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Bakgrund: Palliativa patienter finns i många vårdmiljöer. Palliativ vård
definieras av WHO som ett förhållningssätt med fokus på symtomlindring och
skapande av god livskvalitet för patienter med livshotande sjukdom då kurativ
behandling inte längre är möjlig. Tidigare forskning kring sjuksköterskors
upplevelser av att arbeta med palliativ vård på vårdboenden uppmärksammar att
det är ett utvecklande arbete samtidigt som det finns vissa svårigheter i
sjuksköterskerollen.
Syfte: Belysa sjuksköterskors upplevelse av mötet med patienter i palliativt skede
samt faktorer som påverkar deras arbete med palliativ omvårdnad på
vårdboenden. Vilka faktorer upplevs som underlättande respektive försvårande?
Metod: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta sjuksköterskor som
arbetar på vårdboende inom Malmö stad. En intervjuguide med öppna frågor
kring upplevelser samt ett antal frågeområden att beröra användes. Insamlat
material analyserades med utgångspunkt i Graneheim och Lundmans (2004)
kvalitativa innehållsanalys.
Resultat: Arbetet med palliativ vård väcker känslor enligt flera av informanterna.
Relationer till både patienter och anhöriga skapas vilket underlättas av en
välfungerande kommunikation. Samarbetet med anhöriga såväl som med teamet i
form av läkare och omvårdnadspersonal kan både underlätta och försvåra arbetet
utifrån hur väl det fungerar. Klarhet i beslut från läkaren och egen erfarenhet gör
det möjligt att vara väl förberedd att möta patienter som befinner sig i livets slut.
Slutsats: Sjuksköterskans upplevelse av att möta patienter i palliativt skede beror
på vilket sjukdomsstadie patienten befinner sig i samt möjligheterna till
kommunikation. Erfarenhet och utbildning upplevs underlättande medan icke
välfungerande samarbete med läkare eller anhöriga försvårar.
Nyckelord: faktorer, Malmö stad, palliativ vård, sjuksköterskans upplevelse,
vårdboende.

NURSING IN PALLIATIVE STAGE
NURSES’ EXPERIENCE OF WORKING WITH
PALLIATIVE CARE IN NURSING HOMES IN
THE CITY OF MALMÖ – AN INTERVIEW
STUDY
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Gunnarsson, J & Heide, M. Nursing in palliative stage. Nurses’ experience of
working with palliative care in nursing homes in the City of Malmö – an interview
study. Degree project in nursing 15 Credits. Malmö University: Faculty of Health
and Society, Department of Care Science, 2014.
Background: Palliative patients exists in many healthcare environments.
Palliative care is defined by WHO as an approach with emphasis on symptom
relief and creating good quality of life for patients with life-threatening illness
when curative treatment is no longer possible. Earlier studies on nurses’
experiences of working with palliative care in nursing homes shows that it’s a
stimulating job while there are some difficulties in the nursing role.
Aim: Illuminate nurses’ experience of meeting with patients in palliative stage
and the factors affecting their work with palliative care in nursing homes. What
factors are perceived as facilitating or aggravating?
Method: Qualitative semi-structured interviews with eight nurses working in
nursing homes in the City of Malmö. An interview guide with open-ended
questions about the experience and with a list of areas to address was used.
Collected data was analyzed based on Graneheim and Lundmans (2004)
qualitative content analysis.
Results: Working with palliative care arouses emotions according to several of
the nurses. Relationships with both patients and families are created which is
facilitated by good communication. How well functioning the cooperation is with
relatives as well as the team (physician and nursing home staff) can both facilitate
and impede the job. Clear decisions from the physician and experience makes it
possible to be well prepared to meet patients who are in the end of life.
Conclusion: Nurses’ experience of meeting with patients in palliative stage
depends on what stage of disease the patient is in and the possibility of
communication. Experience and education is perceived as facilitating while nonfunctioning cooperation with physicians or family complicates the nursing care.
Key words: the City of Malmö, factors, nurse experience, nursing home, palliative
care
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INLEDNING
Palliativ vård är en liten del av sjuksköterskeutbildningen vilket ger begränsad
kunskap om både patofysiologin och bemötande av patienter i palliativt skede.
Samtidigt är det en patientgrupp som finns inom de flesta vårdverksamheter och
ämnet upplevs som en viktig del av sjuksköterskans arbete.
Patienter som vårdas palliativt och närmar sig livets slut befinner sig i en sårbar
situation och rädslan för att som sjuksköterska inte kunna ge den omvårdnad och
det stöd patienter har behov av är stor då kunskap och erfarenhet saknas. Som
personal befinner man sig i en känslomässigt påfrestande situation som involverar
både patient och anhöriga. Genom att ta del av erfarna sjuksköterskors upplevelser
och berättelser om sitt arbete med palliativ vård kan den oerfarna sjuksköterskan
få en ökad förståelse för vad arbetet med palliativ medför i form av bland annat
känslor och behov. Kunskap om faktorer som underlättar och försvårar kan skapa
en förberedelse och en reflektion kring hur arbetet fungerar och vad som kan
göras för att underlätta sjuksköterskans arbete med palliativ vård.

