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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Varje år beräknas 40 miljoner människor världen över vara i behov av 
palliativ vård. Med palliativ vård menas vård som är lindrande och stödjande i ett 
skede där sjukdomen inte längre går att bota. Det finns en direkt koppling mellan 
allmänsjuksköterskans kompetens och förutsättningarna för god palliativ vård.  
Syfte: Syftet med denna studie är att belysa allmänsjuksköterskors erfarenhet och 
upplevelse av grundutbildningens förberedande roll inför palliativ vård.  
Metod: Studien är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Studien 
innefattade sju intrevjuer och analysen utfördes enligt Lundman och Hällgren 
Graneheims (2012) kvalitativa innehållsanalys. 
Resultat: I resultatet framkom tre huvudkategorier, Utbildning, Erfarenhet och 
förutsättningar samt Andra förutsättningar för god palliativ vård. Informanterna 
uttyckte en önskan om mer palliativ undervisning i grundutbildningen med bland 
annat mer praktisk övning. Dock menar informanterna att tillräckligt med erfarenhet 
krävs för att utföra den palliativa vården optimalt. Även vikten av kommunikation 
med kollegor och anhöriga togs upp samt en önskan om bättre teamarbete framkom.  
Slutsats: Slutsatsen är att allmänsjuksköterskorna i denna studie upplevde att 
grundutbildningen gav bristande grund att stå på men de menade även att det krävs 
erfarenhet för att genomföra en god palliativ vård.  
 
TACK 
Vi skulle vilja tacka våra informanter, utan deras medverkan hade denna studien inte 
varit möjlig att genomföra. Vidare vill vi även tacka de berörda enhetscheferna.  
 
Vi skulle också vilja tacka Veronica och Maite för hjälp och stöttning under 
uppsatsens genomförande.  
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INLEDNING 
Valet av ämne grundades på att uppsatsförfattarna har stött på patienter i ett palliativt 
skede på såväl praktiken under utbildningen som när vi jobbat som undersköterskor 
på sjukhus och i hemtjänsten. Dessa patienter har berört oss på många sätt och fått oss 
att tänka till extra och det är med både glädje och sorg som vi ser tillbaka på dessa 
möten. 

Vi står förhoppningsvis som nyexaminerade sjuksköterskor om ett halvår med allt 
ansvar som det innebär. Trots detta upplever vi att vi inte har den kunskap kring 
palliativ vård som vi förväntas ha, vilket oroar oss. På grund av det valde vi att 
genomföra denna intervjustudie för att belysa området och problematiken kring 
eventuell avsaknad av kunskap. Kanske lär vi oss även något på vägen. 

BAKGRUND 

Palliativ vård 

Varje år beräknas 40 miljoner människor världen över vara i behov av palliativ vård 
(World Health Organization, 2016). Med palliativ vård menas vård som är lindrande 
och stödjande i ett skede där sjukdomen inte går att bota (Widell, 2003; Nationella 
Rådet för Palliativ Vård, 2016). Målet med palliativ vård är istället att förbättra den 
allvarligt sjuke patientens och de närståendes livskvalité såväl fysiskt som 
psykosocialt (World Health Organization, 2016). För ett gott palliativt vårdande finns 
det olika modeller eller kriterier som beskriver “hur det bör gå till”. Det finns dels de 
fyra hörnstenarna i palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013) och dels “De 6 S:en” 
(Ternestedt & Österlind, 2013). I korthet kan de fyra hörnstenarna förklaras som fyra 
olika huvudområden. Symtomlindring, Samarbete mellan olika professioner, God 
kommunikation och relation med patient, närstående och inom arbetslag berörda i 
vårdandet samt Stöd till de närstående under och efter sjukdomen (Socialstyrelsen, 
2013). Dessa skapar tillsammans den optimala vården i livets slutskede. Vidare är 
syftet med “De 6 S:en” att främja ett personcentrerat förhållningssätt, vilket innefattar 
Självbild, Självbestämmande, Sociala relationer, Sammanhang, Strategier och 
Symtomlindring (Ternestedt & Österlind, 2013). Strang (2012) beskriver vidare 
vikten i att tillgodose såväl det fysiska som det psykiska, sociala och existentiella 
aspekter samt andliga värden, vilket också både de fyra hörnstenarna och “De 6 S:en” 
lägger stor tyngd på.  
 
Den palliativa vården delas in i två faser, en tidig fas och en sen (avslutande) fas 
(Vårdhandboken, 2015; Socialstyrelsen, 2013). Den tidiga fasen kan enkelt förklarat 
ses som den fasen då man ser till livsförlängande behandlingar medan den sena fasen 
mer syftar till att vara symtomlindrande. Det är den sena fasen som även kallas “vård 
i livets slutskede”. Det kan vara svårt att fastställa tidpunkten för övergången mellan 
de två faserna och begreppet som är vanligast förekommande för detta är 
“brytpunkten”. Det innebär en dialog inom vårdteamet där även närstående och familj 
kan delta och där svåra besked tas upp och förklaras, såsom grunderna för avslutad 
behandling (Vårdhandboken, 2015). Det som ofta ligger till grund för beslutet att 
avsluta den livsförlängande behandlingen och övergå till lindrande behandling, är att 
den befintliga behandlingen inte är meningsfull längre eller att dess biverkningar 
skadar patienten eller ger denne onödigt lidande (Socialstyrelsen, 2013). 
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Hälsa och välbefinnande vid palliativ vård 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att hälsa inte behöver innebära frånvaro av 
sjukdom utan menar att hälsa kan infinnas trots sjukdom så länge patienten känner 
välbefinnande. En person vars sjukdomstillstånd inte går att bota kan fortfarande ha 
livsprojekt som ger livet tillfredsställelse (Ibid). Det är därför viktigt att 
vårdpersonalen är medvetna om detta i mötet med dessa individer. Ett av 
vårdpersonalens mål blir därför att hjälpa patienten uppnå sina livsprojekt vilket kan 
öka livskvaliteten och känslan av välbefinnande. Även sjuksköterskorna i Johansson 
och Lindahls (2012) studie uttrycker vikten av att möta varje patient med målet att 
genomföra god palliativ vård och få patient och närstående att känna att personalen 
vill hjälpa och stötta dem att uppnå god livskvalité. 
 
Vikten av allmänsjuksköterskors kompetens i palliativ vård 

Enligt Willman (2013) och Mistry, Bainbridge, Bryant, Toyofuku, och Seow, (2015) 
är palliativ vård ett område där yrkesverksamma sjuksköterskor behöver införskaffa 
mer kunskap eftersom det finns en direkt koppling mellan sjuksköterskans kompetens 
och patientens möjlighet till t.ex. rätt symtomlindring. Palliativa patienter går att finna 
på de flesta avdelningarna och de flesta sjuksköterskor stöter på dessa patienter någon 
gång under deras yrkeskarriär, oavsett var inom vården de arbetar. Även Moir, 
Roberts, Martz, Perry och Tivis (2015) har i sin studie om kommunikation med 
patienter och anhöriga om palliativ vård och vård i livets slutskede, visat på ett direkt 
samband mellan hur länge sjuksköterskorna varit yrkesverksamma och hur bekväma 
de är med att ta upp samtal om patientens sjukdom och fortsatta vård. 
 

Sjuksköterskans kompetensområde 

Enligt Socialstyrelsen (2013) kräver god palliativ vård olika insatser såsom beskrivits 
tidigare i de fyra hörnstenarna. Många av dessa faller inom allmänsjuksköterskans 
kompetensområde vilket innebär att en sjuksköterska utan vidareutbildning eller 
någon annan form av palliativ kunskap ska kunna vårda patienter i livets slutskede. 
Då det för närvarande saknas uppdaterade dokument som beskriver vad som ingår i en 
allmänsjuksköterskas kompetensområden får man vända sig till olika 
utbildningsplaner för sjuksköterskestudenter på grundnivå för att kunna läsa vad som 
förväntas av en allmänsjuksköterska (se bilaga 1). De krav som ställs på 
nyexaminerade sjuksköterskor enligt utbildningsplanerna och som i förlängningen 
även går att överföra på allmänsjuksköterskor generellt går hand i hand med de fyra 
hörnstenarna som lägger grund för god palliativ vård. En allmänsjuksköterska oavsett 
erfarenhetsnivå bör alltså kunna bemöta en patient i livets slutskede och genomföra 
mötet på ett patientsäkert sätt. Trots detta ingår det idag endast 7,5 hp om palliativ 
vård i grundutbildningarna runt om i Sverige (se bilaga 1). Becker (2010) skriver 
också om palliativ vård och vikten av att sjuksköterskan besitter vissa färdigheter, 
såsom kommunikation, lagarbete, god kunskap om fysisk vård samt förmåga att 
hjälpa patienter och närstående till avslut. Förmåga att bli varse andras 
sinnesstämningar, temperament, motivation och avsikter (interpersonell förmåga) 
samt psykosocial förmåga anses också vara väsentliga färdigheter. Becker beskriver 
även olika fall för att belysa det viktiga med dessa egenskaper till exempel vikten i att 
våga stanna och kommunicera med patienten om dennes tillstånd, istället för att gå 
iväg eller byta ämne (Ibid). 
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Tidigare forskning 

Enligt Wallerstedt och Andershed (2007) upplever sjuksköterskorna att det krävs 
goda kunskaper för att kunna uppfylla önskemål från både patienter och anhöriga i 
den palliativa vården utifrån de behov som kan uppstå. Något som stämmer väl 
överens med Gorlén, Gorlén och Neergaard (2013) som menar att brist på specifik 
kunskap kring behandling i livets slutskede bland personalen är ett hinder för att 
kunna uppnå god omvårdnad. 
 

