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Sammanfattning: 
 

Bakgrund: Döende patienter väcker mycket känslor hos dem som vårdar. Denna 

vård ställer också mycket höga krav på professionellt bemötande från 

sjuksköterskorna. Svårigheter kan uppstå eftersom många patienter i palliativt skede 

vårdas på avdelningar som inte är specialiserade för detta.  

Syfte: Att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda palliativa patienter i 

sent skede i sluten somatisk vård på allmänmedicinsk avdelning. 

Metod: En enkät skickades ut till femtio sjuksköterskor på en medicinsk klinik och 

svarsfrekvensen var 44 % (n= 22). Svaren på de öppna frågorna analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde 

att anhörigbemötande och symtomlindring var viktiga men svåra områden. De 

önskade mer utbildning och stöd i form av reflektion. Tidsbrist var en bidragande 

orsak till att de inte kunde ge den vård de ville ge. 

Slutsats: Sjuksköterskor på allmänmedicinsk avdelning behöver mer utbildning i 

palliativ vård och önskar stöd i form av regelbunden reflektion. Information till 

anhöriga och patienter i form av brytpunktssamtal är en viktig aspekt för att kunna 

ge bra vård i livets slut. 
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Inledning 

 
Att vårda döende patienter väcker mycket känslor hos dem som vårdar. Det ställer också höga 

krav på att sjuksköterskor är professionella i mötet med patienter och anhöriga. På 

akutvårdsavdelningar vårdas ett större antal patienter i sent palliativt skede. Det kan medföra 

svårigheter att vårda döende patienter samtidigt som kurativa vårdas. Därför vill vi undersöka 

sjuksköterskors upplevelser och tankar kring just detta. 

 

Bakgrund 

Synen på döden 

Det finns tre historiska förhållningssätt till döden: traditionellt, modernt och postmodernt. 

Alla tre förhållningssätten kan existera samtidigt. Enligt det traditionella förhållningssättet, 

som tillkom under bondesamhället, är döden en naturlig del av människans liv och angår alla 

runt omkring. Inom det moderna förhållningssättet, som uppkom under industrisamhället, tas 

vården av döende människor över av professionella vårdare på sjukhus. Döden har blivit mer 

undanskymd. I ett postmodernt förhållningssätt till döden är självbestämmande och valfrihet 

en stor och viktig del. Människan försöker att styra händelseutvecklingen genom att ta 

kontroll. Det professionella sättet att tolka döende, död och sorg ifrågasätts. Många tar också 

avstånd från religiösa tolkningar och ritualer men känner samtidigt osäkerhet inför hur de ska 

hitta ett eget sätt att hantera svår sjukdom, död och sorg (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 

2009) 

 

Döden och sjukvården 

Döden är en del av livet. De som avlider borde få samma uppmärksamhet och kärleksfulla 

vård som de som föds. I båda fallen behöver individen bli hjälpt, sedd och bekräftad. Så är det 

emellertid inte alltid i dag (SOU 2001:6). 



 

 

 

2 

 

Det är meningsfullt att definiera tidpunkten när dödsprocessen börjar för att det påverkar 

personalens inställning till den vård de ger. Patienter som är döende har särskilda behov t.ex. 

är det viktigt att avsluta onödig behandling och att ge anhöriga tydlig information. Svårigheter 

kan uppstå om motsättningar råder kring patientens vårdnivå. Dessa svårigheter kan störa 

patientens sinnesfrid samt leda till ångest för anhöriga (Birgegård & Glimelius, 1991).  

En av sjuksköterskors största utmaningar är att vårda en patient som är döende. Omvårdnaden 

har en central plats i vården av dessa patienter och sjuksköterskan ansvarar för att samordna 

de olika vårdinsatserna. Därför är det viktigt att sjuksköterskan har erfarenhet och förmåga att 

tolka patientens symtom och behov (Ahlner-Elmqvist, 2001). 

Att möta döden i sitt arbete kan vara ångestskapande. Om vårdarens egen dödsångest är 

obearbetad kan det leda till att vårdpersonalen undviker att möta patientens oro och förtvivlan. 

Det är viktigt som personal att bearbeta sin egen inställning till döden för att inte orsaka 

patienten lidande (Arlebrink, 1999). 

 

Palliativ vård 

På 1960-talet i Storbritannien och på 1980-talet i Sverige växte det fram särskilda vårdformer 

för vård i livets slutskede i protest mot bristerna i omvårdnaden av döende. Numera 

uppmärksammas vård i livets slutskede mer men samtidigt visar aktuell forskning att de flesta 

patienter i Sverige dör på sjukhus (ej hospice eller palliativ enhet) eller särskilt boende 

(Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2009).  

Ordet palliativ betyder både ett lindringsmedel och en lindrande egenskap. En palliativ 

handling är att palliera som betyder att bemantla, dölja och tillfälligt lindra. I ordböckerna 

finns det två innebörder: lindring utan att bota och att skyla över och dölja. Ordet pallium är 

latin och betyder kappa eller mantel (Jakobsson, Andersson & Öhlén 2009).  

Palliativ vård betyder vård i livets slutskede. Den ska vara en aktiv helhetsvård av hela 

människan och dennes närstående när patienten inte längre svarar på botande behandling och 

sträcka sig hela vägen fram till döden. Kontroll och lindring av smärta och andra symtom är 

av stor betydelse. Andra symtom kan vara problem av psykologisk, social och existentiell art. 
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Den palliativa vården måste kunna erbjuda patienten en mängd stödåtgärder för att denne ska 

kunna leva ett så aktivt liv som möjligt så länge som möjligt (SOU2001:6). 

Förutsättningarna för den palliativa vården kan se olika ut. Det beror på när i livscykeln döden 

inträffar, var den döende patienten vårdas och hur den sociala situationen ser ut för patienten 

och dennes anhöriga (Kallenberg & Ternestedt, 1995 ). 

