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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: När patienter med lungcancer befinner sig i den sena fasen med palliativ vård i 

livets slutskede är det inte ovanligt att de på grund av outhärdlig smärta och/eller ångest och 

oro har ett behov av att få sedering som behandlingsform. Det kan dock finnas en risk att 

patienterna inte alltid får tillräcklig lindring i samband med detta lidande. För att lindra 

lidandet hos dessa patienter är det viktigt att sjuksköterskan är väl förtrogen med denna 

behandlingsform. Därtill krävs en uppmärksamhet gällande patientens behov av 

behandlingsformen.  

 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser kring sedering som behandlingsform 

vid vård i livets slutskede hos patienter med lungcancer. 

 

Metod: Studien utgick från en hermeneutisk vetenskapsteoretisk grund och utgjordes av åtta 

intervjuer. Analysen genomfördes med hjälp av en kvalitativ manifest och latent 

innehållsanalys. 

 

Resultat: Temat ”att få känna tillit och stöd i situationen” baseras på följande kategorier: 

lidandets betydelse, jobbiga situationers betydelse, arbetsklimatets betydelse, 

vårdplaneringens betydelse och den upplevda erfarenhetens betydelse.  

 

Slutsats: Det måste finnas ett kollegialt stöd och möjlighet till reflektionsstunder för att 

sjuksköterskor ska orka arbeta med palliativ sedering för patienter med lungcancer i livets 

slutskede. Stöd och en tydlig struktur att arbeta efter ger trygga sjuksköterskor. 
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ABSTRACT 
 

Background: When patient with lung cancer is in the late phase of palliative terminal care it 

is not unusual for them because of horrible pain and/or worry and anxiety have need to have 

sedation as a treatment. There may be a risk that patient do not always get enough relief in the 

connection with this suffering. In order to alleviate the suffering of these patients, it is 

important that the nurse is familiar with this form of treatment. This requires an awareness 

regarding the need for treatment form. 

 

Aim: The aim was to describe nurses experiences about sedation as a treatment in care of 

patient with lung cancer in the end of the live. 

 

Method: The study was based on a hermeneutic epistemological basis and consisted of eight 

interviews. The analysis was conducted using a qualitative manifest and latent content 

analysis. 

 

Results: The theme “ to feel confident and support in the situation” is based on the following 

categories: suffering significant, difficult situations importance, working climate importance, 

care planning importance and the perceived importance of experience. 

 

Conclusion: There must be a collegial support and possibility for reflection moments that 

nurses have the energy to work with palliative sedation for patients with lungcancer at the end 

of life. Support and a clear structure to work after giving confident nurses. 

 

 

 

 

 

 



1 

 

INLEDNING 

 

Ämnet till denna studie valde jag då det länge funnits funderingar kring hur viktigt det kan 

vara för sjuksköterskor att få känna sig trygga kring användandet av sedering som 

behandlingsform. Detta i samband med vården av patienter med lungcancer i livets slutskede. 

Det känns angeläget att alla patienter med lungcancer som vårdas i livets slutskede ska få 

känna sig trygga i att få den behandling som finns att tillgå. Detta även i fall det för med sig 

att patienternas kognitiva förmåga påverkas, vilket den ofta gör då det blir tal om sedering 

som behandlingsform. Min kliniska erfarenhet har visat att det är långt ifrån alltid som 

patienterna själva klarar av att be om denna lindring av lidandet. Det är då nödvändigt att 

sjuksköterskorna uppmärksammar att behovet finns och att patienterna och/eller närstående 

också får information om denna behandlingsmöjlighet. Det har visat sig att människor känner 

mer rädsla för döendet än själva döden eftersom det under döendet finns oro för smärtor och 

andra besvärliga symtom. Som sjuksköterska önskar jag att patienterna ska få ett så rofyllt slut 

som möjligt. Döendet ska inte behöva kännas ångestladdat beroende på otillräcklig sedering 

varken för sjuksköterskorna, patienterna eller för de närstående. Det har berört mig att det vid 

vissa tillfällen inte funnits tillräckligt med ordinationer av läkemedel för att ge vid behov i 

dessa situationer. Detta ger patienterna och närstående ett onödigt lidande och utsätter 

sjuksköterskorna för en onödig stress i att känna sig otillräckliga.  

 

 

BAKGRUND 

 

Lungcancer 

Lungcancer är den cancerform som är mest förekommande i världen. Ungefär 1,5 miljoner 

personer drabbas årligen, och i Sverige är det omkring 3 600 människor som får denna 

diagnos. Av dessa personer avlider lite mer än 3 000 i sin cancersjukdom (Cancerfonden, 

2011). Lungtumörer delas in i adenocarcinom, skivepitelcancer, och småcellig cancer 

beroende på dess lokalisation. I de fall där inte tumören passar in i någon av dessa grupper 

benämns de storcellig lungcancer. Vid adenocarcinom, som är den vanligaste formen av 

lungcancer och den vanligaste typen hos yngre, är det celler i bronkväggens slembildande 

körtlar som är källan. Skivepitelcancer, som förekommer oftare hos personer som har passerat 

65 år, härstammar från ytepitelet i luftrörens slemhinna. Småcellig lungcancer kännetecknas 

av att den har den snabbaste celldelningen. Vilken behandling som blir aktuell styrs av 

patientens allmäntillstånd, sort av tumör och av hur den spridit sig. Cellgiftsbehandling, 

strålbehandling och kirurgisk behandling är de typer av behandlingar som ofta förekommer 

som en kombination (Griph & Ström, 2007). Det föreligger hos ungefär 70 procent av fallen 

en långt framskriden sjukdom redan i samband med diagnostiseringen. Vad det gäller 

personer med lungcancer i det här stadiet avlider 75 procent inom loppet av ett år. Symtom 

som vanligen uppstår är svår smärta, ångest, hosta och andnöd (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Lungcancerns olika stadier och dess symtom 

Lungcancer delas upp i fyra skilda stadier. Vid första stadiet finns det en tumör som är 

begränsad till lungan eller luftrören. Vid stadium två och tre föreligger det en regional 

spridning till en eller flera lymfkörtlar och vid stadium fyra ses det en spridning av cancern i 

kroppen med metastaser till övriga organ (Cancerfonden, 2010). Vilka symtom patienten har 

beror på vilket stadium tumören är i och på vilka organ som är involverade, och därför är 

symtomen väldigt varierande. Symtomen härstammar från den lokala primärkällan eller från 

dess överväxt på närliggande organ och visar sig främst i form av hosta, hemoptys och 

dyspné. Symtom från regional tumörväxt varierar beroende på vilka organ som blivit 
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involverade. Vid tumörväxt på mediastinum kan detta ge sig uttryck i ett vena - cava -

syndrom, som kännetecknas av svullnad i halsen, huvudet och i armarna på grund av 

obstruktion av vener. Om nervus recurrens blir angripen kan detta leda till pares av 

stämbanden med heshet som följd. Smärta i skulderblad och arm orsakas av en hopklämning 

av det nervplexus som finns ovanför tumören. Sväljningssvårigheter uppstår när överväxt 

skett på esophagus. Symtom från metastaser i hjärnan ger sig uttryck som yrsel, huvudvärk 

och illamående. Metastaser i skelettet ger smärta, men ger också paramaligna symtom i form 

av hypercalcemi, vilket beror på osteolytiska processer i skelettet. Allmänna symtom såsom 

oförklarlig trötthet, att aptiten tryter, nedstämdhet, ångest och oro hör också till bilden när 

man är drabbad av lungcancer (Griph & Ström, 2007; Sandström & Eklund, 2009).  

 

Smärtstillande behandling för patienter med lungcancer 

Vid behandling av cancer med smärta ska målet vara att ge patienten smärtfrihet. När det rör 

sig om mildare smärta är det många patienter som blir hjälpta av paracetamol och NSAID-

preparat, vilket beror på att det vid cancer finns ett inslag av inflammation. Då smärtan går 

över till svår ska starka opioider sättas in i form av tabletter, plåster eller parenteralt. I de fall 

det handlar om skelettsmärtor kan patienterna få god hjälp av hög dos kortison. Det är viktigt 

att vara beredd på att använda medicin mot illamående och förstoppning i samband med 

användandet av morfin eller morfinliknande medicin, annars kan det bli att patienten inte 

önskar ta dessa morfinpreparat då känslan kan bli att han/hon mår sämre av biverkningarna än 

av smärtan (Larsson, 2007). 

 

Palliativ vård  

Då det inte längre är möjligt att bota sjukdom går vården över till att vara palliativ. Denna typ 

av vård har en helhetssyn att patientens resurser ska tas tillvara och problem som uppstår ska 

tas om hand. Detta sker genom att patienten tillåts att få göra de saker som han själv klarar av, 

men att vårdpersonalen hela tiden finns där och stöttar. Pallium är ett latinskt ord och betyder 

mantel. En vård som är palliativ kan liknas vid att en mantel lindas om patienten under hela 

vårdtiden (Nilsson, 2008). Målet vid palliativ behandling är att övervinna smärta och övriga 

symtom, således behöver personalen även tänka på att ge patienten stöd kring besvärande 

social, existentiell och andlig problematik (Nationella rådet för palliativ vård, 2010; 

Socialstyrelsen, 2010; Socialstyrelsen, 2013). Det kan gälla att ta hand om den oro patienten 

känner för att vara ensam inför sitt döende, och för vad som händer efter döden, liksom en oro 

över hur deras närstående ska klara sig sedan (Franck - Wihlborg, 1998; Jacobsen, 2000).  

 

Två olika faser 

Inom palliativ vård särskiljer man mellan tidig fas där behandling går ut på att förlänga livet, 

medan sen fas har målet att bevara eller förstärka livskvaliteten. Behandling i tidig palliativ 

fas gör att livet kan kännas gott och att livskvaliteten dessutom kan kännas förbättrad 

(Läkemedelsverket, 2010; Socialstyrelsen, 2013). Patienten kan befinna sig i denna tidiga 

palliativa fas några månader, men det kan även hända att denna fas sträcker sig flera år framåt 

vid vissa cancersjukdomar (Fridegren & Strang, 2009-2010). Vid behandling i sen palliativ 

fas - palliativ vård i livets slutskede är målet inte att förlänga livet utan behandlingen inriktas 

här på att ge lindring och god kvalitet vid livets slut (Läkemedelsverket, 2010; 

Socialstyrelsen, 2013). Patienterna brukar endast befinna sig inom denna fas några veckor 

(Fridegren & Strang, 2009 - 2010). Vid övergången till den sena palliativa fasen – palliativ 

vård i livets slutskede genomförs brytpunktssamtal, men det är vanligt förekommande att 

dessa samtal behöver upprepas innan det slutligen bestäms att patienten vårdas i den sena 

palliativa fasen- palliativ vård i livets slutskede ( Socialstyrelsen, 2013). Det inte alltid lätt för 

läkaren att ta ett beslut kring när brytpunkten verkligen ska träda in trots att detta beslut har 
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förarbetats genom samtal med patient, närstående och vårdpersonal (SOU, 2013). 

Sjuksköterskor och läkare tycker att det efter att det tagits beslut om att patienten befinner sig 

i den sena palliativa fasen finns fördelar med att använda sig av en standardvårdplan som 

utgår ifrån nationella riktlinjer. Detta för att säkerställa att patienterna får en likvärdig 

evidensbaserad vård (Jack, Gambles, Murphy & Ellershaw, 2003), vilket de inte alltid får 

(Socialstyrelsen, 2013). En fördel är även att sjuksköterskorna känner sig tryggare i sitt 

vårdande eftersom de har en plan att rätta sig efter (O´Hara, 2011). 