Boyd, Merkh, Rutledge & Randall (2011) angav vidare i sitt resultat att de 
sjuksköterskor som deltog i deras studie ansåg sig ha medelmåttig till god kunskap 
om vårdandet av patienter i livets slutskede, detta mycket på grund av att de hade lång 
erfarenhet inom vården. Dock menar såväl Mistry et. al. (2015) som Andersson, 
Salickiene & Rosengren (2015) att sjuksköterskorna i deras studier uttrycker ett behov 
av mer direkt kunskap kring omvårdnad av palliativa patienter. 
 

TEORETISK REFERENSRAM 
Denna intervjustudie är en vårdvetenskaplig kvalitativ studie, där vårdvetenskap 
betecknas såsom Dahlberg och Segesten (2010) skriver ”I denna bok betecknar 
vårdvetenskap den autonoma vetenskap, det akademiska ämne och det 
kunskapsområde, som med en vetenskaplig ansats och med patienten i fokus beskriver 
och analyserar vårdande med målet att stärka och stödja hälsa.” (s. 19). Då studien 
grundas i subjektiva upplevelser anser uppsatsförfattarna att en vårdvetenskaplig 
utgångspunkt är relevant och utifrån Dahlberg och Segestens (2010) beskrivning av 
vårdvetenskap har författarna tagit ut centrala begrepp som berörs under uppsatsen. 
Uppsatsförfattarna väljer även att definiera några i uppsatsen vanligt förekommande 
begrepp utifrån Johansson och Skärgren (2008). Patricia Benner`s (2001) teori kring 
hur sjuksköterskor utvecklas från nybörjare till expert ligger även till grund för den 
teoretiska referensramen. 
 
Centrala Begrepp och Definitioner: 
Patientperspektiv 
Patientperspektivet går att se ur två synvinklar, å ena sidan innebär det att patienten är 
i centrum då vårdvetenskapen främst fokuserar på en person med nedsatt hälsa med 
avsikt att hjälpa denna åter till hälsa, å andra sidan innebär det att patienten är expert 
på sig själv (Dahlberg och Segesten, 2010). Eftersom palliativ vård kretsar kring 
patient och närstående (Socialstyrelsen, 2013) anses patientperspektivet vara ett 
centralt begrepp för denna studie. 
 

Kunskap och kompetens 
Kunskap och kompetens är två ord som ofta används med samma betydelse. Det är 
dock något som Johansson och Skärgren (2008) anser är fel. De särskiljer begreppen 
åt och menar att kunskap är något som används för att beskriva vad man lär sig inom 
en utbildning, exempelvis kroppens anatomi och smärtlindring, medans kompetens 
används för att beskriva vad man bör kunna för att vara framgångsrik inom ett yrke. 
Således menar Johansson och Skärgren (2008) att kompetens är någonting mer men 
som i botten ändå grundar sig i kunskap. Det är även på detta sätt som 
uppsatsförfattarna valt att definiera och särskilja de två begreppen i uppsatsen. 
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Novis till expert 
Enligt Benner (2001) går alla sjuksköterskor genom fem faser där både kunskap och 
erfarenhet samspelar för att sjuksköterskan ska kunna utvecklas och uppnå expertis 
inom sin yrkesroll. Benner menar att en nyexaminerad sjuksköterska befinner sig på 
en novis nivå vilket innebär att det saknas både bakgrundsförståelse och erfarenhet 
kring de situationer som en sjuksköterska förväntas kunna hantera. Detta gäller även 
den erfarna sjuksköterskan om denna väljer att byta verksamhetsområde. Övriga faser 
fram till expert är avancerad nybörjare, kompetent och skicklig.  
 

PROBLEMFORMULERING 

Allmänsjuksköterskans kompetensområde innefattar bland annat de kompetenser som 
de fyra hörnstenarna säger är avgörande för god vård i livets slutskede. Forskning 
tyder på att sjuksköterskor generellt önskar mer kunskap kring ämnet för att optimera 
den palliativa vården, likaså belyser litteraturen vikten av ökad kompetens bland 
sjuksköterskorna för att den palliativa vården ska bli så bra som möjligt. Trots detta 
ingår det endast omkring 7,5 obligatoriska högskolepoäng med palliativ vård i 
grundutbildningarna för sjuksköterskor runt om i Sverige. 
 
Eftersom tidigare forskning visar på ett behov av ökad kunskap om palliativ vård 
bland sjuksköterskor anser uppsatsförfattarna att ämnet är relevant att undersöka då 
den undervisning om palliativ vård är bristfällig i grundutbildningen och detta ligger 
till grund för intervjustudiens syfte och utförande. Upplever allmänsjuksköterskor att 
deras utbildning har förberett dem tillräckligt för att genomföra en god palliativ vård? 
Vad ytterligare krävs för att genomföra god palliativ vård? 
 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att belysa allmänsjuksköterskors erfarenhet och 
upplevelse av grundutbildningens förberedande roll inför palliativ vård. 
 

METOD 

Denna studie är en kvalitativ studie med en induktiv ansats vilket innebär att 
författarna analyserar berättelser, i detta fall intervjuer, för att ta del av människors 
upplevelser (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarna söker ökad 
förståelse med hjälp av ett hermeneutisk synsätt vilket betyder att uppsatsförfattarna 
försöker förstå specifika individers upplevelse av något, i detta fall 
allmänsjuksköterskors upplevelser av grundutbildningens förberedande roll inför 
palliativ vård. Även Friberg (2012) menar att en kvalitativ ansats är passande då det 
yttersta målet för studien är ökad förståelse. 

Datainsamling: 
Intervjustudieformatet valdes på grund av att det gynnar ett hermeneutiskt synsätt där 
man använder levda erfarenheter för att få ökad förståelse (Polit & Beck, 2012). Antal 
informanter som innefattades i studien var sju.  

Datainsamlingen skedde enligt Kristensson (2014) beskrivning av 
bekvämlighetsurvalet. Bekvämlighetsurvalet kännetecknas med att informanterna 
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väljs ut på grund av bekvämlighet, att de finns tillgängliga och är lätta att kontakta. 
Författarna kontaktade enhetschefer inom palliativ verksamhet och informerade dem 
om studiens syfte (bilaga 2). De fick även ta del av ett informationsbrev som skrivits 
till informanterna (bilaga 3). Författarna bad sedan enhetscheferna att skicka ut 
informationsbrevet till de sjuksköterskor som passade in enligt studiens inklusions- 
och exklusionskriterier. Efter genomförda intervjuer (se under Intervjuerna) 
transkriberades intervjuerna ordagrant.  

Urvalsförfarande 
De kontaktade avdelningarna valdes för att uppsatsförfattarna visste att de vårdade 
palliativa patienter i större utsträckning. Samtliga kontaktade avdelningar finns inom 
Kronobergs län.  

Inklusionskriterierna för denna intervjustudie utgjordes av att informanterna skulle 
vara yrkesverksamma allmänsjuksköterskor med minst ett års erfarenhet av palliativ 
patientvård. Denna tidsram valdes då författarna önskade att sjuksköterskorna som 
hade minst ett års erfarenhet av palliativ vård skulle kunna berätta vilken typ av 
kunskap de saknade från grundutbildningen när de började inom palliativ vård. En 
ytterligare orsak var att de skulle vara relativt erfarna inom området. 

Exklusionskriterierna för intervjustudien innefattade sjuksköterskor med 
specialistutbildning detta då studien endast berör allmänsjuksköterskors upplevelse.   