BAKGRUND
Patienter som inte längre genomgår kurativ behandling finns i flera olika
vårdmiljöer och allt fler avlider på vårdboenden eller i det egna hemmet (SOU
2001:6). För sjuksköterskan inom kommunen är den palliativa vården och
omvårdnaden en stor del av arbetet vilket ställer krav på god kompetens och
förståelse för de specifika behov som uppstår i den palliativa fasen. Trots möten
med svårt sjuka och döende patienter är döden ett ämne som det sällan samtalas
kring på vårdboenden i Sverige. Utbildning i palliativ vård, handledning och stöd
för samtliga yrkesgrupper som arbetar inom hälso- och sjukvård samt social vård
och omsorg bör gå som en röd tråd genom både utbildning och yrkesliv (a a).
Palliativ vård och omvårdnad
Begreppet palliativ vård har sin utgångspunkt i hospicerörelsen som utvecklades i
USA och Storbritannien under 1900-talets mitt. Rörelsen protesterade mot den
medikalisering av döden som den medicinska vetenskapens utveckling fört med
sig (Ternestedt & Andershed, 2013). Fokuset på kurativ vård gjorde döden till ett
medicinskt misslyckande varpå den obotbare och döende patienten övergavs av
sjukvården (a a). Hospicerörelsens filosofi om vård utifrån ett helhetsperspektiv
och uppstartade hospiceverksamheter har bidragit till internationell spridning av
idéerna kring palliativ vård. Idéerna spreds även till Sverige och fick genomslag
under 1990-talet (Socialstyrelsen, 2004). Initialt riktades den palliativa vården
främst mot cancerpatienter men idag ska palliativ vård erbjudas alla patienter som
befinner sig i livets slutskede oavsett diagnos och plats för behandling (SOU
2001:6).
Palliativ vård definieras av WHO (World Health Organization, 2002) som ett
förhållningssätt med fokus på symtomlindring och skapande av god livskvalitet
för patienter med livshotande sjukdom då kurativ behandling inte längre är möjlig.
Döden ses som en naturlig del av livet som inte ska varken skyndas på eller
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fördröjas och vården bygger på respekt för problem av fysisk, psykosocial såväl
som existentiell karaktär (a a).
För att beskriva palliativ vård används begreppet process (Socialstyrelsen, 2013).
Denna process delas i en tidig fas och en sen fas. Ofta befinner sig patienten i den
tidiga fasen under en längre tidsperiod. Beslut om livsförlängande behandling tas
med vikt på hög livskvalitet under behandlingens gång. Den sena fasen är istället
en kort period då pågående behandling avslutats. Detta är den sista tiden i
patientens liv och kännetecknas av lindrande vård och omsorg. Övergången kallas
administrativt för en brytpunkt men beskrivs som flytande och inte alltid självklar.
I samband med övergången genomförs ett brytpunktssamtal då ansvarig läkare för
en dialog med patient och anhöriga kring beslutet att övergå från livsförlängande
till lindrande behandling (a a).
Den sista tiden ses som värdefull för både den döende och anhöriga
(Socialstyrelsen, 2013). Palliativ vård bygger på teamarbete där stöd till anhöriga,
både under sjukdomsperioden och i sorgen efter den avlidne, ses som lika viktigt
som stöd till patienten (World Health Organization, 2002). Multiprofessionellt
samarbete och stöd till närstående är tillsammans med kommunikation och
relation samt symtomkontroll de fyra hörnstenar som den palliativa vården i
Sverige bygger på (SOU 2001:6). Fysiska och psykiska symtom i livets slutskede
är ofta desamma oavsett grunddiagnos men kan variera i förekomst och
svårighetsgrad. Vanliga symtom vid livets slut är bland annat ångest, smärta,
illamående och muntorrhet (a a). En god palliativ vård utgår från den enskilde
patientens behov och bygger på ett helhetsperspektiv. Oavsett patientens ålder ska
den sista tiden i livet kännetecknas av värdighet och välbefinnande
(Socialstyrelsen, 2013).
Omvårdnadsteori
Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson (1978) menar att människans
grundläggande behov utgör basen för omvårdnad. Dessa behov varierar utifrån
individens kulturella bakgrund och sociala situation. Oavsett graden av hälsa
(frisk eller sjuk), ålder, utbildningsnivå och ekonomisk status ska sjuksköterskan
verka för att patienten ska kunna utföra aktiviteter som bidrar till en förbättrad
hälsa eller en fridfull död. Dessa ska i första hand utföras av patienten själv men
då detta inte är möjligt på grund av avsaknad av styrka, vilja eller kunskap ökar
sjuksköterskans del i utförandet. Aktiviteterna utgår från individens upplevelse av
hälsa och upplevelse av hur grundläggande behov tillfredsställs (a a).
Sjuksköterskan agerar individuellt men samtidigt i ett team av olika
yrkeskategorier (Henderson, 1978). Om sjuksköterskan inte själv kan tillgodose
patientens behov sker hänvisning till den yrkesutövare som anses bäst lämpad.
Detta kräver kunskap om de andra yrkeskategorierna i teamet, något som enligt
Henderson (1978) främjas av samarbete redan på studentnivå. Teamets olika
funktioner kompletterar varandra och samverkan sker på ett överlappande sätt
som fungerar bäst om gränserna mellan de olika yrkeskategorierna inte är för
skarpa (Kirkevold, 2000).
Vårdboende
Vårdboendet är ett permanent boende med hyreskontrakt. Boendeformen är till för
äldre med behov av vård och omsorg dygnet runt efter beslut om bistånd enligt
socialtjänstlagen. Sedan Ädelreformen 1992 ansvarar kommunerna för
2

