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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Att arbeta kliniskt som allmänsjuksköterska innebär att vårda döende människor 

och deras närstående, mer eller mindre oavsett arbetsplats. Tidigare studier har visat att 

förutsättningarna för att vårdas palliativt på vårdavdelning vid sjukhus är inte alltid optimala. 

Syfte: Syftet var att belysa erfarenheter kring palliativ vård hos allmänsjuksköterskor vid 

vårdavdelningar på sjukhus 

Metod: Studien baserades på en kvalitativ metod där sex allmänsjuksköterskor intervjuades med 

hjälp av semistrukturerade frågor. Intervjuerna transkriberades och analyserades med en kvalitativ 

manifest innehållsanalys. 

Resultat: Tre kategorier identifierades: Hinder i att vårda palliativt, Att vårda med 

självförtroende och Att vara behövd dessa kategorier redovisades med hjälp av underkategorier. 

Hinder framkom kring att vårda palliativt för sjuksköterskor. Att vårda med självförtroende 

har sin grund i kunskap, erfarenhet och stöd. Att vara behövd beskriver känslorna och 

upplevelserna som kommer av att arbeta med palliativ vård. 

Slutsats: Det har visat sig vara stressigt, tidskrävande och samtidigt givande för 

sjuksköterskorna att hinna med att vårda palliativt inom den somatiska vården. Det krävs 

erfarenhet och kunskap inom området för att kunna vårda de palliativa patienterna. Det 

framkom att samarbete mellan professionerna bör prioriteras och intresset för den palliativa 

vården varierade. Mer forskning behövs för att skapa möjligheter till en bättre framtida 

palliativ vård.   
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INLEDNING 
 

I takt med att forskning ökar kring den palliativa vården, ökar samtidigt kraven på 

sjuksköterskan inom området. Intresset för ämnet väcktes under den verksamhetsförlagda 

utbildningen på vårdavdelningar, där flertalet patienter som vårdades palliativt befann sig. Vi 

upplevde då att det fanns hinder som påverkade sjuksköterskorna att kunna ge en god palliativ 

vård. Båda författarna ville fördjupa sig inom området och valde därför att läsa en valbar kurs 

inom utbildningen om palliativ vård. Under kursen fick författarna ta del av värdefull 

kunskap, som anses skulle kunna bidra och stärka allmänsjuksköterskans kunskaper kring att 

vårda palliativ. Vi ville fördjupa oss och ta reda på om våra upplevelser från den 

verksamhetsförlagda utbildningen också överensstämmer med de sjuksköterskor som arbetar 

på vårdavdelningarna och hur deras erfarenheter såg ut.  

 

BAKGRUND 
 

Palliativ vård  

Palliativ är ett ord som kommer ifrån det latinska ordet "pallium", vilket betyder "mantel" och 

kännetecknas stå för lindrande åtgärder. Vården bygger på mer än enskilda insatser och 

åtgärder det är en aktiv helhetsvård som grundas på en vårdfilosofi (Beck-Friis & Strang, 

2012). En palliativ diagnos kan den sjuke leva med under flera år, således berör den inte 

enbart livets slutskede. Den berör all behandling och vård som ges när sjukdomen inte längre 

är botbar (Glimelius, 2012). Vården bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra 

livskvalitén för patienter och de närstående. Att tidigt förebygga, lindra och ligga steget före 

är en grundförutsättning för den palliativa vården (Ternestedt & Andershed, 2013). En god 

symtomkontroll, att bevara patienternas värdighet och deras fysiska välmående är av 

betydelse, samt att sträva efter att den sjuka har det så behagligt som möjligt, genom 

sjukdomsförloppet fram till den sista tiden de har kvar att leva (Rui-Shuang, Qiao- Hong, 

Feng- Qi & Owens, 2015). 

 

Olika dokument finns framtagna för att vårdgivare ska kunna ge en god palliativ vård, ett av 

de är: Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012–2014. Vårdprogrammet har tagits fram 

då det framkom att den palliativa vården var ojämlik över landet och det fanns ett 

utvecklingsbehov. Vården som ges ska vara på lika villkor oavsett vart i landet den sjuke bor 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). 

 

Palliativa vårdens värdegrund 
En värdegrund finns som stöd för att vårdpersonal ska få hjälp med vad som är viktigt och vad 

som bör prioriteras. Syftet med vård och behandling är inte att bekämpa sjukdom utan fokus 

ligger på hur patienten kan uppnå bästa möjliga livskvalité genom sjukdomsförloppet och i 

livets slutskede (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Patientens berättelser om sin 

livsvärld och situation är av betydelse. Samt att ha ett personcentrerat förhållningssätt där 

närstående ses som en självklar del i patientens sammanhang (Ternestedt & Andershed, 2013, 

Dahlberg & Segesten, 2010). De närstående får inte ta över besluten om vården, patientens 

självbestämmande och delaktighet måste främjas (Rui-Shuang et al., 2015). 

 

Ledorden för värdegrunden är: närhet, helhet, kunskap och empati (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2012).  Närhet: Det finns ett stort behov av närhet och sällskap hos patienter som 

vårdas palliativt, detta får inte glömmas bort hos vårdpersonalen. Närheten är således inte 

enbart något som de närstående ska ge utan även sjuksköterskor behöver finnas där och vara 
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närvarande. Om sjuksköterskan inte ger närhet går det heller inte lyssna in patienten och de 

närståendes behov (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Helhet: Att vara obotligt 

sjuk, genererar olika behov från individ till individ. Behoven överlappar varandra och är 

fysiska, sociala och existentiella. Sjuksköterskan behöver samarbeta med de olika 

professionerna runt den sjuka och dennes närstående för att kunna tillgodose behoven med en 

helhetssyn (ibid.). Kunskap: För att kunna ge en god vård, krävs det att kunskap finns hos de 

som vårdar. Den sjuka får aldrig ses som “färdigbehandlad”, det går att göra mycket för att 

förbättra livskvalitén och lindra symtom (ibid.). Empati: Att vårda en palliativ patient kräver 

ett stort personligt engagemang, det är krävande men också givande. Förutsättningarna för att 

lyckas är att sjuksköterskan har en förmåga att visa empati, det vill säga att denne kan känna 

in personens situation och visa omtanke samtidigt som det professionella förhållningssättet 

behålls (ibid.). 

 

Palliativ vård på sjukhus  
Platsen där människor avlider varierar, i Sverige avlider de som är mellan 65 och 75 år oftast 

på sjukhus (Falk & Ung Jakobsson, 2013). Inom sjukhus bedrivs den allmänna palliativa 

vården, där samverkan är en förutsättning för att uppnå goda resultat. Specialiserad palliativ 

verksamhet erbjuds till patienter med komplexa vårdbehov. Den finns även för att stötta och 

stärka vårdpersonalen i arbetet kring den palliativa vården genom den specialistkunskapen de 

besitter (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Trots att det avlider många patienter 

på vårdavdelningar, saknas det tillräckliga kunskaper och träning i att vårda de sjuka och 

döende patienterna. Det finns därför behov av välfungerande team, vilka kan stödja 

vårdpersonalen samt bidra till mer kunskap för att stärka vården på avdelningarna (Holms, 

Milligan & Kydd, 2014).  

 

Inom den akuta somatiska vården, det vill säga på vårdavdelningar bedrivs en basal palliativ 

vård. Denna vård erbjuds till alla patienter med ett tillstånd som är progressivt, den är patient- 

och familjecentrerad och bygger på ett samarbete mellan olika professioner. För att den ska 

fungera krävs ett samarbete och en kontinuitet även mellan andra vårdinstanser. Denna vård 

startar då patienten får sin palliativa diagnos, den pågår fram till döden och även efter döden 

då stöd till närstående ges under deras sorgeprocess (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2014). 

 

Om en patient i palliativt skede har behov av sjukhusvård, ska patienten främst erbjudas en 

plats på avdelningen där denne tidigare vårdats. Finns det komplexa behov ska ett palliativt 

team ge stöd till alla berörda kring patienten (Eckerdal, 2012). Att vårdas på vårdavdelning 

vid sjukhus är inte alltid optimalt, delvis beroende på den stressiga miljön. Vissa 

patienter upplever trots omgivningen ändå en trygghet av att få vårdas i en miljö med känd 

personal (Reyniers, Houttekier, Cohen, Pasman & Deliens, 2014). Den bullriga omgivningen, 

det hektiska tempot och mängden aktiviteter som sker på vårdavdelningen påverkar den 

palliativa patienten då denne får mindre uppmärksamhet (Bloomer, Endacott, O´Connor & 

Cross, 2013). En stödjande miljö bör skapas där patienten ska vara delaktig och känna 

trygghet över sin vård (Socialstyrelsen, 2013).   

 

På sjukhus så råder andan att rädda liv är det viktigaste. Detta är något som kan hindra 

sjuksköterskor från att vara tillräckligt uppmärksamma på patienten de vårdar palliativt. Det 

har visat sig svårt att kunna skilja mellan den akut sjuka patienten och de patienter som vårdas 

i palliativt skede (Bloomer et al., 2013). 
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Allmänsjuksköterskans roll 
I svensk sjuksköterskeförening presenteras en översättning av International Council of 

Nurses, (ICN:s) etiska koder (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). De etiska koderna är 

anpassade efter den svenska vården, som ett stöd till sjuksköterskan så att struktur kan skapas 

och ett etiskt och professionellt förhållningssätt kan möjliggöras. Omvårdnaden ska ges med 

respekt och med en helhetssyn (ibid.). Enligt officiella dokument anges det att omvårdnad är 

sjuksköterskans ansvarsområde. Sjuksköterskan har med sina allmänna uppdrag i vården 

möjligheter att se till att patienter får vård och omhändertagande som vilar på en 

vårdvetenskaplig grund. Att lyssna till patienten och förstå dennes livsvärld bidrar till ett gott 

vårdande, samt att förhålla sig optimalt öppen och följsam (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Sjuksköterskor ställs ofta inför dilemman där värderingar återspeglas i dennes uppfattning om 

patienten. Att tillgodose patientens alla behov och kunna prioritera det som är av vikt för 

tillfället hör till uppgifterna (Birkler, 2007). Sjuksköterskan ska tillgodose alla dimensioner 

och hjälpa patienten genom åtgärder som främjar hälsan och att ohälsa motverkas. Att hjälpa 

patienten till en fridfull död, tillhör också uppgifterna (Dahlberg & Segesten, 2010). Att 

arbeta kliniskt som sjuksköterska innebär att ge omvårdnad till döende människor och deras 

närstående, mer eller mindre oavsett arbetsplats. Det är komplext och det kräver att 

sjuksköterskan inte överger vare sig patienten eller de närstående. Att våga stanna kvar, att 

våga möta och inte lova för mycket (Lindqvist & Rasmussen, 2014). Det finns både för och 

nackdelar med att arbeta på en avdelning där man växlar mellan att vårda botbara patienter 

med att vårda de palliativa. Det tar energi att engagera sig i den svårt sjuka och dess 

närstående och fördelar med att växla kan vara att det ger tid för återhämtning. Svårigheterna i 

att växla mellan patienterna kan dock påverka sjuksköterskor så att de känner sig kluvna i sitt 

dagliga arbete. Att arbeta med att ge palliativ vård på sjukhus väcker många känslor hos 

sjuksköterskor, känslorna för personen man vårdar kan inkräkta på de privata känslorna, det är 

viktigt att det finns möjlighet för reflektion för att sjuksköterskan ska kunna vara 

professionell. Samtidigt kan känslorna som uppkommer påverka och ge möjlighet till empati 

(Johansson & Lindahl, 2011).  

