflektera över

om den nära omvårdnaden brister i de fall där närståendes stöd saknas.
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Resultatet visade även att sjuksköterskans yrkesmässiga normer påverkar vården.

Sjuksköterskor i den palliativa vården ställer exempelvis frågan ‘vad är viktigast för dig just

nu?’ med en förhoppning om att den frågan ska ge patienten inflytande över att bestämma vad

som ska styra vården. I regeringens slutbetänkande Döden angår oss alla- värdig vård vid

livets slut (SOU 2001:6) betonas vikten av att alltid beakta patientens integritet och autonomi

(Socialdepartementet, 2001). Trots att frågan ‘vad är viktigast för dig just nu’ ställs är det

centralt för sjuksköterskor att reflektera över hur stort utrymme patientens önskemål

egentligen får. Det finns en risk att sjuksköterskor upplever att den frågan täcker patientens

autonomi. Frågan är dock bred och av filosofisk karaktär där det viktigaste för patienten

exempelvis skulle kunna vara att bli frisk vilket inte går att uppfylla. Patienten försöker då

svara utifrån vad som är möjligt att åtgärda. Frågans innebörd är betydelsefull men finns det

risk att vi kommer ifrån essensen om patientens svar anpassas utefter vad som är möjligt att

åtgärda? Frågan kan tolkas som ett resultat av den organisatoriska normen där det centrala är

att komma till en lösning kopplat till en åtgärd. Det är således centralt att omfamna

komplexiteten i att alltid beakta patientens autonomi genom att reflektera över den frågans

begränsningar samt den sjuke patientens möjlighet att svara på den. Människor som är i behov

av palliativ vård upplever en kroppslig och mental oförmåga att ta emot information samt att

ta beslut utifrån den. Patientens beslutsförmåga påverkas dessutom av socialt sammanhang

vilket är värt att ha i åtanke (Wilson et al., 2014b). Det är följaktligen en utsatt grupp och

riskerar i högre grad än andra grupper att ta beslut som är problematiska. Därav är det av stor

vikt att patienten erhåller rik och noggrann information för att därigenom erhålla bättre

förutsättningar att fundera över sitt beslut (Broström, 2011). I resultatet framkom dessutom att

den yrkesmässiga normen även verkar innefatta behovet av att komma till en lösning. Då

situationen i vissa fall inte fick nån lösning upplevde sjuksköterskorna en maktlöshet. Det är

därav betydelsefullt att reflektera över vad som gör att sjuksköterskor i den palliativa vården

känner sig maktlösa när situationen inte går att lösa. Det skulle kunna vara så att den

palliativa vården skiljer sig från annan vårdkontext eftersom det inte går att bota patienterna.

Om målet att lindra inte heller går att uppfylla återstår det isåfall att sätta sin professionella

roll åt sidan och finnas till som medmänniska med allt vad det innebär. Det kan dock finnas

svårigheter med det beroende på att vården i hög grad styrs av det medicinska och det

mätbara. Värden som däremot inte går att mäta prioriteras ned vilket skulle kunna vara ett
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skäl till att sjuksköterskan upplever en känsla av maktlöshet.

En vårdrelation kan utvecklas om sjuksköterskan är medveten om vikten av balans mellan

omvårdnadsåtgärder och patientens önskemål. Sjuksköterskans förmåga att vara öppen och

lyhörd för den aktuella situationen är därav betydelsefull (Hemberg & Bergdahl, 2020b).

Utifrån ett foucauldianskt synsätt är det dock svårt och nästintill omöjligt att frigöra sig från

normer eftersom vi inte är medvetna om dem (Foucault, 2003) vilket kan försvåra visionen

om att vara öppen och lyhörd för situationen. Det är därför mycket värdefullt att

sjuksköterskan regelbundet reflekterar över maktförhållanden, vilka faktorer som påverkar

beslutsfattande både för patienten och för sjuksköterskan samt över att den medicinska

traditionen oftast är vägledande och hur det påverkar mötet mellan sjuksköterska och patient.

Konklusion och implikationer
Resultatet visade att mötet mellan sjuksköterska och patient som vårdas palliativt i hemmet

påverkas av organisationens ideal, hemmet som arbetsplats, sjuksköterskans kunskap och

erfarenhet samt patientens och närståendes krav och önskemål. Hemmet utmanar

sjuksköterskan eftersom organisatoriska och personliga normer möts. Sjuksköterskan erhåller

tolkningsföreträde i mötet genom sin kunskap, erfarenhet och instinkt.

Det finns en utbredd medvetenhet om vad personcentrerat arbetssätt innebär både i den

palliativa vården men även i annan vårdkontext. Reflektion över hur den personcentrerade

vården tillämpas i det dagliga mötet är dock central för att neutralisera maktförhållanden och

för att bevara patientens autonomi. Vård som bedrivs i hemmet är starkt präglad av

personcentrerad vård, dock finns det aspekter utifrån makt och kunskap även där som

sjuksköterskans bör uppmärksamma i det dagliga arbetet. För att få en bredare syn på mötet

skulle denna studie kunna kompletteras med patientens och närståendes perspektiv på mötet i

hemmet genom intervju- eller observationsstudier.
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Intervjuguide Bilaga 1 (2)

Bakgrund

● Kön?

● Ålder?

● Hur många år har du arbetat som sjuksköterska?

● Har du specialistutbildning?

● Hur många år har du arbetat inom ASIH?

Mötet och vårdrelationen under sjuksköterskans arbetsdag

● Berätta om vad du gör på arbetet från att du börjar till att du slutar under en arbetsdag.

● Vem eller vilka möter du och på vilket sätt?

● Berätta om ett patientmöte du hade igår.

- När gör ni vad tillsammans?

- Hur går det till?

● Berätta hur du upplever att det är att vårda en patient i hemmet?

Följdfrågor

● Vad hände då?

● Vad tänkte du då?

● Kan du utveckla det ytterligare?

● Kan du ge exempel?

● Det var intressant, berätta mer
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Matrismall Bilaga 2 (2)

MOTSTÅND; DISCIPLIN; NORMALISERING; MAKT/KUNSKAP

Intervju
nr:

Vad händer under mötets gång? Vems önskemål
och vems
perspektiv
påverkar mötet?

Hur påverkas
mötet av dess
omgivning?

1 Färgmarkerade citat kopierades
in utefter relevant begrepp i
respektive kolumner

2

3.. osv
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