upprättandet av och verksamheten på vårdboenden (SOU 2008:113). Till skillnad
från sjukhuset där vården främst inriktas på kurativ behandling är vårdboendet en
plats för daglig omsorg och vård som blir både hem och vårdplats.
Personcentrerad vård är här av yttersta vikt för att skapa hemkänsla och trygghet
(Falk & Jakobsson Ung, 2013).
Den palliativa vård som bedrivs på vårdboenden benämns i första hand som
allmän palliativ vård. Detta innebär att personalen innehar “grundläggande
kunskap och kompetens i palliativ vård” (Socialstyrelsen, 2013, s. 89). I de fall
detta är otillräckligt kan vården specialiseras genom deltagande från kommunens
palliativa konsultteam i form av bland annat rådgivning och utbildning (a a).
För de flesta äldre har döendet ett långsamt förlopp med successiv försämring av
funktioner även om dödsfall också kan komma plötsligt (Socialstyrelsen, 2013).
Multisjukdom, funktionsnedsättningar och ett begränsat socialt nätverk gör att
dessa patienter i många fall kräver en stor andel både vård och omsorg.
Övergången till palliativ vård medför inga större förändringar av vården för den
som bor på vårdboende utan är snarare en fortsättning på den vård de redan får (a
a).
Sjuksköterskan i kommunen
I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005)
återfinns ett etiskt förhållningssätt som bland annat kräver ”omsorg om och
respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet” (Socialstyrelsen, 2005,
s. 10). Kommunikation med både patienter och anhöriga är väsentlig för att kunna
skapa en vård som stämmer överens med deras önskemål och behov.
Sjuksköterskan inom kommunal verksamhet tar ofta på sig en koordinerande roll
mellan de olika vårdgivare som är inblandade i vården av patienten vilket upplevs
problematiskt då det inte alltid är tydligt vilken vårdgivare som har vilket ansvar
(Törnquist m fl, 2012). I de fall detta skapar negativa effekter för patienten
försöker sjuksköterskan på olika sätt arbeta för att minska dem och deras inverkan
på patienten (a a). Sjuksköterskan försöker agera utifrån sin allians med patienten
och slits samtidigt mellan en rad olika intressen. Vad som anses vara bäst för
patienten ska kombineras med att vara en god kollega, vara lojal mot arbetsplatsen
och läkarens beslut samt visa respekt för anhörigas önskemål (Hov m fl, 2009).
I det multiprofessionella teamet samarbetar sjuksköterskan med främst läkare,
sjukgymnast, arbetsterapeut och undersköterskor och har där en samordnande roll
(Freidrichsen, 2012). Undersköterskor och vårdbiträden utför den dagliga
omvårdnaden (Socialstyrelsen, 2001). Läkaren har yttersta ansvar för de
medicinska besluten och är beroende av sjuksköterskans och
omvårdnadspersonalens observationer då läkarens patientkontakt är begränsad
(Thorén Todoulos, 2012).
Mötet med patienten
Arbetet med svårt sjuka personer i livets slutskede upplevs som utvecklande både
på ett personligt och professionellt plan (Hov m fl, 2009). För att kunna ge god
och professionell vård efterfrågas grundläggande kunskap i palliativ omvårdnad
(Hov m fl, 2009; Törnquist m fl, 2012) samt tydligare riktlinjer kring
professionsetik (Hov m fl, 2009). Utbildning och ökad kompetens i såväl palliativ
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vård som etik framhålls som nödvändig för att kunna leva upp till den palliativa
vårdens fyra hörnstenar (SOU 2001:6).
En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att skapa en god och tillitsfull
relation till patienten och anhöriga (Friedrichsen, 2012). Skapandet av en bra
relation tar tid och kräver kontinuitet, men kan leda till att tid sparas när relationen
är etablerad, då patienten känner sig trygg och vågar berätta om sina problem och
känslor. Sjuksköterskan ska fungera stödjande och kunna kommunicera på
patientens nivå både med och utan ord, utan att vara för påstridig (a a).
Mötet med svårt sjuka och döende personer väcker i många fall starka känslor och
reflektioner kring existentiella frågor. I fall som berör och engagerar extra mycket
kan det vara svårt att inte ta med sig arbetet hem (Hov m fl, 2009). För att
psykiskt klara av arbetet med svårt sjuka och döende patienter behöver personalen
avsatt tid för både reflektion och handledning (SOU 2001:6). Handledningen kan
dessutom bidra till förbättrat och underlättat samarbete mellan olika professioner
och vårdinstanser (a a). Vid egen sorg efter en patients dödsfall saknas ofta denna
typ av stöd och bearbetningen kan behöva gås igenom på egen hand (Hov m fl,
2009). Fokus på frågor om livets slut i det dagliga arbetet kan upplevas så svårt att
det leder till fysiska symtom, sjukskrivning samt funderingar på byte av
arbetsplats eller till och med yrke. Detta hanteras i vissa fall genom att undvika
specifika patienter eller arbetsuppgifter och ett samtal kan upplevas som en tyngre
uppgift än att utföra något praktiskt som att bädda en säng (a a). Samtidigt som
sjuksköterskan fungerar som ett stöd för patient och anhöriga behövs egna
copingstrategier för att kunna hantera de känslor som arbetet kan medföra. Det
kan ta lång tid att finna balans mellan allt för känslosamma relationer och för ytlig
kontakt till patienten (Friedrichsen, 2012).
Faktorer som påverkar den palliativa vården
Sjuksköterskans närhet till patienterna ger uppdaterad kunskap om deras
individuella situation och behov (Hov m fl, 2009). Denna kunskap i kombination
med utbildning och erfarenhet ger i många fall en känsla av kompetens att delta i
beslut angående den palliativa vården (a a). Trots detta anser sjuksköterskor att
deras kompetens inom omvårdnadsområdet och palliativ omvårdnad inte tas
tillvara inom kommunen (Törnquist m fl, 2012). Istället fattas medicinska beslut
ofta av läkare som inte lyssnar på sjuksköterskans information och åsikter. I flera
fall leder dessa beslut till att sjuksköterskan måste ta ansvar för och utgöra
åtgärder som hen inte står för (Hov m fl, 2009).
När beslut och utförd omvårdnad stämmer överens med uttalade önskningar och
ökar livskvaliteten för den vårdade stärks sjuksköterskan i sin professionella roll.
Om vården å andra sidan inte har sin utgångspunkt i den vårdades önskemål eller
om omvårdnadsåtgärderna orsakade onödigt lidande känner sjuksköterskor
känslor av otillräcklighet och skuld (a a). Kommunalt anställda sjuksköterskor
upplever att de i sitt arbete på vårdboende saknar adekvat medicinsk utrustning
som krävs för att möta de behov av vård som de boende har (Törnquist m fl,
2012). Det strider mot Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) som säger
att sjuksköterskan ska möta och lindra patientens upplevelser av sjukdom och
lidande med adekvata åtgärder.
Avsaknad av stöd från läkaren eller ledningshåll samt känslan av att vara ensam i
svåra beslut kring den dagliga omvårdnaden ökar behovet av stöd från kollegor.
4

Känslan av att inte få stöd kan minska möjligheterna att själv stödja sina egna
medarbetare, till exempel de undersköterskor som i hög grad arbetar med nära
omvårdnad av svårt sjuka och döende patienter (Törnquist m fl, 2012).
Tidigare forskning kring sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med palliativ
vård på vårdboenden uppmärksammar vissa svårigheter i sjuksköterskerollen
(Hov m fl, 2009; Törnquist m fl, 2012). Kunskap om sjuksköterskors upplevelser
kring hur det är att arbeta med palliativ omvårdnad kan ge den grundutbildade
sjuksköterskan en större förståelse för dels olika situationer som kan uppstå i
mötet med den som är döende men också för vad detta möte innebär för den som
vårdar i form av tankar, känslor och behov. Kunskap om faktorer som upplevs
försvårande eller underlättande kan ge en beredskap inför möten med palliativa
patienter och det är därför viktigt att belysa sjuksköterskors upplevelse av att
arbeta med palliativ vård på vårdboenden.

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Syftet med denna studie är att belysa sjuksköterskors upplevelse av mötet med
patienter i palliativt skede samt faktorer som påverkar deras arbete med palliativ
omvårdnad på vårdboenden.
Vilka faktorer upplevs som underlättande respektive försvårande?
Avgränsningar
Vårdboenden med inriktning mot demenssjukdom samt vårdboenden som drivs av
privata vårdaktörer utesluts ur urvalet.