 

Patienternas smärta, oro och ångest  

Oro över att bli lämnad ensam, att känna smärta och att uppleva en kvävningskänsla är de 

saker som skapar mest ångest hos patienterna (Eckerdal, 2009; Sandström & Eklund, 2009; 

von Otter & Pihlblad, 1996). Eckerdal (2009) åskådliggör hur ångestproblematiken tog sig 

uttryck hos en kvinnlig patient i livets slut och som besvärades av tumörväxt och 

vätskeansamling vid halsen. Kvinnan kände oro över att ett tryck mot halsen skulle strypa 

henne. Patienten hade på grund av detta en önskan om att få hjälp med en kontinuerlig 

sedering vid förvärring av symtomen eller i det fall det skulle uppstå en situation som skulle 

göra att det blev hemska plågor.  

 

Behandling mot smärta, oro och ångest 

När patienten når slutstadiet av sitt liv är det främst starka opioider som används som 

behandlingsform. Dess effekt är att bromsa smärtimpulsernas överföring, framför allt centralt. 

Dessa preparat har för det mesta en optimal smärtstillande effekt. Även då patienten besväras 

av dyspné används starka opioider för att lindra symtomen (Läkemedelsverket, 2010). Något 

som också är bra att använda sig av då patienten besväras av svår ångest är benzodiazepiner 

(Fridegren & Strang, 2009-2010). Det är inte sällan som patienten besväras av en kombination 

av smärta och ångest, vilket kan göra det svårt för sjuksköterskan att urskilja vad patientens 

egentliga problem består av. Det är därför angeläget att det vid smärtbehandling i livets 

slutskede fokuseras på den fysiska och den psykiska smärtan .(Läkemedelsverket, 2010). Det 

är vanligt att patienterna kan känna oro och ångest på grund av den existentiella smärta som 

uppstår då livets slut närmar sig (Öhlen, 2000). 

 

Palliativ sedering 
Vid svåra besvär av oro och ångest, där den insatta behandlingen är otillräcklig, blir det 

aktuellt att överväga så kallad palliativ sedering i samförstånd med patienten (Fridegren & 

Strang, 2009-2010). 

 

”Med palliativ sedering menas en medveten påverkan av vakenhetsgraden hos en patient i 

livets slutskede i syfte att uppnå lindring vid outhärdliga symtom. Palliativ sedering 

åstadkoms genom kontinuerlig intravenös tillförsel av ett lugnande, ångestdämpande 

läkemedel. Medvetandegraden kan vara mer eller mindre sänkt beroende på vilken typ av 

symtomlindring läkaren vill uppnå med hänsyn till patientens tillstånd och behov.” 

(Socialstyrelsen, 2010, s. 2).  

 

I fall det finns behov av att använda sig av kontinuerlig sedering som terapi för att kunna 

uppfylla kravet på god omvårdnad finns det inga rättsliga motsättningar för denna 

behandlingsform. När läkaren anser att behovet att ”slippa” vara vaken är ofrånkomlig, ska 

denna behandlingsform initieras för att mildra patientens symtom. Ställningstagande till 

palliativ sedering ska ske i en dialog där läkare och patient kan utbyta information med 

varandra. Enligt vetenskap och beprövad erfarenhet leder palliativ sedering till att patienten 
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får en lindrande behandling och bästa möjliga vård (Socialstyrelsen, 2003; Socialstyrelsen, 

2010). 

 

Palliativ sedering kan i praktiken skifta mellan intermittent och kontinuerlig sedering. Vid 

intermittent palliativ sedering betyder det att det skapas en tillfällig ökning av 

medvetandegraden hos patienterna, vilket ger sjuksköterskorna en möjlighet till att samtala 

med patienten angående de fortsatta önskemålen kring behandlingsformen. Detta samtal kan 

ibland resultera i att patienterna känner sig redo för en kontinuerlig palliativ sedering för att 

bli befriad ifrån sitt lidande, men som dock fortfarande dels styres av hur stort behovet är att 

få lindrade symtom och dels av hur patienternas tillstånd gestaltar sig, men även av vad 

patienterna önskar. (Ibid.). Det är en läkare som står för ordination av palliativ sedering samt 

för kontinuerlig uppföljning av behandling (Eckerdal, 2009).  

 

Denna typ av behandling är ursprungen från etiska ställningstaganden om att vilja göra gott 

och avser att lindra lidandet för patienterna (Svenska läkaresällskapet, 2010). Enligt Eckerdal, 

Birr och Lundström (2009) är läkemedlet Midazolam (Bensodiazepin) det mest använda vid 

syftet att vakenheten ska sänkas eller då det finns ett behov av att låta patienten få sova för att 

därmed få lindrade symtom vid vård i livets slut. Läkemedlet administreras då till största 

delen subcutant. Det är således möjligt att ge en patient god lindring utan alltför sänkt 

vakenhetsgrad, vilket möjliggörs med en rigorös dostitrering av läkemedlet. Det är dock 

viktigt att ha beredskap för att patienten kan behöva få sova för att kunna koppla av. Den 

vanligaste orsaken till denna form av behandling är symtom med svår ångest.  

 

Sjuksköterskornas upplevelser av palliativ sedering 

För att klara av att vårda patienter med palliativ sedering på ett tillfredsställande sätt, krävs 

det specifik utbildning i ämnet, men även erfarenhet och förtrogenhet av problematiken som 

kan förekomma. Stöd från kollegor är också av betydelse. Trots att palliativ sedering endast 

initieras för att bekämpa och få kontroll över symtomen och inte har för avsikt att ge 

dödshjälp, förs ämnet ofta upp till diskussion bland sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna 

känner att denna behandling ger patienterna ett finare slut, men det förekommer att de 

funderar kring i fall behandlingen kan göra att livslängden förkortas. På grund av att det 

existerar diskussioner mellan sjuksköterskorna kring indikationen för och utförande av 

sederande behandling, känner sjuksköterskorna sig känslomässigt uttömda. De känner ett 

motstånd att använda denna behandling, i fall det inte går att få fram att det handlar om ett 

rent fysiskt lidande. Det finns hos sjuksköterskorna vitt skilda åsikter huruvida denna 

behandlingsform ligger i linje med god omvårdnad eller ej eftersom det ibland uppstår 

funderingar kring i fall behandlingen gränsar till dödshjälp eller ej (Claessens et al., 2007; 

Rietjens, Hauser, van der Heide & Emanuel, 2007).  

 

Sjuksköterskorna upplever en känslomässig börda när de arbetar med palliativ sedering hos en 

döende patient. Detta eftersom det då på grund av patientens tillstånd inte alltid längre finns 

en möjlighet att få reda på vad patienten själv har för önskemål kring denna behandlingsform. 

Därför är det av stor vikt att en vårdplanering är gjord sedan tidigare tillsammans med 

patienten, där patientens önskemål kring behandling av eventuell smärta, oro och ångest vid 

livets slut finns med. Av samma anledning är det också viktigt att ha etablerat en tidig kontakt 

med de närståenden, för en gemensam förståelse och tanke kring hur patienten önskar bli 

vårdad när livet börjar närma sig sitt slut. Sjuksköterskorna känner att det är etiskt rätt att 

använda palliativ sedering som behandling då de vet att det verkligen är patienternas egen 

önskan som styr och inte endast de närståendes, i de fall patienten inte har den kognitiva 

förmågan kvar att ta ett eget beslut ((Beel, Hawranik, McClement & Daeninck, 2006; Gran & 
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Miller, 2008; Morita, Miyashita, Kimura, Adachi & Shima, 2004). ” It isn´t so difficult when 

patients´are well informed, want it and decide for themselves….” (Gran & Miller, 2008, s. 

535). 

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Sjuksköterskans upplevelser kring sedering som behandlingsform vid vård i livets slutskede 

kommer i denna studie att belysas ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, där livsvärldsteorin 

utgör en central grund (Dahlberg & Segesten, 2010; Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg , 2003). I detta patientperspektiv kan det även inkluderas att studera hur den som 

vårdar upplever vårdandet, för att senare kunna använda denna kunskap i patientens vård 

(Ibid.). 

 

Livsvärld 
Det är Husserl som myntat uttrycket livsvärld i samband med att han önskade tydliggöra 

vikten av närheten till människan där de levda erfarenheterna har en central betydelse och där 

inte en objektiv värld därutanför räknas med (Todres, Galvin & Dahlberg, 2007). Livsvärlden 

som är unik för varje person kommer alltid att finnas med oss och genom att sjuksköterskorna 

blir intervjuade blir deras värld som de ständigt lever i synliggjord, och för att få veta hur 

sjuksköterskorna erfar sin livsvärld är det nödvändigt att fråga dem (Bengtsson, 1999, 2005; 

Dahlberg. et al., 2003; Dahlbeg & Segesten 2010). 

 

Hälsa 

Det man önskar uppnå vid vårdandet är hälsa, och för att kunna uppnå detta behöver 

sjuksköterskorna kunna känna av vad som är betydelsefullt för just de enskilda patienterna. 

Det kan vara att patienterna behöver stöd för att uppleva sin situation som lättare. För en 

patient i livets slut kan det gälla att få stöd med att orka återuppta en personlig kontakt med 

personer det var länge sen de träffade. Sjuksköterskornas stöd kan göra det möjligt att 

patienternas hälsoprocesser stärks. Det är således nödvändigt att sjuksköterskorna har i åtanke 

att patienter vid vård i livets slutskede kan uppleva hälsa trots svår sjukdom (Dahlberg & 

Segesten , 2010) och till och med känna mer glädje än en frisk människa (Svenaeus, 2003). 

Hälsa är inget en människa i vanliga fall går och funderar över, det är först när jämvikten i 

tillvaron störs som hälsan visar sig, innan dess tiger hälsan still (Gadamar, 2003). Enligt 

(Svenaeus, 2003) är det inte heller fallet att ha hälsa är detsamma som att känna glädje. En 

patient som inte lider av någon sjukdom över huvudtaget kan känna sig olycklig ändå 

eftersom det finns så många andra orsaker som kan spela in och påverka situationen. I de fall 

när patienten med lungcancer upplever ett outhärdligt lidande med smärta och ångest, vilket 

berör människans existentiella villkor, kan känslan av hälsa erbjudas i form av palliativ 

sedering. De är i behov av stillhet för att kunna koppla av alla krav de ställer på sig själva. Då 

kan det vara värdefullt för patienterna att få det så rofyllt som möjligt och att inte 

sjuksköterskorna till varje pris försöker hålla patienterna aktiva (Dahlberg & Segesten, 2010; 

Gadamer, 2003; Jacobsen, 1998).  

 

 

Vårdandets etik  
Inom vårdvetenskapen utgår vårdandet utifrån att det inte går att åtskilja olika delar hos 

människorna utan människorna ska ses som en enhet där själ, ande och kropp hör ihop 

(Dahlberg. et al., 2003; Wiklund, 2003). Detta samband måste sjuksköterskorna ha i åtanke 

vid vårdandet av patienten för att det ska bli ett helhetsperspektiv (Wiklund, 2003). 
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Sjuksköterskorna ställs i vårdandet inför det etiska kravet att lindra lidandet för patienterna 

(Bengtsson, 1999, 2005) och utgångspunkten vid vårdandet av människor är att man vill den 

andra väl. Det är när man som vårdare ser den andres ansiktsuttryck som ett ansvar appellerar 

till att vilja lindra ett lidande (Eriksson, 1995).  

 

I samklang med Levinás filosofi är det först när sjuksköterskan möter upp för samtal och 

lyssnar av patienten som den andres ansikte visar sig; med andra ord, visar sig så som hon/han 

verkligen är (Kemp, 1992). Utifrån detta etiska förhållningssätt läggs en grund för en 

vårdande relation mellan sjuksköterskan och patienten. Med blicken visar sjuksköterskan att 

patienten är betydelsefull, vilket får patienten att känna sig bekräftad och inte minst delaktig i 

sin vård (Dahlberg & Segesten, 2010). Vården blir därmed vårdande (Ekebergh, 2009).  