 

Sjuksköterskor behöver veta att de inte behöver kunna bemästra allt själva, dock krävs 

kunskap om vilka professioner som gör vad och hur de kan hjälpa till och bidra till vårdandet 

(Freidrichsen, 2012a, Freidrichsen, 2012b). Det finns svårigheter kring att kommunicera med 

patienter och de närstående om existentiella frågor. Sjuksköterskor upplever det vara lättare 

att hantera de fysiska behoven vid palliativ vård, än att tillgodose de existentiella. De upplever 

sig vara utsatta i situationer där känslomässigt stöd och samtal om döden uppkommer. Därför 

väljer de hellre bort de svåra samtalen och fokuserar på de rent praktiska uppgifterna som 

finns kring att ge vård. Mer utbildning och kunskap kring hur de ska bemöta de existentiella 

behoven som uppkommer efterfrågas av sjuksköterskorna (Arantzamendi, Addington-Hall, 

Saracibar & Richardson, 2013). Sjuksköterskor behöver kunna kommunicera effektivt, samt 

ha kunskaper och färdigheter för att kunna ge den basala palliativa vården som krävs. Det 

finns en internationell och nationell samsyn kring hur en lindrande vård ska ges, emellertid 

visar forskning att det finns svårigheter att uppnå det idealiska för denna vård (Jakobsson et 

al., 2014).  

 

Tidigare forskning visar också att sjuksköterskor som vårdar palliativt på allmänna 

vårdavdelningar är utsatta för olika grad av stress. Brist på kunskap ger dåligt självförtroende 

och försämrar förmågan att hantera känslor som uppkommer. Ju mindre erfarenhet 

sjuksköterskan har, desto mer stöd krävs för att kunna växa in i rollen och hitta sina egna sätt 

att hantera känslor. När förmågan finns att kunna reagera korrekt i tunga situationer, så 
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genererar det en mindre risk att sjuksköterskan utsätts för känslomässig utmattning (Terakado 

& Matsushinna, 2015). 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Denna studie utgår från vårdvetenskapen där människan ses som en helhet, där kropp, psyke, 

själ och ande hänger ihop. Ett holistiskt perspektiv ingår i vårdvetenskapen och valdes för att 

belysa allmänsjuksköterskornas erfarenhet var kring den palliativa vården. Ett 

helhetsperspektiv där helheten är mer än summan av delarna och fokus ligger på människan i 

samspel med omvärlden (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2014).  

 

I vetenskaplig mening byggs en teori upp av ett antal begrepp för att definiera och beskriva 

samband mellan begreppen. Teorin kan vara generell och den kan beskriva grunden för hur 

sjuksköterskan bör vårda, eller för att belysa företeelser som till exempel berör en specifik 

patientgrupp eller vårdande åtgärder (Dahlberg & Segesten, 2010). Därför valdes begreppen 

livsvärld, trygghet, hälsa och de vårdande då dessa berör sjuksköterskan som människa och i 

sin yrkesroll. Dessa är även betydelsefulla för att beskriva allmänsjuksköterskans upplevelser 

av erfarenhet kring palliativ vård.   

 

Livsvärld 

Begreppet livsvärld kan beskrivas som den verklighet människan upplever genom sig själv. 

Det är genom livsvärlden som hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom utspelar sig och 

vården måste därför utgå ifrån den. Sjukdom kan förändra vår livsvärld och det är viktigt att 

sjuksköterskor lyssnar till patientens berättelse om upplevelsen av att vara sjuk. Vårdandet 

måste bygga på insikten om hur sjukdomen påverkar individens upplevelse av mening och 

sammanhang och hur vardagen påverkas. Med livsvärlden som grund inkluderas alltid de 

närståendes och vårdarnas perspektiv, det vill säga sjuksköterskors perspektiv. Yrkeslivet 

ingår och påverkar därmed människans livsvärld. De yrkesrelaterade påfrestningarna som 

sjuksköterskorna utsätts för kan beröra dem på alla plan då allt är sammankopplat genom 

livsvärlden (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Trygghet 

Trygghet kan beskrivas som en grundläggande känsla, en form av grundtrygghet vilken är 

knuten till självkänslan och den utgör en del av människans identitet. Den anknyter således 

från personliga erfarenheter från tidig barndom. (Dahlberg & Segesten, 2010, Santamäki 

Fischer & Dahlqvist, 2014). För att kunna främja hälsa och skapa en trygghet så är miljön 

runtomkring viktig. Upplevelsen av trygghet kan därmed vara kopplad till yttre faktorer, som 

till exempel att miljön är god, att relationerna är förtroendefulla och även att det finns 

kunskap (ibid.). Att uppleva trygghet som sjuksköterska kan motverka negativa effekter som 

uppkommer. Dessa effekter kan vara att stress uppkommer och en upplevelse av otrygghet 

därför uppstår i svåra och tunga situationer (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Hälsa  

Begreppet hälsa är en central del i vårdvetenskapen, hälsa är ett komplext begrepp som kan 

tolkas på många olika sätt (Dahlberg & Segesten, 2010). Att vårda och att ge en palliativ vård 

är krävande för sjuksköterskan, att arbeta nära döden kräver en förmåga till balans och 

jämvikt (Friedrichsen, 2012b). Sjuksköterskornas hälsa kan påverkas om arbetssituationen är 

påfrestande. Hälsa speglar människans hela livssituation och det som pågår i den här och nu 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  
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De vårdande 

Det vårdvetenskapliga patientperspektivet inbegriper även hur vårdandet framstår av 

vårdarna. Det är värdefullt att förstå huruvida patientens hälsa, lidande och väg till 

välbefinnande upplevs av vårdarna själva. Det är svårt för sjuksköterskan att ge patienter en 

god vård om de själva inte anser att vårdandet och miljön är positiv. Att vårda palliativt kan 

försätta sjuksköterskan i situationer som väcker obehagliga känslor eller upplevelser kring att 

inte räcka till. Dessa känslor måste bearbetas och hanteras så att sjuksköterskan kan ge 

patienten en god vård (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

PROBLEMFORMULERING  
 

Att vårda patienter palliativt och tillgodose behov som uppkommer kräver både allmänna 

omvårdnadskunskaper och specifika kunskaper. Tidigare forskning visade att det upplevdes 

lättare för sjuksköterskor att hantera de fysiska problemen som uppkommer än de existentiella 

tankarna. Forskningen visar även att det krävs kunskap, självförtroende och stöd för att 

sjuksköterskor ska kunna hantera både de egna känslorna som uppkommer och möta 

patientens känslor. För att kunna ge den basala palliativa vården krävs färdigheter i 

kommunikation. Det har visat sig att sjuksköterskor har svårigheter att kommunicera effektivt. 

I tidigare forskning har det framkommit att sjuksköterskor undviker situationer som kan leda 

till obehagliga samtalsämnen, det belyses att sjuksköterskorna behöver mer träning och 

utbildning i att ta de svåra samtalen med patienter och närstående. Miljön på vårdavdelningen 

är hektisk och det i kombination med andra omständigheter kan orsaka svårigheter för 

sjuksköterskan att skapa delaktighet och trygghet.  

 

Det ställs stora krav på sjuksköterskor att vårda palliativ och denna studie ämnade att belysa 

allmänsjuksköterskans erfarenhet kring det palliativa vårdandet. Studiens avsikt var även att 

ta reda på vad det fanns för möjligheter och vad som kunde hindra att vårda palliativt på 

vårdavdelningar.  

 

SYFTE 
 

Syftet var att belysa erfarenheter kring palliativ vård hos allmänsjuksköterskor vid 

vårdavdelningar på sjukhus 
 

METOD 
 

Design 

En intervjustudie med kvalitativ metod har använts för att få en djupare förståelse om 

sjuksköterskans upplevda erfarenheter kring palliativ vård. Kvalitativ metod kan användas när 

syftet är att skapa förståelse för en persons upplevelser och erfarenheter (Segesten, 2006). 

Studien har en induktiv ansats då ingen teori ska testas utan informanternas subjektiva 

upplevelse och erfarenhet ska belysas (Polit & Beck, 2016). 

 

 

 

Datainsamling 
Datainsamlingen utfördes under hösten 2016, på tre vårdavdelningar på ett sjukhus i södra 

Sverige. Avdelningschefer på sjukhuset kontaktades angående en informell förfrågan om att 

få utföra en intervjustudie med två sjuksköterskor från respektive avdelning. Vid förfrågan 
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diskuterades även om det fanns någon plats där intervjuerna kunde äga rum. Då klartecken 

givits om att få utföra intervjustudien skickades en formell förfrågan om studiedeltagande 

samt informationsbrev till respektive chef för att säkerställa att rätt informanter valdes ut.   

 

Insamlingen av data har gjorts genom semistrukturerade intervjuer, det valdes på grund av att 

möjligheter till följdfrågor skapades och gav djupare detaljerad information (Polit & Beck, 

2016). En intervjuguide konstruerades som testades i en pilotstudie. Pilotstudien genomfördes 

med en av informanterna från avdelningarna. Då frågorna visade sig vara av god kvalitet 

ansåg författarna att inga ändringar behövdes i intervjuguiden (Patel & Davidsson, 2003) 

(bilaga 1). Då intervjuerna senare utfördes hade informanterna själva valt och reserverat 

platsen där dessa skulle genomföras. Det tog mellan 20 – 30 minuter att utföra intervjuerna. 