METOD
Studien har genomförts med en kvalitativ ansats. Eftersom förståelsen för
informanternas subjektiva upplevelser låg i fokus valdes en kvalitativ metod för
att kunna besvara syftet (Trost, 2010). Datainsamlingen har genomförts i form av
semistrukturerade intervjuer med syfte att bjuda in informanterna att berätta om
sina egna upplevelser kring problemområdet.
Urval
Informanter söktes på vårdboenden som drivs i kommunal regi inom Malmö stad.
Inklusionskriterier: legitimerade sjuksköterskor med minst sex månaders
erfarenhet av palliativ omvårdnad och arbete på vårdboende.
För godkännande av studien togs kontakt med enhetschefer för sjuksköterskor
som arbetar på kommunala vårdboenden. Alla stadsområden i Malmö stad har en
egen enhetschef och godkännande från var och en krävdes. Kontakten skedde via
telefon och mail alternativt endast mail då information om studien gavs genom
informationsbrev och projektplan. Stadsområde Väster tackade nej till deltagande
i studien på grund av den omorganisation som övergången från stadsdelar till
stadsområden innebär. Från övriga stadsområden (Öster, Norr, Söder och
Innerstaden) inhämtades skriftliga godkännanden för studiens genomförande.
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Då ett maxvarierat urval eftersträvades med representation från samtliga
stadsområden i det slutgiltiga urvalet planerades att initialt ta kontakt med tre
sjuksköterskor från olika vårdboenden i respektive stadsområde. Målet var att
genomföra två intervjuer i varje stadsområde, det vill säga tio intervjuer. Då
stadsområde Väster tackade nej sänktes målet till åtta intervjuer totalt.
Inför urvalsprocessen kontaktades klinisk adjunkt på Malmö Högskola som har
kontakt med vårdboenden angående platser för verksamhetsförlagd utbildning för
sjuksköterskestudenter. Kontaktuppgifter (mailadress eller telefonnummer) till
sjuksköterskor på tre vårdboenden i varje stadsområde förmedlades förutom till
stadsområde Öster där antalet vårdboenden endast är fyra stycken.
Skriftlig information om studien, syftet och författarna mailades till de nio
sjuksköterskor vars uppgifter förmedlats av klinisk adjunkt. Påminnelse skickades
under urvalsprocessen via mail till de sjuksköterskor som arbetar inom de
stadsområden där två genomförda intervjuer inte uppnåtts. Fyra intresserade
sjuksköterskor svarade på informationsmailet och kontaktades för att boka
intervju. Detta resulterade i tre genomförda intervjuer. Den fjärde intervjun
ställdes in på grund av tidsbrist. Två sjuksköterskor svarade på mailet och tackade
nej till deltagande i studien men angav i sitt mail att de skickat informationen
vidare till sina sjuksköterskekollegor på vårdboendet. Detta resulterade i
ytterligare en intervju. Ett mail gick inte fram till mottagaren och två besvarades
inte.
Tre av fyra enhetschefer skickade ut information om studien till sjuksköterskor
inom det egna stadsområdet. På detta sätt förmedlades kontakt mellan
studieförfattarna och fem informanter vilket ledde till genomförandet av fyra
intervjuer. Den femte intervjun ställdes in på grund av sjukdom.
Intervjuer genomfördes med åtta sjuksköterskor från åtta olika boenden, två från
varje stadsområde. Sex av dessa arbetar på vårdboenden, en arbetar på ett
gruppboende med demensinriktning och en på ett kombinerat korttids- och
vårdboende. Av informanterna är sex stycken kvinnor och två män, i resultatdelen
kommer alla att benämnas sjuksköterska. Informanterna är i åldern 35 till 60 år
(medelålder 47 år) och har varit verksamma som sjuksköterskor i mellan 5 och 27
år med ett genomsnitt på 16 år. Sex av informanterna har arbetat med palliativ
vård under hela sin yrkesverksamma tid och de andra två under mer än hälften av
tiden som sjuksköterska. En av informanterna har påbörjat specialistutbildning
med inriktning mot vård av äldre och en annan har läst en högskolekurs i palliativ
vård. Ingen av informanterna har genomgått specialistutbildning
Datainsamling
Insamling av data har skett genom semistrukturerade intervjuer med hjälp av en
intervjuguide (Bilaga 1). Semistrukturerade intervjuer ger möjlighet att vara
flexibel då de formulerade frågorna kan ställas i valfri ordning utifrån den
specifika intervjusituationen och tidigare svar (Danielson, 2012). Intervjuguiden
och inspelningsutrustningen testades genom en pilotintervju. Informanten önskade
ett förtydligande av begreppet faktorer vilket gavs. Ett sådant förtydligande har
sedan givits i början av varje intervju i samband med presentationen av studien.
Pilotintervjun transkriberades och lästes igenom för att kontrollera om
intervjuguidens frågor gav relevanta svar utifrån syftet. Författarna ansåg att så
var fallet. Då pilotintervjun inte resulterade i några förändringar av intervjuguiden
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har den inkluderats i studiens resultat. Enligt Trost (2010) ska pilotintervjun
inkluderas om den inte är genomförd på ett otillfredsställande sätt.
I början av varje intervju har frågor kring personkarakteristika ställts. Frågorna
har behandlat ålder, kön, hur länge informanten arbetat som sjuksköterska,
nuvarande arbetsplats, erfarenhet av palliativ omvårdnad samt eventuell
specialistutbildning. Denna typ av information beskriver den kontext
informanterna befinner sig i, något som enligt Graneheim och Lundman (2004)
ger större möjlighet till överförbarhet av studiens resultat. Vidare innehöll
intervjuguiden tre frågor kring upplevelsen av mötet med patienter som vårdas
palliativt samt underlättande och försvårande faktorer i arbetet med palliativ vård.
Utifrån tidigare forskning utformades en lista över delområden. Dessa delområden
ansågs utifrån syftet relevanta att beröra under intervjun (Danielson, 2012). Om
de inte berördes spontant av informanten ställdes en eller flera frågor kring
området. Intervjuguiden fungerar som stöd i intervjusituationen och leder fokus så
att tidsramen inte överskrids och intervjusvaren innehåller data som är relevant för
syftet (a a).
Intervjuerna är mellan 17 och 30 minuter långa med en medeltid på 23 minuter.
Samtliga intervjuer har utförts på de respektive arbetsplatserna. Informanterna har
själva valt platsen för intervjuerna som har utförts på sjuksköterskeexpeditionen, i
personalrum eller i dagrum. Vid några av intervjutillfällena som tog plats i
personalrum har annan personal kommit in i rummet under pågående intervju.
Informanten har då uttryckt att intervjun kunnat fortsätta vilket den gjort.
Studieförfattarna har båda deltagit i samtliga intervjusituationer, en i rollen som
intervjuare och den andra i rollen som observatör. Varje intervju har spelats in och
sedan transkriberats i anslutning till intervjun av den författare som haft rollen
som observatör. Respektive författare har utfört hälften och observerat hälften av
intervjuerna. Datainsamlingen pågick under sex veckor mellan oktober och
december 2013.
Dataanalys
Insamlad data analyserades med utgångspunkt i Graneheim och Lundmans (2004)
kvalitativa innehållsanalys. Denna analysmetod används för att tolka texter med
fokus på att beskriva variationer i berättelserna. Varje intervju utgör en
analysenhet och analysen genomförs genom att meningsenheter plockas ut för att
sedan kondenseras och kodas. Koderna ordnas under kategorier som samlar koder
med liknande innebörd (a a).
Intervjuerna analyserades en i taget och lästes ett flertal gånger av båda
författarna. Upprepad genomläsning ger en förståelse för kontexten (Graneheim
och Lundman, 2004). Genomläsning och markering av meningsbärande enheter
skedde individuellt. De individuella markeringarna jämfördes och diskuterades
utifrån syftet. De markeringar som gemensamt ansågs svara på syftet plockades ut
som meningsbärande enheter för att kondenseras och kodas. När samtliga koder
formulerats sorterades dem i subkategorier som sedan samlades i kategorierna
Mötet med patienten, Anhöriga, Resurser samt Teamarbete. Fortlöpande
diskussion under arbetet har lett till konsensus kring formulering av använda
koder, subkategorier och kategorier. I resultatet presenteras även citat från
samtliga informanter. Författarna har valt att citera informanterna ordagrant och
citaten presenteras så som de transkriberats.
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Tabell 1. Exempel på meningsenheter, kondensering, koder, subkategorier och
kategorier
Meningsenhet

Kondenserad
meningsenhet

Kod

Subkategori

Kategori

En god kontakt och relation
med anhöriga är lika viktig i
alla skeden men den blir ju
liksom närmre och starkare
när vi är på palliativ vård
och vård i livets slutskede,
framförallt vård i livets
slutskede. Asså då har man
ju jättetät kontakt.