Palliativ vård är en multiprofessionell vård av människor med allvarlig, livshotande sjukdom. 

En helhetssyn och kompetens som fokuserar på alla dimensioner hos patienten och dennes 

familj krävs för att ge en god vård. Målet med vården är att tillföra livskvalitet och ett värdigt 

slut. För detta krävs stor professionell skicklighet för att kunna utveckla en relation, att kunna 

ta svåra beslut och att stödja och bevara integritet (Erichsen, Danielsson & Friedrichsen, 

2010). 

 

Tidigare forskning 

I studier av sjuksköterskors upplevelser av att vårda svårt sjuka patienter finns beskrivet att de 

upplever att patienten kryper ”under skinnet” på dem, alltså ställer för höga krav, både på det 

personliga och professionella planet. Att möta patienter i livets slutskede kräver att man också 

möter den andras andliga och existentiella dimension (Schuster, 2006). Det finns studier som 

visar att sjuksköterskor känner osäkerhet inför dessa behov och inte vet hur de ska tillgodose 

dem (Strang, Strang, Ternestedt  2002).  Många sjuksköterskor karaktäriserar vård i livets 

slutskede som en balansgång mellan vårdarens ideal och de praktiska begränsningar som 

vårdsystemet ger (Tishelman, Bernhardson, Blomberg, Börjeson, Franklin, Johansson, 

Leveälahti, Sahlberg-Blom, Ternestedt. 2004).  Inom en akutinriktad organisation kan det vara 

komplicerat att skapa tid och plats för att utöva vård i livets slutskede. Detta framkallar 

frustration hos sjuksköterskor (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2009). 

Erichsen, Danielsson och Friedrichsen (2010) har gjort en studie om ärlighet i palliativ vård. 

Alla sjuksköterskorna har problem när de ska definiera ordet ärlighet. Att ljuga är den direkta 

motsatsen till ärlighet men att justera sanningen eller att inte säga allting beskrivs inte som 

oärligt. Det som är sanning idag kan ändras i morgon. Alla sjuksköterskorna beskriver ärlighet 
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som något viktigt och basalt som alla människor försöker att uppnå, förväntar sig och frågar 

efter i mötet med andra människor. De vill vara ärliga för att de anser att det ingår i att ge god 

vård och för att det förväntas av dem. Sjuksköterskorna beskriver att det finns stunder då det 

blir en moralisk konflikt att vara ärlig. Sådana stunder är t.ex. när hon/han ska motivera 

patienten till en behandling som sjuksköterskan själv inte förstår eller tror på. En annan 

moralisk konflikt är när anhöriga inte vill att vårdpersonalen talar med patienten kring 

sjukdomen. 

Sjuksköterskor som har vana av att vårda döende patienter etablerar olika grader av 

engagemang i olika situationer. I vissa situationer blir det en stor närhet till patienten, dessa 

situationer känns betydelsefulla för dem. I andra situationer ingår inte samma intensitet och 

engagemang i relationen med patienten. De intervjuade sjuksköterskorna anser att deras 

förmåga att variera intensiteten i engagemanget i relationen till patienten hjälper dem att klara 

av de känslomässiga kraven som arbetet ger. Fyra teman beskrivs som viktiga i vården av 

palliativa patienter: Att känna patienten och dennes sjukdoms stadium, att underlätta kampen, 

att etablera hopp och bevara integritet för patienten. (Rittman, Paige, Rivera, Sutphin & 

Godown,1997) 

I en studie som vill förklara onkologsjuksköterskors syn på palliativ vård framkommer att 

både bredare utbildning samt klinisk erfarenhet är nödvändig för att ge god palliativ vård. 

Personalen bör ha tillgång till fortlöpande utbildning på arbetsplatsen (Mahon & McAuley, 

2010). 

Georges, Grypdonck & Dierckx De Casterle (2002) beskriver en avdelning där 

sjuksköterskorna har motsägelsefulla inställningar till palliativ vård. Vissa anser att det 

viktigaste är att ha ett medicinskt tekniskt förhållningssätt och hög teknisk kompetens. De vill 

vara professionella och hålla inne egna känslor och undvika att gå för djupt in i relationen 

med patienten. Några andra strävar efter att engagera sig mer i patienten och möta dennes 

specifika behov. Resultatet av studien visar starkt att utförandet av palliativ vård bara kan 

uppnås om hela teamet inklusive ledningen har utvecklat insikt i filosofin med palliativ vård 

och är villiga att tillämpa den. 
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Att känna patienten väl gör att sjuksköterskan kan förstå patienten och dess värld bättre och 

därför bättre svara upp på deras behov. Sjuksköterskorna upplever relationen till patienten 

som berikande. Att vara nära patienten som är döende ger dem möjlighet att reflektera och 

finna en djupare mening. De upplever att det är meningsfullt att vårda dessa patienter. Utan en 

positiv relation är det svårt att uppnå gemensamma mål (Mok & Chiu, 2004). 

En svensk studie om palliativ vård som utförs på avdelningar som inte är palliativt inriktade 

visar att sjuksköterskornas ambition är att uppfylla de behov och önskningar från patienter 

och anhöriga som uppstår. Målet för vården är att patienten ska må så bra som möjligt och få 

bästa möjliga vård. Sättet som patienter och anhöriga bemöts på beskrivs som mycket viktigt. 

De flesta sjuksköterskorna anser att god kunskap krävs för att kunna uppfylla sina ambitioner. 

Det är viktigt att fokusera på varje unik patient. De beskriver att det är svårigheter att vårda 

patienter i palliativ fas samtidigt som de vårdar patienter i kurativ fas. Alla sjuksköterskor i 

studien beskriver svårigheter när de är tidspressade att kombinera vården av palliativa 

patienter och kurativa patienter. Å andra sidan, vården av friskare patienter kan förmodligen 

ge sjuksköterskorna en positivare känsla, energi och hopp i en blandad arbetssituation. 