 

Enligt det vårdvetenskapliga patientperspektivet är det patienterna som ska vara i centrum vid 

vårdandet. Det är patienterna som har bäst kunskap om hur den sjukdom de bär på påverkar 

dem. Patienterna ska vara delaktiga i sin vård, men det får inte glömmas bort att det måste 

vara ett givande och tagande mellan sjuksköterskan och patienten eftersom båda parterna 

besitter en viktig kunskap, och därmed ett gemensamt ansvar för att vården ska bli så bra som 

möjligt (Dahlberg & Segesten, 2010). I fall att inte sjuksköterskorna utgår ifrån att patienterna 

är en aktiv mottagare av vården, visar det på att vårdandet är en frukt av en enkelspårig 

teknologi (Eriksson, 1987). Sjuksköterskorna har en ökad möjlighet att nå en vårdande 

relation med patienter och närståenden om en sann delaktighet upprättas (Ainsworth - Smith, 

2005). Det skulle dock inte fungera i fall sjuksköterskorna och patienterna bytte plats, 

eftersom sjuksköterskorna har ett ökat ansvar relaterat till sin skolunderbyggnad och den 

värdegrund som de stödjer sig på (Kasén, 2002). 

 

Med tanke på patienter med lungcancer i livets slutskede, är det även viktigt att 

sjuksköterskorna är tydliga i sitt vårdande. Patienterna ges då möjlighet att förstå och få 

kontroll över sin situation, och inte minst att få känna sig trygga i hur vissa handlingar utförs. 

Genom att patienterna kan känna tillit till personalen, om att de ska få slippa att gå igenom ett 

onödigt lidande vid vård i livets slutskede, kan det hos dem infinna sig en trygghet, trots att 

den obotliga sjukdom de drabbats av gör att de har en känsla av otrygghet. Trygghet skapas 

även genom att personalen visar att de finns att tillgå då patienterna har ett behov av deras 

hjälp. Genom att sjuksköterskorna visar att de bryr sig och lyssnar på vad patienterna har för 

problem blir patienterna trygga, får en känsla av sammanhang. Ett vårdlidande har därmed 

undvikits (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

I de fall, där patienterna inte klarar av att uttrycka sitt lidande genom talet, är det viktigt att 

vårdarna besitter en skicklighet i att kunna tolka tecken för att det ska uppnås ett 

välbefinnande (Kasén, 2002).  

 

 

PROBLEMFORMULERING  
 

Lungcancer är den cancerform som är mest förekommande i världen. Ungefär 1,5 miljoner 

personer drabbas årligen (Cancerfonden, 2011). Redan då patienterna får sin diagnos har det 

hos 70 procent utvecklats långt framskriden sjukdom och 75 procent av de patienterna avlider 

inom loppet av ett år. Patienter med lungcancer drabbas ofta av svår smärta, ångest, oro och 

andnöd (Socialstyrelsen, 2011). Då det vid livets slut ibland inte är tillräckligt med den 

behandling som initierats för att lindra den svåra ångest och oro som uppstår kan läkaren 

använda sig av palliativ sedering som behandlingsform för att lindra patientens lidande 
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(Fridegren & Strang, 2009-2010; Socialstyrelsen, 2010). Detta ämne diskuteras alltjämt 

mellan sjuksköterskor både vad det gäller de medicinska och etiska aspekterna. I studier som 

belyser sjuksköterskors upplevelser av palliativ sedering framkom det att sjuksköterskor 

besväras av att använda palliativ sedering i andra fall än vid ren fysisk smärta. Detta eftersom 

det känns lättare att identifiera denna smärta än den existentiella smärtan. Sjuksköterskor har 

etiska funderingar kring i fall livslängden förkortas med palliativ sedering, men anser att det 

är motiverat för att lindra ett lidande. Några anser det gränsar till dödshjälp och att det därför 

är svårt att använda denna form av behandling, men tycker samtidigt att det ger bättre kvalitet 

vid döendet (Claessens et al., 2007; Rietjens et al., 2007). Ovanstående aspekter gällande 

sjuksköterskornas inställning till palliativ sedering som behandlingsform pekar på att mer 

forskning behövs.  

 

Det finns flera svenska studier som undersökt vård i livets slut, men det saknas studier med 

inriktning på hur sjuksköterskor upplever att arbeta med sedering som behandlingsform. Det 

är därför angeläget att sjuksköterskor med kunskaper och erfarenheter får delge dessa i en 

studie kring sedering som behandlingsform i samband med ångest och smärta vid lungcancer i 

livets slut. 

 

 

SYFTE 
 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser kring sedering som 

behandlingsform vid palliativ vård i livets slutskede hos patienter med lungcancer. 

 

 

METOD  
 

Studien utgick från en hermeneutisk vetenskapsteoretisk grund, där människan betraktas som 

en tänkande varelse och där kunskap kan erhållas utifrån människans erfarenheter (Hartman, 

1998). Författarens intention var att i en intervjustudie få kunskap om sjuksköterskors 

upplevelser kring sedering vid palliativ vård i livets slutskede.  

 

Datainsamling 

En kvalitativ undersökning valdes för att kunna fånga upp och beskriva sjuksköterskornas 

upplevelser, känslor och stämningslägen. Som väg att nå dessa uttryck valde författaren att få 

förståelse för sjuksköterskornas livsvärld genom att intervjua dem (Alvesson & Sköldberg, 

2008; Dahlborg-Lyckhage, 2006). Att ställa frågor är enligt Bengtsson (1999, 2005) det bästa 

sättet för att få fram kunskap om hur något upplevs. Graneheim och Lundmans (2004) 

kvalitativa manifesta och latenta innehållsanalys användes för att analysera insamlad data 

eftersom författaren önskade få fram verklighetsnära kunskap där även det latenta budskapet i 

texten kunde lyftas fram, vilket kan vara betydelsefullt för sjuksköterskor som arbetar i 

kontext där palliativ sedering är en del av vården i livets slut.  

 

Urval 

Det togs av författaren ett beslut om att inkludera åtta informanter, men det fanns hela tiden 

en öppenhet att eventuellt utöka antalet informanter för att få tillräckligt med material för att 

uppfylla studiens syfte. De sjuksköterskor som besitter kunskaper och erfarenheter av att ha 

vårdat patienter med lungcancer, vilka befann sig i livets slutskede med palliativ sedering 

valdes ut. Kravet var att de vårdat minst fyra patienter med åldern över arton år, samt att 
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vården bedrevs inom slutenvården. Det var även tvunget att det svenska språket behärskades 

(Polit & Beck, 2008).  

 

Informanter 

Informanterna bestod av åtta sjuksköterskor med en fördelning av fyra sjuksköterskor på två  

olika sjukhus i södra Sverige. Deltagarnas ålder varierade mellan 27 - 63 år och erfarenhet 

av arbete som sjuksköterska sträckte sig mellan 4 - 40 år. Erfarenheten av att  

vårda patienter med lungcancer vid våd i livets slut varierade mellan 4 - 27 år. Båda könen var 

representerade. Vad gäller deras utbildning inom palliativ vård: informanterna hade 1 - 3  

dagarskurser, fristående kurser i samband med övrig utbildning, alternativt ingen utbildning alls. 

 

Genomförande av studien 

Ansökan för tillstånd av studiens genomförande med inkluderad projektplan skickades till 

berörda verksamhetschefer (bilaga1). Efter att ett godkännande beviljats genomgick studien 

en prövning på Etikkommittén Sydost (bilaga 2). I nästa steg togs en muntlig kontakt 

respektive kontakt via e-post med de berörda avdelningscheferna. Efter godkännande från 

dessa avdelningschefer togs det kontakt med en sjuksköterska som kunde vara behjälplig med 

att ge namnförslag på informanter som hade de önskade inklusionskriterierna. Det togs 

därefter en muntlig kontakt med de sjuksköterskor som kunde tänka sig delta i studien. Vid 

detta tillfälle informerades de bland annat om att intervjun skulle spelas in. Informationsbrev 

(bilaga 3) angående syftet med studien och tillvägagångssättet lämnades ut till samtliga 

sjuksköterskor, dels via post men även personligen. Samtliga av dessa kontaktade 

sjuksköterskor tackade ja till ett deltagande. 

 

Intervjuer 

Intervju användes som insamlingsmetod och därigenom fick författaren tillträde till 

informanternas livsvärld. På grund av att författaren tog sin utgångspunkt ifrån ett 

livsvärldsperspektiv fick informanterna möjlighet att med sina egna ord återge och redogöra 

för hur de upplevde sin värld och ett visst fenomen i en kontext som för dem kändes viktig. 

Intervjuerna öppnade upp för en reflektion över ett visst fenomen såsom Dahlberg, (1997) 

beskriver. Författaren använde ostrukturerade intervjuer som innebär att vara lyhörd för vad 

informanterna berättar. Följdfrågor användes för att vid behov få informanterna att berätta 

mer, vilket också gav möjligheter att fördjupa förståelsen av deras upplevelser och 

erfarenheter. Det skapades i förväg en intervjuguide för att ha som stöd under intervjuerna 

(bilaga 4), såsom Kvale och Brinkmann (2009) förespråkar. De flesta intervjuerna inleddes 

med frågan: Då undrar jag i fall du kan berätta för mig hur du upplevde det då du var med 

om en speciell händelse där det handlade om sedering som behandlingsform vid livets slut 

hos en patient med lungcancer? Endast vid några intervjuer inleddes det med bakgrundsfakta 

innan denna forskningsfråga ställdes. 

 

Vad det gällde tid och plats för intervjuerna fick informanterna välja dessa, men det styrdes 

mot att det blev en plats där det gick att sitta ostört. I samband med att Mp3-spelaren 

plockades fram informerades det om konfidentialiteten kring det inspelade materialet, såsom 

Thomsson (2010) förespråkar. Intervjuerna genomfördes under perioden maj – september år 

2011 och varade mellan 13 och 55 minuter. Inför samtliga intervjutillfällen erhölls ett 

skriftligt samtycke till deltagandet av informanterna. 
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Analys 

Studien valde en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). I en 

kvalitativ innehållsanalys strävas det efter att beskriva variationer. Detta gjordes genom att det 

letades upp det innehåll i texten som var lika och även genom att hitta det i texten som skiljde 

sig åt. Innehållet kom sedan att gestalta sig i kategorier och teman på varierande nivåer. Det 

användes en induktiv ansats vilket betyder att analysen av texten kom att ske 

förutsättningslöst utan en teori som utgångspunkt (Lundman & Hällgren - Graneheim, 2008). 

 

Materialet analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av manifest och 

latent innehållsanalys. Författaren började sitt analysarbete med att noggrant läsa igenom det 

av författaren transkriberade 121 A4 sidor insamlade textmaterialet för att erhålla en 

helhetsbild av innehållet. Därefter påbörjades arbetet med att plocka ut meningsenheter ur den 

text som svarade till studiens syfte. Dessa meningsenheter kondenserades vilket innebär att 

meningarna kortades ned och det blev därigenom lättare att arbeta med materialet utan att för 

den skull förlora det viktiga innehållet i meningen. Därefter gjordes en abstraktion av texten 

genom att de kondenserade meningarna kodades (Lundman & Hällgren - Graneheim, 2008). 

De identifierade koderna sorterades därefter till olika underkategorier, som till sist kunde 

sorteras in under fem kategorier. Exempel från analysgång i den manifesta analysdelen visas i 

tabell 1 (bilaga 5). Det som namnger en kategori ger svar på frågan vad och kan kopplas 

samman med vad intervjutexten verkligen uttrycker, dvs. det manifesta (Lundman & Hällgren 

- Graneheim, 2008; Granheim & Lundman, 2004). Utifrån de bildade kategorierna i den 

manifesta analysen genomfördes därefter den latenta analysen. Den resulterade i ett tema som 

karakteriserar det icke tydligt uttalade budskapet i texten. Temats tillblivelse kan betraktas 

som en arbetsprocess som startar upp från och med första genomläsningen av 

intervjumaterialet och pågår genom hela analysarbetet. I tabell 2 visas temat med de 

inkluderande kategorierna (bilaga 6).  

