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Bakgrund 
Alingsås lasarett har ett upptagningsområde som omfattar cirka 100 000 invånare och 
lasarettet bedriver många olika verksamheter där palliativ vård utgör en del. Verksamheten 
består av ett palliativt öppenvårdsteam med ett antal slutenvårdplatser. 
 
I teamet ingår läkare, sjuksköterskor, smärtsjuksköterska, kurator, fysioterapeut, 
arbetsterapeut och dietist. Dessa utgör en länk mellan lasarettet, vården i hemmet eller annat 
boende och samverkar för att ge bästa möjliga vård i livets slutskede. 
 
I Sverige bedrivs omfattande forskning inom palliativ vård. Patient och närståendes 
upplevelser efterfrågas dock sällan i syfte att förbättra och utveckla den palliativa vården. 
Ofta är patienten en outnyttjad resurs trots att hen är den enda som upplever allt från symtom 
till åtgärder och bemötande utifrån ett användarperspektiv. 
 
Våren 2015 tog Alingsås lasarett kontakt med Regionalt cancercentrum väst (RCC väst) 
eftersom RCC väst på olika sätt arbetar med att involvera patienter och närstående i 
utvecklingen av cancervården. Syftet var att få hjälp med att fånga upp patienter och 
närståendes upplevelser av den palliativa vården i Alingsås för att få en tydligare bild av vad 
som upplevs fungera bra respektive mindre bra och utifrån detta förbättra verksamheten. 
 
RCC väst har tidigare gjort en studie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och NU-
sjukvården i syfte att utveckla en metod för att ta vara på patienter och närståendes 
upplevelser av den palliativa vården. Denna studie låg till grund för uppdraget från Alingsås 
lasarett. 
 
Inledning 
Utgångspunkten i denna studie är patienter och närståendes erfarenheter av den palliativa 
vården. Tio patienter och sju närstående har under intervjuer beskrivit hur de upplever vården, 
vad som har varit bra och mindre bra. Dessa erfarenheter är sammanställda i form av citat. 
Viktigt att ha i åtanke är att det inte går att formulera en människas direkta upplevelser eller 
känslor på exakt samma sätt som personen upplever dessa. 
 
De som valde att delta i studien har visat ett stort engagemang för att dela med sig av sina 
erfarenheter för att påverka den palliativa vården till att bli ännu bättre. 
 
Övergripande mål 
Ta del av och dokumentera patienters och närståendes upplevelser och erfarenheter av den 
palliativa vården i Alingsås som en del av förbättringsarbetet inom denna vård. 
 
Processmål 
Identifiera områden som av patienter och närstående upplevdes fungera bra respektive mindre 
bra i den palliativa vården för att utifrån dessa förbättra verksamheten. 
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Kriterier för deltagande 
För att delta i studien skulle patient och närstående ha haft ett brytpunktssamtal och patienten 
vara uppegående viss del av dagen. 
 
Urval 
22 patienter uppfyllde kriterierna och erbjöds intervju. Av dessa valde 13 patienter att delta, 
tre avled innan intervjun. Patienterna var män i åldrarna 59 till 85 år. Åtta närstående deltog, 
sju makar och en vuxen dotter. 
 
Metod 
Genomföra intervjuer med patienter inskrivna i det palliativa teamet och deras närstående. 
Intervjuerna genomfördes i form av öppna frågor och de intervjuade ombads att fritt berätta 
om det som varit bra och det som varit mindre bra. Följdfrågor ställdes utifrån de teman som 
kom upp. 
 
Etik 
Alla deltagare fick muntligen förfrågan från det palliativa teamet om att bli intervjuade. De 
som tackade ja till att delta gavs skriftlig information om intervjun och om att materialet 
skulle avidentifieras efter intervjun. 
 
I den skriftliga informationen ombads deltagarna att fylla i sina kontaktuppgifter och sända in 
formuläret till RCC väst i ett förfrankerat kuvert. När ett formulär inkommit ringde en av 
intervjuarna upp patienten för att avtala tid. Information gavs om att närstående gärna fick 
delta i samtalet och att deltagande i studien var frivilligt samt att de intervjuade när som helst 
kunde avbryta. 
 