Författarna ställer sig dock frågan hur det påverkar sjuksköterskan att ofta behöva växla 

mellan döende patienter och de med kurativ behandling (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

I studien beskrivs också att sjuksköterskorna har en stark ambition att ge döende patienter och 

deras anhöriga vård av hög kvalitet. Trots detta upplever sjuksköterskorna otillfredsställelse i 

större eller mindre grad. Brist på bra samarbete, stöd, tid och resurser rapporteras som de 

primära orsakarna till otillfredsställelsen. Tillfredsställelse uppnås genom kontakter med 

patienter och anhöriga, kollegialt samarbete som fungerar och genom den kunskap, erfarenhet 

och personlig tillväxt som vården har givit dem (Ibid.) 

 Forskning visar också att vissa döende patienter beskriver att deras relation med 

sjuksköterskorna ger dem vilja att fortsätta leva, hjälper dem att finna någon slags frid och 

trygghet och lindrar deras lidande. De beskriver att relationen med sjuksköterskan är som en 

tankningsstation där de kan tanka energi för att orka vidare. Studien visar också att 

sjuksköterska – patient relationen över tid utvecklas från en professionell relation som betonar 
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deras olika funktioner till ett fokus på ömsesidig förståelse och att det finns känsla och 

tillgivenhet ( Mok & Chiu, 2004). 

Det finns hinder för att ge optimal palliativ vård på ett akutsjukhus. Sådana hinder är t.ex. 

brist på resurser och fokus på akutvård. Att patienten är gammal kan också vara ett hinder för 

att man gör ”allt”. Vissa vårdgivare ser det som ett specialområde som bara de palliativa 

specialisterna ska sköta (Gardiner, Cobb, Gott & Ingleton, 2011). 

 

Lidandet 

Som teoretisk referensram valdes Erikssons (1994) teori om lidandet. Den ursprungliga 

betydelsen av begreppet patient är den lidande, den som får uthärda någonting. Lidandet kan 

delas upp i tre olika slags lidande. Sjukdomslidande – lidande orsakat av sjukdom och 

behandling. Vårdlidande – lidande som uppstår på grund av den vård som ges. Livslidande – 

lidande orsakat av själva livet t.ex. ensamhet. Det lidande som syftas på i denna uppsats är 

vårdlidande. Vårdlidande uppstår då patientens värdighet kränks, detta kan motverkas av att 

man har som mål att ge patienten individuell vård. Kränkning av en persons värdighet kan ske 

både konkret och abstrakt. Exempel på konkreta handlingar är nonchalans vid tilltal och att 

inte skydda patientens integritet t.ex. vid hjälp med hygien. Abstrakt kränkning kan vara att 

inte se patienten som en person och bemöta honom/henne på ett etiskt sätt. En strävan ska 

vara att eliminera onödigt lidande. För att försöka uppnå detta behöver förutsättningar skapas 

för en vårdkultur där patienten känner sig välkommen, respekterad och vårdad. Patienten 

behöver få utrymme som unik människa. Att veta att man inte har lång tid kvar att leva 

innebär ett stort lidande för patienten. Som personal måste man våga möta lidandet och inte 

blunda för det (Eriksson,1994). 

Många patienter i sent palliativt skede har ett stort vårdbehov och är därmed i en beroende 

situation till vårdpersonalen. Detta ställer stora krav på personalens kunskap, förmåga till 

etisk reflektion samt att vårdmiljön  är sådan att dessa patienter får de resurser de behöver. 

Eriksson (1994) beskriver lidandets drama: 

1. Lidandets bekräftelse – att förmedla till en annan människa att man ”ser” honom/henne.  



 

 

 

7 

 

2. Själva lidandet, vilket innebär att få tid och rum att lida ut. Om man förnekar det lidande          

man ser orsakar man patienten ytterligare lidande. 

3. Försoningen - som är vägen som leder fram till ny insikt. När en människa nått försoning 

kan hon/han se en del av lidandet som en meningsfull del av en helhet (Eriksson, 1994) 

 

Problemformulering 

 

Många patienter i sent palliativt/ terminalt skede vårdas på avdelningar som inte är 

specialiserade för detta. Omvårdnadens mål är att hjälpa patienten till hälsa och 

välbefinnande, försöka att förhindra ohälsa, lindra lidande och arbeta för en fridfull och värdig 

död. Sjuksköterskan ska visa respekt för personens värdighet, integritet, sårbarhet och 

självbestämmande, och ska lindra lidande genom att ge patienten möjlighet till att känna 

hopp, tillit och mening (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). För att ha möjlighet att möta 

dessa behov borde sjuksköterskor beredas möjlighet att få en större kunskap om hur man bäst 

vårdar dessa patienter. Vår förförståelse säger att det finns väldigt varierande kunskap om 

palliativ vård hos de sjuksköterskor som vårdar dessa patienter. Patienter som inte får adekvat 

palliativ vård riskerar att drabbas av vårdlidande orsakat av icke professionellt bemötande, ej 

fullgod smärtlindring eller lindring av ångest. 

 

Syfte 

Studien syftade till att: 

- undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda palliativa patienter i sent skede (d.v.s. 

den sista veckan i livet) i sluten somatisk vård på allmänmedicinsk avdelning. 

- undersöka vilken utbildning sjuksköterskorna på en allmänmedicinsk avdelning har inom 

palliativ vård. 

- undersöka vilket stöd sjuksköterskorna upplever att de får i arbetet med att vårda patienter i 

sent palliativt skede. 
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Metod 

För att uppnå syftet föll valet på att göra en enkätstudie innehållande kategorifrågor och 

öppna frågor. 

 Fördelen med enkäter jämfört med intervjuer är: 

  -att undvika att påverka respondenterna med fysisk närvaro. 

  -att ett större antal personer kan delta. 