 

Etiska överväganden 

I Helsingforsdeklarationen finns det regler som styr att det i forskning inte ska finnas risk för 

att det görs avkall på de mänskliga rättigheterna. Det innebar för denna studie bland annat att 

deltagarna ska kunna känna sig säkra på att det material de bistod med behandlas 

konfidentiellt. Det var därför viktigt att de inspelade intervjuerna avidentifierades för att 

undvika att avslöja deltagarens identitet. Detta gjordes genom att varje deltagares material 

försågs med en kod (Polit & Beck, 2008). Under analysen av materialet var det ett krav att 

materialet förvarades inlåst för att ingen utomstående ska få tillgång till det. Det var ej heller 

tillåtet att använda insamlad data i annat syfte än för detta forskningssammanhang (CODEX, 

2010). Något som också var viktigt att beakta var att man ska visa respekt för insamlad data, i 

den meningen att data som var relevant för studiens syfte inte ska förvanskas eller exkluderas 

(CODEX, 2011). 

 

Inför intervjuerna krävdes ett samtycke ifrån informanterna, deras avdelningschefer och 

verksamhetschefer. Det författades ett informationsbrev till informanterna med innehåll om 

vad studien syftar till och hur den är tänkt att genomföras.  

I informationsbrevet var det tydligt skrivet att informanterna deltar i studien av fri vilja och att 

det går bra att när som helst dra sig ur deltagandet i studien utan att ange skälet. I 

informationsbrevet stod även att intervjuerna ska spelas in. Det gavs även muntlig information 

i direkt anslutning till intervjustarten (Pilhammar - Andersson, 2008). En projektplan och ett 

speciellt informationsbrev skickades till de berörda verksamhetscheferna. Efter att 

intervjuerna var genomförda erbjöds informanterna att reflektera över ifall det var något som 

de funderade över (Polit & Beck, 2008). Ovanstående genomförda åtgärder ingår i 



10 

 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vilka är de 

fyra huvudkrav som ställs vid forskning. (CODEX, 2010). Dessutom utfördes det en etisk 

egengranskning för att inför studiens genomförande veta om det förelåg indikation för 

prövning hos den regionala etikprövningsnämnden. Det visade sig att det inte fanns något 

behov för detta (Etikkommittén Sydost).  

 

 

RESULTAT 
 

Studien resulterade i ett övergripande tema som är benämnt att få känna tillit och stöd i  

situationen, som i sin tur inkluderar fem kategorier (tabell 3). Temats betydelse framstår i 

ljuset av vad sjuksköterskornas vårdsituation innebär: att både möta patienternas lidande och 

att möta sitt eget lidande i form av olika känslor som uppstår i dessa möten med patienterna, 

och mitt uppe i dessa vårdsituationer framstår betydelsen av att få känna tillit och stöd från 

arbetskollegor, att ha tillgång till god vårdplanering samt att äga en trygg erfarenhet att luta 

sig mot.  

 

Tabell 3. Resultatets tema och kategorier 
 Tema Att få känna tillit och stöd i situationen 
Kategorier Lidandets betydelse Jobbiga situationers 

betydelse 

Arbetsklimatets 

betydelse 

Vårdplaneringens 

betydelse 

Den upplevda 

erfarenhetens 

betydelse 

 

Att få känna tillit och stöd i situationen 

Detta övergripande tema bygger på fem kategorier: Lidandets betydelse, jobbiga situationers 

betydelse, arbetsklimatets betydelse, vårdplaneringens betydelse och den upplevda 

erfarenhetens betydelse. 

 

Lidandets betydelse 

Vid denna kategori identifierades underkategorin: Upplevelsen av att möta patientens rädsla, 

ångest och smärta 

 

Upplevelsen av att möta patientens rädsla, ångest och smärta. 

Sjuksköterskorna möter i sitt vårdarbete med palliativ sedering ofta patienter med svår ångest 

som har sin orsak i en rädsla för att inte få luft och kvävas. Något som också är karakteristiskt 

i arbetet är närvaron av svår smärta. Dessa tillstånd är väsentliga att lindra för att patienterna 

ska kunna koppla av och ha det bra. I fall inte detta lyckas känner sjuksköterskorna en 

känslomässig börda och tycker då inte att de lyckas fullt ut i sitt arbete. Patienterna kan redan 

i tidigt skede känna ångest för hur det hela ska komma att utveckla sig. Det är lättare för 

patienterna att förlika sig med att de ska dö än att behöva uppleva en känsla av att kvävas. 

”Våra patienter är ju väldigt utsatta för att de många gånger upplever kvävningskänslan och 

det är ju väldigt, väldigt ångestladdat. Det måste ju vara fruktansvärt.” Det känns därför 

väsentligt att patienterna tidigt får information om att det finns lindring att ge i fall situationer 

med ångest och smärta uppstår. Detta kan göra att patienterna känner sig trygga i att det finns 

hjälp att få när det behövs  

Det förekommer även att de närstående blir oroliga, ångestladdade och agiterade när 

patienterna inte kommer till ro. Detta i sin tur kan smitta av sig på patienterna vilket leder till 

ännu mer oro. Vid dessa tillfällen gäller det att försöka få de närstående att känna trygghet 

genom samtal omkring den rådande situationen.  
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Jobbiga situationers betydelse 

Vid denna kategori identifierades underkategorierna: Upplevelsen av stress och osäkerhet, 

upplevelsen av frustration, upplevelsen av maktlöshet och upplevelsen av att vara utlämnad. 

 

Upplevelsen av stress och osäkerhet 

Det som framkallar stress i vårdarbetet är då patienterna har ett behov att få befinna sig i ett 

tillstånd av ro, men att detta omkullkastas på grund av genombrott av ångest och smärta. 

Sjuksköterskorna upplever stress med att åse patienternas lidande samtidigt med att försöka 

hinna åtgärda i den takt det kräver. Det förekommer dessutom att arbetssituationen i sig inte 

ger utrymme för att hinna med att ge lindring åt patienterna på ett effektivt sätt. Det som kan 

göra dessa vårdsituationer lättare att hantera är då läkemedel administreras kontinuerligt eller 

då de administreras intermittent med en överlappning som innebär att patienterna blir jämt 

medicinerade. Även de närstående känner sig nöjdare i fall patienterna slipper de onödiga 

topparna där patienterna får panik, blir ångestladdade och får ont. 

 

Det kan uppstå en känsla av osäkerhet i situationer då det handlar om att administrera höga 

doser av läkemedel till en för sjuksköterskan okänd patient. Detta beskrevs enligt följande: ”// 

patient som hade väldigt höga doser morfinpreparat när man började fundera då om man 

skulle gå och ge henne en injektion morfin som en vidbehovsdos då hajade jag till lite och då 

känns det lite läskigt så.” Det känns då tryggt i fall det finns en möjlighet att få veta om det 

har gått bra att ge hög dos tidigare. Att i dessa situationer även dubbelkontrollera med den 

ordinerande läkaren, prata med sina kollegor och ge injektionen väldigt långsamt för att se hur 

patienten reagerar gör situationen lättare att hantera.  

 

Det uppstår konflikter inombords i fall inte sjuksköterskans och de närståendes tankar 

överensstämmer kring vilket behov patienterna har för stunden av smärtstillande och 

ångestdämpande behandling. I dessa situationer finns det en risk att det ges läkemedel för att 

vara de närstående till lags, vilket samtidigt för med sig en osäkerhet att patienterna kan 

somna in. Konfrontationer med olika åsikter gällande patienternas behov av medicinering kan 

vara svåra att hantera i början men blir lättare med tiden. ”man behöver vara med om många 

sådana här situationer för att lära sig och se och få lite känsla för det.” Rädslan att 

patienterna kan somna in finns i sjuksköterskornas medvetande, men framförallt hos de som 

är oerfarna att arbeta med palliativ sedering. 

 

”Man vill inte ge patienten för mycket sedering så att man känner exempelvis att det sista 

andetaget som patienten, alltså patienten avlider när man ger sederingen. Det kan jag känna 

är någonting som man kan ibland känna oro för när det handlar om patienter specifikt 

lungcancerpatienter kanske med svåra smärtor där man ger väldigt höga doser med 

analgetika och sederande medicin över huvud taget.” 

 

Oerfarna sjuksköterskor upplever också det svårt med att stå ”ansikte mot ansikte” med 

patienterna när dessa tillfälligt vaknar upp ur sin palliativa sedering. En inre motsättning 

uppstår hos dem då de väljer att ge en extrados medicinering trots vetskapen att ett vårdande 

möte med patienterna vore det rätta. En informant uttryckte att det skulle kunna bero på 

följande: 

 

”// det förekommer att man inte riktigt vet hur man ska hantera situationen det är lite rädsla 

och ett sätt att skydda sig själv för att slippa ta i det svåra, att prata. Det väcker mycket 

känslor i sig själv. ”Det kanske är faktiskt så att man i stället hade behövt sätta sig ner en 

stund och prata, lyssna finnas.” 
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Flera sjuksköterskor uttrycker att det i kontakt med de närstående är viktigt med tydlig 

information kring vad som ges och varför, liksom kring läkemedlens effekter, men än 

viktigare upplevs det vara att se till att allt tolkas rätt när de närstående är en bekant till dem. 

 

Upplevelsen av frustration 

Begränsad möjlighet att kunna stanna kvar hos en svårt sjuk patient den tid som vore önskvärt 

väcker känslor av både frustration och otillräcklighet hos sjuksköterskorna. Likaså kan 

avsaknad av tydliga riktlinjer för hur vården ska bedrivas, och bristande ordinationer av 

läkemedel, frambringa dessa känslor. Sårbarheten som då kommer till uttryck i 

sjuksköterskornas vårdsituation framträder särskilt då den ordinarie läkaren inte är i tjänst, 

vilket kan resultera i att sjuksköterskorna tvingar sig att ta ställning till vissa saker som de inte 

behärskar till fullo. Det kan till exempel vara i situationer där det inte framkommer tydligt i 

fall det ska vara aktiva åtgärder eller inte. En trygg vård är beroende av att sjuksköterskor och 

läkare strävar åt samma håll och att det finns en förståelse för varandras situation. En 

informant uttryckte att det inte alltid fungerade så: ”Vad är doktorns mål? Det skulle jag vilja 

veta. Det tror jag inte alltid överensstämmer med vårt, mitt mål för patienten”. För min egen 

del är ju målet att patienten ska ha det bra.” 

 

Upplevelsen av maktlöshet 

En känsla av vanmakt uppenbarar sig i situationer där förloppet drastiskt ändrar karaktär mot 

det sämre utan möjligheten att möta upp för att ge lindring i den raskhet som sjuksköterskorna 

önskar. Patienternas lidande känns då övermäktigt att hantera. Det som också gör 

sjuksköterskornas vårdarbete väldigt jobbigt är när ingen medicinering tycks hjälpa mot 

patienternas lidande, trots ihärdiga försök. En sjuksköterska berättade att det var en fasansfull 

känsla när det tog lång tid innan patienten kom till ro:  

 

”och den här paniken som kommer i livets slutskede hur man ska göra. Då tyckte jag det var 

väldigt jobbigt. Man började spruta och spruta men det hjälpte inte, man satte dropp och jag 

kände att till slut så blev det lugnt.” 

 

Sjuksköterskorna påpekar att det i dessa lägen är angeläget att bekräfta närståendens önskan 

om att patienterna ska få komma till ro. ”Det är ju förfärligt att sitta vid en dödsbädd och se 

den här paniken, att de inte kan vara i sängen och de har jätteont.” Något som också ger en 

känsla av maktlöshet är när patienterna har kommit till ro men då det är omöjligt att kunna 

hjälpa de närstående så att de kan koppla av.  

 

Upplevelsen av att vara utlämnad 

Sjuksköterskornas känsla av att vara utlämnad härrör från deras önskan om att kunna 

kommunicera med en vaken och delaktig patient, men där möjligheten begränsas av att det är 

svårt att få i stånd ett välmående hos patienten medan patienten är vaken, eftersom smärtorna 

och ångesten inte går att hantera utan palliativ sedering. Sjuksköterskorna menar at det är 

svårt i fall inte patienten klarar av att själv uttrycka sina önskemål eftersom det då finns en 

risk att det inte är patientens egen önskan som styr valet av behandling.  