 

Urval och urvalsförfarande  

Undersökningsgruppen var allmänsjuksköterskor med minst två års erfarenhet inom yrket. Ett 

ändamålsenligt urval valdes, då författarna ville att informanterna skulle ha erfarenhet och 

upplevelse i området som skulle studeras (Polit & Beck, 2016). Två frivilliga informanter från 

varje avdelning valdes ut av avdelningscheferna enligt inklusions- och exklusionskriterier 

(bilaga 2). Dessa ombads att kontakta författarna för planering inför intervjun. 

Inklusionskriterier för informanterna var att: de skulle vara allmänsjuksköterskor oberoende 

av kön och ålder, med minst två års erfarenhet av att arbeta på en somatisk vårdavdelning och 

därmed upplevt palliativ vård. Exklusionskriterier var: specialistsjuksköterskor, 

sjuksköterskor med mindre yrkeserfarenhet än två års erfarenhet, de som inte har arbetat på 

somatiska vårdavdelningar och därför inte hunnit uppleva området där. Informanterna fick 

godkänna, att båda författarna deltog vid intervjuerna och att intervjuerna spelades in med 

hjälp av mobiltelefon.  

 

Informanterna 

Fem allmänsjuksköterskor deltog i studien. Informanterna var kvinnor mellan 25–54 år gamla.  

De arbetade på tre olika avdelningar och hade arbetat på respektive avdelning mellan 2–29 år. 
 

Analys 
Den kvalitativa manifesta innehållsanalysen användes för att analysera de transkriberade 

intervjuerna för att finna eventuella likheter och skillnader i texterna. Detta kan beskrivas som 

en textnära analys som lägger fokus på det uppenbara och lämnar liten plats till tolkning av 

datainsamlingen. Det insamlade materialet har lästs med studiens syfte i åtanke och efter 

transkriberingen har materialet brutits ner i olika meningsbärande enheter för att sedan brytas 

ner till kondenserade meningsenheter och kodats. Slutligen har underkategorier och kategorier 

skapats (Graneheim & Lundman, 2004). De meningsbärande enheterna framkom ur 

intervjumaterialet under transkriberingen som utfördes av författarna var för sig, och sedan 

gemensamt för att finna eventuella likheter och skillnader i texterna. Dessa meningsbärande 

enheter kondenserades vilket innebär att essensen i meningarna togs ut. Då kondenseringen 

var utförd skapades koder som gemensamt gav upphov till underkategorierna som blev 

grunden till kategorierna (Lundman & Hällgren, Graneheim, 2012). I analysen framkom tre 

kategorier med vardera tre underkategorier. Exempel av denna process presenteras i tabell 1.  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserade 

meningsenheter 

Kod Underkategorier Kategori 

Vi har för 

mycket att göra 

Det tar tid att 

växla mellan 

Flexibilitet 

kräver tid 

Svårt att vara 

flexibel 

Hinder i att vårda 

palliativt 
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och det tar så 

mycket tid att 

växla mellan 

allt på 

avdelningen, det 

känns jobbigt 

att avdelningen 

är blandad.  

allt på 

avdelningen.  

Jobbigt med 

blandad 

avdelningen. 

 

Med åldern och 

min erfarenhet 

så ser jag 

patienten 

lättare, 

sysslorna kring 

patienten sköts 

utan att allt 

fokus läggs på 

det tekniska.  

Genom min 

erfarenhet ser 

jag patienten 

lättare, trots de 

tekniska 

sysslorna.  

Erfarenhet 

underlättar 

arbetet 

Erfarenhetsbaserad 

kunskap 

Vårda med 

självförtroende 

Man känner att 

man gör nytta, 

man känner sig 

uppskattad och 

får en möjlighet 

att ge någon 

trygghet, det ger 

mig glädje. 

Man känner sig 

uppskattad, att 

inge trygghet 

känns bra.  

Känslan av 

uppskattning 

Positiv feedback 

 

Att vara behövd 

 
Forskningsetiska aspekter 
Inför studien utfördes en etisk egengranskning (bilaga 3). Då de första fem frågorna i 

granskningen besvarades nej, behövdes det inte enligt rekommendationerna ansökas om 

etikprövning (Etikkommittén Sydost, 2016). I denna studie har Helsingforsdeklarationens 

(2013) krav följts. Hänsyn togs till informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. De etiska riktlinjerna följdes för att minska 

risken för kränkning hos informanterna, samt för att säkerställa kvalitén. Informanterna fick 

genom ett utskickat informationsbrev kännedom om studien och dess syfte (bilaga 2). 

Informanterna fick även lämna skriftligt samtycke till vilja att deltaga i studien (bilaga 4). 

(Rosberg, 2012). Informanterna fick vetskap om att de när som helst kunde avbryta 

deltagandet i studien. För att säkerställa konfidentialiteten har materialet under studiens gång 

förvarats med lösenord både i mobiltelefon och i datorn, så att ingen utomstående har kunnat 

komma åt det. Materialet kommer efter studiens godkännande att raderas och denna 

information fanns i informationsbrevet som skickats till de som skulle delta i studien. Platsen 

och informanterna i studien har avidentifierats vilket har möjliggjort användningen av citaten.  

 

Förförståelse 

Författarna vidtog åtgärder som att diskutera sin förförståelse och klarlägga den innan studien 

påbörjades. Detta för att inte ett felaktigt sanningsenligt resultat skulle skapas. Förförståelsen 

kan undermedvetet påverka resultatet och den går inte helt att åsidosätta. Dock anser 

författarna att det genom att vara medvetna om detta och påminna varandra om det genom 

hela analysprocessen minimera riskerna att resultatet har påverkats (Lundman & Hällgren 
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Graneheim, 2012). Genom att författarna kontinuerligt reflekterat över sin förförståelse, har 

data kunnat samlas in och tolkats så förutsättningslöst som möjligt (Nyström, 2012). 

 

RESULTAT 
 

Efter innehållsanalysen framkom tre kategorier i relation till erfarenhet av att vårda palliativt. 

Dessa var hinder i att vårda palliativt, vårda med självförtroende och att vara behövd.  Dessa 

kategorier och underkategorier presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2.  Beskrivning av kategorier och underkategorier. 
KATEGORIER UNDERKATEGORIER 

Hinder i att vårda palliativt Svårt att vara flexibel  

Den emotionella påverkan  

Svårt att möta patienternas behov. 

Vårda med självförtroende Kunskap ger trygghet  

Erfarenhetsbaserad kunskap 

Vikten av stöd 

Att vara behövd Att finnas till hands  

Positiv feedback  

Viljan att göra gott 

 

 

Hinder i att vårda palliativt 

Hinder i att vårda palliativt redogör för vad som kan hindra sjuksköterskornas arbete kring 

palliativ vård. Sjuksköterskorna belyste att det var svårt att vårda personer i behov av palliativ 

vård. De belyste att det var svårt att vara flexibel, den emotionella påverkan samt svårt att 

möta patienternas behov.  

 

Svårt att vara flexibel 

Sjuksköterskorna menade att de hade för många arbetsuppgifter för att kunna möjliggöra att 

vårda de palliativa patienterna med följsamhet. Sjuksköterskornas önskan var att hinna ta del 

av patientens mening och sammanhang, för att kunna tillgodose de uppkomna behoven 

vartefter de uppstod. Deras arbetsdag var styrd av fasta tider som berörde alla patienterna på 

avdelningarna, detta påverkade deras möjligheter att vara flexibla. ‟Jag kan inte strunta i att 

ge läkemedel som antibiotika, för att istället ge mer tid åt den döende.” (Informant 2). 

Sjuksköterskorna uttryckte att det var svårt att växla mellan de olika patienterna och sysslorna 

kring de. De menade att de påverkades negativt av att avdelningarna var blandade, att det inte 

fanns en specifik del på avdelningarna för dem i behov av palliativ vård. Att patienterna var 

spridda över avdelningarna gjorde det mer svårarbetat. En maktlöshet beskrevs över att vilja 

kunna förändra men att de inte kunde det på grund av att organisationen såg ut som den 

gjorde. En av sjuksköterskorna ansåg att ansträngningar för förbättring inte ledde någonstans. 

‟Det finns inga resurser till att göra förändringar, vi räknar våra palliativa patienter, men 

vad gör vi åt det? Det leder aldrig till något!” (Informant 4). 

 

Sjuksköterskor beskrev svårigheterna i att gå från den akut sjuka patienten till en patient i 

palliativt skede. De fick se upp med att inte vara nonchalant mot andra patienter efter att ha 

varit inne hos en döende patient. Trots svårigheterna med att växla upplevde de samtidigt att 

det var befriande och krävdes fokus för att visa respekt för alla oavsett diagnos. ‟Eftersom 
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avdelningen har blandade patienter och vi själva har många patienter att ansvara för så blir 

det helt enkelt för mycket ibland, det är svårt att växla mellan allt på avdelningen och att vara 

professionell ˮ (Informant 2). 

 

Den emotionella påverkan 

Sjuksköterskorna belyste hur mycket tid det tog att vårda patienterna och samtidigt hinna med 

deras närstående. Det fanns svårigheter att hinna med då sjuksköterskorna var ansvariga för 

många patienter och några upplevde det stressigt att få tiden att räcka till. ‟Vi har periodvis 

väldigt hög belastning på denna avdelningen. Tidsbristen gör det då svårt att kunna vara lugn 

och harmonisk, att inte visa att man är stressad inför patienter och anhöriga blir svårt.” 

(Informant 1). Sjuksköterskorna menade att tidsbristen och den stress som det medförde även 

påverkade patienternas säkerhet. Dem stressade för att hinna med alla arbetsuppgifter och det 

var då lättare att fel uppstod och att omvårdnads- och medicinska åtgärder hastade igenom. 