De flesta intervjuer genomfördes av två intervjuare i den enskilde patientens hem. Den ena 
personen ansvarade för intervjun och den andra för dokumentationen. Efter avslutad intervju 
lästes anteckningarna från intervjun upp och godkändes av den eller de intervjuade. All 
dokumentation har hanterats med varsamhet och med respekt för de intervjuade. 
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Tidsplan 2015 – 2016 
Månad Aktivitet Ansvarig 
Februari 
2015 

Informationsmöte med medarbetare i 
palliativa teamet. 

Utvecklingsledare, RCC väst 

Februari - 
november 

Urval av patienter.  
 
Informationsbrev och anmälningsblankett 
samt frankerade kuvert. 
 
Telefonsamtal till patienten för att boka tid 
för intervju. Information ges om anonymitet 
och sekretess.  

Medarbetarna, Palliativa 
teamet, Alingsås lasarett 
 
 
 
Utvecklingsledare, RCC väst 

Mars -
november 

Intervjuer med patienter och närstående i 
deras hem. Fika medtogs. 

Verksamhetsutvecklare, 
Alingsås lasarett och 
utvecklingsledare, RCC väst 

December Sammanställning av resultat och slutsatser.  Verksamhetsutvecklare på 
Alingsås lasarett och 
utvecklingsledare, RCC väst 

Januari 2016 Presentation av resultat och slutsatser för 
medarbetarna vid palliativa teamet. 

Verksamhetsutvecklare på 
Alingsås lasarett och 
utvecklingsledare, RCC väst 

 
Resultat 
Alla intervjuare läste dokumentationen av de tio intervjuerna och därefter, enligt kvalitativ 
innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004), valdes meningar eller fraser ut som innehöll 
information som var relevant för studiens syfte, så kallade meningsbärande enheter. Dessa 
moment utförde intervjuarna var och en för sig och därefter gick de igenom materialet 
tillsammans. De meningsbärande enheterna som intervjuarna valt ut var nästan identiska med 
varandra. Dessa grupperades i tio kategorier gemensamt av intervjuarna. 
 
De tio kategorierna är: trygghet, information, kontinuitet, medicinska frågor, kontaktperson, 
öppenretur, måltidssituation, hjälpmedel, bemötande och samarbete. Dessa presenteras utan 
inbördes ordning. 
 
Trygghet  
Kategorin trygghet berördes av alla intervjuade och kan indelas i två olika typer. Den ena 
delen berörde praktiska faktorer som trygghetslarm och fast kontaktperson. Den andra delen 
handlade om information. För att skapa trygghet ansågs det viktigt med en bra dialog och att 
det fanns utrymme för både patient och närstående att ställa frågor. 
 
Jag är trygg och mår bäst hemma. Jag har ju trygghetslarm. 
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Trygghet är att känna sig lugn, ha någon att lita på, att vara välinformerad, kunna ställa sina 
frågor. 
 
Klara, raka besked gör mig trygg. 
 
Några av de intervjuade uttryckte otrygghet när vården inte håller vad som utlovats samt när 
utlovade åtgärder tar längre tid än vad som kan anses rimligt. 
 
Jag blir orolig när folk inte håller vad de lovat. 
 
Jag ringde en natt till hemsjukvården och de sa att de kommer om en timme. Det kändes långt 
när han har ont. Det är inte tryggt att det tar en timme. Då ringer jag ambulans istället. 
 
Information 
I kategorin information var de flesta av de intervjuades erfarenheter av negativ karaktär. 
Några nämnde att brist på information hade lett till egen informationssökning via internet. 
Andra berättade hur de upplevt information som gavs vid första mötet med palliativa teamet. 
 
/…/om jag inte får besked hur det ska vara blir jag orolig och tappar kontrollen, söker då 
information själv. 
 
Inte bra med så mycket information vid första besöket /…/Vill ha hoppet kvar /…/ 
 
Vi fick inget stöd efter samtalet och kändes oss övergivna.  
  