 

”ibland kan det kännas tufft även att man vet om att patienten är jättesjuk, har jätteont så är 

det ju ändå att man drogar ner någon så pass mycket att de inte är vid medvetande, och det 

känns inte alltid så jättebra men när man väger alternativen mot varandra så är det det som 

är det bästa.”) 
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Det betyder mycket att någon frågar hur det känns då det varit en svår situation eftersom det 

annars lätt uppstår en känsla av att vara utlämnad.” // det hade inte behövts mer än några 

minuter, fem minuter kanske att man bara hade fått prata av sig // ” 

 

Arbetsklimatets betydelse 

Vid denna kategori identifierades underkategorierna: Betydelsen av positivt och stöttande 

klimat och betydelsen av reflektionen som resurs.  

 

Betydelsen av positivt och stöttande klimat 

Ett positivt och stöttande arbetsklimat där det finns en tillåtande attityd för med sig att 

sjuksköterskorna kan känna trygghet i sitt arbete. Den känsla av ensamhet som annars lätt 

infinner sig kan på så vis elimineras. Det anses nödvändigt att detta klimat råder för att 

sjuksköterskorna ska klara av att bemöta och orka arbeta med patienter i livets slut. För att få 

detta att fungera på ett tillfredsställande sätt är det angeläget att all personal på avdelningen 

strävar efter att detta positiva och stöttande klimat alltid finns närvarande.  

 

I vårdsituationer som sjuksköterskorna upplever som övermäktiga att hantera är det stödjande 

att ha tillgång till erfarna kollegor som är observanta för hur deras mående är i sådana 

problematiska och svårt känslofyllda situationer. Det kan i vissa besvärliga situationer finnas 

tillfällen då sjuksköterskorna känner ett behov av att få träda tillbaka i sin vårdande roll och i 

stället låta någon annan kollega ta över. Vid dessa tillfällen och även i andra situationer känns 

det tryggt i fall det finns en mer erfaren kollega att vända sig till.  

 

Betydelsen av reflektionen som resurs 

För att ha möjlighet att ventilera sina känslor är den planerade reflektionsstunden ett positivt 

inslag i vårdarbetet. Det kan vara särskilt värdefullt i samband med att det varit svårt att lindra 

lidandet för patienterna eller då det handlar om andra jobbiga känslor som annars kan vara 

svåra att lämna när arbetsdagen är till ända. Det kan vara i samband med att det varit 

minderåriga barn till patienter som vårdats i livets slut. ”Man måste få lämna den här hinnan 

på jobbet.” Under reflektionsstunder kan nyfärdiga sjuksköterskor och de sjuksköterskor med 

lång erfarenhet utbyta tankar och erfarenheter som kan bli till gagn för dem alla. I dessa 

stunder skapas även redskap för att klara av att gå vidare i vårdandet. Även om det känns 

positivt att ventilera känslor under fikapausen är det är inte tillräckligt, och det blir på helt 

andra villkor då reflektionen sker under ordnade former. Att som sjuksköterska klara av att 

reflektera över sina känslor är något som anses nödvändigt för att vårdandet ska uppnå en hög 

kvalitet.  

 

Vårdplaneringens betydelse 

Vid denna kategori identifierades underkategorierna: Betydelsen av tidig vårdplanering och 

betydelsen av värdig vård.  

 

Betydelsen av tidig vårdplanering 

Det är av största vikt att en vårdplanering kommer i stånd i tidigt skede och i samråd med 

patienterna och de närstående, eftersom sjuksköterskorna då kan känna sig trygga i att veta 

vad de har att rätta sig efter i vårdandet.  

 

”// man känner att det har fungerat bra, där det funnits väl förberett och där man har kunnat 

gett, att man har vetat att man haft och ge medicinering där man har kunnat tillgodose 

patienterna så att de har haft det lugnt och stilla och att det har blivit bra. Att de har varit väl 

informerade. //”  
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I situationer då patienter inte riktigt kan ta till sig hur sjuka de egentligen är, kan det i ett 

försämrat skede av deras sjukdom kännas frustrerande för sjuksköterskorna att behöva ta 

beslut om behandling i livets slutskede när patienterna själva inte längre kan göras delaktiga. 

Situationen för patienter med lungcancer kan förändras blixtsnabbt, från ena stunden till den 

andra, vilket gör att en akut planering krävs. Det är då lätt hänt att den rådande situationen 

framkallar stress hos sjuksköterskorna vilket dessvärre lätt kan avspegla sig på patienterna. 

.”Man vill ju gott hela tiden. Man vill ju att det ska bli bra för alla inblandade. Både 

anhöriga och patienter.” Erfarenheten visar att det blir en lugnare och mer övervägd 

vårdsituation för patienterna och deras närståenden med en tidig vårdplanering. 

PM och korrekt ifyllda checklistor att arbeta efter, både vad det gäller 

läkemedelsadministrering och omvårdnad, gör att sjusköterskorna kan känna sig säkrare, 

vilket underlättar arbetet. Känslan av att glömma någon viktig detalj blir härmed obefintlig. 

Något som också underlättar vårdandet är då läkarna har regelbundna samtal med patienterna 

och deras närstående om i vilket tillstånd patienten befinner sig. Det är angeläget att 

sjuksköterskorna deltar vid dessa samtal eftersom det efteråt finns möjlighet att enkelt reda ut 

eventuella missuppfattningar.  

 

Patienterna och de närstående är efter dessa vårdsamtal mer avslappnade vilket leder till 

möjlighet att tillsammans med vårdpersonalen mer fridfullt förbereda sig inför den kommande 

döden. Det finns även patienter som önskar göra avslut innan det är för sent vilket även det 

kräver att en tydlig fortlöpande information angående patienternas tillstånd ges. Vad det gäller 

patienternas eventuella önskemål kring att göra avslut har sjuksköterskor en viktig roll att 

fylla genom att vara lyhörda för i fall patienterna behöver stöd för att klara av att genomföra 

dem. 

 

Det känns jobbigt att inte riktigt veta hur situationen ska hanteras i mötet med patienterna och 

deras närstående i fall det inte finns tydliga direktiv kring hur vården ska bedrivas, särskilt 

gällande vården då själva dödsögonblicket börjar närma sig. Sjuksköterskorna upplever därför 

det positivt, och det uppstår ett lugn inombords då det finns tydliga beslut tagna om hur 

vården ska utföras. En informant uttryckte detta på följande vis: 

 

”// att det var beslutat att nu är det bara att patienten har det så bra som möjligt…alla andra 

behandlingar var, det var nedlagt….då blev alla då visste vi vad vi skulle rikta in oss på och 

vad vi skulle koncentrera oss på och då blev, vi blev lugnare och anhöriga blev lugnare och 

det blev bra alltihop.” 

 

Betydelsen av värdig vård 

Sjuksköterskorna upplever att det är lättare att bygga upp en fin relation med patienterna och 

deras närstående då de har haft möjlighet att etablera en kontakt redan i ett tidigt skede av 

sjukdomsförloppet. Det för även det goda med sig att sjuksköterskorna långt i förväg kan få ta 

del av patienternas önskemål kring hur livets sista dagar ska gestalta sig, vilket för alla parter 

kan göra det ännu mer rofyllt inför döendet och vid dödsögonblicket. 

 

Sjuksköterskorna tycker att det känns positivt när allt fungerar som det ska. I annat fall är det 

traumatiskt när det inte går att lindra patienternas smärta, oro och ångest på ett sätt som gör att 

inte patienterna får ett fint slut.  

 

”Där det fungerade då, det är ju helt underbart både för patienten och anhöriga, när man ser 

att de mår bra från att ha varit i ångest och oro och jätterädda till att bli lugna och inte ha 

ont.” 
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Det känns värdefullt då de närstående kan gå hem ifrån en dödsbädd och känna att det blev ett 

lugnt slut; det ska vara ett minne som de kan bära med sig utan att det förknippas med en 

traumatisk händelse. 

 

Den upplevda erfarenhetens betydelse 

Vid denna kategori identifierades underkategorierna: Betydelsen av att välja rätt läkemedel, 

betydelsen av att använda andra metoder än läkemedel och betydelsen av yrkeserfarenhet. 

 

Betydelsen av att välja rätt läkemedel 

Det kan kännas lättare för erfarna sjuksköterskor att initiera diskussion med läkaren kring att 

patienterna inte är tillräckligt smärtlindrade och/eller lindrade från ångest. För att patienterna 

ska må så bra så möjligt av den läkemedelsbehandling som initieras är det angeläget att det 

verkligen sker en individuell utprovning av dessa. ”En del svarar ju väldigt bra på morfin och 

en del svarar sämre. Och en del svarar bra på stesolid och en del svarar sämre. Det är ju 

väldigt, väldigt olika.” Patienterna har ofta god effekt då dessa båda preparat administreras 

tillsammans.  

 

Sjuksköterskorna belyser att det kan vara svårt att styra medicineringen på ett sätt att 

patienterna mår lika bra när de är vakna som när de sover. Erfarenheten visar att läkemedlet 

Dormicum (Midazolam) med sin kortvariga effekt gör det lättare att styra patienternas vakna 

och sovande perioder, men det är under förutsättning att patienterna är väl smärtlindrade ”// 

att man kan ha kvalitativ tid som vaken, att man inte sänker för tidigt för att man inte kan 

hantera sömnbrist och ångest.” Detta läkemedel ger amnesi, vilket gör att det känns 

fördelaktigt att använda i fall patienterna upplever obehag vid till exempel skötsel av den 

basala hygienen. En sjuksköterska som inte har personlig erfarenhet av läkemedlet, men har 

fått höra patienters upplevelser uttrycker följande: ”Det verkar vara ett fantastiskt preparat.” 

 

Då ingen annan behandling hjälper förekommer det att patienterna erhåller blockader för att 

smärtan ska bli lindrad. Det känns i dessa situationer underbart för alla parter när 

behandlingen leder till en god smärtlindring. Den svåra ångesten som smärtupplevelsen 

orsakat kan dessutom försvinna. 

 

Sjuksköterskorna poängterar vikten av att de närstående får information av läkaren kring att 

det är vanligt förekommande med att patienter på grund av sitt allmäntillstånd och sin 

medicinering sover det mesta av tiden när de sista dagarna närmar sig.   

 

Betydelsen av att använda andra metoder än läkemedel  

Även att det hör till vanligheten att det finns behov av att använda läkemedel för att lindra 

patienternas lidande får det inte glömmas bort att det finns andra väl fungerande metoder att 

använda som komplement eller som enskild metod. Ingen situation är den andra lik, det ska 

finnas en öppenhet för att prova alla till buds stående medel tills patienterna känner att de mår 

bra. ”det är alltid den här dialogen, det finns aldrig någonting som man kan säga att så här 

ska man göra eller så.” Det är angeläget att det skapas ett lugn kring patienterna för att 

möjliggöra att de kommer till ro och känner sig avslappnade. Detta kan ske genom rogivande 

musik, en liten beröring eller att patienten slipper vara ensam i sin situation.  

 

”Det är ju oftast närvaron, massage är ju bra.” ”Den är ibland den bästa ångestlindraren 

som finns, närvaron. Man är där. Man behöver inte säga så mycket. Men man är där. Man 

håller kanske en hand.” 
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Akupunktur är ytterligare ett alternativ att prova. Dessa metoder är väl fungerande i 

situationer då patienterna blir alltför trötta av sin medicinering och de av olika anledningar 

ändå önskar vara vakna trots närvaron av viss oro och/eller smärta.  

 

Betydelsen av yrkeserfarenhet 

Sjuksköterskorna anser att den upplevda erfarenheten spelar en betydande roll vid vårdandet 

av patienter med svår smärta och existentiell problematik. Det krävs att en sjuksköterska inom 

palliativ vård har utsatts för problematiska situationer och att dessa har fått ventileras med 

kolleger och patientansvariga läkare för att det ska kännas bekvämt att bemöta så svårt sjuka 

människor. Samtalen med de närstående är en av de saker som är speciellt svåra att hantera i 

början.  