Denna stress orsakade att de kände sig otillräckliga, att de inte kunde utföra sitt jobb som 

önskat. Detta påverkade dem känslomässigt negativt. Hindren som uppstod i det dagliga 

arbetet på vårdavdelningarna skapade känslor av frustration. Några sa även att detta 

påverkade privatlivet. De dagar när arbetsuppgifterna utfördes som önskat upplevdes en inre 

glädje och stolthet över yrket. De menade att om förutsättningarna alltid hade varit optimala 

skulle det varit lättare att känna en glädje över sitt arbete. De skulle då inte i samma 

utsträckning påverkas privat. Sjuksköterskorna försökte vara flexibla genom att samtala med 

patienterna under tiden de utförde sina sysslor hos patienten.  

 

Svårt att möta patienternas behov 

Sjuksköterskorna menade att det kunde uppstå svårigheter i att vårda patienterna då de inte 

kunde språket. Språkbarriärerna som uppstod påverkade sjuksköterskornas möjlighet att ge en 

fullgod palliativ vård. De ansåg att det även påverkade vården till de övriga patienterna då det 

tar tid att kommunicera och nå förståelse. Tolkar var en bristvara och även om det fanns 

telefontolk så var det svårt att förmedla information så nyanserat som möjligt till en tolk. De 

menade att förutom att bara använda tolken till att förmedla aktuella provsvar och aktuell 

status, så skulle det behövas läggas mer tid på djupgående information. Sjuksköterskorna 

ansåg att det borde prioriteras av alla yrkesgrupper att patienten förstår informationen.  

 

För ett halvår sedan hade vi en utländsk patient där ingen i familjen pratade svenska. 

Informationen och kommunikationen blev inte bra. Ingen satte sig ner med maken, och sa att 

hon kommer dö. Vi skulle haft mer tillgång till tolk och en rakare kommunikation, vi skulle ha 

förklarat mer vad palliativ vård innebär, för en okunnig och som dessutom inte kan språket, 

skulle det naturligtvis ha prioriterats mer tid för tolk (Informant 2). 

 

Andra svårigheter som belystes var den organisatoriska påverkan. Det vill säga 

omständigheter som de inte kunde påverka själva. Det kunde handla om när en patient ville dö 

på avdelningen och inte behöva flytta till korttidsboende den sista tiden, då man trots 

patientens vilja var tvungna att genomföra vårdplaneringar och tvinga de att lämna 

avdelningen. En av sjuksköterskorna menade då att om orsaken var platsbrist på avdelningen 

var det en faktor som inte gick att ändra på. Hon ansåg att vid de tillfällen då det fanns plats, 

skulle patienter som vårdas palliativt inte behöva tvingas ifrån avdelningen. 

 

Vårda med självförtroende 

Vårda med självförtroende beskriver vad som påverkar sjuksköterskornas möjlighet att vårda 

med trygghet. Sjuksköterskorna betonade att i takt med den ökade kunskapen och 

erfarenheten de erhöll, stärktes deras självförtroende. Det uttrycktes av sjuksköterskorna att 



 

10 

 

kunskap ger trygghet, även att erfarenhetsbaserad kunskap påverkade självförtroendet och att 

det fanns ett behov av stöd.  

 

Kunskap ger trygghet 

Sjuksköterskorna menade att det saknades utbildning inom palliativ vård hos personalen på 

avdelningarna. De menade att det märktes skillnad bland de som gått en utbildning i palliativ 

vård, då de upplevs tryggare i sitt vårdande. En av sjuksköterskorna menade att det tyvärr inte 

var all personal på avdelningen som var intresserade av den palliativa vården, några valde bort 

att utbilda sig när det väl fanns tid och möjlighet till det. Detta ansåg hon var synd då 

kunskapsbehovet fanns på avdelningen, för att man som vårdare ska känna sig trygg i sina 

vårdande handlingar. Det skapas ett onödigt lidande hos patienten när okunskap hägrar. En 

känslomässig trygghet uppstår genom djupare kunskaper och förståelse. Då det brast i 

kunskaperna hos kollegorna skapades mer jobb då de behövde förklara och informera 

kollegorna om vården och behandlingar kring patienten.  

 

 Idag vet jag mycket mer vad jag ska göra för att hjälpa patienterna, jag vågar mer och jag 

vet till exempel vad jag kan ge för att symtomlindra, förr vågade vi knappt ge morfin. 

Patienterna får otroligt mycket bättre vård nu än för tio år sedan. (Informant 2).  

 

Sjuksköterskorna belyste även hur kunskapen och engagemanget skiljde sig åt mellan 

avdelningarna. På en av avdelningarna ansågs läkarna både sakna kunskap och intresse, vilket 

upplevdes påverka sjuksköterskornas förmåga att känna trygghet och tillit i vården de gav 

patienterna. 

 

Erfarenhetsbaserad kunskap 

Sjuksköterskorna påtalade att de hade upplevt det svårt att som ny vårda de palliativa 

patienterna. De menade att bristen på erfarenhet orsakade svårigheter att hantera både de 

egna, patientens och de närståendes känslor. De ansåg att oerfarenheten kunde påverka 

vårdandet till det sämre. På en av avdelningarna framkom att det fanns en rutin kring att vårda 

palliativt. Då många hade arbetat länge på den avdelningen så fanns det alltid erfaren personal 

tillgänglig. En sjuksköterska påpekade att när rutinerad personal slutade och det kom ny 

personal påverkades hela avdelningen både rutinmässigt och erfarenhetsmässigt.  

De menade att som ny var man mer fokuserad på de tekniska momenten och sysslorna.  

Rädslan att göra fel, att säga fel var stor och det var svårt att som ny kunna ta del av 

patientens livsvärld. Med erfarenheten som kom med åren menade de att man utnyttjade de 

stunder man hade med patienten till att ta del av livsvärlden samtidigt som momenten 

utfördes. Vid varje möte med en patient skapades ny erfarenhet vilket ledde till ständig 

utveckling och bättre självförtroende i vårdandet. ‟Jag känner mig trygg i mig själv nu när 

jag har mer erfarenhet” (Informant 4) 

 

Vikten av stöd 

Att samarbeta och få stöd av kollegor upplevde sjuksköterskorna påverkade deras förmåga att 

hantera de tunga uppgifterna som uppkom. Det påverkade känslorna, möten med patienter och 

mötena med de anhöriga positivt. Det framkom olika uppgifter huruvida de upplevde behovet 

av stöd. Det var stödet från kollegorna som hade störst inverkan och som belystes var av stor 

vikt. Stödet från kollegorna kunde bestå av avlastning, delegering, att få mer tid avsatt då man 

ansvarade för palliativa patienter. Möjlighet till briefing, samtal om känslor och händelser. 

För att orka med allt det tunga menade de att man måste få prata av sig annars fungerade inte 

privatlivet. Att inte kunna prata av sig hemma på grund av sekretess ställer högre krav på 

tillgång till handledning, något som det inte alltid hade tillgång till. ‟som tur är har vi 
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varandra, då vi inte har regelbunden handledning utan endast vid behov” (informant 1). 

Vanligtvis fanns det alltid någon kollega att fråga. Ibland kunde stödet utebli då det inte fanns 

ordinarie personal på grund av personalbrist, det orsakade högre arbetsbelastning för 

sjuksköterskorna. En av de uttryckte att hon inte kunde delegera arbetsuppgifter på grund av 

brist på ordinarie personal och fick därför mindre stöd och fler sysslor att utföra. ‟Vi 

sjuksköterskor hjälper varandra mycket, vi har en nära kommunikation och vi täcker för 

varandra och ser till att det avsätts extra tid till de sjuksköterskor som har patienter som 

närmar sig slutet.” (Informant 3). 

 

Det skiljdes sig åt vad gäller hur avdelningarna samarbetade med det palliativa teamet i 

kommunen. På en av avdelningarna fanns ett samarbete, tyvärr fungerade de ändå inte 

optimalt, eftersom det fanns tidsbrist och personalbrist i det palliativa teamet. Det upplevdes 

ändå som att de hade ett gott samarbete utefter de rådande förutsättningarna. En annan 

avdelning hade inget regelbundet samarbete med det palliativa teamet, däremot påtalade de att 

de hade en väldigt engagerad överläkare. Läkaren brann för de palliativa patienterna och var 

mycket kunnig inom området. Behovet av stöd på avdelning upplevdes av sjuksköterskan inte 

behövas så länge de hade kvar den överläkaren i tjänst. Läkarens engagemang påverkade 

samtlig personal på avdelningen till att främja arbetet kring den palliativa vården. Det fanns 

förhoppningar om att denna anda skulle råda även i framtiden.  

 

Att vara behövd 
Att vara behövd beskriver känslorna och upplevelserna som kommer av att arbeta med 

palliativ vård. Sjuksköterskorna belyste att få bekräftelse och upplevelsen av att vara behövd 

gav de ett bevis på att de utfört ett bra jobb. Känslan av att vilja finnas till hands motiverade 

sjuksköterskorna att göra sitt yttersta. Den positiva feedback de fick gav ny energi och ökade 

viljan att göra gott. 

 

Att finnas till hands 

En del patienter som var i palliativt skede hade inga eller få anhöriga, i dessa situationer 

upplevde sjuksköterskorna att deras ansvar blev stort då det kom till att ge en så god vård som 

möjligt. Då de inte har någon närstående i närheten gav det sjuksköterskorna och övrig 

personal ett ökat ansvar. Deras uppgift blev att försöka inge trygghet och skapa mening och 

sammanhang. De hade bara vårdpersonalen att ty sig till, vilket gav de ett större ansvar för att 

kunna ge patienten samma möjligheter och vård. ‟För en månad sedan hade vi en kvinna som 

inte hade några anhöriga, det var jobbigt att se henne ligga där alldeles ensam och ta del av 

all information själv, det kändes extra viktigt att vara där för henne” (Informant 4). Det 

ansågs vara enklare att finnas till hands för de patienterna och de anhöriga vid de tillfällen de 

fått vara med från början. Oavsett om de vårdat patienter en längre eller kortare tid, var det 

avgörande om man deltagit vid inskrivning och fortlöpande fram tills patienten avled. Dessa 

tillfällen var det lättare att finnas till hands och räcka till både för patienten och de anhöriga. 