De flesta intervjuade upplevde erbjudandet om psykosocialt stöd som positivt. Någon beskrev 
att vården kunnat möta det informationsbehov som den intervjuade hade. Några berättade om 
praktiska lösningar när frågor uppkommit efter mötet med personal, frågor skrevs upp i ett 
anteckningsblock för att tas upp vid nästa möte. 
 
Jag har sagt att jag vill ha raka besked och det får jag alltid, det tycker jag om! 
 
Läkaren och sjuksköterskan informerade om att det finns kurator i teamet/…/ 
 
Jag skriver ner frågorna i ett litet block när de dyker upp så jag vet vad jag ska fråga när jag 
träffar personalen nästa gång. 
 
Kontinuitet 
Både patienter och närstående betonade vikten av kontinuitet i kontakterna med sjukvården, 
såväl palliativa teamet, hemsjukvården som hemtjänsten. 
 
/…/Det hade varit skönt om det inte hade varit så många olika personer som kommer. 
 
/…/många som kommer till mig från hemtjänsten/…/Känns alltid stressigt/…/ 
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Medicinska frågor 
Generellt sett upplever patienterna att det förs en bra dialog om deras medicinska behov. 
Några nämner dock svåra smärtor och trötthet som inte blivit tillfredsställande behandlade. En 
patient beskriver att dialogen inte fungerat och att hen inte fått tillräcklig smärtlindring. 
 
Det är bara att säga till när jag behöver smärtstillande. 
 
Jag blir trött av all medicin, det blir liksom stopp i huvudet. 
 
Ibland är smärtorna mycket besvärande och det är viktigt att de känner till det. Det hade 
behövt lindras. 
 
Kontaktperson 
De flesta patienter har en kontaktsjuksköterska, vissa anser att sjuksköterskan finns i 
hemsjukvården och andra anser att hen finns i det palliativa teamet. Oavsett tillhörighet tycker 
alla att denna funktion är oerhört viktig och att det är betydelsefullt att ha en sjuksköterska att 
vända sig till.  
 
Jag kan alltid ringa till sjuksköterskan på palliativa teamet och det är tryggt/…/ 
 
Sjuksköterskan i hemsjukvården är min kontaktperson. Hon lyssnar på vad jag säger och det 
är väldigt viktigt för mig/…/ 
 
Öppen retur 
Alla patienter hade erbjudits öppen retur, men alla hade inte använt sig inte av den. De som 
använt denna möjlighet tyckte det var tryggt att kunna gå direkt till avdelningen utan att först 
söka på akuten. En patient beskrev dock att det inte fungerade under sommaren. 
 
Har en öppen retur till sjukhuset, det känns bra. 
 
Helt fantastiskt. Jag ringde bara avdelningen och de sa ring ambulansen och kom in direkt. 
 
I somras i juli fungerade inte öppen retur/…/Var tvungen att åka till akuten trots att jag hade 
öppen retur. Fick vänta tre timmar på akuten/…/ 
 
Måltidssituationen 
Några patienter beskriver att måltidssituationen blivit påverkad i negativ riktning, till exempel 
svårighet att känna matlust. En av de intervjuade hade önskat ett samtal med en dietist. 
 
Jag har matleda och det är jobbigt att äta. 
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Jag hade haft behov av att diskutera måltidssituationen med en dietist eller andra, då jag har 
dålig aptit. 
 
Hjälpmedel 
Många patienter hade behov av hjälpmedel. Dessa hade dock tillgodosetts snabbt och enkelt. 
 
Hjälpmedel, rullator och höj-sänkbar säng med madrass, ordnades snabbt. 
 
Bemötande  
Alla intervjuade upplevde att de fick ett bra bemötande från vårdpersonal. Några lyfter dock 
fram att det ibland känns stressigt i kontakten med vårdgivarna, någon nämner det som 
tidsbrist. En av de intervjuade lyfter fram vikten av att vårdgivarna har respekt för att de bjuds 
in till patienternas privata sfär. 
 
Bra bemötande från alla. 
 
Många har väldigt bråttom när de är hemma, känns ibland lite stressigt och det påverkar 
mig, jag känner inte att jag riktigt får den hjälp jag behöver. 
 