Informanterna 
Den utförda intervjustudien består av sju intervjuer och informanterna presenteras i 
tabell 1 nedan: 

Tabell 1: Information om informanter 

Informant År som SSK År inom palliativ vård 

1 4,5  4,5 

2 2 2 

3 3 3 

4 3 2 

5 2,5 2,5 

6 9 9 

7 1,5 1,5 

 
Intervjuerna  
Semistrukturerade intervjuer användes vilket enligt Kristensson (2014) innebär att alla 
informanter får samma frågor men inte nödvändigtvis i samma ordning. De ges också 
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möjlighet att utveckla sina synpunkter utan några fasta svarsalternativ. Det finns även 
en möjlighet för forskarna att ställa följdfrågor. 

Intervjuerna varade mellan 23 till 45 minuter. Intervjuerna genomfördes enligt 
informanternas önskemål om tid och plats. De spelades in på mobiltelefon och valet 
att använda mobiltelefon gjordes i samråd med Tobias Ericson, hos Etikkommittén 
Sydost (2016-10-08), som ansåg att det inte förelåg någon risk med den valda 
inspelningsmetoden med avseende på informationsmaterialets sekretess.  

Första intervjun kom att genomföras som en pilotstudie för att uppsatsförfattarna 
skulle kunna testa intervjuguiden (se bilaga 4) samt sin intervjuteknik. En pilotstudie 
syftar till att testa metodens genomförbarhet (Polit & Beck, 2012). Pilotintervjun 
valdes att inkluderas i studien, detta då den ansågs ha samma kvalitet som resterade 
intervjuer.  

Analys: 
Den valda analysmetoden var Kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2012). Efter att intervjuerna transkriberades läste uppsatsförfattarna 
intervjuerna i sin helhet var för sig. Vidare försökte författarna hitta likheter, 
skillnader och mönster i varje text och mellan de olika intervjutexterna (Kristensson, 
2014). Meningsbärande enheter togs ut och förkortades till kondenserade 
meningsenheter. Ur de kondenserade meningsenheterna togs sedan koder ut som 
kortfattat beskriver de meningsbärande enheternas kärna. Koderna användes sedan för 
att skapa underkategorier. Underkategorierna bildade i sin tur huvudkategorier 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Efter att detta genomförts enskilt av 
respektive uppsatsförfattare såg de sedan tillsammans över varandras meningsbärande 
enheter, koder, underkategorier och kategorier och jämförde dem. Därefter enades 
författarna kring de slutgiltiga kategorierna och underkategorierna (se bilaga 5). 

Med hjälp av detta sätt att analysera fick författarna fram det manifesta innehållet, 
vilket är det uppenbara i texten, det vill säga det som texten tydligt handlar om (Polit 
& Beck, 2012; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; Kristensson, 2014). 
 
Etiska övervägande 

Intervjustudien har genomförts på sådant sätt att Helsingforsdeklarationens (The 
World Medical Association, 2013) fyra krav har tillgodosetts. Informationskravet 
innebär att informanterna fått information om studiens syfte och vad den insamlade 
informationen kommer användas till. Samtyckeskravet innebär att informanterna 
lämnar skriftlig eller muntligt samtycke för studien vilket betyder att de förstått 
informationen som givits dem. Konfidentialitetskravet berör sekretessen och 
författarnas tystnadsplikt rörande känslig information om individer eller sådan 
information som gör att någon går att identifiera. Nyttjandekravet handlar om att den 
information som samlas in endast kommer användas i forskningssyfte och därför inte 
spridas exempelvis kommersiellt (Vetenskapsrådet, 2002). 
 

Uppsatsförfattarna har tillgodosett kraven på följande sätt. Informationsblad skickades 
ut till enhetschefer (se bilaga 2) samt till informanterna (se bilaga 3) där studiens syfte 
samt de berördas rättigheter redovisades. Ett samtyckesavtal (se bilaga 6) skrevs där 
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informanternas rättigheter samt uppsatsförfattarnas skyldigheter förtydligades. 
Samtyckesavtalet signerades av båda uppsatsförfattarna samt av varje informant. I 
informationsbladet samt i samtyckesavtalet tryckte författarna på sekretessen 
gentemot sina informanter och deras enhetschefer. Författarna klargjorde även för 
enhetscheferna och informanterna att informationen som samlats in endast kommer 
användas i studiesyfte. Samtliga meddelades även om att den färdiga uppsatsen 
kommer publiceras på databasen DiVA. Författarna har även genomgått en etisk 
egengranskning för Etikkommitén Sydost (2016) (se bilaga 7) som de klarade utan 
anmärkningar. 

 
RESULTAT 

Huvudkategorierna som framträdde efter analys var: Utbildning, Erfarenhet och 
förutsättningar samt Andra förutsättningar för god palliativ vård. Underkategorierna 
presenteras i tabell 2 nedan. 
Tabell 2: Huvud- och underkategorier 

Huvudkategori Underkategorier 

Utbildning  x Bristande kunskap i utbildningen 
x Behovet av praktisk övning  
x Mer palliativ vård i utbildningen  

Erfarenhet och 
förutsättningar 

x Tid ger erfarenhet 
x Erfarenhet och eget ansvar  
x Kompetens och lämplighet 

Andra förutsättningar för god 
palliativ vård  

x Kommunikation med kollegor och 
anhöriga 

x Behovet av kunniga och stöttande 
kollegor 

x Anhörigas roll 
x Tid ger tid 

 
 
Utbildning 
Samtliga informanter upplevde bristande kunskap efter avslutad grundutbildning och 
gav sedan exempel på förbättringsområden vilket resulterade i denna huvudkategori. 
 
Bristande kunskap i utbildningen 

Informanternas upplevelser av deras kunskap varierade. Till exempel menade vissa 
informanter att utbildningen givit en del kring symtomlindring men inte i den 
utsträckning som önskats. Andra informanter menade att kompetens kring 
symtomlindring och hur man ska ligga bekvämt och förebygga liggsår är något som 
man snarare tillägnar sig under tiden som man jobbar. 

...vändningar och sådant får man på grundutbildningen, det är mycket och du får det 
på praktiken så den känner man sig rätt så bekväm med. Det är mer att ge de här 
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injektionerna och hur du bedömer när de ska ges och så, det är mer det som kommer 
efter hand. (Informant 1) 

 
I utbildningen saknades mer ingående läkemedelskunskap till exempel hur man ska 
administrera läkemedel. Samtidigt menade några informanter att utbildningen inte kan 
ge all den förberedande kunskap som krävs, men att det är viktigt att blanda praktik 
och teori för att öka möjligheten för lärandet. Palliativ vård är ett ämne som är svårt 
att lära sig då det är så annorlunda att vara i verkligheten jämfört med det som står i 
böckerna. Informant 6 sa ”att sitta öga mot öga med en anhörig som precis förlorat 
sin man, sin son, eller någon. Att möta patienter eller anhöriga precis i det 
ögonblicket, det är väldigt svårt att lära sig”. 
 
Avslutningsvis sa informant 1: ”Det är inte så att man kommer ut och känner ’Jag 
kan palliativ vård!’, det gör man ju inte”. 
 

Behovet av praktisk övning 

En önskan efter mer praktisk övning under utbildningen framkom under flera 
intervjuer. 

Om man läser en palliativ kurs så hade man kunnat ha x antal fältstudiedagar i 
samband med kursen för att få en inblick, t.ex. att vara på en onkologandelning eller 
en ren canceravdelning, så man är säker på att under sina dagar få se något 
palliativt (Informant 6)   

 
Flera av informanterna kom med samma typ av förslag när de ställdes inför frågan 
vad de hade velat förändra eller göra om för att få bättre kunskap och kompetens för 
att kunna ge bättre palliativ vård. De önskade mer klinisk träning under utbildningen 
och då på bekostnad av seminarier som de upplevde fick väldigt stort utrymme.  
 
Skillnaderna på praktikplatserna under utbildningen togs upp av informant 1 som sa, 
“Och jag hade tur på mina VFU att jag fick se så mycket, men det var slumpen. 
Många av mina kollegor fick inte ens byta kateter på praktiken” 
 
Mer palliativ vård i utbildningen 

Samtliga informanter önskade mer undervisning om palliativ vård i 
grundutbildningen. Informant 4 uttryckte en saknad kring olika delar inom den 
palliativa vården “jag saknade kunskap kring hur man rent praktiskt tar kontakt med 
alla instanser som behövs när man har en död människa...kring efterlevnadssamtal 
med anhöriga...kring ledarskap för att kunna hålla spegling med kollegor efteråt”. 
 
Något som togs upp i flera av intervjuerna som förbättringsarbete inom utbildningen 
var en önskan om mer diskussion i form av patientfall. 