  -att respondenterna kan tänka igenom svaren i lugn och ro. 

  -att alla respondenter får exakt samma frågor samt utfrågas samtidigt (Ejvegård, 2009).  

Enkätfrågorna består av kategorifrågor (Bell,1993/2006) blandat med öppna frågor och 

skickades ut som en webbenkät (bilaga 1). Kategorifrågor är frågor där respondenten får avge 

endast ett svar, t.ex. när ålder efterfrågas. Öppna frågor ger utrymme för kortare eller längre 

svar på frågeställningen med respondentens egna ord men kräver att respondenten kan 

formulera sig. Vid analys av dessa svar kan någon form av innehållsanalys krävas (Bell, 

1993/2006;Kylén, 2004). 

Innan enkäterna skickades ut hade samtliga avdelningschefer informerats och de 

vidarebefordrade sedan informationen till avdelningens sjuksköterskor. Klinikchefen gav sitt 

tillstånd till undersökningen. Enkäterna skickades ut som webbenkäter med hjälp av 

sjukhusets utvecklingsenhet, även svaren kom in till oss via denna enhet. Svaren levererades i 

filformat och alltså inte i pappersform. Respondenterna fick tre veckor på sig att besvara 

enkäten. På grund av tidsbrist genomfördes ingen pilotstudie. Däremot granskades frågorna 

före utskick av studiekamrater och av sjukhusets utvecklingsenhet, vilket ledde till vissa 

korrigeringar.  Viss hjälp med enkätens layout gavs av utvecklingsenheten. 
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Urval 

Urvalet bestod av sjuksköterskor på en medicinsk klinik på ett medelstort sjukhus i södra 

Sverige. På vårdavdelningarna vårdas patienter under utredning, akut sjuka patienter samt 

patienter i palliativt skede. Sjuksköterskorna har under ett arbetspass ansvar för cirka sex till 

tolv patienter. Antal aktuella sjuksköterskor var totalt 123 stycken. Exkluderades gjorde 

sjuksköterskor med mottagningsarbete, föräldralediga samt långtidssjukskrivna. Varje 

avdelningschef tillfrågades om en lista över aktuella sjuksköterskor på avdelningen. Utifrån 

dessa listor valdes slumpmässigt ut 10 sjuksköterskor per avdelning genom att plocka ut 

varannan eller var tredje, beroende på hur många namn listan omfattade. Totalt 50 

sjuksköterskor tillfrågades.  En påminnelse skickades ut när det var en vecka kvar av 

svarstiden. 

 

 

 

 

Analys 

Texten i de öppna frågorna är analyserad med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Detta 

innebär att analysera texten med hjälp av att identifiera olika delar, bilda meningsenheter som 

kondenseras till koder. Koderna abstraheras och förs samman till nya helheter som bildar 

kategorier och subkategorier (Polit & Beck, 2008)(bilaga 2). 

Analysen är gjord med induktiv ansats, vilket innebär att texter analyseras förutsättningslöst.  

Att identifiera skillnader och likheter i textinnehåll genom att beskriva variationer är ett fokus 

vid kvalitativ innehållsanalys. Dessa fynd delas in i kategorier och teman. Kontext har 

betydelse vid skapandet av dessa, vilket innebär att det är viktigt med kunskap om 

sammanhanget där studien genomförs för att kunna tolka innehållet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). 
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Först genomlästes enkätsvaren av bägge författarna var för sig. Sedan analyserades varje 

öppen fråga en i taget och arbetet med att identifiera olika delar, bilda meningsenheter och 

kondensera till koder påbörjades. Detta gjordes tillsammans under diskussion. Svar som 

framkom från olika frågeställningar innehöll samma koder och kunde sammanföras i 

underkategorier och kategorier. Alltså fanns det svar som handlade om t.ex. bemötande på 

både frågan som handlade om upplevelser av palliativ vård, vad som känns svårast och vad 

som känns positivt. Därför valdes att redovisa resultatet innehållsmässigt i kategorier och inte 

fråga för fråga. 

Kategorifrågorna som gav svar på bakgrundsfakta analyserades inte utan redovisades i början 

av resultatet i form av siffror. Då materialet blev så litet gjordes inga försök att tolka ålder och 

erfarenhets påverkan på upplevelsen. 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Innan studien startade inhämtades tillstånd hos klinikchefen. Någon etisk prövning krävdes ej 

enligt kriterierna hos Etikkommittén Sydost (2011). Samtliga avdelningschefer informerades 

innan studiens start. 

Alla respondenter informerades om frivillighet och konfidentialitet via informationsbrevet 

(bilaga 3). Konfidentialitet innebär att forskaren skulle kunna få detaljerad information om 

informanterna och deras svar, men för inte all denna information vidare (Forsman, 1997). Vi 

kände till namnen på de slumpvis utvalda sjuksköterskorna men kunde inte koppla enskilda 

svar till person, eftersom webbenkäten distribuerades och samlades in anonymt via 

utvecklingsenheten. Utvecklingsenheten hade tillgång till svaren men ingen möjlighet att 

identifiera vilken respondent som givit ett visst svar. 
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Resultat 

Av de 50 utskickade enkäterna inkom 22 svar. 14 av sjuksköterskorna som svarade har varit 

yrkesverksamma i mer än 5 år och 16 är mellan 20 och 40 år gamla.13 har utbildning i 

palliativ vård i form av enstaka dagar, resten ingen utbildning alls. På frågan om de får det 

stöd de behöver från läkare svarade 16 ja. Vad det gäller stöd från arbetsledningen svarade 15 

att det får de. Alla sjuksköterskor utom en svarade att de får stöd från kollegor. 18 upplever att 

patienterna får god palliativ vård på deras avdelning. 