Viktigt är också att när man behöver mycket hjälp i hemmet att ingen tar över i ens hem utan 
att det ska ses som vårt hem. 
 
Samarbete 
I kategori samarbete framkom både positiva och negativa synpunkter. Många upplevde 
samarbetet mellan olika vårdgivare som välfungerande när inskrivningsfasen var över och 
patient, närstående och vårdgivare blivit ett team. Förbättringsförslag som framkom gällde 
vårdplaneringen och tiden precis efter. Flera patienter uttryckte önskemål om att bli inskrivna 
i teamet tidigare än de blivit eftersom detta hade skapat trygghet. 
 
Bra samarbete mellan sjuksköterska och läkare i palliativa teamet och sjuksköterska i 
hemsjukvården. 
 
Vårdplaneringen upplevdes alldeles fruktansvärt. Sex personer runt ett bord, och ingen vi 
kände igen. 
 
Inledningsvis var det lite snurrigt (hemsjukvård, hemtjänst, hjälpmedel), men det har lagt sig. 
Blev jättebra sen! 
 
/…/vi hade velat få kontakt med palliativa teamet tidigare. 
 
Övrigt 
Nedanstående citat har inte kunnat härledas till någon kategori, men anses av intervjuarna 
vara relevanta utifrån studiens syfte. Citaten beskriver att den obotliga sjukdomen förändrar 



	 	 	 		 	 	 	

	 8	

livet på ett genomgripande sätt på många olika plan. En patient beskriver också vikten av att 
få leva tills man dör, och att bli räknad med som människa. 
 
Sjukdomen känns inget vidare, det förändrar verkligen ens liv. 
 
Det som är viktigt nu är att få vara med och inte känna sig som ett kolli. 
 
Diskussion 
Många forskningsstudier har gjorts inom den palliativa vården. Vi har dock inte funnit någon 
studie där patienter och närståendes erfarenheter fångats upp och lett till förbättringsåtgärder 
inom den palliativa vården. I rapporten Utveckla kvaliteten i den palliativa vården (SOU 
2000:6) nämns att det kan upplevas oetiskt att involvera döende människor i intervjuer, men 
meningsskiljaktigheter om detta finns dock. Vår uppfattning av denna studie är att deltagarna 
uppskattat att de blivit tillfrågade om att delge sina upplevelser och därmed kunnat påverka 
vården för framtida patienter i palliativ vård. Även medarbetarna vid palliativa teamet har 
varit positiva till studien. De har fått ta del av synpunkter från patienter och närstående som 
beskrivit vad som fungerar bra och vad som skulle kunna förbättras. Medarbetarna har fått 
möjlighet att se sin verksamhet ur ett användarperspektiv vilket bidragit till att de kunnat 
reflektera över hur deras arbete upplevs och vad som kan förbättras. 
 
Deltagarantalet var relativt högt, 22 patienter erbjöds intervju och 13 tackade ja till 
deltagande. Tre patienter (kvinnor) hann dock avlida innan intervju. Representativiteten i 
studien var bra avseende ålder, men en svaghet var att enbart män deltog. Detta berodde på att 
det var fler män än kvinnor som var inskrivna i palliativa teamet under de månader som 
studien pågick, dock fick vi närståendeperspektivet från flera kvinnor. 
 
Vi vet inte hur representativa våra intervjupersoner är i förhållande till de som valt att  
inte bli intervjuade och därför går det inte att använda generaliserbarhetskriterier för denna 
typ av studie. Resultaten kan göra därför anspråk på att vara kunskapsutvecklande, men inte 
generaliserbara. 
 
Patienter och närstående uppskattade att intervjun genomfördes i deras hem, det skapade en 
trygghet i situationen. Om vi inte besökt patienterna i hemmet hade intervjuerna inte kunnat 
äga rum, eftersom de flesta patienter var i ett sent palliativt skede. Det är dock tidskrävande 
att genomföra intervjuer i patienters hem, vilket kan ses som en negativ aspekt. 
 