Jag tycker det är konstigt att det inte är fler fall i utbildningen, för om man ska prata 
om vårdvetenskap kan man lika gärna knyta ihop det med ett fall och utifrån det 
koppla ihop det med sjukdomar och diagnostik och behandling. (Informant 4) 

 
Fortsättningsvis menade en informant att all utbildning som gör att man kommer 
närmare verkligheten ökar lärandet vilket han påstår att man gör med 
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fallbeskrivningar och diskussion. En annan informant föreslog även lite mer 
rollspelsaktigt lärande där studenterna eller lärarna spelar upp situationer för att 
studenterna ska få en inblick i hur det kan vara som patient eller anhörig. 
 

Vidare framkom en önskan om att utbildningen ska börja beröra mötet med livets 
slutskede och döden utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv istället för ur ett 
medicinskt perspektiv, med sjukdom och behandling. Detta då alla patienter inte 
överlever den behandling som ges. Informant 2 sa,“I ett visst skede i en sjukdom är 
kanske inte första målet att de ska överleva tre månader till utan om de har tre veckor 
kvar så ska vi göra de tre veckorna så bra som möjligt” 

 
Erfarenhet och förutsättningar 
Resultatet visade att det krävs mer än kunskap från grundutbildningen för att kunna 
genomföra den palliativa vården väl vilket ledde till denna huvudkategori. 
 
Tid ger erfarenhet 
Många av informanterna menade att den bristande kunskapen som de upplevde som 
nya sjuksköterskor inom den palliativa vården berodde på avsaknad av erfarenhet. 
Informant 3 sa “Jag hade inte erfarenheten, jag visste inte hur jag skulle bete mig. 
Samtidigt skulle man vara ett stöd för anhöriga”.  
 
Det mest framstående i samtliga intervjuer kring erfarenheten var tidens betydelse. 
Detta uttrycktes genom att alla informanter menade att det blir lättare med tiden och 
att man som ny måste få testa den palliativa vården för att lära sig och att det bara är 
med tiden som man får den erfarenhet som behövs för att bli bekväm i samband med 
de svåra mötena. Den bristande erfarenheten som allmänsjuksköterskor har när de 
ställs inför palliativ vård blir tydlig när de möter situationer som de inte riktigt vet hur 
de ska hantera, menade informanterna. Informant 6 sa “Jag tycker ju att bemöta 
patienten kan man ju alltid göra, men för att det ska bli ett bra möte så behöver man 
mer än förkunskap, då måste man ha erfarenhet”. 
 
Ytterligare faktorer som påverkas av tiden och där med ökad erfarenhet är 
tillämpningen av kunskap kring olika symtomlindringar och när man ska ge vilket 
läkemedel, informant 2: “Det är mycket lättare nu om man säger så, jämfört med när 
jag var precis ny. Nu vet jag vad jag kan ge för att symtomlindra”. Något som får 
medhåll från andra informanter som berättade om hur tiden hade gett dem verktyg för 
att kunna svara på frågor och kunskapen att förklara varför de gjorde på ett visst sätt, 
nu kan de motivera för både sig själv och anhöriga och patienten varför de gör som de 
gör. 
 
Erfarenhet och eget ansvar 

Informanterna menade att när utbildningen inte gav tillräckligt med kunskap så 
behövde de införskaffa den på egen hand och att då de palliativa patienterna finns på 
alla avdelningar kan de inte väljas bort. Informanterna menade snarare att det var lika 
bra att börja jobba direkt med palliativa patienter för att på så sätt uppnå erfarenhet. 
Flera informanter berättade om vikten av att ta eget initiativ i inlärningsprocessen, 
informant 1: “Det var eget initiativ som krävdes under mina tre första månader som 



  
 

  10 

jag jobbade med kollegorna och följa med dem på dessa möten som de hade och se 
hur de arbetade”.  
 
Å andra sidan uttryckte sig andra informanter att en persons erfarenhet inte är 
överförbart till andra, utan de menade att palliativ vård är något man måste uppleva, 
något man måste få erfarenhet av och att allt inte går att läsa sig till. 
 
Kompetens och lämplighet 
Vikten av kompetens inom den palliativa vården kom upp under flera intervjuer, där 
informanterna la stor tyngd vid vissa egenskaper som de menade inte kan läras ut. 
Informant 1 sa “och ärligt talat, du är lite på fel plats om du inte kan bemöta en 
annan människa väl. Då ska du nog hoppa av! Det är sunt förnuft.”. Flera 
informanter menade att utbildningen lägger för stor vikt vid att forma personer med 
hjälp av vårdvetenskap istället för att hitta rätt människorför yrket, genom exempelvis 
ett lämlighetsprov, och sedan utbilda dem i symtom, diagnos och behandling. 
 
Andra förutsättningar för god palliativ vård 
Under analysen framkom andra faktorer som inte hade med grundutbildningen eller 
erfarenhet att göra, vilket resulterade i denna huvudkategori.  
 
Kommunikation med kollegorna och anhöriga 

En aspekt på kommunikationen som belystes av flera informanter var vikten av att 
diskutera med och lyssna på anhöriga för att sedan kunna fatta beslut i samråd med 
dem och patienten. En informant efterfrågade mer kunskap om kommunikation med 
anhöriga i palliativa situationer då informanten upplevde det som svårt att veta vad 
som ska sägas i dessa situationer. Dock menade samma informant att man inte alltid 
hade svaren vilket man inte får glömma.  
 
Vidare sa en informant:  

Det som det handlade om i den situationen och som det handlar om i de flesta 
andra situationer så är det samarbete mellan alla inblandade, att man gör på 
samma vis och att man har en bra kommunikation och en bra rapportering så 
man vet vad som har hänt och på det sättet lär man känna patienten och 
anhöriga på ett bra sätt så man kan tackla de bekymmer och behov som 
uppstår. (Informant 6) 

 

Informanten menade att bristande kommunikation förlänger vårdprocessen och tar tid 
som en palliativ patient inte har. En annan informant menade att kommunikation kan 
hjälpa en att förstå hur kollegor, patient och anhöriga tänker och på så sätt förstå deras 
beslut bättre och på så sätt erbjuda bättre palliativ vård.  
 

Behovet av kunniga och stöttande kollegor 

Alla informanter tog upp vikten av att ha bra och stöttande kollegor runt om kring sig. 
En informant sa att utan sina kollegor hade informantens första palliativa patientmöte 
inte blivit bra. Vidare sa informanterna att det var viktigt att ha erfarna kollegor som 
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de kunde fråga när de kände sig osäkra. Även för patienternas skull var det viktigt att 
ha erfarna kollegor runt omkring sig.  

Vi hade väldigt erfaren personal, undersköterskorna var lite äldre och hade varit 
med om mycket tidigare så de var väldigt bra. De visste vad som skulle göras och vad 
som inte behövdes göras. De var ganska så bra på att stanna upp och vara där. 
(Informant 4) 

 
Dock poängterade flera informanter att det finns förbättringsområden inom 
teamarbetet bland annat samarbetet med läkare. En informant upplevde exempelvis att 
samarbetet mellan sjuksköterskor och undersköterskor fungerade bra men att det 
sedan saknades ett bra samarbete med läkarna. En annan informant påpekade också en 
brist av stöttning från läkarna. 
 

Vidare påpekade informanterna att kollegorna var en stor del i lärandet och att bra 
kollegor hjälpte dem att få en känsla av trygghet på jobbet. Vid frågan om det fanns 
något som möjliggör god palliativ vård svarade informant 5 “Mina kollegor, de är de 
allra viktigaste, att man har stöttning i varandra.”. Även en annan informant 
påpekade kollegornas viktiga funktion och menar att, 

...det är det som är så skönt att kunna bolla mellan olika sjuksköterskor om det gäller 
medicinska frågor, liksom, ”hur hade ni gjort här?”, för även om min kompetens inte 
räcker till så finns det ju oftast någon annan som har haft mer och vet kanske hur 
man ska göra. (Informant 7) 

 
Anhörigas roll 
Att anhöriga spelar en stor roll inom den palliativa vården speglas även i våra 
informanters svar. De menade att det ingår i den palliativa vården att även ta hand om 
och se till de anhöriga nästan lika mycket som den palliativa patienten. Det kan enligt 
informanterna handla om allt från att kunna svara på frågor till att lyssna på deras 
önskemål och funderingar.  
 
Ibland kan det uppkomma oenigheter mellan patienter och deras anhöriga. 
Informanterna upplevde att det då uppstår en jobbig situation för sjuksköterskan som 
ska tillmötesgå både anhöriga och patienten. Detta gällde även när oenigheten finns 
mellan sjuksköterskor och anhöriga. En informant menar att ibland görs åtgärder som 
patienten inte har behov av utan det görs mer för att tillgodose anhörigas behov och 
stilla deras oro. Han poängterar att det också skall göras men att oenigheten ibland 
leder till stress hos sjuksköterskan.  