I analysen av enkätsvaren framkom följande kategorier: 

 

Att lindra 

Svårigheter med symtomkontroll 

Många av sjuksköterskorna upplever att det är svårt att symtomlindra tillräckligt. De anser att 

detta beror på oklara ordinationer, i vissa fall brist på ordinationer eller ordinationer som inte 

räcker till för symtomen. De upplever att när palliativa läkemedel är korrekt ordinerade 

kanske i form av ”Cosmicmallen” för palliativa läkemedel så är det en bra hjälp till en god 

symtomlindring. Cosmic är det datajournalsystem som används på vederbörande sjukhus. I 

läkemedelsmodulen i Cosmic finns ett samlat antal läkemedel som kan ordineras som vid 

behovs ordination i samband med terminal vård. Dessa läkemedel benämns ”Cosmicmallen” 

och är till för att lindra smärta, illamående, ångest och rosslighet. En annan svårighet är att 

bedöma symtomen t.ex. att veta om patienten är tillräckligt smärtlindrad eller har ångest. En 

sjuksköterska beskriver att hon upplever det som jobbigt när patienten ordineras fortsatt aktiv 

behandling trots att patienten är i palliativt skede. Hon upplever att patienten då plågas i 

onödan. 

 ”Om patienten lider och har svår ångest/smärtor som inte direkt lindras.” 

 ”Svårt att vara säker på att patienten inte har ont eller lider …. 
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Att möta patienter och anhöriga 

 Svårigheter i bemötande och kommunikation 

Flertalet av sjuksköterskorna svarade att bemötande och kommunikation med anhöriga är 

bland det svåraste i vården av palliativa patienter. Svårigheterna kan ligga i att anhöriga är 

dåligt informerade om situationen, orsakat av bristande information från ansvarig läkare, så 

kallat brytpunktssamtal. En annan svårighet är när anhöriga inte kan acceptera att patienten är 

i palliativt skede trots given information. Dessa anhöriga visar ibland väldigt stor oro som kan 

vara svår att bemöta. En sjuksköterska svarade att hon upplevt att det var svårt att 

kommunicera med patient och anhöriga i en situation för att de signalerade att det var tabu att 

tala om döden. 

 ”När döden är tabu, och inget man kan prata med anhöriga/patient om trots att det är 

uppenbart.” 

Några sjuksköterskor beskriver svårigheter med att möta unga döende patienter, speciellt om 

patienten är småbarnsförälder. Är patienten däremot äldre och det är ett förväntat dödsfall 

upplevs situationen lättare. 

Otillräcklighet 

Ett antal sjuksköterskor svarar att de känner sig otillräckliga i vården av palliativa patienter. 

Denna otillräcklighet beskrivs orsakas av tidsbrist, när sjuksköterskan inte hinner sitta hos en 

döende patient eller ge dem den tid som behövs. Det beskrivs att patienter lämnas att dö 

ensamma . Otillfredsställande symtomlindring leder också till känslan av otillräcklighet. Ett 

svar är att: 

  ”Man känner sig otillräcklig då det inte finns så mycket man kan göra för patienten och   

anhöriga” 

Att vårda döende patienter beskrivs som mentalt krävande. 

Tillfredställelse 

I de fall där symtomlindringen fungerar bra, den sista tiden blir värdig och lugn beskriver 

sjuksköterskorna att de känner tillfredsställelse. Det är meningsfullt att göra en insats, att 

hjälpa den döende och anhöriga att få en fin sista tid och att bidra till en värdig död. Att 
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anhöriga är delaktiga, trygga och får medverka i vården och blir nöjda ger också 

tillfredsställelse. 

 ”Stort att vara med och hjälpa i denna stora stund” 

 ”Anhöriga är ofta ett stort stöd och delaktiga i den palliativa vården” 

Ett bra samarbete i arbetsgruppen med gemensamma värderingar kring omvårdnad i livets 

slutskede beskrivs också ge tillfredsställelse i arbetet.  

 

 

 Acceptans hos anhöriga och patienter 

Om döden är accepterad av anhörig och patient, upplever sjuksköterskorna att vården i livets 

slutskede blir mindre komplicerad och ger möjlighet till ett lugnt, fint och värdigt slut. 

 ”När jag nått anhöriga och har en lugn och trygg patient så tycker jag att det är en 

upplevelse att få dela detta med patient och anhöriga” 

Ordentlig information och brytpunktssamtal är ett sätt att nå acceptans, men ibland så 

försämras patienten så hastigt att varken anhörig eller vårdpersonal hinner acceptera. 

Detta leder till en svår situation. 

 

Brister som förhindrar god palliativ vård 

De brister som förhindrar god palliativ vård som sjuksköterskorna nämner är i första hand 

tidsbrist. Vilket leder till att patienter lämnas att dö ensamma och att palliativa patienter inte 

prioriteras i första hand. 

 ”Oftast prioriteras de akut dåliga patienterna på en vanlig vårdavdelning ” 

 ”Palliativa patienter hamnar långt ner i prioritet” 

 ”Mycket beror på tidsbrist hos personalen” 

En annan brist som nämns är brist i läkemedelsordinationerna. 

 

Sjuksköterskornas behov av utbildning och stöd 
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Utbildning 

Sjuksköterskorna önskar utbildning i palliativ vård i form av allt ifrån föreläsningar och 

diskussioner till längre kurser på högskolenivå. Vissa önskar kortare kurser eller 

utbildningsdagar. 

Önskemål som framkommer beträffande innehållet är utbildning i omvårdnad, etik och syn på 

döden och nyheter i palliativ medicin. Många önskar utbildning i hur man bemöter anhöriga 

och ger dem stöd. Även utbildning om läkemedel som är lämpliga för symtomlindring i 

palliativ vård önskades. 

 

Stöd till sjuksköterskor 

Det framkommer att sjuksköterskorna i enkäten på frågan om stöd anser att teamarbete är 

mycket viktigt, vilket innebär ett gott samarbete tvärprofessionellt med samma värderingar 

och möjlighet att diskutera kring vissa vårdsituationer när det behövs. Av svaren kan tolkas att 

sjuksköterskorna upplever det största stödet från sina kollegor.  