En helhetsbild skapades då omkring livsvärlden och en god kontakt kunde skapas med de 

berörda. ‟Det är skillnad på att vårda om du känner patienten och varit med från början, det 

är också enklare att stödja anhöriga efteråt om man skapat en bra kontakt under vårdtiden” 

(Informant 1). Upplevelsen av att vara behövd berörde inte enbart sjuksköterskorna utan även 

de anhöriga behövde känna sig behövda och engagerade. Sjuksköterskorna menade att det är 

viktigt att de anhöriga görs delaktiga och att de ska kunna hjälpa till med det de kan. De 

anhöriga som har haft möjlighet att finnas tillhands brukade vanligen uppleva att de haft 

lättare att gå vidare när deras anhöriga har avlidit.  
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Positiv feedback 

Något som sjuksköterskorna uttryckte var att bekräftelsen fick de att känna att de gjort ett bra 

jobb, att de gjort sitt bästa under de förutsättningarna som fanns. Många beskrev att den 

positiva feedbacken de fick, gav de insikt i att de faktiskt var viktiga och betydelsefulla för 

patienten. Detta var något som fick de att stå ut och orka med jobbet. ‟När jag kommer in till 

en patient och får höra att de blir glada att det är jag som jobbar. Det får mig att känna mig 

uppskattad” (Informant 5). 

 

Att få uppskattning från kollegor och chefer var också viktigt för självkänslan hos 

sjuksköterskorna. När stämningen på avdelningen, arbetsklimatet var tillåtande och när man 

fick uppskattning. Då man ansträngt sig lite extra för att hjälpa en kollega menade de bidrog 

till glädje och att det påverkade hela avdelningen positivt. En av sjuksköterskorna ansåg att 

hon fick positiv respons inte enbart verbalt, utan också då hon gick in till en patient som 

skulle få smärtlindring. När hon såg effekten och att patienten slappnade av. Det fick henne 

att känna sig duktig på det hon gjorde och gav henne den allra bästa bekräftelsen. Samtliga 

menade att bekräftelsen de fick från patienterna var den som de kämpade för att få.   

 

Viljan att göra gott 

Sjuksköterskorna uttryckte en önskan om att alla palliativa patienter skulle få ett gott slut, den 

inre viljan fick de att försöka göra det omöjliga möjligt. Denna viljan att göra gott fick de att 

åsidosätta sina egna behov som till exempel, någon avstod från frukost för att sitta vid 

sängkanten hos en döende och någon tog senare lunch för att få mer tid över till att samtala 

med patienten. De försökte ta sig tid till det lilla extra och det var något de ansåg behövdes 

mer av. Att ha möjlighet att bara få vara med patient och anhöriga utöver de gånger då de 

skulle utföra olika vårdande handlingar. Sjuksköterskorna menade även att de många gånger 

fick täcka upp för andra professioner och att de gjorde detta utöver sina arbetsuppgifter för att 

det skulle bli så bra som möjligt för patienten. 

 

Jag tror att vi sjuksköterskor många gånger tar på oss extra ansvar när det kommer till de 

palliativa patienterna. Läkare har ibland bråttom och hinner inte med och vi behöver många 

gånger förtydliga och det krävs det där lilla extra för att det ska bli bra. (Informant 5). 

 

Sjuksköterskorna menade att de ansåg det vara extra viktigt att utgå från varje individ, de 

ansåg det särskilt viktigt gällande den palliativa patienten. ‟Det är otroligt viktigt att utgå 

från de, det finns ingen mall och man måste alltid utgå från varje patient” (Informant 3). De 

upplevde att de ofta ansträngde sig till det yttersta för att ge patienterna ett så värdigt slut som 

de kunde utefter hur situationen såg ut från pass till pass. Sjuksköterskorna beskrev att de 

brann för de palliativa patienterna och ansåg att detta var något som behövde fokuseras mer 

på. De upplevde det vara frustrerande när det inte var alla kollegor som visade intresse. Några 

upplevde att de därför fick ta på sig mer ansvar då de försöka täcka upp för de. De menade 

inte att kollegorna inte gjorde sitt jobb, utan mer att när intresset inte fanns där, så fanns heller 

inte viljan till att göra det där lilla extra.  

 

DISKUSSION  
 

Studiens syfte var att undersöka erfarenheter kring palliativ vård hos allmänsjuksköterskor vid 

vårdavdelningar på sjukhus. De fynd som identifierades ger tillsammans en bild av hur den 

palliativa vården bedrivs på somatiska vårdavdelningar. Det framkommer att tidsbrist och 

stress påverkar de och utgör ett hinder på avdelningarna för att sjuksköterskorna ska kunna 
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göra sitt bästa i vårdandet. Kunskap och erfarenhet upplevs av sjuksköterskorna vara av stor 

vikt för att känna en trygghet i att vårda palliativt. De belyser att de känner en tillfredställelse 

i sitt arbete och att de gör nytta och är behövda, de vill göra sitt allra bästa. 
 

Metoddiskussion  

Designen i denna studie syftade till att belysa allmänsjuksköterskors erfarenhet av att vårda 

palliativt. En kvalitativ ansats har valts vilket är att föredra då erfarenhet och upplevelser ska 

undersökas. En metod som kan användas för att undersöka hur människors upplevelser är 

genom att samtala och att göra en intervju ansikte mot ansikte. Det är en tidskrävande process 

men anses vara den mest lämpade metoden då den ger information av god kvalité. Den 

kvalitativa ansatsen är också att föredra framför den kvantitativa. Med en kvantitativ metod 

bildas en objektiv bild av fenomenet, vilket innebär att få ett resultat som går att generalisera.  

Syftet i föreliggande studie är att få fram den subjektiva bilden och växlar mellan närhet och 

distans Med den kvalitativa metoden ges möjlighet till ett djup i resultatet. Det finns även 

möjligheter till följdfrågor vilket bidrar till mer djupgående material. (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Den metodologiska ansatsen som valdes är den induktiva, då författarna så 

förutsättningslöst som möjligt har analyserat texterna som är baserade på informanternas 

upplevelser. Den induktiva ansatsen innebär att materialet ses i sin helhet (Carlsson, 2012). 

Risken med den kvalitativa studien är att de mer generella upplevelserna missas, då fokus 

ligger på den enskilde individens upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014). Diskussion förs 

kring detta och då flera intervjuer genomförs anses även att de generella upplevelserna kan 

uppdagas. Informanterna tillsammans bidrar till en mer nyanserad bild. Den kvalitativa 

forskningsintervjun har inte som mål att kvantifiera utan målet är att erhålla nyanserade 

beskrivningar och aspekter. Författarnas uppgift blir att uppmuntra informanterna att beskriva 

sina upplevelser, känslor och agerande så exakt som möjligt för att få nyanserade 

beskrivningar som återger den kvalitativa mångfalden. Då utgångspunkten i den kvalitativa 

forskningsintervjun är livsvärlden anses fenomenet bli belyst genom informanternas egna 

livsvärld (ibid.).  

 

I studien använder sig författarna av ändamålsenligt urval för att kunna fånga 

sjuksköterskornas erfarenheter kring att vårda palliativt på vårdavdelningar. Informanterna 

väljs ut efter ändamålet det vill säga syftet med studien. Fördelarna med att använda 

ändamålsenligt urval är att det är ont om tid för att genomföra studien och detta urval anses 

vara tidssparande. Informanterna som väljs är mest lämpade till studiens syfte, då en samlad 

bild över allmänsjuksköterskornas situation kring palliativ vård eftersökes.  

Fördelar med valet av ändamålsenligt urval framför ett slumpmässigt urval, är att 

informanterna har områdeskunskaper vilket hade gett ett resultat högre trovärdighet. En 

nackdel är att det kommande resultatet blir svårt att generalisera, då urvalet är målstyrt (Polit 

& Beck, 2016).  

 

För att urvalet av sjuksköterskorna skulle ge möjlighet till att svara an på syftet använder sig 

författarna av inklusions- och exklusionskriterier (Polit & Beck, 2016). Inklusionskriterierna 

är erfarna allmänsjuksköterskor oberoende av kön och ålder med minst två års erfarenhet av 

att arbeta på en somatisk vårdavdelning och därmed upplevt palliativ vård. De som ej 

inkluderades i studien är specialistsjuksköterskor på grund av att det inte efterfrågades 

specialistkunskap i studien. Sjuksköterskor med mindre yrkeserfarenhet än två år, de som inte 

har arbetat på somatiska vårdavdelningar och därför inte hunnit uppleva området där. Två års 

erfarenhet väljs på grund av att som novis saknas erfarenhet och kräver vägledning i deras 

handlingar. Efter att ha arbetat mer än två år inom yrket har tillräckliga erfarenheter hunnit 
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införskaffats för att kunna arbeta självständigt och då räknas som erfaren och kompetent 

(Benner, Tanner & Chesla, 2009).    

Informationsbrev skickas ut till avdelningschefer på de berörda vårdavdelningarna. Cheferna 

ställde sig positiva till förfrågan om studien då de anser att det är av vikt att forska inom den 

palliativa vården. Även informanterna ger ett positivt gensvar, det är flera sjuksköterskor som 

upplever ämnet som viktigt och vill därför gärna delta.  

 

Det är av betydelse hur frågorna ställs under intervjuerna, olika formuleringar kan leda till 

olika resultat och därför har frågorna prövats i förväg. En pilotintervju genomfördes för att 

säkerställa att frågorna besvaras och svarar an mot syftet (Carlsson, 2012). Pilotintervjun ägde 

rum i början av studiens gång och utfördes med en av de intresserade informanterna. Denna 

informant väljs då det finns ett stort deltagarintresse till studien och vid behov kan denna 

intervju inkluderas. Då frågorna visar sig vara av god kvalité anses inga ändringar behöva 

genomföras inför intervjuerna (Patel & Davidsson, 2003). Pilotintervjun väljs att exkluderas 

på grund av att det materialet som framkommit från de övriga intervjuerna inte skiljer sig från 

pilotintervjun.  

 

Författarna valde intervjustudie trots den strama tidsramen som finns tillgänglig, då denna 

metod anses vara mest lämpad för att få resultat baserat på sjuksköterskornas upplevelser. 