Men det är ju det här att se till behoven och skita lite i vad anhöriga tycker, just för 
att patienten ska få det så bra som möjligt. Anhöriga kan ibland vara så att de inte 
tycker att man ska ge så mycket smärtstillande och lugnande medan andra anhöriga 
är helt införstådda och har mer inställningen att ge så mycket som ni vill.  
(Informant 7) 

 
Informanterna upplevde även att det finns en stor skillnad i att prata med anhöriga och 
patienter. Informanterna anser att diskussion med vissa anhöriga och patienter går 
lättare, medan det är väldigt mycket svårare med andra. En av informanterna lägger 
stor vikt vid att förklara och poängtera att den upplevelse som anhöriga har av 
sjuksköterskan och dennes vård i patientens slutskede av livet aldrig kan förändras. 
Hon menar att det är självklart att patienten inte ska behöva känna någon smärta eller 
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ångest och att det är lika självklart att anhöriga inte ska behöva se något sådant. 
Avslutningsvis menar en annan informant att det är viktigt att ha anhörigas lidande i 
åtanke,  

För den patientens anhöriga kan det kanske vara den största katastrofen som de har 
varit med om i livet, att möta det samtidigt som det för oss kan vara vardag, ibland 
kan jag tycka att den balansen är lite svår. (Informant 2) 
 

Tid ger tid 

Många informanter pratade om tid och benämnde tidsaspekten som något 
begränsande. Med tidsaspekten menas tiden som finns till förfogande för att vårda 
samtliga patienter som allmänsjuksköterskan ansvarar för. Informanterna sa att en 
orsak till att vården blev lidande var vårdtyngden, att man förutom den palliativa 
patienten även hade en hel avdelning att ta hand om och att de på grund av den höga 
arbetsbelastningen inte kände att de gjorde ett bra jobb. Informant 4 sa“Det jag kan 
känna saknas är att man ska kunna utföra det, och det har med arbetsbelastningen att 
göra....Det kanske är så att man många gånger inte riktigt hinner stanna upp för att 
göra det bra.”. Det benämndes av informanterna som en konst att kunna vara 
närvarande hos patienterna när man visste vad som väntade på andra sidan dörren.  
 
En informant sa vidare att hon kände sig otillräcklig när hon inte hann med det hon 
ville, till exempel när anhöriga ansåg att patienten behövde ett visst läkemedel men 
hon visste att en annan patient behövde hjälpen mer just då, och fick bortprioritera 
den första patienten. 

Det som är viktigt är tid, fruktansvärt viktigt, när det handlar om palliativa patienter 
överhuvudtaget. För att, jag menar, det har inte så stor betydelse hur mycket 
erfarenhet jag har och hur mycket jag sett tidigare, om jag inte har tid till att kunna 
använda det. (Informant 6) 

 

DISKUSSION 
De viktigaste fynden i denna intervjustudie är att det finns en upplevd brist i 
grundutbildningen rörande palliativ vård. Då man enligt resultatet inte kan läsa sig till 
allt menade informanterna att det finns andra faktorer som påverkar möjligheten att 
genomföra god palliativ vård, däribland behovet av erfarenhet och stöttande kollegor.  
 
Metoddiskussion 
Valet att utföra en kvalitativ studie grundades på att studien syftade till ökad 
förståelse kring ett subjektivt område, specifika personernas upplevelser (Polit & 
Beck, 2012; Friberg, 2012). Därför var en kvantitativ studie direkt opassande, då det 
hade inneburit ett objektivt synsätt (Polit & Beck, 2012) och därför inte hade syftat till 
att förstå upplevelser. Vidare grundades valet att göra en studie med induktiv ansats 
på att upssatsförfattarna inte hade någon hypotes i grunden, vilket är ett krav för en 
deduktiv ansats (Polit & Beck, 2012).  
 
Datainsamlingsmetod 

Genom att välja intervjuer som datainsamlingsmetod bygger studien på 
informanternas uppfattningar och föreställningar kring det ämne som undersöks och 
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kan därför varken ses som “falska” eller “sanna” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, och 
Wängnerud, 2003). I en enkätstudie samlas information från många personer in 
(Denscombe, 2000) vilket inte är passande för denna studie då den snarare syftar till 
djupare förståelse av problemområdet. Vidare menar Denscombe (2000) att intervjuer 
som sker “ansikte mot ansikte” leder till att forskaren kan förvänta sig fylligare och 
mer detaljerad data. 
 
Formatet med semistrukturerade intervjuer har fungerat som en tillfredsställande 
metod då det underlättade att alla informanter fick samma frågor, om än inte i samma 
ordning. Att vi i och med detta val också fick möjligheten att ställa liknande 
följdfrågor uppskattades då det blev lättare att tydliggöra vad informanterna menade. 
På samma sätt upplevs informanternas möjlighet att svara med sina egna ord vara 
värdefullt för studien, något som Kristensson (2014) menar inte hade varit möjligt om 
en alltför strukturerad intervju hade genomförts. En öppen intervju såsom den 
beskrivs av Kristensson (2014) och Dalen (2015) hade möjligen kunnat användas för 
att med informanternas ökade inflytande över innehållet i intervjun ge en ännu 
djupare bild av ämnet. Hade det å andra sidan varit en enkätstudie hade vi varit mer 
begränsade i intervjuutförandet. Då hade inte frågorna kunnat reglerats eller följts upp 
när studien väl var igång, vilket gör en kvalitativ studie mer flexibel än en kvatitativ 
(Kristensson, 2014). Valet att ha endast sju informanter anses inte ha varit av stor 
betydelse då intervjuerna bedöms vara av hög kvalitét vilket gav den 
informationsrikedom som ansågs behövas. Kvalitén på intervjuerna motiveras med att 
intervjuguiden var väl inarbetad hos författarna redan innan intervjuerna 
genomfördes. 
 
Användandet av en intervjuguide gjorde det möjligt att hålla en röd tråd under hela 
intervjun och att det gav en trygghet att ha förberedda frågor att ställa. 
Uppsatsförfattarna var även väl förtrogna i ämnet efter att ha läst både litteratur och 
vetenskapliga artiklar. Något som Kristensson (2014) menar ligger till grund för att 
kunna ställa relevanta frågor och strukturera upp intervjun. Båda uppsatsförfattarna 
var närvarande under samtliga intervjuer, med en växelvis men tydlig rollfördelning. 
Den ene agerade intervjuare och den andre agerade som en blandning av observatör 
och sekreterare. I sin roll som sekreterare noterade uppsatsförfattaren om intervjuaren 
missat någon fråga eller om det behövdes några kompletterande uppgifter, vilka i så 
fall togs upp i slutet av intervjun. Genom att utföra intervjuerna på detta sätt upplevde 
författarna att de kunde komplettera varandra på ett mer tillfredsställande sätt, då 
risken för att missa någon väsentlig fråga var väldigt liten. Dessutom blev båda väl 
inkörda i intervjuguiden vilket gjorde att intervjuerna blev bättre för varje gång.  
 
Urvalsprocessen 

Då syftet för denna intervjustudie är att belysa allmänsjuksköterskors upplevelse av 
grundutbildningens förberedande roll inför palliativ vård samt undersöka vad som 
ytterligare krävs för ett gott palliativt vårdande så valdes en kvalitativ studie då 
urvalet av informanter inte på samma sätt styrs av krav på att vara representativa för 
populationen, till skillnad mot en kvantitativ studie. Detta då en kvalitativ studie inte 
har för avsikt att kunna generaliseras utan snarare har målet att uppnå en spridning 
eller överförbarhet av upplevelser eller uppfattningar. Därför anser vi att det är en 
passande metod för vår studie.  
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De olika urvalsmetoder som rekommenderas för en kvalitativ intervjustudie är bland 
annat snöbollsmetoden, det avsiktliga urvalet och bekvämlighetsurval (Kristensson, 
2014). På grund av detta valdes delvis bekvämlighetsurval, då vi frågade enhetschefer 
på avdelningar som vi kände till inom Kronobergs län, samt maximalt varierat urval, 
som är en typ av avsiktligt urval, då författarna sökte allmänsjuksköterskor på olika 
avdelningar. Detta gjordes för att få en variation och därmed förhoppningsvis få lite 
nyanser på informationen som samlades in (Polit & Beck, 2012). De valda metoderna 
för urval ansågs vara lämpligast då författarna nådde ut till önskad målgrupp. 
Enhetscheferna skickade ut informationsbladet till sina allmänsjuksköterskor som 
sedan anmälde sitt intresse till enhetschefen som i sin tur meddelade oss. Det ansågs 
vara en lättarbetat urvalsmetod då vi fick informanter på ett snabbt och smidigt sätt 
samtidigt som vi fick enhetschefernas gav sitt godkännande vilket var ett krav från 
Linnéuniversitetet. En annan urvalsmetod, där vi inte hade gått via enhetscheferna 
direkt, hade försvårat arbetet då kontakt med dels enhetscheferna för sig och dels 
informanterna för sig hade krävts.   
 