 

Överhuvudtaget upplever oerfarna sjuksköterskor det som övermäktigt med att klara av ett 

stort ansvar för patienternas vård, eftersom det då finns en avsaknad av förtrogenhet för hur 

situationen ska hanteras. ”Ju mer nyfärdig man var så kunde man ju inte, så var det svårt att 

se behovet riktigt.” Det kan då vara svår att läsa av patienterna, vad för smärta patienterna har 

och få en känsla för vilken form av behandling som ger mest lindring för stunden. ”// alltid 

svårt att veta vad som är smärta och vad som är existentiell ångest och vad som är rejäl 

smärta //.” Det kan även uppstå en rädsla över att inte klara av att hjälpa patienterna 

tillräckligt då de befinner sig i ett tillstånd av ångest över att inte få luft. Då är det ovärderligt 

i fall det finns någon mer erfaren kollega som hjälper till att lösa situationen. En sjuksköterska 

berättade hur det gick till när det inte hade utvecklats så lång erfarenhet inom detta område: 

”Jag hämtade någon gammal klok kollega som de unga gör nu”.  

 

Att som hjälpmedel använda sig av en liten skrift som tydligt berättar vad som händer med 

kroppen vid livets slut ger stöd och trygghet för alla sjuksköterskor, särskilt de med kortare 

erfarenhet, men är även användbar i andra sammanhang. ”Vi brukar använda oss utav den till 

att ge anhöriga så att de kan läsa igenom den och sedan utifrån det om de har några frågor 

vill diskutera det vidare så kan de göra det.”  

 

Erfarenhet gör att den rädsla och oro som upplevts i början avtar med tiden. ”man är nog 

lugnare, man är nog tryggare i sig själv tror jag. Det är nog det.” Men det kan  

ständigt uppstå situationer som kan vara svåra att klara av och som berör extra. ”Det är ju 

aldrig lätt egentligen. Det är ju inte enkelt. Det gäller ju verkligen att kunna vara där.” 

Denna form av vård kräver mycket energi men ger så mycket positivt tillbaka. En informant 

uttryckte följande: ”Jag känner värme. Jag trivs med att jobba med den palliativa biten. Jag 

brinner för att göra det så gott som möjligt.” Genom åren sker en utveckling kring att våga ta 

upp och diskutera med patienterna och de närstående kring precis allt. Men det kan vara svårt 

att på ett naturligt sätt bemöta de tunga existentiella frågorna som uppstår i fall inte 

sjuksköterskorna själva har reflekterat kring och känner sig trygga i sina egna tankar kring 

döden och hur det ska bli därefter.  

 

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser kring palliativ sedering hos 

patienter med lungcancer, därför var det angeläget att studiens utgångspunkt var att sätta 

respondenternas perspektiv i centrum (Alvesson & Sköldberg, 2008; Dahlborg - Lyckhage, 

2006). Då det gäller att undersöka upplevelser av ett fenomen är den kvalitativa deskriptiva 
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metoden att föredra (Field, Clark, Corner & Davis, 2001; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Intervjustudie valdes eftersom intervju som insamlingsmetod öppnar upp för sjuksköterskor 

att fritt berätta om sina olika upplevelser kring palliativ sedering. Upplevelser som kan handla 

om möten med smärta och ångest, men även om möten som kan innehålla en etisk och 

existentiell dimension. (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

En enkätstudie kunde vara ett alternativ men författaren tror inte att denna typ av metod kan 

fånga in ett djup på sjuksköterskornas upplevelser. Med tanke på författarens långa erfarenhet 

av att arbeta inom denna vård fanns det möjligheter att ställa relevanta följdfrågor under 

intervjuerna eftersom det fanns kunskap om vad informanterna menade då de berättade. 

Däremot fanns det hela tiden i tankarna att inte ställa några ledande frågor och följdfrågor 

eftersom det hade gjort att studiens resultat fått en lägre validitet (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Författaren har ingen tidigare erfarenhet av att använda intervjuer vilket kan bidra till en sänkt 

tillförlitlighet av studiens resultat genom att inte allt det material fångades som det kunde ha 

gjorts (Kvale & Brinkmann, 2009). På grund av oerfarenhet var författaren under den första 

intervjun mer återhållsam med följdfrågor för att med säkerhet undvika att det inte blev ett 

inslag av att egna upplevelser influerade informanten. Den första intervjun blev därför inte så 

lång men likväl innehållsrik. Efter den första intervjun insåg författaren att det inte skulle bli 

att egna upplevelser kom med i resultatet trots att det ställdes ett flertal följdfrågor eftersom 

det handlade om öppna följdfrågor. Rosberg (2008) anser att förförståelsen av ämnesområdet 

är ett måste för att man som forskare ska kunna hitta och öppna upp för ny kunskap, vilket får 

ses som en styrka i studien. Det har hos forskaren funnits en öppenhet för att möta ny kunskap 

inom ämnesområdet.  

 

Det var under intervjuerna viktigt att ljudkvalitén på bandspelaren var av hög standard 

eftersom det annars hade funnits en risk att intervjumaterial kunde gått förlorad eller 

misstolkats och därmed sänkt studiens validitet och reliabilitet (Dahlberg, 1997; Kvale & 

Brinkman, 2009), därför införskaffades det en MP3-spelare som hade den kapaciteten. Trots 

att det var en fin kvalitét på ljudet fanns det vid några tillfällen ett behov av att spola tillbaka 

flera gånger då intervjumaterialet skulle transkriberas, för att inte något ord skulle missförstås. 

Tanken var att genomföra åtta intervjuer eftersom det efter det antalet intervjuer förväntades 

att det skulle uppstå en mättnad. Det kändes som att det efter de åtta intervjuerna faktiskt hade 

uppstått en mättnad. Det visades vara bra att en gräns var satt för antalet intervjuer eftersom 

det efter dessa åtta intervjuer fortfarande var intressant att ta del av intervjupersonernas 

berättelser. Ett större antal intervjuer kunde därmed innebära att informanter i onödan fick 

ställa upp för intervju (Thomsson, 2010).  

 

Författaren var noga med att intervjuerna skulle göras på ostörda platser, men vid ett 

intervjutillfälle var det barn som sprang och ropade utanför lokalen. Det verkade inte som att 

den personen som intervjuades lade någon notis om detta, därför kunde även författaren efter 

en liten stund släppa de tankar som fanns kring detta. 

 

För att fånga så varierande upplevelser som möjligt var målet att intervjupersonerna skulle 

representeras av båda könen, att det skulle finnas representanter med erfarenhet av dag- och 

nattjänstgöring eftersom det är mindre personal på natten, vilket gör att sjuksköterskan då är 

mer utlämnad till att ta egna beslut, samt åldersspridning. Dessa mål blev uppfyllda, vilket 

ökar studiens trovärdighet. Något som också ökar studiens validitet är att informanterna 

representerar två olika sjukhus, med sina inarbetade rutiner kring palliativ sedering, vilket 

därmed speglar informanternas upplevelser ur ett bredare perspektiv. Att endast 



18 

 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda vuxna finns med beror på att det inte med säkerhet 

skulle blivit ett likvärdigt resultat i fall upplevelsen av att vårda patienter under 18 år skulle 

funnits med i studien. Alla informanter som tillfrågades om deltagande i studien tackade ja 

och det var flera informanter som poängterade att det var ett viktigt ämne att belysa.  

 

Resultatet analyserades med hjälp av en kvalitativ manifest och latent innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Eftersom denna analysmetod ofta används inom 

vårdvetenskapen var den passande att använda för analys av det insamlade intervjumaterialet 

(Lundman & Hällgren - Graneheim, 2009). Först var det tänkt att använda en kvalitativ 

innehållsanalys enligt Downe - Wamboldt (1992), men eftersom den var väldigt lik 

Graneheim och Lundmans (2004) manifesta och latenta innehållsanalys och eftersom jag 

kände mig förtrogen med Graneheim och Lundmans (2004) sedan tidigare valdes denna. 

 

Den manifesta analysen resulterade i ett stort antal underkategorier, och dessa föll sig inte 

adekvata och tillräckligt bearbetade för att kunna sammanföras till beskrivande kategorier för 

ett resultat. Efter diskussion tillsammans med handledare valde författaren att göra en ny 

analys av materialet som gav en beskrivning som överensstämde med författarens 

helhetsförståelse.  

 

Utöver den manifesta analysen gjordes en latent analys. Författarens erfarenhet av manifest 

analys är från två tidigare studier, men ingen tidigare erfarenhet finns av den latenta. Av 

denna anledning kan resultatets tema finnas vara otillräckligt talande för sjuksköterskors 

upplevelser av palliativ sedering. Resultatet visar däremot den arbetssituation som 

sjuksköterskor upplever sig vara en del av (Lundman & Hällgren - Graneheim, 2008).  

 

Resultatet av studien kan med tanke på att det finns en tydlig beskrivning av datainsamling, 

analys och resultat vara överförbart till sjuksköterskor inom slutenvården som vårdar vuxna 

patienter med lungcancer i livets slutskede (Gunnarsson, 2002). Att det finns utvalda citat för 

att stärka studiens resultat gör också att läsaren lättare kan avgöra studiens validitet (Lundman 

& Hällgren - Graneheim, 2008). Redan då intervjuerna transkriberades märkte författaren upp 

intervjumaterialet med en kod för att undvika att röja informanternas identitet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

Resultatdiskussion 

Sammanfattningen av föreliggande studie visar det övergripande temat att få känna stöd och 

tillit i situationen. Det som bygger upp det här temat är lidandets betydelse där det utgår från 

att det finns jobbiga situationer som kan vara svåra att hantera, att arbetsklimatet har betydelse 

för hur sjuksköterskor klarar av att lösa dessa jobbiga situationer, att en tidig vårdplanering 

spelar en avgörande roll för hur vårdarbetet ska fungera och att den upplevda erfarenheten har 

betydelse för hur trygga sjuksköterskor känner sig i sitt arbete. 

 

Högt prioriterat inom all palliativ vård är att lindra smärta och annat lidande (Sandman, 

2001). Smärta är något som patienter känner sig mest rädda för (Kuuppelomäki & Lauri, 

1998). Enligt Strang (2012) känner patienter sig trygga när de blir informerade om att de inte 

ska ha ont. För även att det ibland kan vara svårt att hitta rätt metod för att lindra smärtan är 

det ovanligt att det inte fungerar optimalt även då det gäller smärta beroende på metastasering. 

Patienter med en svår sjukdom ska redan i ett tidigt skede få information av sjuksköterskan 

om att det går att lindra smärta och andra symtom (Läkemedelsverket, 2010). Behovet av tidig 

information framträder tydligt i föreliggande studie, där sjuksköterskor upplever att 

patienterna redan tidigt ängslas över hur det ska bli med smärta och ångest när de blir sämre i 
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sin sjukdom. Kan patienternas smärta lindras då kan de också koppla av och ha ett bättre 

välmående (Evans & Hallet, 2007). 

 

I föreliggande studie visar det sig att sjuksköterskor på grund av tidsbrist tycker att det är 

bättre att ge smärtlindrande och rogivande läkemedel kontinuerligt i stället för att ge det 

intermittent, vilket kan minska risken för att patienterna inte får den jämna administrering 

som de har behov av. Tidigare forskning bekräftar att det är ett problem med att inte hinna 

med att administrera lindrande läkemedel så fort som det skulle behövas (Hopkinson, Hallet 

& Luker, 2003). Optimal smärtlindring kan dessutom förhindra att patienten känner oro och 

ångest på grund av otillräcklig smärtlindring (Strang, 2012). Patienternas ångestproblematik 

och sjuksköterskors maktlöshet vid otillräcklig smärtlindring blev uppmärksammat i 

föreliggande studie. 