I intervjuerna berördes samma områden av flertalet patienter, vilket visar på en 
samstämmighet om vad som är viktiga delar i vården. De områden som berördes flera gånger 
och av flest patienter och närstående var samarbete, bemötande, trygghet, kontaktperson och 
information. Olika områden går ibland in i varandra, till exempel kan det skapa trygghet för 
patient och närstående att ha en namngiven kontaktperson eller kontaktsjuksköterska. Det 
upplevs som en trygghet av patient och närstående när de märker att personalen samarbetar 
såväl inom teamet som över organisationsgränserna. Något som också kan främja upplevelsen 
av trygghet är att planera tid och innehåll för inskrivningssamtalet och aktivt arbeta för att 
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skapa en relation och en arbetsallians med patient och närstående. Teamarbete, 
kommunikation och relation är viktiga delar för en välfungerande palliativ vård enligt WHO 
(2002), vilket stämmer väl överens med det som framkommit under intervjuerna. 
 
Avslutningsvis vill vi lyfta fram att det är verksamhetens ansvar att förvalta erfarenheterna av 
denna studie i syfte att förbättra den palliativa vården i Alingsås. De förbättringsområden som 
kan leda till en högre grad av användarnöjdhet är inte kostsamma vilket är positivt.  
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Bilaga  

De dokumenterade citaten från intervjuerna är kategoriserade och återges här i sin helhet. 

Trygghet 
• Jag känner mig trygg genom att de ofta kommer och pratar med mig.  
• Larmet är en trygghet men det tar cirka 30 minuter innan de kommer och särskilt på 

morgonen är det svårt när det tar tid. 
• Det som betyder mycket är att de trots mitt tillstånd, skojar och pratar med mig, har 

glimten i ögat. 
• Det palliativa teamet har kommit att innebära en stor trygghet för oss. Vi har ett 

nummer vi kan ringa när som helst och om insatser behöver göras, sker detta oftast 
snabbt.  

• Klara, raka besked gör mig trygg. 
• Jag blir orolig när folk inte håller vad de lovat. 
• Om situationen hemma blir ohållbar är jag trygg med vetskapen att sjuksköterskan 

eller hemtjänsten kontaktar mig som närstående. 
• Bra information av både läkare och sjuksköterska vid remiss och inskrivningen i 

teamet. Sjuksköterskan var lugn och sansad. 
• Innan kontakt med palliativa teamet kändes det otryggt. De har tillsammans med 

hemsjukvården löst många problem för oss. 
• Jag är trygg och mår bäst hemma. Jag har ju trygghetslarm. 
• Vi har uppföljning med hemsjukvårdens sjuksköterska varje fredag. Han lämnar 

mediciner och stämmer av hur det är, det är en otrolig trygghet. 
• Förr styrde vikt och provsvar, nu får jag får styra mer själv. Det viktiga är nu hur det 

känns. Jag känner mig trygg. 
• Viktigt att vara trygg. Det är A och O. 
• Trygghet är att känna sig lugn, ha någon att lita på, att vara välinformerad, kunna 

ställa sina frågor. 
• Om vi behöver mer hjälp så vet vi var vi ska vända oss. 
• Trygghet är att veta vem man ska vända sig till och att ha förtroende för dem. 
• Det är viktigt för mig att jag får säga som det är för då vet de hur jag mår. 
• Jag ringde en natt till hemsjukvården och de sa att de kommer om en timme. Det 

kändes långt när han har ont. Det är inte tryggt att det tar en timme. Då ringer jag 
ambulans istället. 

 

Information 
• Jag har kontrollbehov. Om jag inte får besked hur det ska vara blir jag orolig och 

tappar kontrollen, söker då information själv. 
• Jag har sökt information om stödgrupper. Det har varit dålig information om detta 

och jag hade önskat få det. 
• Känns tryggt att veta att vi har rätt till hemtjänst och anhörigstöd. Fått denna 
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information från kommunen. 
• Läkarens frågor var tuffa vid första mötet, sådant man vill skjuta ifrån sig. Jag blev 

stressad när jag fick papper att läsa om palliativ vård i livets slutskede. Men det var ju 
egentligen inget som var nytt för mig. 