Den valda metoden ansågs även lämpligare än t.ex. snöbollsmetoden, där en 
informant tipsar om en annan osv. (Polit & Beck, 2012; Kristensson, 2014). Att en 
informant tipsar om en annan som i sin tur tipsar om en annan anses inte som en 
lämplig metod då studien syftar till ökad förståelse i allmänhet. Därför söktes 
allmänsjuksköterskor från olika palliativa verksamheter för att få en tydligare och mer 
nyanserad bild såsom maximalt varierat urval ger. Med snöbollsmetoden hade risken 
varit stor att informanterna endast jobbade på en och samma avdelning vilket hade 
minskat variationen av den insamlade informationen.   

De valda inklusion- och exklusionskriterierna användes för att få fram de mest 
informationsrika informanterna. Till exempel valdes ett års erfarenhet av palliativ 
vård för att informanterna som ställer upp ska kunna jämföra hur det var som ny inom 
den palliativa vården jämfört med hur det är nu med mer erfarenhet. Vi upplever att 
svaren som vi fick av informanterna innehöll mycket kunskap. Hade informanterna 
inte haft ett års erfarenhet hade det funnits en risk för mindre innehållsrika svar och 
det kunde ha påverka resultatet negativt.  

Rekommenderat antal informanter vid en intervjustudie är åtta till tio stycken 
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, och Wängnerud, 2003). Uppsatsförfattarna upplevde 
dock en datamättnad efter sju intervjuer vilket motiverar vårt val att inte inkludera fler 
informanter. Informanterna i denna intervjustudie var i åldrarna mellan 24 och 38 år 
gamla, det var både män och kvinnor. Denna information finns inte med i tabellen 
över informanterna då det hade gjort det möjligt att identifiera dem, och eftersom 
informanterna hade lovats full anonymitet ansågs detta inte vara möjligt att redovisa. 
Då vi inte heller är intresserade av att skilja på män eller kvinnors upplevelse utan 
endast allmänsjuksköterskors generella upplevelser anses information om kön inte 
tillför något med tanke på vårt syfte.  
 
Analysprocessen 

Baserat på syftet anses den valda analysmetoden som beskrivs i metoddelen vara den 
bäst lämpade då den hjälpte oss att strukturera upp resultatet och på så sätt hitta 
likheter, skillnader och mönster. Metoden valdes då den omnämns i litteratur rörande 
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forskning inom hälso- och sjukvård (Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2012; 
Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  
 
Då uppsatsförfattarnas handledare följde analysprocessen, fick se exempel på 
analysen och ge feedback kontinuerligt anser uppsatsförfattarna att analysens 
tillförlitlighet och därmed resultatets tillförlitlighet vara hög, detta med grund i att 
handledaren har kunnat följa varje steg i analysen. Att författarna först analyserade 
individuellt och fick liknande resultat höjer även tillförlitligheten (Kristensson, 2014).  
 
Resultatet anser uppsatsförfattarna inte vara generaliserbart. De grundar denna åsikt 
på att studien innefattade endast sju informanter från en avgränsad del i Sverige, dock 
uttryckte alla informanter liknande åsikter på samtliga frågor vilket i sig ökar 
generaliserbarheten. Något som hade kunnat öka överförbarheten hade varit om 
studien hade haft fler informanter och att informanter från andra delar av Sverige hade 
deltagit och inte bara allmänsjuksköterskor från Kronobergs län.  
 
Etiska övervägande  
Att författarna och informanterna tillsammans signerade ett samtyckesavtal innebar 
att författarna ålade sig att följa Helsingforsdeklarationen. Den applicerades av 
uppsatsförfattarna genom att under hela uppsatsen. Data rörande informanterna har 
hållits begränsat för att inte avslöja deras identitet, vidare har vi inte angivit exakt var 
avdelningarna finns i Kronobergs län för att ytterligare försvåra en identifiering. All 
insamlad data har överförts till ett USB-minne och förvarats säkert så att ingen annan 
har kunnat ta del av informationen utöver uppsatsförfattarna. Efter inlämningen av 
uppsatsen har all information raderats. Vi anser att vi har haft bra etiska överväganden 
och följt dessa under hela uppsatsprocessen. Avidentifieringen har försökts hålla så att 
enhetscheferna inte heller ska veta exakt vilken informant som sagt vad, detta har 
dock varit svårt då antalet informanter är så pass få och deras yrkesverksamma längd 
inom den palliativa vården är så pass varierande.  
 
Valet av att genomföra inspelningarna via mobiltelefon ansågs först vara osäkert 
säkerhetsmässigt av såväl uppsatsförfattarna som av handledaren. Därför kontaktades 
Etikkommitén Sydost för att klargöra om denna inspelningsmetod innebar onödiga 
säkerhetsrisker, vilket de menade inte var en säkerhetsrisk.  
 
Resultatdiskussion 
I den utförda intervjustudien framkom en önskan om mer undervisning om palliativ 
vård i grundutbildningen, både teoretisk och praktikskt, något som styrkts av tidigare 
forskning. Dame och Hoebeke (2016) visar exempelvis i sin studie på ett behov av 
mer undervisning om palliativ vård i utbildningen för att förbereda blivande 
sjuksköterskor inför möten med dessa patienter. De föreslår också mer praktisk 
övning, bland annat i form av simuleringar, något som även gavs som förslag i vårt 
resultat där det efterfrågades mer undervisning i form av rollspel. Dame och Hoebeke 
(2016) menade även att palliativ vård borde ingå mer i läroplanen än vad det gör idag 
för att de nyblivna sjuksköterskorna ska kunna ta bättre hand om de döende 
patienterna. 

Strang et al. (2014) visade i sin studie att det finns en osäkerhet bland studenter i 
palliativa situationer som för dem var nya och okända. Studenterna i deras studie 
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uttryckte en önskan om mer kunskap kring ämnet men även en förhoppning om att det 
skulle bli enklare med mer erfarenhet. Informanterna i vårt reultat uttrycker sig på ett 
liknande sätt kring detta. Bland annat att det behövs mer läkemedelsundervisning och 
mer diskussioner kring döden för att kunna vara bättre förberedd när man kommer ut i 
yrkeslivet. Vårt resultatet visar även att allt som för studenterna närmare verkligheten 
under utbildningen kommer att öka förutsättningarna för lärandet och användandet av 
kunskapen i praktiken.  

Enligt Willman (2013) och Mistry et al. (2015) kan avsaknaden av palliativ 
undervisning och den bristande kunskapen hos sjuksköterskor i slutändan leda till att 
patienten blir lidande. Vår tolkning blir i förlängningen att det finns en direkt 
koppling mellan sjuksköterskors kompetens och patientens möjlighet till att få rätt 
vård när det kommer till exempelvis symtomlindring, något som även får stöd av 
Gorlén et al. (2003). Detta innebär att patientperspektivet blir åsidosatt för att 
vårdpersonalen inte är kompetent nog inom området, något som i sin tur går emot 
Socialstyrelsen (2013) som säger att palliativ vård ska utgå från ett patientperspektiv. 
Att sjuksköterskans kunskap och kompetens inte räcker till på grund av bristande 
utbildning kan därför leda till onödigt lidande. Då sjuksköterskeyrket är ett så viktigt 
arbete som det är anser vi att det inte finns plats för okunskap när det handlar om vård 
i livets slutskede. En patient som redan har ett stort lidande i form av en obotbar 
sjukdom bör inte behöva utsättas för ytterligare lidande. Eftersom det finns en direkt 
koppling mellan sjuksköterskans kompetens och patientens möjlighet till bra palliativ 
vård anser vi vidare att det är skrämmande att man inte gör något åt okunskapen som 
framkommit i denna uppsats och i tidigare forskning. 