Tätare och
starkare kontakt
med anhöriga i
palliativ vård

Kontakt med
anhöriga

Tillgång

Anhöriga

Det som underlättar arbetet
mest av allt det är när man
kan genomföra ett ordentligt
brytpunktssamtal, det är min
käpphäst här i livet och det
är det bästa arbetsredskapet
vi har när vi pratar palliativ
vård i livets slut.

Brytpunktssamtal är ett bra
arbetsredskap
som underlättar
arbetet med
palliativ vård

Brytpunktssamtal

Samarbete
med läkare

Teamarbete

ETISKA ÖVERVÄGANDEN
Etikansökan lämnades för etisk prövning av etikrådet vid Fakulteten för hälsa och
samhälle, Malmö Högskola. Ansökan godkändes vid ett etikseminarium då det
inte ansågs innehålla etiskt känsligt material.
Intervjun har upptagit 30 till 45 min av informantens tid vilket kan kräva
planering och eventuell omprioritering av arbetsuppgifter. Medverkan i studien
kan medföra positiva effekter för sjuksköterskorna då det är fokus på de
intervjuade och alla erfarenheter och personliga upplevelser får full
uppmärksamhet. Förhoppningsvis kan detta leda till reflektion över egna behov
och sjuksköterskans arbetssituation.
Vid varje intervjutillfälle inhämtades skriftligt informerat samtycke och
intervjuerna spelades in med informanternas godkännande. Inspelat material
överfördes till dator och raderades från inspelningsutrustning samma dag som
intervjun ägde rum. Allt material har hanterats konfidentiellt och samtliga
informanter har avidentifierats i det skriftliga resultatet.