• Inte bra med så mycket information vid första besöket. Läkaren pratade om präst och 
allt och frågade om jag vill träffa en präst. Hustru: Han säger ja till allt, kan inte säga 
nej och på natten blev han orolig. Vill ha hoppet kvar. Ville inte ha den frågan vid 
första besöket. Hade varit ok att de informerat om att kurator och präst finns i teamet. 
Vi säger ifrån när vi behöver en präst. 

• Läkaren är rättfram. 
• Jag har sagt att jag vill ha raka besked och det får jag alltid, det tycker jag om! 
• Tankar finns på hur det ska bli och hur länge jag klarar mig. Vet att läkaren inte kan 

svara på dessa frågor. De har sagt att jag har månader kvar och inte år. Det är bra att 
veta, men jag hoppas ju ändå att jag får vara med många år till. Försöker leva i nuet 
och skjuter undan dessa tankar.  

• Läkaren och sjuksköterskan informerade om att det finns kurator i teamet. Hon ringde 
och erbjöd samtal, vi tackade nej då vi har ett gott stöd runt oss. 

• Vi har båda blivit erbjudna psykosocialt stöd men än så länge har vi varandra men 
samtidigt vet vi vart vi ska vända oss om så behövs.  

• Vi har fått erbjudande om kurator men vi pratar om allt hemma vid köksbordet. 
• Fått information om att dietist och kurator finns. 
• Jag kände mig lite utanför till en början då de bara pratade med min man. Men nu har 

jag sagt ifrån att jag vill bli involverad då det gäller tider eftersom han inte har full 
koll. 

• Man får inte vara rädd för att ställa frågor. 
• Jag måste ringa biståndsbedömaren själv och det blir problem för mig eftersom hon 

bara har en viss telefon tid. Det vore bra om sjuksköterskan i hemsjukvården kunde få 
möjlighet att göra detta. 

• Det jag hade önskat är när svåra besked ges att en sjuksköterska deltar. Vi fick inget 
stöd efter samtalet och kände oss övergivna.   

• Jag har ofta många frågor och ibland uppkommer de efter att personalen gått. Jag 
försöker att skriva ner mina frågor men det är inte lätt. 

• Jag skriver ner frågorna i ett litet block när de dyker upp så jag vet vad jag ska fråga 
när jag träffar personalen nästa gång. 

• Värst är väntan på provsvar och besked. Det är det som är så himla jobbigt. 
 

Kontinuitet 
• Det är olika personer vid olika tillfällen men flertalet känner jag till. Det hade varit 

skönt om det inte hade varit så många olika personer som kommer.  
• Det enda som är negativt är att det är för många som kommer till mig från 

hemtjänsten, cirka sex till sju personer. Känns alltid stressigt.  Det skulle vara bra om 
de kunde ta sig lite tid och bara sitta ner en stund och bara finnas där. 



	 	 	 		 	 	 	

	 12	

• Det är svårt att få direktkontakt med läkarna. Läkarna vill ju helst att jag ringer till 
sjuksköterskan först men jag hade velat prata med dem direkt i vissa frågor. Jag 
förstår att det finns andra patienter som tar tid och behöver hjälp. Men det blir så 
otroligt långt mellan gångerna, jag hade önskat en tätare kontakt. Det allra bästa är ju 
trots allt möten mellan fyra ögon, det är viktigt för mig.   

 

Kontaktperson 
• Jag vet inte vem min kontaktsjuksköterska är. Sjuksköterskan inom hemsjukvården 

tar hand om mig. Jag framför mina önskemål via hemsjukvården eller hemtjänsten 
om jag behöver något. 

• Jag kan alltid ringa till sjuksköterskan på palliativa teamet och det är tryggt. De 
försöker alltid att åtgärda det jag ringer för. De har verkligen skött allt klanderfritt.  