 ”Kollegorna och jag tar oss möjlighet att prata om något varit svårt eller jobbigt men inget 

organiserat förstås” 

Några sjuksköterskor svarar att de har reflektion vid enstaka tillfällen och att kuratorn varit 

behjälplig med samtal vid några tillfällen. Sjuksköterskorna upplever ett indirekt stöd av att 

anhöriga är välinformerade. Önskemål som framkommer är mer tid för reflektion.  De önskar 

även organiserade samtal, med alla personalkategorier i samband med vården av palliativa 

patienter där situationen känns extra svår. Ett par sjuksköterskor beskriver att de önskar mer 

stöd och uppskattning från arbetsledningen och att någon ska fråga hur de mår.  

 ”Ingen frågar hur jag mår. Jag önskar att arbetsledningen talade med berörd personal varje 

dag” 

Förbättrade informationssamtal till patient och anhöriga skulle också ge bättre stöd till 

sjuksköterskor enligt flera svar. 
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Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en enkätstudie för att få svar från ”vår verklighet” istället för att 

göra en litteraturstudie. Enkäter valdes istället för intervjuer med tanke på att detta skulle 

kunna generera fler svar än vad en intervjustudie skulle kunna göra. Å andra sidan hade 

kanske intervjuer gett oss mer detaljerade och djupa svar. Eftersom studien gjordes på  

hemmakliniken känner vi många av sjuksköterskorna. Det hade troligen inte varit lämpligt 

med intervjuer, detta på grund av konfidentialiteten (Forsman,1997)  

Urvalet var 50 av klinikens 123 sjuksköterskor, vilket ansågs kunna bli ett hanterbart 

datamaterial. Urvalsmetoden som valdes kallas systematiskt urval, det vill säga var n:te 

person valdes ut från namnlistorna. Denna metod skulle kunna leda till bias (ett systematiskt 

fel) om det finns periodicitet i materialet (Ejlertsson,2003).  Listorna var i alfabetisk ordning, 

därmed borde det inte finnas någon periodicitet. En annan metod som kunde valts är det 

slumpmässiga urvalet. Vanligtvis används då en dator för att slumpa fram personerna 

(Ejlertsson, 2003). Vi tror inte att denna urvalsmetod hade givit oss ett annat resultat. Det 

datasystem som webbenkäterna distribuerades genom kunde inte välja ut deltagare 

slumpmässigt. Enkäterna fördelades jämnt över klinikens avdelningar, detta för att få svar 

från alla specialiteter. De svar som inkom var dock ojämnt fördelade från avdelningarna. 

Detta kanske kan ge en skev bild av hur den palliativa vården upplevs på kliniken. 

Svarsfrekvensen var 22 av 50, vilket är en låg siffra. Orsakerna kan vara många. Svarstiden 

var tre veckor, en påminnelse gick ut för att minska bortfallet. Förlängd svarstid med 

ytterligare påminnelse valdes ej, på grund av tidspress och en åsikt om att det bara skulle 

generera obetydligt fler svar. Beslut togs att låta avdelningscheferna informera om studien. 

Troligen hade svarsfrekvensen ökat något om vi själv personligen hade informerat på varje 

avdelning. Det kan vara så att en högre svarsfrekvens skulle ha givit ett resultat med fler 

infallsvinklar. Enligt Ejlertsson (2003) blir osäkerheten kring hur man ska tolka resultatet stor 

vid ett betydande bortfall. Risken för felaktiga generaliseringar ökar också.  Någon pilotstudie 

gjordes ej, endast studiekamrater tillfrågades om hur de uppfattade frågorna, vilket kan vara 
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en svaghet med vår studie. Enligt Kylén (2004) konstrueras en enkät i fyra steg, han beskriver 

vikten av ett första utkast som testas på några personer. Detta för att sedan kunna göra 

justeringar av frågorna. 

Andra tänkbara orsaker till den låga svarsfrekvensen skulle kunna vara att medarbetare är lågt 

motiverade att svara på enkäter. Vi trodde att en enkät från två av deras kollegor skulle öka 

motivationen men kanske var det inte så. 

Enligt Ejlertsson (2005) påverkar enkätens layout svarsfrekvensen. Eftersom enkäten 

skickades ut i form av webbenkät och hjälp med layouten gavs av utvecklingsenheten blev 

utseendet tilltalande. Trots detta blev det en låg svarsfrekvens, kanske hade den varit ännu 

lägre med ett annat utseende på enkäten. 

I enkäten valdes det att blanda öppna frågor med kategorifrågor. Kategorifrågorna gav svar på 

bakgrundsfakta som ålder och erfarenhet . Öppna frågor valdes för att få svar på frågor 

beträffande upplevelser och tankar.  Denna kombination bedömdes fungera för den aktuella 

frågeställningen.  

Författarna är väl bekanta med kontexten där frågorna ställdes och arbetar själva på kliniken. 

Utifrån förkunskapen och erfarenheten konstruerades frågorna, för att ringa in problemet. 

Även upplägget av enkätfrågor i andra studier studerades. Frågorna reviderades i samråd med 

studiekamrater och utvecklingsenheten.  

Om resultatet kan överföras till andra situationer eller grupper kallas det överförbarhet (Polit 

& Beck, 2008).  Resultatet i denna studie skulle kunna vara överförbart i liknande kontext 

men den låga svarsfrekvensen gör överförbarheten tveksam. Det som framkom i resultatet är 

knutet till yttre omständigheter och faktorer i arbetssituationen. I en helt annan kontext skulle 

troligtvis resultatet blivit annorlunda.  

Bortfall kan delas upp i externt bortfall och internt bortfall. Det externa bortfallet är när några 

respondenter inte har svarat alls, internt när de inte svarat på vissa frågor (Ejlertsson, 2005). 