 

Resultatet visar att sjuksköterskor ibland känner sig maktlösa när det inte går att lindra 

patienternas symtom såsom sjuksköterskan önskar. Denna känsla av maktlöshet har även 

framkommit i tidigare forskning där det beskrivs att vårdpersonalen känner sig otillräckliga då 

det gäller att dämpa patienternas smärta och ångest i livets slut (Hedly, 1993). Föreliggande 

studie visar att en tidig vårdplanering ger sjuksköterskorna ett stöd och en beredskap för att 

kunna möta de patienter, där smärtan plötsligt kan ändra karaktär och styrka. Det är dock inte 

endast medicinsk behandling som kan lindra patienternas oro och ångest vid livets slut. En 

människas närvaro har en god avslappnande effekt, liksom taktil massage och rogivande 

musik. Massage som avslappnande metod förespråkas som en möjlighet att erbjuda till 

patienter inom palliativ vård (Öhlén, 2000). Ozolins (2011) påpekar vikten av att vara lyhörd 

för hur patienter känner det inför att bli kroppsligt berörd via massage, eftersom det finns 

patienter som kan känna att de till viss del blir fråntagna sin identitet. Det måste i dessa 

situationer finnas ett ömsesidigt samspel mellan sjuksköterska och patient.  Behandlingen ska 

präglas av följsamhet, personlig närvaro och rofylldhet för att patienterna ska känna ett 

välbefinnande av beröringen. Patienterna känner då att de blir bekräftade som person vilket 

ger dem möjlighet att få känna hälsa trots sin svåra sjukdom. För en döende patient kan 

beröring ge en känsla av att vara omhändertagen och att befinna sig i en gemenskap, vilket 

kan ge en lindring av den oro som finns när man känner sig ensam. Det blir ett fint och rofyllt 

avslut på livet (Ozolins, 2011).  

 

Det framkommer i studien att sjuksköterskor känner sig otrygga i fall det inte finns tydliga 

riktlinjer att arbeta efter. Checklistor och PM gör det säkrare att inte glömma bort något som 

är väsentligt. Detta är liktydigt med att det finns en risk att inte alla patienter få en likvärdig 

evidensbaserad vård om inte en standardvårdplan finns att rätta sig efter (Jack et al., 2003). En 

standardvårdplan som kan användas för att tydligöra och kvalitetsäkra den sena palliativa 

fasen är The Liverpool Care Pathway (LPC) där läkarna kan signera sina tagna beslut och 

sjuksköterskorna signerar sina utförda åtgärder (Vägledning för vård av döende, 2006). I 

Walker och Read (2010) anger intensivvårdssjuksköterskor att standardvårdplanen är 

användbar då de vårdar patienter som befinner sig i livets slut. Den hjälper dem att strukturera 

upp arbetet och införlivar därför en trygghet. Det blir tydligt vilka mål som gäller för 

patientvård, och sjuksköterskorna får något konkret att rätta sig efter, vad det gäller vilka 

kontroller som ska utföras och vad de ska informera de närstående om. Resultatet blir att det 

inte utförs onödiga kontroller och att de närstående inte får olika information beroende på 

vilken sjuksköterska som ger informationen. Särskilt sjuksköterskor med mindre erfarenhet 

känner stöd i att använda detta arbetsredskap (Jack et al., 2003), vilket står i 

överensstämmelse med föreliggande studie att sjuksköterskor som är nyast känner sig mer 
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osäkra och att LPC då kan vara ett stöd att förlita sig till, med tanke på att deras ambition är 

att kunna tillgodose patienternas önskemål.  

 

Sjuksköterskorna betonar betydelsen av att vara lyhörd för om patienterna vill sova bort sin 

smärta och ångest fram till dess att livet tar slut eller om de önskar kunna ta farväl av sina 

nära när stunden närmar sig. Enligt Sandman (2001) kan det också vara fallet att patienterna 

känner skräck och oro inför sin sista tid i livet och därför önskar ha en närstående hos sig som 

kan ge dem stöd och trygghet. Saknas vissheten om patienternas önskan uppstår ett etiskt 

dilemma om patienterna behöver lindring i form av palliativ sedering, men inte kan tillfrågas 

om hur de vill ha det (Bansari, Rita, Stacie & Joseph-W, S. 2012; Gran & Miller, 2008; 

Venke - Gran & Miller 2008). Denna etiska aspekt beskrivs även i föreliggande studie. Det är 

därför av yttersta vikt att sjuksköterskorna lyssnar in vad patienterna har för behov och vad 

det finns för önskemål (Socialstyrelsen, 2010). Det mest ultimata är att patienter med svår 

sjukdom redan i förväg berättar om vilka önskemål de vill ska gälla för deras kommande 

palliativa vård i livets slutskede. Detta gör att patienten kan känna sig delaktig i sin vård ända 

till slutet trots att han/hon inte kan berätta med egna ord. 

 

Även i fall det är svårt att i dessa situationer uppnå en fullständigt delaktig patient känns det 

värdefullt för sjuksköterskan att ha fått ta del av dessa önskemål då det i denna stund inte är 

möjligt att få kunskap om hur patientens livsvärld upplevs vid just det tillfället (Dahlberg & 

Segesten, 2010; Svenska läkaresällskapet, 2010). I annat fall krävs det att sjuksköterskan 

finner andra vägar att kommunicera med för att komma fram till vad patienten menar. Detta är 

något som är giltigt i alla situationer då patienten inte är vid medvetande för att kunna tala för 

sig och berätta om hur han/hon upplever sin livsvärld (Dahlberg et al., 2003).  

 

Resultatet visar att det krävs erfarenhet att tala om existentiella frågor. För en nyfärdig 

sjuksköterska är tid för egna reflektioner tillsammans med kollegor ovärderligt för att kunna 

känna sig trygg i sin nya yrkesroll, vilket är i överensstämmelse med Thompson, McClement 

och Daeninck (2006). Det är därför värdefullt i fall den sjuksköterskan som ska sköta 

omvårdnaden kring patienten vid vård i livets slutskede har kommit så långt i sin egen 

bearbetning av känslor att det känns naturligt att samtala om döden. Detta eftersom det annars 

kan vara svårt att stödja patienten och hans/hennes närstående på ett professionellt sätt (Beck-

Friis, 2009; Thompson et al., 2006; Thulesius, 2012a). Det är en väldigt unik situation för 

sjuksköterskan då hon som en levande person ska lindra lidandet för en döende patient.  

 

Det är inte lätt att hjälpa en människa som har kommit närmare livets slut än den som vårdar. 

Frågan är i fall sjuksköterskan som är mitt i livet kan uppfatta vad det innebär att dö 

(Jacobsen, 1998). Det förekommer att sjuksköterskor känner det psykiskt påfrestande då de 

ställs inför dessa situationer (Beck-Friis, 2009 & Thulesius, 2012a). I föreliggande studie 

känner sjuksköterskorna behov av att prata av sig de svåra vårdsituationerna för att inte 

behöva ta med dem hem. I speciellt svåra vårdsituationer är det angeläget att 

reflektionsstunder arrangeras. Det kan vara situationer där sjuksköterskorna vårdar föräldrar 

till minderåriga barn. Enligt vetenskaplig litteratur är det igenkänning med sjuksköterskornas 

eget liv som ökar svårigheten (Iranmanesh, Häggström, Axelsson & Sävenstedt, 2009). Andra 

exempel på svåra situationer är när sjuksköterskorna är i samma ålder eller att 

sjuksköterskornas barn är i samma ålder som patientens barn. Det räcker med att se på 

patienternas barn för att det ska väcka många sorgliga tankar och att detta trots alla fina 

stunder är den mörka delen i denna vård (ibid.).  
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Resultatet visar att det är viktigt med ett arbetsklimat som är tillåtande för att kunna prata om 

allt, men också att kolleger emellan är lyhörda för hur den andre har det i sitt arbete. Att 

sjuksköterskor klarar av sitt arbete bättre då de stöttar varandra visar sig i Zinn och Moriartys 

(2012) studie. Enligt Thulesius (2012a) är kollegialt stöd viktigt, men det betonas också att 

det måste beredas en möjlighet att få professionell handledning vid sidan om arbetsgruppen 

för att klara av att arbeta med patienter som vårdas i livets slut. Dessa aspekter kring vård i 

livets slutskede är i överensstämmelse med den inventering som gjordes av 

forskningslitteraturen år 2007, på uppdrag av Socialstyrelsen (Ternestedt, 2007).  

 

Förslag på framtida forskning är att studera hur närstående till patienter med lungcancer 

upplever den palliativa vården. Det vore även intressant att få veta hur de själva upplever sig 

bli bemötta som närstående. Kunskaperna från dessa studier kan tillsammans med resultatet i 

föreliggande studie ligga som grund för förbättringsarbeten kring vården av dessa patienter 

och deras närståenden. Det som då ska uppmärksammas är i fall de kvalitetskriterierna som 

eftersträvas för den palliativa vården verkligen uppnås (Thulesius, 2012b). 

 

Slutsatser  
Resultatet lyfter fram att sjuksköterskor i sitt vårdarbete med patienter som har lungcancer i 

livets slut ska kunna beredas en möjlighet att låta patienterna och de närstående få uppleva en 

lugn död fri från lidande, där de närstående kan få med sig ett fridfullt minne. Avsaknad av 

tydliga riktlinjer och mål att arbeta efter utgör då för sjuksköterskorna ett hinder i vårdarbetet 

likaså om det inte finns ett tillåtande och stödjande klimat där alla hjälps åt. Risken är att 

sjuksköterskorna inte känner den trygghet som är nödvändigt för att kunna ge patienterna en 

god och värdig vård i livets slut. Resultatet av denna studie kan användas av sjuksköterskor 

som arbetar med patienter med lungcancer som vårdas i livets slut där det förekommer 

sedering som behandlingsform. Sjuksköterskorna kan känna igen sig i många situationer och 

på så vis känna ett stöd i och också upptäcka att de inte är ensamma kring de tankar och 

funderingar som kan uppstå i arbetet kring sedering som behandlingsform. Detta kan leda till 

att de känner sig tryggare och mer avslappnade i vårdandet, och indirekt skulle detta kunna 

avspegla sig i vårdandet av patienterna och deras närstående. Föreliggande studie kan 

användas vid fortbildning för sjuksköterskor. 
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2011-04-11      

 

Till xxxxx xxxxx, verksamhetschef på xxxxxxxkliniken 

 

Ansökan om tillstånd för studie 
 

Hej! 

 

Det är nu dags för mig att göra ett självständigt arbete i form av en uppsats innefattande 15 hp 

på magisterutbildningen inom vårdvetenskap. 

 

Ämnet jag valt att belysa är sjuksköterskans upplevelser kring sedering som behandlingsform 

vid vård i livets slutskede hos patienter med lungcancer. Min förhoppning är att 

sjuksköterskor och övrig personal efter att ha tagit del av studiens resultat ska få ökad 

kunskap inom detta viktiga område. Var god se bifogad projektplan. 

 

Jag önskar få din tillåtelse att utföra intervjuer med sjuksköterskor på xxxxxxxkliniken. Och 

att dessa i fall det finns önskemål får utföras under arbetstid. Intervjuerna beräknas ta ca, 30-

50 minuter. Intervjuerna spelas in. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt, vilket 

innebär att deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att någon 

orsak behöver anges. Uppgifterna som samlas in ska endast användas för denna studie och 

inga obehöriga har tillgång till dem. Resultatet kommer att presenteras så att det inte är 

möjligt att identifiera någon av studiens deltagare. En etisk egengranskning på Etikkommitén 

Sydosts hemsida genomfördes för att inför studiens genomförande få reda på i fall det förelåg 

indikation för prövning hos den regionala etikprövningsnämnden. Det visade sig att det inte 

fanns något behov för detta.  

 

Tillständ ska även sökas hos xxxxx xxxxxxxxx, klinikchef på xxxxxxxkliniken för 

genomförande av intervjuer på en xxxxxxxavdelning. 