RESULTAT
Resultatet presenteras under kategorierna Mötet med patienten, Anhöriga,
Resurser och Teamarbete.
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Mötet med patienten
Sjuksköterskans arbete underlättas av en god kommunikation och relation till
patienten. Å andra sidan försvåras arbetet om patienten inte accepterar att livets
slut närmar sig. Sådana situationer kräver mer av personalen men ger samtidigt
tillfredställelse om arbetet leder fram till ett tryggt slut för patienten.
Kommunikation
Hälften av sjuksköterskorna anser att patientmötet påverkas av i vilket skede av
palliativ vård patienten befinner sig i vilket i sin tur påverkar möjligheten till
kommunikation. En god kommunikation tas upp av de flesta sjuksköterskorna
som underlättande i deras samarbete med patienten då behov och önskemål kan
uttryckas. Långt gången sjukdom och i vissa fall demenssjukdom kan försvåra
kommunikationen och kräver tolkning enligt fyra sjuksköterskor. När verbal
kommunikation inte längre är möjlig är det fortfarande viktigt att göra patienten
delaktig och respektera andra sätt att förmedla sig, till exempel via kroppsspråk.
Detta underlättas av en etablerad relation mellan sjuksköterskan och patienten
enligt en annan sjuksköterska.
“Ibland visar ju patienten väldigt tydligt att han eller hon inte vill mer genom att
helt enkelt sluta äta och sluta ta sina mediciner och då får man nånstans
respektera det också tycker jag.” Sjuksköterska 6
Patientrelation
En sjuksköterska tar upp vikten av ett gott bemötande gentemot patienten och en
annan uttrycker att det ingår i det patientnära arbetet att finnas tillhands för att
kunna bygga förtroende. Lyhördhet och respekt för patientens önskemål gör att
sjuksköterskan kan utforma vården i livets slut på ett sätt som blir bra för den
enskilda individen.
I två intervjuer beskrivs en tätare kontakt med patienter i livets slutskede och i två
andra intervjuer beskrivs nära relationer till patienterna som liknas vid relationen
till familjemedlemmar. I de fall anhöriga inte finns på plats eller inte klarar av
situationen får sjuksköterskan till viss del rollen som nära anhörig enligt en femte
sjuksköterska.
Tre sjuksköterskor framhåller att patienterna själva i många fall är nöjda och
accepterar döden under sin sista tid i livet vilket gör att den sista tiden blir trygg
och lugn. Döden beskrivs i flera olika intervjuer som fridfull, väntad och i vissa
fall efterlängtad. Två sjuksköterskor tar upp svårigheter som uppstår när patienten
inte är redo. En sjuksköterska menar att det är svårt och ställer stora krav på
vårdteamet att möta patienten och skapa trygghet. Genom att prioritera patienter i
livets slut och möta behov av att prata kan man stödja patienten på vägen mot
acceptans.
“Vi kan ju aldrig liksom tvinga någon och verkligen inse något. Vi kan tvinga folk
att fatta saker och ting med hjärnan men vi kan aldrig få någon att känna det
ända in i hjärtat förrän det är, dom är mogna för det. Man får vänta in dom och
bara visa att man finns där hela tiden.” Sjuksköterska 2
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Känslomässigt engagemang
En sjuksköterska beskriver palliativ vård som en aktiv vård med stort engagemang
från personalens sida som arbetar för att skapa ett fint avslut för patienten. Det är
ett arbete som berör och kräver energi. I fem av intervjuerna framkommer att
arbetet med patienter som befinner sig i livets slut väcker känslor i olika grad. Det
kan vara själva dödsfallet som väcker sorg, svåra symtom eller ett utdraget
förlopp som upplevs känslomässigt svårt. Samtidigt ses döden som en naturlig del
av livet och åldrandet.
“... det är klart asså man blir känslomässigt påverkad. Samtidigt… Man vet det
är, det är naturligt. Döden hör till det naturliga, det normala åldrandet…”
Sjuksköterska 5
Arbetet med palliativ vård ger energi och tillfredsställelse när patienten är väl
symtomlindrad och upplever sin sista tid som trygg och i överensstämmelse med
önskemål enligt tre sjuksköterskor. En av dem beskriver vidare att upplevelsen av
att vara med under en patients sista tid och bortgång är lika givande och viktigt
som att delta vid en människas födelse och att det endast ges en chans att skapa
något bra.
Anhöriga
Anhörigas delaktighet i den palliativa vården kan både underlätta och försvåra
sjuksköterskans arbete.
Tillgång
Kontakten med anhöriga intensifieras när patienten befinner sig i livets slut enligt
en sjuksköterska. I flera intervjuer lyfts anhöriga som en stor del i den palliativa
vården. Genom sin kunskap och relation till patienten kan de vara ett stöd för
sjuksköterskan i kontakten med patienten och utformandet av vården. Samarbetet
fungerar i många fall bra och enligt tre sjuksköterskor är anhöriga ofta
involverade i vården under den sista tiden i patientens liv. Det är samtidigt en tuff
period som kan underlättas genom fortlöpande samtal och information.
“Ja självklart, asså det är a och o att man pratar öppet och har en bra
kommunikation och det, dom känner sig tryggare också när man hela tiden
informerar hur det står till, hur ligger till.” Sjuksköterska 5
Att redan i förväg diskutera med anhöriga hur de vill ha det och förbereda
praktiska detaljer kring till exempel begravningen underlättar arbetet enligt två
andra sjuksköterskor. I en intervju uttrycks att anhöriga stöttas praktiskt även efter
dödsfallet.
Försvårat samarbete
Två sjuksköterskor uttrycker att tid för extra samtal avsätts för att få anhöriga att
acceptera och förstå. I vissa fall förstår eller accepterar anhöriga inte att patienten
ska dö och det blir då svårt att överhuvudtaget prata om döden.
“... anhöriga tror att deras anhöriga som bor här ska leva för evigt och minsta
lilla sjukdom så ska vi göra dom friska. Just det här att dom ska dö, nä det får inte
förekomma, usch nä fy sånt pratar vi inte om.” Sjuksköterska 7
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En annan sjuksköterska menar att anhöriga som inte accepterar och förstår
patientens tillstånd blir ett hinder för samarbete och god omvårdnad. Det
framkommer i fem intervjuer att samarbetet med anhöriga försvåras eller blir
omöjligt när anhöriga inte känner förtroende för personalen eller ifrågasätter
kompetens och pågående vård. Minnena från den sista tiden är något som
anhöriga bär med sig och en sjuksköterska uttrycker att det inte känns bra när
anhörigas upplevelse varit negativ.
Resurser
De materiella resurserna upplevs som tillräckliga. Istället framhålls bland annat
personal, erfarenhet och tid som viktiga resurser för att kunna ge en god palliativ
vård.
Personal
Ett gott samarbete med fungerande kommunikation med omvårdnadspersonalen
underlättar arbetet enligt flera sjuksköterskor. En majoritet uttrycker att
omvårdnadspersonalen på det egna boendet är duktig och engagerad i den
palliativa vården. Insättande av vak för att patienten inte ska vara ensam under
den sista tiden i livet tas upp i fem intervjuer. Anhöriga tillfrågas i första hand
men om de inte kan eller vill närvara är omvårdnadspersonalen där. I två
intervjuer framkom att personal inte alltid sätts in eller att insättandet av till
exempel vak ifrågasätts av chef på grund av bristande ekonomiska resurser.
“... det får ju aldrig bli ett hinder för vårt arbete utan vi måste i första hand tänka
på vårdtagaren. Jag känner jag bryr mig inte så mycket över kostnaderna där
utan jag vill känna att jag har gjort ett bra jobb och att man ska inte ligga och dö
själv, asså det tror jag inte vi vill heller när det är vår tur så att säga.”
Sjuksköterska 6
I en intervju framkom att det är svårt att få in sjuksköterskevikarier vid sjukdom
eller annan frånvaro och att befintlig personal då täcker upp och får ansvar för ett
stort antal vårdtagare. En annan sjuksköterska menar att även om resurser tillsätts
och vikarier sätts in så har de inte möjlighet att utföra samma arbete som den
ordinarie personalen.
Utbildning och erfarenhet
I samtliga intervjuer behandlas faktorerna utbildning och erfarenhet. Flera anser
att den palliativa vården har förbättrats över tid och att kunskapen inom området
blivit större hos personalen. Vikten av att ha både kunskap och erfarenhet av att