Resultatet i vår intervjustudie pekar på att det inte alltid går att lära sig palliativ vård, 
dels för att verkligheten ibland är långt ifrån det som står i litteraturen och dels för att 
i somliga fall saknar personen de icke förvärvsbara kompetenser som krävs för att 
bemöta dessa patienter och dess anhöriga på ett riktigt sätt. Vidare menar 
informanterna i denna intervjustudie att tiden har varit betydelsefull för deras 
utveckling och utvecklingen av deras vårdande. Detta stöds av Wilson, Avalos och 
Dowling (2016) som visar i sin studie att ju längre en sjuksköterska har jobbat desto 
säkrare känner sig sjuksköterskan på sin arbetsuppgift inom den palliativa vården. 
Även Benner (2001) stödjer detta med sin teori kring sjuksköterskans 
utvecklingsfaser, där tiden är det avgörande för erfarenheten. Desto längre 
sjuksköterskorna har jobbat desto säkrare känner de sig. Informanterna i vårt resultat 
säger också att trots att man försöker bemöta patienter på bästa sätt när man är ny 
inom den palliativa vården innebär det inte att det blir ett bra möte, då förkunskap inte 
alltid är tillräckligt. Ibland behövs ytterligare erfarenhet, vilket är något som kommer 
med tiden. 

Resultatet visar också vikten av att ha erfarna kollegor runt omkring sig, några 
informnter har även sagt att om det inte varit för kollegorna så hade det första 
palliativa mötet inte blivit bra. Det här resultatet får även stöd från Wilson et al. 
(2016) som menar att det skulle var till nytta för oerfarna allmänsjuksköterskor att få 
arbeta tillsammans med mer erfarna sjuksköterskor. Dock kan inte erfarenhet 
överföras mellan olika personer, något som stämmer väl överens med Pesut, Potter, 
Stajduhar, Sawatzky, McLeod, och Drabot (2015) studie som menar att erfarenhet är 
bäst självupplevd. Det är alltså angeläget att ha erfarna kollegor runt omkring sig men 
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inte någon garanti för att den oerfarna sjuksköterskan ska tillgodogöra sig erfarenhet, 
den måste alltid upplevas individuellt. 

En av de fyra hörnstenarna inom den palliativa vården som nämns av Socialstyrelsen 
(2013) är samarbete mellan olika professioner och även under vår studie har flera av 
informanterna berättat om vikten av ett fungerande teamarbete, och hur de upplever 
att det finns en distans till och brister i samarbetet med framförallt läkarna. Detta blir 
intressant i jämförelse med Clarke och Ross (2006) som i sin studie menar att 
sjuksköterskor blir stärkta av multiprofessionella arbetslag och av erfarna 
sjuksköterskor och läkare som fungerar som förebilder.  
 
Inom vård i livets slutskede ges inga andra chanser. Avtrycket som du lämnar hos de 
anhöriga är något som de kommer bära med sig för all framtid. Ur patientens och 
anhörigas synvinkel är allmänsjuksköterskans handlingar avgörande för hur värdig 
döden blir. Det måste alltså bli rätt från början. Men ges sjuksköterskor möjligheten 
att utöva god palliativ vård såsom förutsättningarna inom vården ser ut idag, med den 
bristande utbildningen som enligt informanterna i vår intervjustudie inte ger möjlighet 
till tillräckligt lärande inom den palliativa vården? Kan man garantera patienterna en 
vård grundad i patientperspektivet med den begränsade tiden som sjuksköterskor 
generellt har då de har hand om flertalet patienter som alla har lika viktiga behov? 
Leder bristen på sjuksköterskor till att nya sjuksköterskor inte får den introduktion de 
hade behövt, för att kunna bli självständiga och utföra en god vård?  
 
Slutssats 

Sammafattningsvis upplevde allmänsjuksköterskorna som deltog i den utförda 
intervjustudien att mer palliativ undervisning under grundutbildningen behövs för att 
förbättra förutsättningarna för god palliativ vård. Dock poängteras det att oavsett hur 
mycket teoretiskt kunskap allmänsjuksköterskan besitter så krävs det erfarenhet för att 
utföra den palliativa vården på bästa möjliga sätt. Ytterligare en förutsättning som 
framkom var att kommunikationen mellan professionerna bör fungera bra för optimal 
palliativ vård. Vidare konstaterar vi även att ett fungerande teamarbete är en viktig del 
av vården i livets slutskede. 
 
Utifrån vårt resultat samt tidigare utförd forskning anser vi att det bör bedrivas mer 
forskning kring kunskapsbristen inom palliativ vård bland allmänsjuksköterskor med 
mål att i förlängningen förändra grundutbildningens uppbyggnad kring palliativ vård.  
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Bilagor 
Sjuksköterskans kompetensområde   Bilaga 1 
I utbildningsplanerna står det beskrivet vilka färdigheter och förmågor en nyexaminerad 
sjuksköterska ska besitta för att få sin examen och därigenom övergå till att beskrivas 
som en allmänsjuksköterska. I utbildningsplanen för sjuksköterskor vid 
Linnéuniversitetet från höstterminen 2015 (Linneuniversitetet, 2015) står det bland 
annat att en nyexaminerad sjuksköterska ska kunna: visa förmåga att självständigt och i 
samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov, upprätta 
omvårdnadsplan samt ge vård och behandling, visa förmåga att identifiera behov av och 
genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete, visa förmåga till lagarbete och 
samverkan med andra yrkesgrupper samt visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att 
hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån patientens behov (s. 1-
2). Detta överensstämmer väl med den senaste utgivna kompetensbeskrivningen från 
Socialstyrelsen, som släpptes 2005 (Socialstyrelsen, 2005). Dessa förmågor visar 
tydliga samband med de fyra hörnstenarna (Socialstyrelsen, 2013) och kan därför anses 
vara nödvändiga för förutsättningen till god vård i livets slutskede.  
 

Efter en genomgång av flera utbildningsplaner kan uppsatsförfattarna även konstatera 
att det idag ingår ca 7,5 högskolepoäng som berör palliativ vård på olika 
sjuksköterskeprogram i Sverige (Linnéuniversitetet, 2015; Mälardalens högskola, 2016; 
Mitt universitet, 2013; Uppsala Universitet, 2013; Malmö Högskola, 2016; Lunds 
Universitet, 2015). 
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Information till enhetschefer   Bilaga 2 
 
Hej! 
 
Vi har nu blivit tilldelade en handledare och har fått klartecken för att genomföra vår 
studie! Här kommer lite information till dig som avdelningschef, den bifogade filen är 
information till informanterna som vi gärna ser att du skickar/lämnar ut till dina 
allmänsjuksköterskor.  
 
Som vi berättade sist vi hade kontakt så vill vi undersöka allmänsjuksköterskans 
upplevelse av att vårda patienter i livets slutskede. Därför behöver vi komma i kontakt 
med allmänsjuksköterskor som har minst ett års erfarenhet av vård av patienter i livets 
slutskede. Sjuksköterskorna ska inte ha någon specialistutbildning. 
 
Vi vill undersöka detta område då vi anser att det är ett viktigt ämne eftersom alla 
sjuksköterskor på ett eller annat sätt kommer i kontakt med palliativa patienter, oavsett 
avdelning. Vi båda känner att som blivande allmänsjuksköterskor hade vi kunnat ha 
nytta av mer kunskap inom området. 
 
Intervjuerna kommer att ske individuellt med varje sjuksköterksa vid en tid och på en 
plats som de själva har valt. Intervjuerna kommer att spelas in.  
Därefter kommer vi ordagrant skriva ner intervjuerna för att sedan avidentifiera och 
analysera dem, man kommer inte kunna utläsa från vilken avdelning sjuksköterskorna 
kommer ifrån.  
Sjuksköterskorna har rätt till att under hela processen avbryta sitt deltagande utan att 
ange anledning. Om du önskar att få ta del av den klara uppsatsen, meddela oss detta! 
Vi räknar med att intervjuerna kommer ta max 60 minuter.  
 
Vi kommer ta hänsyn till Helsingforsdeklarationen samt Etikkommittén Sydosts 
riktlinjer under hela uppsatsprocessen. Informationen kommer hanteras på ett sådant sätt 
att obehöriga inte får tillgång till det för att bevara sjuksköterskornas anonymitet och för 
att sekretessen inte ska riskeras. Det är endast vi och vår handledare som kommer ta 
direkt del av materialet och materialet kommer förstöras när uppsatsen är färdig och 
godkänd. 
 
Vi hoppas att detta låter som något ni fortfarande kan tänka er delta i nu när ni fått mer 
information. 
Vid några frågor, kontakta oss! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Paulina Kristensson  Emil Elmqvist 
pk222gr@student.lnu.se   ee222qk@student.lnu.se  
0768532632    0730478506 
 
Handledare: 
Stig Wenneberg  
Lektor i Vårdvetenskap 
stig.wenneberg@lnu.se 
0739122347 
 

mailto:pk222gr@student.lnu.se
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mailto:stig.wenneberg@lnu.se


  
 

  

Information till informanter   Bilaga 3 
 
Hej! 
 