Intervjuer kan vara tidskrävande så därför krävs noggrann planering för att möjliggöra 

genomförandet, transkribering och analysering. Semistrukturerade intervjuer valdes eftersom 

de skapade möjligheter till följdfrågor (Polit & Beck, 2016). Det underlättar om författarna är 

insatta i fenomenet som ska belysas för att relevanta följdfrågor ska kunna ställas (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Under planeringen inför intervjuerna bestäms att båda författarna ska 

närvara vid alla intervjuerna, samt att de ska spelas in för att ingen information ska missas 

(Chekol, 2012). För att inte frångå ämnet har en intervjuguide skapats innehållande öppna 

huvudfrågor och följdfrågor som bjuder in till att tala fritt om ämnet. Dessa frågor ger 

möjlighet att täcka de områden författarna vill ha svar på.  Denna intervjuguide bidrar till att 

viktiga frågor inte glöms bort och för att undvika ledande frågor (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012).  

 

Den bristande erfarenhet som författarna har kring att genomföra en intervjustudie har 

diskuterats, då ingen har någon tidigare erfarenhet inom detta. Dock anser författarna att 

erfarenheten de har inom området palliativ vård kan möjliggöra att ett så sammanhängande 

och fullvärdigt resultat kan skapas (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

 

 

Begränsningarna i att alla människor är olika och tänker olika diskuterades, då det är 

människors upplevelser och erfarenheter som undersöks konstateras att olikheterna bidrar till 

att stärka studiens resultat och svarar an till syftet då det inte finns några rätt eller fel i den 

informationen som informanterna ger (Polit & Beck, 2016). Relationen och interaktionen 

mellan informanten och författaren spelar en central roll för intervjun. Det kan blir olika 

resultat vid varje intervju då alla människor är olika och det uppstår olika relationer mellan 

alla. För att det ska kunna bli ett resultat som speglar informantens egna erfarenheter och 

upplevelser krävs det av författaren att kunna skapa en miljö där informanten känner sig säker 

och fri nog att prata utifrån sig själv, det krävs att författaren visar intresse för både 

informationen som uppkommer och för informantens integritet (Kvale & Brinkmann, 2014).   

 

Efter att det totala antalet av sex intervjuer avslutats väljer författarna att exkludera 

pilotintervjun, då de övriga fem intervjuerna ger tillräcklig information och inget nytt 
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uppkommer. Författarna anser att materialet upplevs mättat och tillräckligt. När insamlingen 

av data inte längre genererar nya fynd ska den avslutas (Polit & Beck, 2016).   

 

Informanterna har en spridning i ålder och hur lång erfarenhet de har i yrket vilket ger en 

djupare och rikare beskrivning av området. De som deltager i studien är kvinnor i åldrarna 

25–54 år, variationsvidd 2–29 års yrkeserfarenhet. Det kan ses som en brist att inga manliga 

sjuksköterskor deltar då det inte går att se eventuella skillnader i upplevelser mellan könen. 

Det finns endast ett fåtal manliga sjuksköterskor på avdelningarna. De män som arbetar där 

uppnår inte inklussionskriterierna, i och med detta anses det inte påverka studien. Då syftet är 

att belysa allmänsjuksköterskors erfarenheter kring palliativ vård på vårdavdelningar. Det kan 

anses att informanternas varierande yrkeserfarenhet ger är en styrka till studien, då det blir en 

bredd på resultatet det ger en sanningsenlig bild av fenomenet.  

 

Den kvalitativa manifesta innehållsanalysen fokuserar på det framkomna materialet inte det 

som står mellan raderna Skillnader och likheter i innehållet identifierades och uttrycktes sedan 

i kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

Bearbetningen av data påbörjas redan under intervjuerna för att uppnå ett så fullständigt 

material som möjligt. En svaghet skulle kunna vara att båda författarna är närvarande, då 

informanterna kan påverkas av författarnas maktposition. Dock bör inte en forskningsintervju 

betraktas som en öppen och fri dialog mellan jämlikar. Forskningsintervjun är ett 

professionellt samtal som rymmer en maktasymmetri mellan informanten och författaren 

(Kvale & Brinkmann, 2014). För att minska maktasymmetrin ges informanterna möjlighet att 

godkänna båda författarnas närvaro, även val av plats och tid för intervjun. Innan intervjun 

inleds så förs allmänt samtal om sådant som inte rör intervjun för att informanten ska känna 

sig avslappnad och trygg.  

 

Analysprocessen har till största delen utförts enskilt av författarna, detta för att inte påverkas 

av varandra. Materialet har sedan diskuterats för att få fram hur författarna har tolkat det och 

det visar sig att författarna har tolkat materialet på likartat sätt (Chekol, 2012). Genom att data 

bearbetas kan författarna se ett resultat växa fram och ett innehåll i materialet som så 

småningom leder fram till en helhetsbild. Då det kan uppstå svårigheter i att analysera och 

bearbeta material utan att det spelas in, väljs detta som stöd för författarna (Backman, 2008). 

Det är också viktigt att förstå att texten bör ses i utifrån sitt sammanhang, det vill säga utefter 

texten som kommer både före och efter.  

 

Grunden för analysen består av att meningsenheter tas ut, som görs kortare och mer 

lätthanterligt och som sedan lyfts till en högre nivå, det vill säga det kodas och underlättar för 

författarna att kunna reflektera över materialet på nytt. När flera koder med liknande innehåll 

funnits kan kategorier skapas. Dessa kategorier anser författarna har sammanbundit den röda 

tråden genom studien (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Trovärdigheten ökar även 

eftersom författarna som ovan beskrivits valt att analysera materialet var för sig och sedan 

jämfört sina resultat (Carlsson, 2012). Då två personer enskilt bearbetar en text på samma sätt 

uppstår interkodarreliabilitet, det vill säga att författarna har kodat lika och detta har ökat 

studiens trovärdighet (Neuendorf, 2002).  

 

Författarna har tagit hänsyn till de etiska aspekterna och har strävat efter att hela studien 

skulle utföras etiskt korrekt. En etisk egengranskning genomfördes i början av processen 

något som visar att etiska överväganden har tagits i beaktning. Vid genomförandet av en 

studie ska det finnas ett syfte och en nytta som överväger risken för lidande som finns för 

individerna. Författarna anser att det finns ett klart och tydligt syfte, samt en nytta med 
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studien, vilket informanterna tog del av i informationsbrevet. Informanterna fick i god tid ta 

del av informationsbrev så att de skulle hinna överväga och ge samtycke till att delta i studien. 

Författarna anser att det frivilliga deltagandet stärktes då informanterna själva fick kontakta 

författarna då de bestämt sig för att delta i studien. Författarna anser att det är av vikt att 

poängtera konfidentialiteten, något som bidrar till att informanterna vågar prata mer fritt och 

öppet (Helsingforsdeklarationen, 2013). 

 

Resultatdiskussion 
Studien ämnade att undersöka sjuksköterskornas erfarenhet av den palliativa vården på 

vårdavdelningarna. Resultatet visar på hur sjuksköterskorna från de olika vårdavdelningarna 

upplever den palliativa vården utifrån deras avdelningar. Syftets bredd har bidragit till 

resultatet som visar hur komplext det är att arbeta som sjuksköterska och vårda palliativa 

patienter på en vårdavdelning. Resultatet beskriver både hinder, sjuksköterskornas 

emotionella påverkan, vad som krävs och vad som underlättar att arbeta med den palliativa 

vården. Sjuksköterskorna beskriver både förutsättningar som de själva har och ser men också 

de hinder som finns på avdelningarna. Intervjuerna har genererat i information och 

beskrivningar i hur de upplever det vara att vårda. I samtliga kategorier beskrivs både 

negativa och positiva aspekter. Resultatet i studien visar att livsvärlden är personlig. Den 

utgörs bland annat av ett sammanhang, av kunskap och tidigare erfarenheter, något som kan 

påverka upplevelserna hos sjuksköterskorna (Dahlberg & Segesten, 2010). 

I studien framkommer att det finns hinder i att vårda palliativt. Några hinder som beskrivs är 

att det är svårt att vara flexibel, den emotionella påverkan och svårt att möta patienternas 

behov. Studien visar presenterar att sjuksköterskorna upplever det vara svårt att växla mellan 

de akut sjuka patienterna och de palliativa patienterna. Det finns önskemål och förslag kring 

att det ska finnas en avsatt del på avdelningarna där de palliativa patienterna kan vårdas. Där 

det finns tillräckligt med tid för sjuksköterskorna att möta både patienterna och de anhöriga. 

Det framkommer dock att de inte endast önskar arbeta med de palliativa, samtliga ser också 

fördelar och möjligheter med att växla mellan de olika patienterna. Johansson och Lindahl 

(2011) menar att det inte krävs lika stort emotionellt engagemang hos sjuksköterskorna då de 

får möjlighet att växla patienter. Det skapar tillfällen till att samla ny energi och återhämtning.  

Resultatet belyser att de som vårdas palliativt på avdelningarna många gånger anses bli 

lidande på grund av att tiden och resurserna inte räcker till. Den vård som sjuksköterskorna 

vill eftersträva och utefter värdegrunden som finns kan inte alltid bedrivas då de inte kan 

prioritera bort de andra inneliggande patienterna. Det efterfrågas av flertalet mer resurser och 

en mer uppdelad struktur kring de palliativa patienterna på avdelningarna. Strukturen anses 

nödvändig för att kunna bedriva en så optimalvård som möjligt. Bristen på tid är något som 

skapar stora hinder för patientvården (McCourt, Power & Glackin, 2013). 

 

Det framkommer att sjuksköterskorna påverkas emotionellt av att vårda palliativt. Stress kan 

uppstå på grund av känslan av otillräcklighet i att de inte kan vårda utefter de förutsättningar 

som de önskar. De upplever stress av att inte kunna utföra sitt jobb vilket påverkar dem 

känslomässigt negativt. Tidigare forskning visar också på att otillräcklighet uppstår då inte 

patienternas och de närståendes behov kunde tillgodoses (Johansson & Lindahl, 2011). 

 

Ett annat hinder som beskrivs är svårigheterna att möta patienternas behov, en svårighet som 

presenteras är språkbarriärer. Då patienter och närstående inte kan språket, påverkas även 

sjuksköterskornas möjligheter till att skapa goda förutsättningar för en god vård. Användandet 

av tolk är något som inte fungerar optimalt och de anser att detta är något som bör läggas mer 

energi och tid på. I likhet med föreliggande studie, så framkommer det i McCarthy, Cassidy, 

Graham och Tuohy (2013) studie att användandet av tolk måste prioriteras framför att 
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använda närstående som översätter. Närstående som tolkar kan ibland undanhålla information 

och fördelarna med en tolk är att de är objektiva. Tolkar och användandet av tolk är en 

bristvara och detta är något som sjuksköterskorna i föreliggande studie menar kommer behöva 

arbetas mer med för att få till bättre i framtiden. Behoven av tolkanvändning är något som 

ökar och tydligare riktlinjer och ökat användande borde prioriteras.  