Det finns inget internt bortfall i studien, det externa bortfallet redovisas ovan. 
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Att analysera texten med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008) var rätt metod för denna form av frågor. Alltså öppna frågor som 

ger svar på upplevelser, åsikter och känslor. 

Vi kan inte se att någon annan analysmetod kunde valts.  

 

 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i sent 

palliativt skede på allmänmedicinsk avdelning. Resultatet visar att sjuksköterskorna upplever 

att symtomkontroll och anhörigbemötande är viktiga men svåra områden att hantera. De 

önskar mer kunskap och utbildning på dessa områden. I överensstämmelse med de svar vi fick 

anser vi att det är motiverat att ge sjuksköterskor utbildning i palliativ vård. 

God symtomkontroll kräver kunskap hos sjuksköterskan för att kunna bedöma symtomen och 

att adekvata läkemedelsordinationer finns. Sjuksköterskorna i enkätstudien upplever behov av 

utbildning inom detta område. Behovet av utbildning har även framkommit i en studie av 

Mahon  och  McAuley (2010). 

Eriksson (1994) talar om att utebliven vård leder till lidande, ett vårdlidande som uppstår när 

sjuksköterskan inte har kunskap om vilka omvårdnadsbehov patienten har. När sjuksköterskan 

”ser” patienten och dennes behov och vågar möta lidandet så bekräftas patienten. 

Att bemöta anhöriga beskrivs som svårt, detta framkom i svaren på flera av frågorna. 

Sjuksköterskorna upplevde att anhöriga ofta får för lite information . I de fall där de har fått 

bra information och kanske brytpunktssamtal och nått acceptans av situationen är det mycket 

lättare att bemöta dem. Sjuksköterskorna upplevde det som viktigt att ge även anhöriga bra 

bemötande. När sjuksköterskorna känner sig otillräckliga blir bemötandet sämre, denna 

otillräcklighet orsakas bland annat av tidsbrist och otillfredsställande symtomlindring. Detta 

stärks också av Wallerstedt och Andershed (2007) och Birgegård och Glimelius (1991). 
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  Det faktum att patienten vårdas på en allmänmedicinsk avdelning och inte på en 

specialiserad palliativ enhet gör att sjuksköterskorna ibland upplever att de tvingas att 

prioritera de akut sjuka patienterna framför den döende patienten. Detta ger en känsla av att 

inte räcka till. Detta beskrivs även i annan forskning av Gardiner, Cobb, Gott och Ingleton, 

(2011) och av Wallerstedt och Andershed (2007). 

Det framkom i denna studie att 18 av 22 sjuksköterskor upplever att de ger en god palliativ 

vård trots att de upplever otillräcklighet till exempel på grund av tidsbrist. Detta svar är lite 

motsägelsefullt jämfört med de andra svar sjuksköterskorna givit men känns ändå positivt. 

Tillfredsställelse uppnås när sjuksköterskorna upplever att de kan ge patienten och anhöriga 

en fin sista tid, lindra deras symtom och när arbetsgruppen har gemensamma värderingar 

kring omvårdnaden i livets slut. Detta bekräftas i liknande forskning av Wallerstedt  och 

Andershed ( 2007) och  Georges, Grypdonck och Dierckx De Casterle (2002). 

För att etablera en gemensam värdegrund och uppnå ett enhetligt arbetssätt anser vi att det är 

viktigt med möjlighet till reflektion. Det bör också finnas gemensamma diskussionsträffar där 

man talar om synen på värdegrund och dess innehåll. Ansvaret för detta ligger på 

arbetsledningen.  

Teamarbete är viktigt i vården runt de palliativa patienterna och kollegorna ger mycket stöd 

till varandra. Detta bekräftas av Georges, Grypdonck och Dierckx De Casterle (2002). 

Kombinationen av erfarna och mindre erfarna sjuksköterskor på en avdelning är önskvärd. 

Detta för att de erfarna ska kunna ge de mindre erfarna stöd i svåra situationer. Dock ser inte 

verkligheten alltid ut så. Ett stort problem i vården idag är ju tidsbristen, vårdpersonal hinner 

inte tala med varandra. Vilket innebär att man inte hinner ge varandra så mycket stöd heller. 

En sjuksköterska i enkätundersökningen uttalade att hon inte blev ”sedd”, ingen frågar hur 

hon mår. Det är naturligtvis svårt att veta var den största orsaken till detta ligger men 

arbetsledningen har alltid ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. 

I studien har det inte framkommit så mycket ny kunskap men de upplevelser som framkommit 

bekräftar resultat från tidigare större studier. Sjuksköterskor upplever att anhörigbemötande 
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och symtomkontroll är svårt. De upplever att det finns brist på tid och kunskap, att kollegorna 

är ett viktigt stöd men att man önskar organiserad reflektion och tid för samtal. 

Det är viktigt med mer forskning på detta område. Det vore intressant att jämföra upplevelser 

hos sjuksköterskor på allmänmedicinsk avdelning med upplevelser hos de som arbetar på en 

palliativ avdelning. Skulle den vårdideologi som finns på en palliativ enhet och den troliga 

större tillgången på tid göra att sjuksköterskan upplever det på ett annat sätt? 

 

 

Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i sent 

palliativt skede på en allmänmedicinsk avdelning. Vår förförståelse var att det finns väldigt 

varierande kunskap om palliativ vård hos sjuksköterskor som vårdar dessa patienter. Vi fick  

bekräftat att de flesta i vår undersökning endast hade enstaka dagar eller ingen extra 

utbildning alls i palliativ vård.  

De områden som beskrevs som svårast av sjuksköterskorna var symtomlindring och 

anhörigbemötande. Utbildning skulle kunna höja kompetensen men den behöver vara 

kontinuerlig och omsättas i praktiken. De flesta sjuksköterskorna i studien är inte beredda att 

läsa poäng utbildning på universitetet, utan de önskar utbildningsdagar med föreläsningar. 