• Det är sjuksköterskan i palliativa teamet som är min kontaktsjuksköterska. 
• Otroligt viktigt med en kontaktperson som vi kan ringa till. 
• Sjuksköterskan i hemsjukvården är min kontaktperson. Hon lyssnar på vad jag säger 

och det är väldigt viktigt för mig. Hon tar kontakt med det palliativa teamet vid behov 
och det är hennes förtjänst att jag är inskriven där. 

• Jag har två kontaktsköterskor, en på palliativa teamet och en i hemsjukvården. Är det 
något, kan jag alltid ringa. 

• Det är perfekt att ha en kontaktsjuksköterska. 
• Vi är oerhört nöjda med vår sjuksköterska i hemsjukvården. Hon ringer till palliativa 

teamet om så behövs och ger oss svar oftast inom 10-15 minuter, helt fantastiskt. Jag 
ser hemsjukvårdens sjuksköterska som min kontaktsjuksköterska. 

• Jag har telefonnummer som jag kan ringa alla tider. 
• Läkaren har sagt till mig: Du ska veta att det är du som bestämmer. Du kan alltid 

ringa dygnet runt antingen till oss på dagtid och till hemsjukvården övriga tider. 
• Jag har en bra kommunikation med sjuksköterskan i teamet 
• Vet vart vi ska vända oss. 

 

Medicinska frågor 
• Det är bara att säga till när jag behöver smärtstillande. 
• Jag blir trött av all medicin, det blir liksom stopp i huvudet. 
• Det som är plågsamt för mig är smärtorna i magen. Jag har försökt att medicinera mot 

det men utan resultat.  
• De har verkligen försökt att hjälpa mig, de har alltid lyssnat på mig, trots att vi har 

krånglat med medicinerna. 
• Ibland är smärtorna mycket besvärande och det är viktigt att de känner till det. Det 

hade behövt lindras. 
• Ta de tabletter du behöver, säger läkaren. Ta två om du behöver, eller tre. Du ska 

aldrig behöva ha ont. Jag var tidigare orolig för att jag skulle ligga på avd 7 och ha 
ont. 
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• Vi funderade innan utskrivningen hur vi skulle klara smärtan hemma. Men det 
behövde vi inte vara, vi får hjälp. 

• Det bästa var att de gick igenom alla recepten och alla mediciner, och tog med sig 
tillbaka det som jag inte behövde. 

 

Öppen retur 
• Jag har öppen retur på sjukhuset som jag använt vid ett tillfälle i samband med värk. 
• Har en öppen retur till sjukhuset, det känns bra. 
• Du har en säng som väntar på dig säger läkaren. Det är skönt att inte behöva åka till 

akuten. Jag kan åka direkt upp till avdelningen dygnet runt. 
• Har en öppen retur men har ej använt den men den känns bra att ha. 
• I somras i juli fungerade inte öppen retur, då avdelningen av stängd. Var tvungen att 

åka till akuten trots att jag hade öppen retur. Fick vänta tre timmar på akuten. Jag fick 
sedan ”låna” en säng på avd 9. Helt otroligt bra avdelning, fantastisk personal. 
Engagerade och måna om mig. Personalen kom in på mitt rum och satte sig och 
pratade. 

• Jag har inte öppen retur. Vi har pratat om det med sjuksköterskan, men det har inte 
varit behov av det. Skulle det strula till sig så ringer jag och då fixar dom det. 

• Helt fantastiskt. Jag ringde bara avdelningen och de sa ring ambulansen och kom in 
direkt. 

 

Måltidssituation 
• Jag har matleda och det är jobbigt att äta. 
• Jag har fixat näringsdrycker själv. När de tar slut beställer jag nya. Tidigare lagade jag all 

mat men när jag blev sjuk blev jag illamående av matoset. 
• Jag hade haft behov av att diskutera måltidssituationen med en dietist eller andra, då jag 

har dålig aptit. 
 

Hjälpmedel 
• Arbetsterapeut har rörelseträning och kommer med utrustning som behövs. 
• Sjukdomen gör att jag blir vinglig och yr. Jag sa att jag behöver en rullator och det 

fixades på första mötet med palliativa teamet. 
• Hjälpmedel, rullator och höj-sänkbar säng med madrass, ordnades snabbt. 
• Jag har fått bra hjälp med hjälpmedel såsom rullator och arbetsterapeuten har varit 

här. 
 