I resultatet beskrivs olika faktorer som kan påverka sjuksköterskornas möjlighet att vårda med 

självförtroende. Betydelsen av kunskap, erfarenhet och stöd är en viktig del i detta avseende. 

Samtliga belyser svårigheterna kring att vårda de palliativa patienterna när de varit oerfarna 

eller som nyfärdiga sjuksköterskor. Det är viktigt att detta inte glöms bort då nya kollegor 

som är oerfarna anställs. I tidigare forskning beskrivs att bristen på kunskap är något som kan 

påverka så att patienterna blir lidande (Bloomer et al., 2013, Arantzamendi et al,.2013). För 

att kunna vårda med självförtroende så krävs det både kunskap, stöd och erfarenhet. Kunskap 

är både erfarenhetsbaserad men även baserad på utbildning och i föreliggande studie 

framkommer att det finns brist på utbildning, och en önskan om att få mer resurser och 

möjligheter att vidareutbilda sig. I Dosser och Kennedy, (2014) studie belyses skillnaderna 

som sjuksköterskorna upplever av att stödjas med att få utbildning i kommunikation. De 

menar att sjuksköterskorna efter att de gått utbildningen kan känna sig säkrare och mer 

engagerade i vården kring patienterna. Utbildningen har också haft gynnsamma effekter 

privat, då de har upplevt en större tillfredsställelse med sitt arbete, istället för att känna 

frustration upplevde de att de faktiskt kan göra ett bra jobb.  

 

Resultatet indikerar att det behövs utbildning inom palliativ vård på avdelningarna. Palliativ 

vård är något som sjuksköterskor kan stöta på mer eller mindre vart de än arbetar. Samtidigt 

är det inte enbart hos sjuksköterskorna som erfarenheten saknas, det berör samtlig personal på 

vårdavdelningarna. I likhet med vad Leksell och Lepp, (2013) menar när de beskriver att det 

är kunskapen som utgör medlet för att främja hälsan, att kunna trösta och lindra. Kunskapen 

inom hälso- och sjukvården ska vara ändamålsenligt och kunskapsbaserad, resultatet tyder på 

att varje enskild avdelning behöver arbeta fram vilken utbildning man anser kan stödja de, se 

över vilka rutiner och mål som krävs för att den palliativa vården på respektive avdelning ska 

bli bra. Detta eftersom sjuksköterskorna belyser en kluvenhet kring hur de anser att deras 

avdelningar hanterar vården kring området.  

 

Tid och resurser framkommer som grundförutsättningar för många av de belysta områdena. 

Räcker inte tiden till eller resurserna är det svårt att kunna genomföra förändringar. Fink, 

Oman, Youngwerth och Bryant, (2013) presenterar i deras studie att det finns önskemål kring 

webbaserade självstudier. Det är något som varje specifik avdelning kan ta ställning till, då de 

generella upplevelserna om de aktuella situationerna på de respektive avdelningarna skiljer 

sig åt. 

 

Det uppmärksammas att några av sjuksköterskorna menar att det finns delade meningar i 

intresset kring att vårda palliativ. I likhet med vad Wilson, Avalos och Dowling, (2016) 

belyser i deras studie kring att det finns skillnaderna i attityderna kring att vårda palliativt. De 

menar att sjuksköterskorna som har mer erfarenhet och någon form av utbildning inom 

palliativ vård, är mer positiva kring vården. Detta är något som kan vara en förklaring till det 

bristande intresses som belyses i resultatet. Generellt saknas det kunskap, utbildning och 

tillviss del erfarenhet.  

 

Vikten av erfarenhet har belysts i resultatet som en betydande aspekt för att vårda de palliativa 

patienterna med värdighet och trygghet. Resultatet visar att med erfarenhet upplever 

sjuksköterskorna en trygghet i att vårda. Omgivningen kring sjuksköterskorna kan påverka 
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deras upplevelser av trygghet och bidra till att de kan vårda med en balans och kontroll 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Empiriska studier som genomförts tidigare visar att 

sjuksköterskor med lång erfarenhet har en djupare kompetens av omvårdnadsarbetet (Leksell 

& Lepp, 2013). Erfarenheten bidrar även till att sjuksköterskorna känner en trygghet, något 

som är viktigt att ha i åtanke när det gäller nyutbildade sjuksköterskor och nyanställd 

personal. Kunskapen och erfarenheten visar sig underlätta för sjuksköterskorna att hantera 

sina egna känslor i vårdandet. I likhet med vad Dahlberg och Segesten (2010) menar så 

påverkar stress hälsan hos sjuksköterskorna. Hälsan kan påverkas negativt av den stress de 

kan uppleva av både oerfarenheten och otryggheten i sin arbetsvardag. Resultatet belyser även 

att för att sjuksköterskorna ska kunna vårda med självförtroende, krävs att de upplever en 

trygghetskänsla (Santamäki, Fischer och Dahlqvist, 2014) menar att en utebliven 

trygghetskänsla kan resultera i stress.  

 

Det framkommer i resultatet att det är av vikt att det finns stöd från kollegorna. Det indikerar 

att sjuksköterskorna upplever att de ibland behöver ta på sig mer för en annan 

yrkesprofessions uteblivande handlingar. Sjuksköterskorna i studien menar att de vill ha ett 

samarbete mellan alla kollegor det vill säga teamarbete. Berlin, (2013) menar att det finns 

utmaningar i att samarbeta och det kan uppstå olika uppfattningar om vad teamarbetet ska 

handla om. Det måste finnas en flexibilitet och en färdighet för att kunna samarbeta mellan 

professionerna för att möjliggöra bästa resultat.  

 

I föreliggande studie visar resultatet att det råder delade meningar kring huruvida man vill 

arbeta och hur mycket man brinner för den palliativa vården. På en av avdelningarna brann 

läkaren för frågan, vilket då resulterar i bättre förutsättningar för sjuksköterskorna och ett 

bättre samarbete kring patienterna fanns. På en annan avdelning upplever de inte att läkarna är 

särskilt intresserade och här belystes svårigheterna för sjuksköterskorna att utföra deras jobb. 

Det finns då en otrygghet hos de i vårdandet och det beskrivs vara en utmaning när andra 

kollegor och professioner har en annan syn på hur vården ska skötas (Berlin, 2013). 

Teamarbetes grunder innebär bland annat att teamet ska ha en tillåtande attityd, där 

medarbetare vågar hämta inspiration och ska kunna föreslå nya idéer (ibid.). Det framkomna 

resultatet visar att samarbetet är något som ytterligare skulle behöva ses över på 

avdelningarna. Det behövs mer samarbete och resurser för att möjliggöra detta. Att samverka 

med andra kring patienten, skulle bidra till att patienten kan ses utifrån ett helhetsperspektiv 

(Klarare, Hagelin, Lundh, Fürst & Fossum, 2013). Det saknas formell utbildning kring 

teamarbete och det finns svaga kunskaper kring vad övriga professioner gör (ibid.). Det 

indikerades även i föreliggande studies resultat att kunskap kring hur man på varje specifik 

avdelning vill och kan förbättra samarbete mellan professionerna skulle kunna skapa 

förutsättningar för att förbättra helhetsvården. Beroende på vilken avdelning sjuksköterskorna 

arbetar på beskrivs olika faktorer. Varje avdelning måste därför utarbeta mallar som riktlinjer 

för hela teamet.   

 

Avdelningarna skiljer sig åt huruvida man tar emot hjälp eller samarbetar med det palliativa 

teamet. Det är viktigt att man rådfrågar experterna, då de kan bidra med råd och stöd till både 

sjuksköterskorna men även till patienten och de anhöriga. I likhet med vad Karam, Paganoni, 

Joyce, Carter och Bedlack, (2014) menar så kan det professionella palliativa teamet bidra med 

kunskap som genererar en kvalité i vårdandet. Därför bör dessa utnyttjas mer och ett utökat 

samarbete skulle bidra till att stärka det som sjuksköterskorna efterfrågade såsom kunskap 

trygghet, stöd och resurser. Då sjukdom kan förändra vår livsvärld krävs det att 

sjuksköterskorna lyssnar till patientens berättelser. Vårdandet bygger på insikten om hur 

sjukdom påverkar individens upplevelse av mening och sammanhang (Dahlberg & Segesten, 
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2010). Resultatet visade att sjuksköterskorna upplever det tidskrävande att engagera sig i 

frågor som rör mening och sammanhang. Dahlberg och Segesten (2010) menar att det är 

vanligt att exempelvis sjukhuspräster involveras i dessa frågor. Detta kan vara en bra lösning 

för en del patienter medans för andra är det mest naturligt att prata med de sjuksköterskorna 

som de träffar och har en relation till.  

 

Det framkommer även organisatoriska faktorer som påverkar sjuksköterskornas känslor 

negativt, faktorer som de inte kan göra någonting åt som bland annat kan röra huruvida en 

patient inte kan vårdas på avdelningen trots att detta är deras vilja. De vårdandes ohälsa och 

utsatthet påverkas av arbetsförhållandena kan ge konsekvenser på kvalitén i vården (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Resultatet indikerar att det finns en frustration över de rådande regler och 

bestämmelser som finns som drabbar patienterna och deras anhöriga. Exempel på detta är när 

patienter skrivs ut från avdelningen mot sin vilja. Det är svårt för de vårdande att ge patienter 

en god vård om de upplever negativa känslor över faktorer de inte kan påverka (ibid). 

 

Resultatet visar på att en förändring behövs på avdelningarna och gällande samarbetet med 

kommunen inom den palliativa vården, detta stärks av Kamal, Currow, Ritchie, Bull och 

Abernethy, (2013) studie. De menar att alla som berörs kan ha nytta av att använda sig utav en 

omfattande vårdmodell där utgångspunkten är människan i samhället och hur man därifrån på 

bästa sätt kan samverka. Vidare menar de att ett samarbete kan vara gynnsamt även 

ekonomiskt då tillfredsställelsen kan öka hos patienten och då kan det generera i minskade 

sökningar till vården och minskade vårdtillfällen på avdelningarna (ibid.). Resultatet i studien 

visar att det optimala är om det arbetas fram bättre samarbete och teamarbete där alla aktörer 

kring patienten har kontroll och insyn i varandras uppgifter och ansvar.  