arbeta med patienter i livets slut framhålls för att kunna ge en god palliativ vård.
Erfarenhet underlättar arbetet enligt sju av sjuksköterskorna.
“... alltså det kräver ju väldigt mycket erfarenhet tycker jag för att ge en god
palliativ vård och vård i livets slutskede, absolut.” Sjuksköterska 4
Den anses skapa en känsla av trygghet hos personalen och generera en god
palliativ vård men även erfaren personal behöver utbildning enligt flera av
sjuksköterskorna. En sjuksköterska uttrycker att omvårdnadspersonalen behöver
mer utbildning för en ökad förståelse för begreppet palliativ vård och att
sjuksköterskan genom utbildning uppdateras om den senaste forskningen. En
annan sjuksköterska tycker att den palliativa vården var en för liten del av
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grundutbildningen och anser att mer utbildning behövs för att arbeta med vård i
livets slut. Vidare berättas att svåra situationer i nuläget hanteras genom att
sjuksköterskorna på arbetsplatsen utbildar och hjälper varandra. Två
sjuksköterskor tar upp bemötande av patienter och anhöriga med annan kulturell
bakgrund och uttrycker ett behov av ökad kunskap om olika kulturer och
religioner.
“... man vill ju göra det på ett, vad ska man säga ett vördnadsfullt sätt, man vill ju
inte klanta till sig när dom är ledsna och sånt va, dom anhöriga.” Sjuksköterska 8
En av sjuksköterskorna har både gått utbildningar och håller själv utbildningar i
allmän palliativ vård för omvårdnadspersonal och framhåller vikten av kunskap
men säger samtidigt att personalens medmänsklighet är betydligt viktigare än
både kunskap och erfarenhet för den patient som befinner sig i livets slut.
Handledning och stöd
Två sjuksköterskor berättar att de deltar i organiserad handledning på
arbetsplatsen vilket de upplever positivt då kollegorna samlas och diskuterar olika
problematiska situationer. Deltagande i handledning är inte alltid möjligt på grund
av hög arbetsbelastning och därmed tidsbrist enligt en av dem. På resterande
arbetsplatser erbjuds inte handledning. Istället förs en dialog kring upplevelser
och olika situationer kollegor emellan och personalgruppen samlas spontant för
samtal efter till exempel dödsfall. Flera upplever att den typen av samtal och stöd
är tillräckligt medan andra uttrycker varierande behov av utökat stöd eller
handledning. Två sjuksköterskor menar att samtlig personal behöver utsatt tid för
ostörd handledning för bearbetning av dödsfall och allmänt i omvårdnadsarbetet.
“... man försöker ju prata om det men det blir ju över frukosten kanske eller
någonting sånt. Det är ju ingen utsatt tid att nu kan ni gå ifrån och ventilera, utan
det blir ju vad vi själva gör det till, tyvärr.” Sjuksköterska 4
Det finns ett ökat behov av stöd efter dödsfall som upplevts svåra eller vid
situationer där patienten eller anhöriga tar extra kraft av personalen enligt två
andra sjuksköterskor. I två intervjuer nämns att ett palliativt team kan komma vid
behov och fungerar stödjande men en sjuksköterska menar att kontakten inte är
etablerad på grund av omorganisationen till stadsområden.
Tid
Tre av sjuksköterskorna upplever sig ha knappt med tid tillsammans med
patienterna. En sjuksköterska menar att det beror på att arbetet innebär ansvar för
ett stort antal patienter medan en annan sjuksköterska upplever att mycket tid
läggs på administrativt arbete.
“Jag behöver inte gå in till vårdtagare bara för att dom har problem, jag vill
gärna sitta med dom och lyssna på dom, att prata allmänt om allt, om väder om
allting, men den tiden har jag inte...” Sjuksköterska 3
I alla utom en av intervjuerna framkommer att patienterna i palliativt skede
prioriteras och tillåts ta mer av sjuksköterskans tid.
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Materiella resurser
De materiella resurserna på vårdboendet upplevs som tillräckliga av samtliga
sjuksköterskor. Läkemedel framhölls som den mest använda materiella resursen
och ansågs tillräcklig för att kunna hantera och lindra de symtom som uppkommer
i livets slut.
“Vi har allting i beredskap här i palliativ beslut och dom mediciner som är för
palliativ, i palliativt syfte de har vi.” Sjuksköterska 1
En sjuksköterska uttrycker att behovet av avancerad utrustning inte är stort då
vårdboendet är ett hem där döden sker på ett naturligt sätt. En annan sjuksköterska
menar att materiella resurser alltid går att ordna fram när behovet finns.
Teamarbete
Arbetet med palliativ vård på vårdboende sker i team. Sjuksköterskan har en
samordnande roll där ett gott samarbete med läkaren underlättar.
Sjuksköterskans roll i teamet
En sjuksköterska uttrycker att ett välfungerande teamarbete underlättar arbetet. I
flera intervjuer tas sjuksköterskans roll i teamet upp och beskrivs som samordnade
mellan omvårdnadspersonal, anhöriga och läkaren. Sjuksköterskan har ansvar för
patienten som helhet och den samlade vården. En sjuksköterska uttrycker sig vara
styrande i hela processen kring patienten medan en annan upplever sig vara den
som håller i trådarna i samarbetet med läkarna. I två intervjuer framkommer att
det är sjuksköterskan som tar initiativ till beslut om palliativ vård och
brytpunktssamtal. Sjuksköterskan fungerar även som stöd för
omvårdnadspersonalen genom samtal och utbildning vilket tar mer tid i anspråk
om personalen är oerfaren. Arbetet på vårdboendet innebär självständigt arbete
enligt två sjuksköterskor och enligt en av dem även ett stort ansvar då många
beslut fattas på egen hand.
“...man har en lite annorlunda roll på ett boende. Man är halvt doktor, kan man
säga, och halvt syrra…” Sjuksköterska 8
Samarbete med läkare
Samarbetet med de läkare som ansvarar för vårdboendet fungerar i varierande
grad. En majoritet uttrycker att samarbetet är välfungerande och en sjuksköterska
menar att det är en satsning på palliativ ideologi och samarbete som ligger bakom
detta. De flesta av sjuksköterskorna upplever att läkarna litar på dem och följer
deras rekommendationer gällande beslut om palliativ vård, ordinationer av
läkemedel och andra åtgärder. En sjuksköterska säger sig ha ett mycket gott
samarbete med läkaren och tar upp vikten av detta för att insatser ska kunna sättas
in i tid. I två av intervjuerna tas brist på kompetens inom palliativ vård hos läkarna
upp. En av sjuksköterskorna upplever det frustrerande att läkarna saknar intresse
och kunskap i palliativ vård och anser att det inte är optimalt att de endast gör som
de blir tillsagda.
“...om jag fick önska precis vad jag ville, så var det att vi hade en fast läkare
knuten till boendet och att den läkaren hade både intresse och kompetens för vård
i livets slut. Det hade underlättat mitt liv betydligt.” Sjuksköterska 2
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Flera sjuksköterskor uttrycker att det underlättar deras arbete när läkaren har tagit
beslut om palliativ vård och detta har dokumenterats. I samband med beslutet
genomförs ett brytpunktssamtal där patienten, anhöriga och representanter från
vårdteamet samlas med möjlighet att utforma den sista tiden utifrån individuella
önskemål och behov. Taget beslut och brytpunktssamtal möjliggör planering av
palliativ vård och i fem intervjuer framkommer att det skapar tydlighet och
trygghet för både patient och personal att veta att patienten ska stanna på boendet
istället för att skickas in till sjukhus vid försämring. Den palliativa vården anses
vara bättre på boendet som är patientens egen hemmiljö och där personalen är
välkänd. I flera intervjuer ges exempel på när beslutet att behålla patienten på
boendet inte respekterats och patienten skickats in till sjukhus ändå.
“Och asså då går vi tillbaka till journalanteckningar, där står klart och tydligt
skall inte. Men det händer, det är ju läkarens beslut att skicka in någon. Vi gör det
ju inte. Vi kan ju argumentera emot, nä men hon vill inte, så säger läkaren jo. Då
känns det inte bra.” Sjuksköterska 7
Fem av sjuksköterskorna uttrycker att det underlättar att det redan vid beslutet om
palliativ vård ordineras läkemedel så att det finns förberett vid behov. Hur detta
fungerar varierar då två av sjuksköterskorna uppger att läkemedel ordineras i god
tid medan två andra varit med om situationer då ordinationer saknats och
jourläkare behövts kontaktas.