Bemötande 

• Jag upplever vården som excellent överallt. 
• Jag mår inte bra av att inte bli trodd. 
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• Jag har blivit väl bemött. Har inget att klaga på. 
• Bra bemötande från alla. 
• Vi berömmer de som ska berömmas 
• Många har väldigt bråttom när de är hemma, känns ibland lite stressigt och det 

påverkar mig, jag känner inte att jag riktigt får den hjälp jag behöver.  
• Vissa har bråttom och bryr sig inte och vissa bryr sig. Jag vill kunna diskutera med 

hemsjukvården. Det behövs mer tid för personalen för de hinner inte med. 
• Viktigt är också att när man behöver mycket hjälp i hemmet att ingen tar över i ens 

hem utan att det ska ses som vårt hem.  
• Palliativa teamet är bra – de ska ha veckans ros! 
• Känner förtroende för dem. 
• Ringer när de ska. 
• Vi har en öppen dialog med palliativa teamet. Både allvar och humor. Det är viktigt 

med humor. 
• Första mötet med palliativa teamet var väldigt bra. 
• Det var en otrolig lättnad att komma ifrån Sahlgrenska där var det stort och besvärligt 

samt att det tog på krafterna att åka dit bara för att få behandling som sedan visade sig 
inte fungerade. Vården i det palliativa teamet är så mycket bättre.  

 
Samarbete 
• Samarbetet mellan Sahlgrenska och palliativa teamet kunde vara bättre. De hade olika 

åsikter angående mitt blodvärde. Jag fick kämpa för att få blod. Jag känner ju min kropp 
bäst.  

• Alla resor är väldigt påfrestande. Jag blir väldigt trött, hade helst velat få dropp i hemmet. 
Min kontaktsjuksköterska säger att de går men att det är svårt att medta utrustningen.   

• Bra samarbete mellan sjuksköterska och läkare i palliativa teamet och sjuksköterska i 
hemsjukvården. 

• Vårdplaneringen upplevdes alldeles fruktansvärt. Sex personer runt ett bord, och ingen vi 
kände igen. 

• Inledningsvis var det lite snurrigt (hemsjukvård, hemtjänst, hjälpmedel), men det har lagt 
sig. Blev jättebra sen! 

• Jag oroade mig mycket för hur jag skulle klara av att åka till sjukhuset och ta sprutorna, 
men de löste det elegant. Nu kommer de hit och ger mig sprutorna hemma. En sten som 
lyftes från mitt bröst. 

• Hemsjukvårdens sjuksköterska är fantastisk. Vi har uppföljning varje vecka då hon 
intervjuar mig. Sen ringer hon palliativa teamet och lämnar rapport. Om något måste 
ändras sker det snabbt. Läkaren är på alerten. Fantastiskt. De är ruggigt effektiva. 

• Det är fruktansvärt med smärtor. Nu fungerar medicinerna bättre, samordnas via 
palliativa teamet. Bra att hela människan behandlas på samma ställe, av samma läkare. 

• Varje måndag görs en smärtskattning, som kommuniceras med sjuksköterska i teamet. 
Det verkar som om palliativa teamet och hemsjukvården har en bra kontakt. 

• Vi hade velat ha kontakt med palliativa teamet tidigare för att slippa åka till akuten och 
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vänta i sex till sju timmar utan att de gjorde något. 
• Då remiss skrevs till palliativa teamet var jag inlagd på SÄS och vårdplanering skedde 

innan utskrivning, där rullator och rullstol ordnades. Väl hemma ringde palliativa teamet 
och tid för hembesök bokades. Kändes tryggt att allt ordnades fort. 

• Allt har fungerat strålande bra sedan jag blev inskriven i palliativa teamet. 
• I det stora hela så är allt bra i den palliativa vården men vi hade velat få kontakt med 

palliativa teamet tidigare. 
• Sahlgrenska initierade kontakten med palliativa teamet så att jag inte skulle behöva åka 

så mycket till Göteborg, och det är ju jättebra. 
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