 

En annan viktig aspekt som framkommer och som berör sjuksköterskorna, är att det finns 

mycket som kan förändras och borde göras för att kvalitén på vården ska förbättras. Det är 

svårt att ändra på stora organisatoriska faktorer som rör den palliativa vården. I bästa fall kan 

man åtgärda de frågor som rör patienten i livets slutskede, det vill säga de som rör de sista 

timmarna, dagarna eller veckorna (Hynes, et al., 2015). Dahlberg och Segesten (2010) menar 

att ett vårdande som inte följsamt möter livsvärlden blir inget verkligt vårdande och 

framförallt inget vårdvetenskapligt vårdande.  

 

Resultatet visar vikten av att vara behövd och att göra ett bra jobb. Det beskrivs av 

sjuksköterskorna som att finnas till hands, att få positiv feedback och viljan att göra gott. I 

likhet med vad Johansson och Lindahl (2011) belyser då bekräftelsen från patient och 

anhöriga bidrar till att sjuksköterskorna känner tillfredsställelse och att de gör ett bra jobb.    

För att sjuksköterskorna ska kunna finnas för patienten, att kunna trösta och inge en trygghet 

krävs tid (Santamäki, Fischer & Dahlqvist, 2014). Det är först när trygghet upplevs som man 

kan skapa förutsättningar för tröst hos patienterna och de närstående (ibid.). Tiden måste 

således finnas och genom att avsätta tid, eller frigöra tid skulle godare förutsättningar skapas 

för att hjälpa sjuksköterskan lindra lidande och främja de vårdandes möjligheter. Enligt 

Dahlberg och Segesten, (2010) är det inte enligt det vårdvetenskapliga perspektivet alltid 

självklart att det just är upplevelsen av trygghet som ska stärkas, utan att bara finnas till och ta 

del av patientens upplevda känslor kan skapa möjligheter för ökad hälsa och välbefinnande. 

En förutsättning för de vårdande är att de fokuserar på och är medvetna om hur tryggheten 

påverkar patienten.  

 

Vikten av att få positiv feedback beskrivs. Detta kan påverka sjuksköterskornas upplevelse av 

välbefinnande som i sin tur påverkar deras upplevelse av att ha hälsa (Dahlberg & Segesten, 
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2010). Viljan att göra gott visar sig i resultatet påverka sjuksköterskornas hälsa både positivt 

och negativt. Det förekommer att raster och måltider skjuts upp på grund av viljan att hinna 

med. I dagens samhälle blir det vanligare med stress och utbrändhet och detta är något som 

vårdare måste vara uppmärksamma på. Dahlberg & Segesten (2010) belyser vikten av att vara 

uppmärksam på att stressen inte tar överhand för att vårdarna inte ska drabbas av ohälsa.  

 

Slutsatser 

Det har visat sig vara stressigt och tidskrävande men samtidigt givande av sjuksköterskorna 

att hinna med att vårda palliativt inom den somatiska vården. Det ansågs viktigt med 

erfarenhet och kunskap inom området för att kunna vårda de palliativa patienterna med 

värdighet. Då det är vanligt att de som vårdas i palliativt skede ligger inlagda på 

vårdavdelningar, behöver den palliativa vården uppmärksammas mer inom somatiken. 

Ambitionen hos chefer borde vara att ge mer resurser och möjligheter till personalen för att de 

ska känna sig tryggare i att vårda palliativt och att våga möta alla patienter och anhöriga. 

Samarbetet mellan professionerna behöver utvecklas för att skapa förutsättningar för 

sjuksköterskorna att utföra ett gott arbete och säkra patientvården. En annan aspekt som 

framkom var att samarbete mellan de olika professionerna och instanser borde prioriteras då 

det i dagsläget inte fungerar optimalt. Intresset för den palliativa vården varierar, dock berör 

den alla inblandade kring den palliativa patienten.  

Ett önskvärt scenario skulle vara att sjuksköterskeutbildningen ändras och lägger in palliativ 

vård som obligatorisk kurs, då de flesta sjuksköterskor kommer att stöta på palliativ vård. 

 

Framtida forskning 

Framtida forskning inom området skulle kunna leda till chefer får fler möjligheter att erbjuda 

personalen utbildning inom detta område. Det är kostsamt med utbildningar och det finns inte 

alltid tid till att avsätta för att personalen ska kunna gå utbildningar, men om forskningen 

visar på att den palliativa vården skulle förbättras av att personalen fick möjlighet att utbilda 

sig, skulle detta kunna leda till ändringar inom organisationen. 

 

Det vore intressant att undersöka andra yrkeskategorier upplevelser av att vårda palliativa 

patienter, då det är fler än sjuksköterskor som berörs. En bredare bild av upplevelserna kring 

att vårda palliativt skulle möjliggöra ett bättre samarbete och förståelse för varandra inom de 

olika professionerna på avdelningarna. Detta skulle kunna bidra till utveckling i den framtida 

palliativ vården på vårdavdelningar. 
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 Bilaga 1  

Intervjuguide 

 

Ålder: 

Kön: 

Antal yrkesverksamma år: 

 

Intervjufrågor 

Huvudfråga: 

Kan du berätta om din erfarenhet kring att vårda patienter i behov av palliativ vård på denna 

avdelningen? 

 

Stödfrågor: 

Kan du beskriva en positiv/negativ upplevelse gällande att vårda en person i behov av 

palliativ vård? 

Finns det möjligheter/ hinder på din avdelning att vårda palliativt? (Om ja i så fall vad?) 

Är det något du vill tillägga som kan ha betydelse för studien?  

 

Följdfrågor: 

Kan du berätta mer/ utveckla? 

Hur kände du då? 

Har du fler exempel? 

 
 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          



 

 

 

Bilaga 2  

  
 

Informationsbrev och förfrågan om deltagande i studie.  

 

Vi är två sjuksköterskestudenter som läser på Linneuniversitetet Helena och Zandra heter vi.  

Vi ska göra en intervjustudie till vår C-uppsats om palliativvård. För att vi ska hinna 

färdigställa studien i tid behöver intervjuerna genomföras v 45 (v 46).  

 

Titeln: Allmänsjuksköterskans erfarenheter kring palliativ vård på vårdavdelningar.  

 

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter palliativt på 

somatiska vårdavdelningar. 

 

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har arbetat på en vårdavdelning minst 

2 år, detta för att du ska hunnit komma in i arbetet på avdelningen och bildat dig en 

uppfattning av hur vården av patienter i behov av palliativ vård ser ut. 

Deltagandet i denna studie är helt frivillig och innebär intervjuer som tar ca 15–30 minuter 

och intervjuerna kan hållas i anslutning till avdelningen om så önskas. Intervjuerna kommer 

att spelas in, för att ingen information ska gå förlorad. All information som erhålls i 

intervjuerna kommer avidentifieras för din säkerhet och endast vi som är ansvariga för studien 

kommer ha tillgång till dina uppgifter. Allt material raderas efter studien är slutförd. 

Du kan närsomhelst välja att avbryta ditt deltagande. Du hör då av dig till någon av oss och 

ditt material kommer i så fall plockas bort från studien. Efter att studien är genomförd och 

godkänd, kommer den att publiceras på DiVA som är en portal för publicering av 

forskningsrapporter och studentarbeten. Genom att delta i studien ger du oss ditt samtycke.  

Har du frågor kring studien är du varmt välkommen att höra av dig till någon av oss eller vår 

handledare. Du som deltar i studien kan få ta del av vår färdiga C-uppsats när den är godkänd 

och färdig.  

Tack för att du tog din tid att läsa detta brev.  

 

 

 

                 

 

Ljungby 2016-10-26 

Med vänlig hälsning 

 

Helena Hansson och Zandra Nilsson  

hh222jx@student.lnu.se zn222aj@student.lnu.se  

076-9430672   070-8477749  

Handledare: 

Jalal Safipour  

jalal.safipour@lnu.se 
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                     Bilaga 3 s.1 (2) 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  
eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning 

  

 Projekttitel:  Sjuksköterskans erfarenheter kring palliativ vård på vårdavdelningar  
 Projektledare: Helena Hansson och Zandra Nilsson  

 Handledare: Jalal Safipour   

     Ja Tveksamt Nej  

 

 
1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  
(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 
ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 
övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 

personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  x 

 

 

 
2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 
(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 
forskningen)? 

  x 
 

 

 
3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 
forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär 
en uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 
2003:460) 

  x 

 

 
 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 
avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 

  x 
 

 

        
      5 
 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, deenta 
eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt 
beroende av försöksledaren)? 

  x 

 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det genomförs på 

forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när punkten är 

uppfylld: 

    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  
dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 
antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  
påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 
heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha målsmans godkännande  
(t ex enkäter i skolklasser). 

x   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 
informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 
deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 
utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 
behandling eller, om studenter, betyg etc. 

x   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 
person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 
(PUL- ansvarig).   

  x 

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 
forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 
eller motsvarande). 

x   

http://www.epn.se/


 

 

 

                      Bilaga 3 s.2 (2) 

 
 

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför projektet och i 

förekommande fall även av handledare. 

 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

 

Ort och datum: 

 

Ljungby 2016-10-05 

………………………………………………………………………………………. 

 

Projektledare eller motsvarande: 

 

Helena Hansson och Zandra Nilsson 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

………………………………………………………………………………………. 

titel 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

Underskrift projektledare eller motsvarande: 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Handledare: 

 

Jalal Safipour 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

………………………………………………………………………………………. 

titel 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

       

 

 

    



 

 

 

Bilaga 4  

Skriftligt samtycke 

Jag har mottagit och lästinformationsbrevet om studien och förstått dess syfte. Tagit del av 

information om att mitt deltagande är frivilligt och att jag närsomhelst kan välja att avbryta 

mitt deltagande utan vidare motivering. Jag ger härmed mitt samtycke till att bli intervjuad, 

samt godkänner bandinspelning. Jag har förstått att materialet kommer behandlas 

konfidentiellt och att det kommer förstöras när studien är godkänd.  

 

Underskrift av informant 

Ort, datum:     Underskrift, namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

Underskrift av författarna  

Ort, datum    Underskrift, namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 