 

Jag kommer själv att ta kontakt med eller be berörd avdelningschef ta kontakt med de 

sjuksköterskor som uppfyller inklusionskriterierna för min studie för att på så vis fånga 

informanter som önskar deltaga. Följande inklusionskriterier gäller: Sjuksköterskor som 

vårdat minst fyra patienter med lungcancer i livets slutskede där det använts sedering som 

behandlingsform. Patienten ska vid de tillfällena varit över arton år. Vården ska ha bedrivits 

inom slutenvården. Det svenska språket ska behärskas. 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Anette Gertsson 

Sjuksköterska medicinkliniken, Växjö 
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¤  Jag ger ett godkännande till att sjuksköterskor på xxxxxxxkliniken får intervjuas och att 

detta kan ske under arbetstid. 

 

 

¤  Jag ger ett godkännande till att sjuksköterskor på xxxxxxxkliniken får intervjuas men inte 

på arbetstid. 

 

 

Xxxxx den______________ 

 

 

_______________________  _______________________ 

Namnunderskrift   Namnförtydligande 

 

Verksamhetschef på xxxxxxxkliniken 

 

Blanketten återsändes till: 

Anette Gertsson 

Avdelning 5 

Centrallasarettet Växjö 

 

 

Till xxxxxx xxxxxxxxx, verksamhetschef på xxxxxxxkliniken  

 

Ansökan för tillstånd av studie 
 

Hej! 

 

Jag heter Anette Gertsson och studerar på magisterprogrammet inom institutionen för hälso-

och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö. Inom detta program ingår det att göra ett 

självständigt arbete i form av en uppsats på 15 hp. 

 

Jag arbetar som sjuksköterska på en medicinavdelning där det bland annat vårdas patienter 

som har lungcancer och befinner sig i livets slutskede.  

 

Ämnet jag valt att belysa är sjuksköterskans upplevelser kring sedering som behandlingsform 

vid vård i livets slutskede hos patienter med lungcancer. Min förhoppning är att 

sjuksköterskor och övrig personal efter att ha tagit del av studiens resultat ska få ökad 

kunskap inom detta viktiga område. 

Var god se bifogad projektplan. 

 

Jag önskar få din tillåtelse att utföra intervjuer med sjuksköterskor på xxxxxxxkliniken. Och 

att dessa i fall det finns önskemål får utföras under arbetstid. Intervjuerna beräknas ta ca, 30-

50 minuter. Intervjuerna spelas in. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt, vilket 

innebär att deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att någon 

orsak behöver anges. Uppgifterna som samlas in ska endast användas till denna studie och 

inga obehöriga har tillgång till dem. 
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Resultatet kommer att presenteras så att det inte är möjligt att identifiera någon av studiens 

deltagare. En etisk egengranskning på Etikkommittén Sydosts hemsida utfördes för att inför 

studiens genomförande få reda på i fall det förelåg indikation för prövning hos den regionala 

etikprövningsnämnden. Det visade sig att det inte fanns något behov för detta. 

 

Tillstånd har även sökts hos xxxxx xxxxx, klinikchef på xxxxxxxkliniken i xxxxx för 

genomförande av intervjuer på en xxxxxxxavdelning.  

 

Jag kommer själv att ta kontakt med eller be berörd avdelningschef ta kontakt med de 

sjuksköterskor som uppfyller inklusionskriterierna för min studie för att på så vis fånga 

informanter som önskar deltaga. Följande inklusionskriterier gäller: Sjuksköterskor som 

vårdat minst fyra patienter med lungcancer i livets slutskede där det använts sedering som 

behandlingsform. Patienterna ska vid de tillfällena varit över arton år. Vården ska ha bedrivits 

inom slutenvården. Det svenska språket ska behärskas. 

 

Med vänliga hälsningar 

Anette Gertsson 

 

 

¤  Jag ger ett godkännande till att sjuksköterskor på xxxxxxxkliniken får intervjuas och att 

detta kan ske under arbetstid. 

 

 

¤  Jag ger ett godkännande till att sjuksköterskor på xxxxxxxkliniken får intervjuas men inte 

på arbetstid. 

 

 

 

_____________________   _____________________ 

Namnunderskrift   Namnförtydligande 

 

Verksamhetschef på xxxxxxxkliniken 

 

Blanketten återsändes till: 

Anette Gertsson 

Avdelning 5 

Centrallasarettet Växjö 
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Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning 

  

 

Projekttitel: Ett rofyllt slut – Sjuksköterskors upplevelser kring palliativ sedering hos patienter med lungcancer 

  

 

Projektledare: Anette Gertsson 

  

 Handledare: Ingrid K Johansson  

     Ja Tveksamt Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 

ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 

personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 

(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 

forskningen)? 

  X 

 

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 

2003:460) 

  X 

 

 

 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 
  X 

 

 

        

      5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 

eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 

av försöksledaren)? 

  X 

 

 

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

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

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

 

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

uppfylld: 

http://www.epn.se/
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    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 

antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 

heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha målsmans godkännande  

(t ex enkäter i skolklasser). 

X   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 

deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 

behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 

person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 

(PUL- ansvarig).   

  X 

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 

eller motsvarande). 

X   

 

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

förekommande fall även av handledare. 
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Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

Ort och datum: 

Växjö 2011-01-31  

……………………………………………………………………………………. 

Projektledare eller motsvarande: 

namn 

Anette Gertsson 

………………………………………………………………………………………. 

titel 

Ett rofyllt slut - Sjuksköterskornas upplevelser kring palliativ sedering hos patienter med 

lungcancer 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

Linnéuniversitetet, Växjö. Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

Underskrift projektledare eller motsvarande: 

………………………………………………………………………………………. 

 

Handledare: 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

Ingrid K Johansson 

 

………………………………………………………………………………………. 

titel 

Universitetslektor 

institution/enhet 

Linnèuniversitetet, Växjö. Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

Underskrift av handledare: 

………………………………………………………………………………………. 
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FÖRFRÅGAN OM DIN MEDVERKAN I EN INTERVJUSTUDIE 

 

Hej! 

Jag heter Anette Gertsson och studerar på magisterprogrammet inom institutionen för hälso-

och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö. Inom detta program ingår det att göra ett 

självständigt arbete i form av en  uppsats på 15 hp.  
 

Jag undrar därför i fall Du skulle kunna tänka dig att deltaga i min intervjustudie. 

 

Ämnet jag valt att belysa är sjuksköterskans upplevelser kring sedering som behandlingsform 

vid vård i livets slutskede hos patienter med lungcancer. Min förhoppning är att 

sjuksköterskor och övrig personal efter att ha tagit del av studiens resultat ska få ökad 

kunskap inom detta viktiga område.  

 

Intervjun beräknas ta cirka 30-50 minuter och kommer i fall du önskar att genomföras på 

arbetstid. Intervjun spelas in. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär 

att deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att någon orsak 

behöver anges. Uppgifterna som samlas in ska endast användas för denna studie och inga 

obehöriga har tillgång till dem. Resultatet kommer att presenteras så att det inte är möjligt att 

identifiera någon av studiens deltagare. 

 

I fall Du önskar deltaga i studien kommer jag att höra av mig till Dig via telefon eller mail så 

att Du kan välja tid och plats för intervjun. Jag kommer då även i direkt anslutning till 

intervjutillfället höra av mig via mail eller telefon för att stämma av. 

 

Om Du har några frågor eller funderingar är Du välkommen att ringa eller skicka ett mail. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Anette Gertsson    Handledare 

Sjuksköterska på medicinkliniken   Ingrid Johansson 

anette.gertsson@ltkronoberg.se  Linnéuniversitetet 

0470-58 8005   Ingrid.k.johansson.@lnu.se 

 

Angåede deltagande i studien. 

 

¤  Önskar deltaga ¤  Önskar ej deltaga 

 

Efter muntlig och skriftlig information om studien samtycker jag härmed till ett deltagande: 

 

____________________ ______________ 

Ort  Datum 

 

___________________________  _________________________ 

Namnunderskrift   Namnförtydligande 

 

Samtycke till deltagande lämnas till mig i samband med intervjutillfället. 

mailto:anette.gertsson@ltkronoberg.se
mailto:Ingrid.k.johansson.@lnu.se
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Intervjuguide 

Enligt Kvale och Brinkman (2009, s.118 och 153 ) 

 

Ingångsfråga 

Då undrar jag i fall du kan berätta för mig hur du upplevde det då du var med om en speciell 

händelse där det handlade om sedering som behandlingsform vid livets slut hos en patient 

med lungcancer? 

 

Är det något särskilt du minns utav den händelsen? 

 

Exempel på följdfrågor 

 

Hur kände du då? 

 

Hur kändes det? 

 

Hur tänkte du då? 

 

Hur löste du situationen? 

 

Skulle det kunna funnits något som hade underlättat det för dig i den situationen? 

 

Finns det någonting som gör att du kan känna dig osäker i en sådan situation? 

 

Kan du berätta mer om det? Kan du förklara vidare? 

 

Var det något speciellt som du upplevde som jobbigt i den situationen?  

 

Var det något speciellt som du upplevde som positivt i den situationen? 
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Tabell 1 Redovisning av de steg som använts vid den manifesta analysens bearbetning. 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Huvudkategori 

Med de 

ögonen, med 

den paniken 

som man ser i 

patienten. 

paniken som man 

ser i patienten 

 Ångest 

 

Upplevelsen av 

att möta 

patientens 

rädsla och 

ångest 

Lidandets 

betydelse 

Man kände 

maktlöshet.  

Det, de man 

önskar i alla 

sådana 

situationer är ju 

att patienterna 

ska få somna 

lugnt. Men det 

är ju inte alltid 

så. 

kände maktlöshet. 

Önskar att 

patienten ska få 

somna lugnt 

Otillräcklighet 

 

Upplevelsen av 

maktlöshet 

Jobbiga 

situationers 

betydelse 
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Det handlar 

mycket om att 

ta hjälp av sina 

kollegor där 

och sin läkare, 

stöd. 

ta hjälp av sina 

kollegor och sin 

läkare 

Stöttning Betydelsen av 

positivt och 

stöttande klimat 

Arbetsklimatets 

betydelse 

Man önskar ju 

lugnet. Man 

önskar lugnet 

för patientens 

skull, man 

önskar lugnet 

för anhörigas 

skull 

önskar lugnet för 

patientens, för 

anhörigas skull 

Önskan om 

rofyllt slut 

Betydelsen av 

värdig vård 

Vårdplaneringens 

betydelse 

Det är alltid 

den här 

dialogen det 

finns aldrig 

någonting som 

man kan säga 

att så här ska 

man göra eller 

så. 

alltid dialogen 

aldrig man kan 

säga så här ska 

man göra 

Dialog Betydelsen av 

att vara flexibel 

Den upplevda 

erfarenhetens 

betydelse 
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Tabell 2 Redovisning av tema, kategorier och underkategorier. 

Kategori: 

Lidandets 

betydelse 

 

 

 

Underkategori: 

Upplevelsen av 

att möta 

patientens rädsla, 

ångest och smärta 

 

 

 

Kategori: 

Jobbiga 

situationers 

betydelse 

 

 

Underkategori: 

Upplevelsen av 

stress och 

osäkerhet 

 

Upplevelsen av 

frustration 

 

Upplevelsen av 

maktlöshet 

 

Upplevelsen 

av att vara 

utlämnad 

Kategori: 

Arbetsklimatets 

betydelse 

 

 

 

Underkategori 

Betydelsen av 

positivt och 

stöttande klimat 

 

Betydelsen av 

reflektionen 

som resurs 

Kategori: 

Vårdplaneringens 

betydelse 

 

 

 

Underkategori: 

Betydelsen av 

tidig 

vårdplanering 

 

Betydelsen av 

värdig vård 

Kategori: 

Den upplevda 

erfarenhetens 

betydelse 

 

 

 

Underkategori: 

Betydelsen av att 

välja rätt 

läkemedel 

 

Betydelsen av att 

använda andra 

metoder än 

läkemedel 

 

Betydelsen av 

yrkeserfarenhet 

 

 

 

 

 

Tema: Att få känna tillit och stöd i situationen 

 