Vi är två sjuksköterskestudenter vid Linnéuniversitetet i Växjö som nu ska skriva vår C-
uppsats. 
Vi ska skriva om allmänsjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter i livets 
slutskede och söker därför informanter till en intervjustudie. 
 
Vi behöver komma i kontakt med allmänsjuksköterskor som har minst ett års erfarenhet 
av vård av patienter i livets slutskede. Sjuksköterskorna ska inte ha någon 
specialistutbildning. 
 
Intervjuerna kommer att ske individuellt vid en tid som passar dig och på en plats som 
du själv har valt och spelas in. Därefter kommer vi ordagrant skriva ner intervjuerna för 
att sedan avidentifiera och analysera dem. Du har rätt till att under hela processen 
avbryta ditt deltagande utan att ange anledning. Om du önskar att få ta del av den klara 
uppsatsen ange det vid intervjutillfället. Vi räknar med att intervjuerna kommer ta max 
60 minuter! 
 
Vi kommer ta hänsyn till Helsingforsdeklarationen samt Etikkommittén Sydosts 
riktlinjer under hela uppsatsprocessen. Informationen kommer hanteras på ett sådant sätt 
att obehöriga inte får tillgång till det för att bevara din anonymitet och för att 
sekretessen inte ska riskeras. Det är endast vi och vår handledare som kommer ta direkt 
del av materialet och materialet kommer förstöras när uppsatsen är färdig och godkänd. 
 
Vi ser fram emot ert deltagande i vår studie. 
Vid några frågor, kontakta oss! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Paulina Kristensson  Emil Elmqvist 
pk222gr@student.lnu.se   ee222qk@student.lnu.se  
0768532632    0730478506 
 
Handledare: 
Stig Wenneberg  
Lektor i Vårdvetenskap 
stig.wenneberg@lnu.se 
0739122347 
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Intervjuguide    Bilaga 4 
 
Inledande frågor 

*Ålder? 

* Vilket år klar med grundutbildningen? Hur länge jobbat inom vården? 
* Hur länge har du jobbat inom palliativ vård som leg. SSK? 
 
1. Berätta om ditt första patientmöte inom palliativ vård,   * Fanns det något som 
underlättade/möjliggjorde god vård?   * Upplevde du något hinder som försvårade 
möjligheten att ge god palliativ vård?  
 
2. Hur upplevde du att din förkunskap/förförståelse om det palliativa området var?  
*Vilken typ av tidigare kunskap om palliativ vård hade du från t.ex. 
arbetsplatser/grundutbildningen? (teoretisk och/eller praktisk kunskap?)  
 
3. Vad upplever du som svårast med den palliativa vården?  * Upplevde du att du 
saknade kunskap när du började jobba inom den palliativa vården?   * Kan du berätta 
vilken typ av kunskap du saknar idag? 
* Upplever du att det finns förbättringsområden inom t.ex. grundutbildningen eller inom 
ramen för teamarbetet? 
 
4. Anser du att du alltid kunnat utföra god palliativ vård utifrån din kunskap, kompetens 
och erfarenhet?   * Om nej, vad har du saknat? Ge specifikt exempel  * Om ja, vad har 
du haft med dig sedan tidigare som hjälpt till? Kan du utveckla ditt svar? 
 
5. Hur upplever du möjligheten till att föra fullgod kommunikation med 
patient/närstående/kollegor på din arbetsplats?  
*Vilka annan kompetens är viktig för patientsäker vård?  
 
6. Hur upplever du att din kunskap kring symtomlindring och ev. andra aspekter har 
påverkat mötet med patienten som erfaren SSK?  
* Vad hade du velat förändra/göra om (för att få bättre kunskap/kompetens för att kunna 
ge bättre palliativ vård/…) 
 
Avrundning 
Detta var våra frågor, finns det något som du vill tillägga eller fråga om kring 
kunskap/erfarenhet/kompetens innan vi avslutar intervjun?



 

 
 

Exempel på analys         Bilaga 5 
Radnumrering Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

Q1  
93-94 

Och ärligt talat, du är lite på fel plats om du inte 
kan bemöta en annan människa väl. Då ska du 
nog hoppa av! Det är sunt förnuft.  

Du är på fel plats om 
du inte kan bemöta en 
annan människa väl 

Kan man så 
kan man 

Kompetens och 
lämplighet 

Erfarenhet och 
förutsättningar  

Q6 
48-49, 51 

Jag tycker ju att möta patienten kan man ju alltid 
göra, men för att det ska bli ett bra möte så 
behöver man mer än förkunskap, då måste man 
ha erfarenhet... Palliativ vård handlar så mycket 
om att se till alla behov 

för att det ska bli ett 
bra möte så behöver 
man mer än 
förkunskap, då måste 
man ha erfarenhet... 
det handlar om att se 
till alla behov. 

Erfarenhet är 
förutsättning 
för ett bra 
möte. 

Tid ger erfarenhet Erfarenhet och 
förutsättningar  

Q5 
127-129 

Sen vet jag att det finns de som jobbar ännu mera 
i de här teamen, med teamkonferens/teamträffar. 
Där man diskuterar fram en lösning tillsammans, 
det kan jag sakna lite här. 

Jag vet andra som 
jobbar mer med 
teamträffar, det kan 
jag sakna lite här. 

Önskan efter 
mer 
teamarbete. 

Kommunikation 
med kollegor och 
anhöriga 

Andra 
örutsättningar 
för god palliativ 
vård. 

Q6  
91-95 

allt arbete som gör att man kommer närmare det 
verkliga, vilket man gör med fallbeskrivningar 
och diskussion, då tror jag man lär sig mer, men 
sen är det ju ett så komplext och svårt område, 
det är väldigt svårt att på något sätt läsa sig till 
eller träna sig till, att lära sig att sitta öga mot öga 
med en anhörig som precis förlorat sin man, sin 
son, eller något.   

men sen är det ju ett 
så komplext och svårt 
område, det är väldigt 
svårt att på något sätt 
läsa sig till eller träna 
sig till 

svårt att läsa 
eller träna sig 
till 
palliativvård 

Bristande 
kunskap i 
utbildningen 

Utbildning 

 
 
 



 

 
 

Samtyckesavatal    Bilaga 6  
 
Lite information innan vi kan börja.  
 
Intervjun kommer att spelas in på mobiltelefon på flygplansläge. Den information som 
du lämnar kommer att behandlas säkert så att ingen obehörig kommer kunna ta del av 
den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att du inte kan identifieras. 
Resultatet kommer att presenteras i resultatdelen av vårt examensarbete och vidare 
diskuteras i Resultatdiskussionen. Vi kommer ta hänsyn till Helsingforsdeklarationen 
samt Etikkommittén Sydosts riktlinjer under hela uppsatsprocessen. Dina rättigheter 
inför arbetet är: 

x Du har rätt att när du vill under processen avbryta ditt deltagande utan att ange 
en anledning. 

x Du har rätt till total anonymitet.  
x Du har rätt till att ta del av den färdiga uppsatsen.  

 
När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer den att publiceras i databasen 
DiVA. Inspelningarna och den transkriberade texten kommer att förstöras när 
examensarbetet är godkänt.  
 
Vi önskar även att få återkomma med tilläggsfrågor eller förtydligande efter intervjun, 
meddela författarna vid intervjun om detta inte är okej.   
 
Författarna är införstådda med sina skyldigheter och informanternas rättigheter, och 
lovar att följa dessa.  
 
Paulina Kristensson                Emil Elmqvist 
 
____________________                     ____________________ 
 
Jag har mottagit information om studien och förstått innebörden med att delta i studien. 
 
Namn: 
 
____________________ 
Underskrift: 
 
____________________ 
Datum: 
 
____________________ 
 
Tack för ditt deltagande! 
Paulina och Emil -  
 
 
 
 



  
 

  

Etisk egengranskning    Bilaga 7  

  Ja Kanske Nej 

1 

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

  x 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna 
(även sådant som inte avviker från rutinerna men som är 
ett led i studien)? 

  x 

3 
Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 
påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som 
innebär en uppenbar risk att påverka?  

  x 

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

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 
barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions-
nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom 
patienter eller studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  x 

6 Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 
vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande.   x 

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till 
fysisk person) och anmälas till registeransvarig person 
(PUL- ansvarig).   

  x 

8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 
anpassat till nivån på studien. x   

9 

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. (För studier 
med minderåriga krävs vårdnadshavares godkännande t ex 
vid enkäter i skolklasser.) 

x   

10 

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   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och 
ansvariga för studien är namngivna (student och 
handledare) 

x   