Detta är ett område där det finns mycket att jobba vidare på. Ett förslag är att införa 

utbildningsdagar i palliativ vård på kliniknivå. Den kunskap som finns på sjukhuset skulle 

kunna utnyttjas i till exempel föreläsningar.  

Det vi inte hade förväntat oss var att tankar kring anhörigbemötandet skulle ta upp så stor del 

av svaren. Många beskriver att väl informerade anhöriga är lättare att möta, detta bekräftar 

vikten av brytpunktssamtal, gärna med en sjuksköterska närvarande under samtalet.  

Reflektion är en viktig del av stödet till sjuksköterskorna. Det är viktigt att den blir 

regelbunden och att tid avsätts. Ibland kan det behövas en extern samtalskontakt, speciellt i 

samband med vårdsituationer som känts extra krävande. 
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Enkätfrågor:                                                                              Bilaga 1 
 

 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 0-2 år , 3-5 år ,  6-8 år  , >9 år ………. 

 

Hur gammal är du? 20-30   31-40  41-50   51-60  61-65  

 

På vilken avdelning arbetar du? Avd 14,  avd 15,  avd18,  avd19, hjärtavd.…………….. 

 

Har du någon extra utbildning i palliativ vård?  : Enstaka  dagar, 

                                                                              5-10 Högskolepoäng, 

                                                                              mer än tio högskolepoäng, 

                                                                              ingen extra utbildning.       

                 

Skulle du önska sådan, i så fall i vilken form och innehållande vad? ……………… 

……………………………………………………………………………………… 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hur upplever du att det är att vårda patienter i sent palliativt skede, d.v.s. den sista veckan i 

livet? ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Vad upplever du som svårast i dessa vårdsituationer? 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Vad upplever du som positivt i dessa vårdsituationer? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Upp lever du att du får det stöd du behöver från:     - läkare?                Ja   Nej 

 

                                                                                 - arbetsledning?     Ja  Nej  

 

                                                                                   -  kollegor?            Ja   Nej 

 

Om ja, i vilken form får du stöd?           -------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Om nej, i vilken form skulle du vilja att stödet gavs? ……………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Upplever du att patienterna får det du anser är god vård i sent palliativt skede på din 

avdelning? 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Om inte, inom vilket/vilka områden finns bristerna? …………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Tack för din medverkan. 

 

Helen Gustafsson 

Elisabeth Karlsson 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på kondensering av  meningsenheter                         Bilaga 2                                                                                                    
Meningsenheter Kondense

rade 

meningsen

heter 

Koder Underkatego

rier 

Kategorier 

”Det kan ibland vara jobbigt om 

patienten, anhöriga och 

vårdpersonal inte hunnit 

acceptera att patienten är i sent 

palliativt skede” 

Jobbigt när 

anhöriga, 

patient och 

personal 

inte 

accepterat. 

Att inte 

acceptera 

döden 

Att inte 

acceptera 

 

”Oftast är alla anhöriga 

införstådda vilket gör att det ofta 

blir ett lugnt och fint, värdigt 

slut” 

Införstådda 

anhöriga 

ger ett 

lugnt, fint 

och värdigt 

slut. 

Att 

acceptera 

döden 

Acceptans acceptans hos 

patienter och 

anhöriga 

”Hur mycket information de fått, 

om det har ägt rum något 

brytpunktsamtal” 

Har 

brytpunkts 

samtal ägt 

rum. 

Information 

och 

brytpunktss

amtal 

Information 

”Extra jobbigt om det handlar om 

en yngre person” 

Jobbigt när 

det handlar 

om yngre 

personer. 

Svårighet att 

möta unga 

döende 

patienter 

Identifikation svårigheter i 

bemötande och 

kommunikation 

”Generellt sätt är det lättare när 

dödsfall är förväntat och personen 

är i hög ålder än när det är yngre 

personer eller oförväntade 

dödsfall” 

Lättare 

med 

förväntade 

dödsfall 

hos 

personer i 

hög ålder. 

Svårighet att 

möta unga 

döende 

patienter 

Identifikation 

”Jobbigt med yngre patienter mer 

väntat och lätthanterat med äldre 

patienter” 

Jobbigt när 

yngre 

patienter 

dör. 

Svårighet att 

möta unga 

döende 

patienter 

Identifikation 

”Svårt att ge dem den tid som 
behövs i livets slutskede” 

Svårt att ge 
dem den 

tid som 

behövs. 

Brist på tid Tidsbrist 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter i palliativt skede. 

 

Författare: Elisabeth Karlsson 

                  elisabethkn@ltkalmar.se 

                   

                  Helen Gustafsson 

                  helengu@ltkalmar.se 

 

 

Datum: 111006 

 

 

Vårdvetenskap, 

vetenskapliga metoder och 

examensarbete 

30hp. 

 

Vi heter Elisabeth och Helen och läser upp poäng i vårdvetenskap på 

Linneuniversitetet. Vi ska nu skriva vår C-uppsats. 

 

Syftet är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i sent 

palliativt skede. Eftersom vi till vardags arbetar på avdelning 18 , vill vi göra en 

enkätstudie, där vi frågar ett antal av våra kollegor på medicinkliniken om deras 

upplevelser kring detta. 

 

Respondenterna kommer att väljas ut slumpvis.  

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas utan konsekvenser. Alla deltagare  

garanteras fullständig konfidentialitet, vilket innebär att Era svar inte på något sätt 

kommer att kunna kopplas till Er personligen. 

 

Materialet kommer endast att användas för studiens ändamål. 

 

Vi har fått godkännande för studien av Klinikchef Gunhild Nordesjö  Haglund.  

 

Härmed tillfrågas Du om deltagande i studien. 

 

Med vänliga hälsningar 

Elisabeth Karlsson 

Helen Gustafsson 
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