DISKUSSION
Nedan följer en diskussion kring använda metoder för urvalsprocess,
datainsamling och dataanalys samt det resultat som framkommit i studien.
Metoddiskussion
Beslutet att genomföra en kvalitativ studie togs då författarna ansåg att intervjuer
som metod på ett bra sätt skulle kunna svara på syftet om sjuksköterskors
upplevelser. Enligt Trost (2010) används kvalitativa intervjuer om syftet med
studien är att förstå till exempel olika sätt att resonera och reagera. Nedan
diskuteras metoden avseende urval, datainsamling och dataanalys.
Urval
Informanter söktes bland sjuksköterskor på kommunala vårdboenden inom
Malmö stad. Detta kan beskrivas som ett lämplighetsurval. Ett sådant urval
används för att undersöka en homogen grupp i syfte att skaffa kunskap om den
gruppen (Danielson, 2012). Urvalet kan även beskrivas som strategiskt då
författarna sökte två informanter ur varje stadsområde. Strategiskt urval används
för att hitta informanter med varierande erfarenhet av problemområdet (Henricson
& Billhult, 2012). Intervjuer genomfördes med åtta sjuksköterskor som tackade ja
på en förfrågan om deltagande i studien. Samtliga informanter passade in på
inklusionskriterierna om minst sex månaders erfarenhet av arbete med palliativ
vård och vårdboende i kommunal regi som nuvarande arbetsplats. En av
informanterna arbetade på ett vårdboende med inriktning mot demenssjukdom
men intervjuades trots att det var en avgränsning som gjorts inför urvalsprocessen.
Intervjun genomfördes då författarna ansåg att upplevelserna av underlättande och
försvårande faktorer i arbetet inte påverkas nämnvärt av vilken patientgrupp
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sjuksköterskan arbetar med. Då frågan om demens redan lyfts i några av de vid
tillfället genomförda intervjuerna som påverkande i patientmötet sågs inget hinder
att denna faktor med stor sannolikhet skulle lyftas även i denna intervju.
Intervjuer genomfördes med två sjuksköterskor från varje deltagande stadsområde
vilket gör att resultatet representerar vårdboenden från olika delar av Malmö stad.
Trots avsaknad av specifika krav på spridning i till exempel kön och ålder finns
det i det slutliga urvalet både män och kvinnor representerade, stor spridning i
ålder och i antal år som verksam sjuksköterska. Variation i urvalet framhålls av
Graneheim och Lundman (2004) som en faktor som ökar studiens trovärdighet då
syftet får svar utifrån olika upplevelser och perspektiv.
Hälften av intervjuerna har genomförts efter att kontakt mellan informanterna och
författarna förmedlats av enhetschefen i det aktuella stadsområdet. Resterande
intervjuer har varit ett resultat av en förfrågan om deltagande via mail från
författarna. De informanter som tillfrågats av sin chef kan ha känt sig manade att
ställa upp eller haft svårt att säga nej. Detta är inget som av författarna har
upplevts utan samtliga informanter har varit intresserade och engagerade i både
studiedeltagandet och ämnet. Det kan dock vara så att de som väljer att tacka ja
till deltagande i studien har ett stort intresse för palliativ vård och därför är mer
villiga att prata om det för att lyfta ämnet.
Datainsamling
Författarna har båda varit närvarande vid samtliga intervjutillfällen. Det har
upplevts tryggt att vara två då båda författarna är nya i rollen som intervjuare.
Trost (2010) framhåller att det kan vara fördelaktigt då stöd ges till varandra och
att ett samspelt par kan genomföra en bättre intervju med en djupare förståelse för
materialet. Samtidigt kan det ojämna förhållandet mellan två intervjuare och en
informant göra att informanten hamnar i underläge (a a). Detta har försökts
undvikas genom att en av författarna haft rollen som intervjuare och den andra
som observatör med möjlighet att flika in med frågor under intervjuns gång.
För att låta informanterna styra intervjuns innehåll formulerades tre öppna frågor.
Listan över delområden har garanterat att de områden författarna främst varit
intresserade av har berörts. De olika informanterna har gått mer eller mindre djupt
in på de olika områdena utifrån de egna erfarenheterna och uppfattningarna. Vid
analysen framkom i vissa fall att områdena trots genomgång av listan i
intervjusituationen inte berörts i den utsträckning som författarna önskat vilket i
ett fåtal fall lett till otillräcklig data. Detta påverkar resultatet genom att samtliga
informanter inte finns representerade under samtliga delområden. Genom
tydligare svar med hjälp av fler följdfrågor på området hade fler likheter eller
skillnader kunnat påvisas mellan de olika informanternas upplevelser.
Trost (2010) betonar vikten av valet av plats för intervjuerna. Det ska vara en
miljö som är trygg för informanten och intervjun ska utföras ostört och utan
åhörare (a a). Samtliga intervjuer har ägt rum på informanternas arbetsplatser och
under arbetstid vilket har medfört att deltagare i intervjun vetat att avbrott kunnat
förekomma om sjuksköterskan behövts akut på arbetsplatsen. Sådana avbrott
förekom inte. Däremot har två intervjuer störts av att personal kommit in i rummet
och börjat prata. Delar av en av dessa samt ytterligare en intervju har genomförts
med annan person närvarande i rummet. Intervjuerna har då påbörjats i ett tomt
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rum och författarna anser att störningarna inte har påverkat svaren i intervjuerna.
Informanterna har uttryckt att de inte upplevt det störande.
Dataanalys
Texttolkningen påverkas av författarnas erfarenheter vilket kräver en diskussion
kring deras förförståelse (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarna har
under utbildningen haft verksamhetsförlagd utbildning inom både somatik och
geriatrik samt arbetat som omvårdnadspersonal inom äldreomsorg och där träffat
patienter i palliativt skede. Upplevelsen är att arbetet med palliativ vård varierar
mycket mellan olika verksamheter och författarna hade en bild av att den
palliativa vården på vårdboende kännetecknas av ett lugnare tempo och en närmre
relation till patient och anhöriga än på sjukhus. Det fanns även en uppfattning om
att palliativ vård är känslomässigt tungt att arbeta med och att det inte ges tillfälle
och möjlighet att bearbeta dessa känslor. Detta kan ha lett till ett större fokus på
de delar av intervjuerna som berör den känslomässiga aspekten av arbetet med
palliativ vård.
Fokus har under analysprocessen legat på det manifesta innehållet i intervjuerna.
Enligt Graneheim och Lundman (2004) föregås analysen av ett beslut angående
huruvida resultatet ska utgå från det manifesta eller det latenta innehållet i
materialet. Författarna anser inte att tolkning av det latenta innehållet i materialet
krävs för att besvara syftet. Upplevelserna är personliga och kan uppfattas på
många olika sätt och författarna anser att läsaren själv får göra tolkningar av det
som sagts under intervjuerna. Resultatet presenteras därför i form av
underkategorier och kategorier vilket enligt Graneheim och Lundman (2004)
utgör det manifesta innehållet.
Analysarbetet utifrån Graneheim och Lundmans (2004) metod har skapat en stor
förståelse och en tydlig bild av materialet. Metodens olika steg är relativt fria
vilket ger möjlighet att utifrån det specifika materialet och författarnas
förutsättningar genomföra metodens olika praktiska moment. Båda författarna har
varit närvarande vid samtliga intervjusituationer vilket även det stärker förståelsen
för det insamlade materialet. Detta har också underlättat innehållsanalysen och
formulerandet av koder och kategorier. Innehållsanalysen och sammanställandet
av resultatet har gjorts gemensamt av författarna vilket har möjliggjort en
fortlöpande diskussion och dialog kring analysförfarandet. Båda författarna är
nybörjare när det gäller kvalitativ innehållsanalys och en del svårigheter uppstod
under analysprocessen. Kondenseringsförfarandet underlättades av att vara två då
en diskussion kunde föras kring vad som egentligen var kärnan i det som
informanterna sagt under intervjuerna. I formulerandet av kategorier blev antalet
kategorier först stort på grund av de många olika aspekter av arbetet med palliativ
vård som berörts. Efter en genomgång kunde antalet kategorier minskas och
koderna sorteras in under kategorier som i vissa fall formulerades om något.
Studiens tillförlitlighet ökar då innehållsanalysen genomförs gemensamt
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). I intervjuerna söktes svar kring både
upplevelser av mötet med patienten och faktorer som påverkar arbetet. Den
flytande gränsen mellan vad som kan tolkas som en faktor och vad som kan
kopplas till upplevelsen av mötet har gjort att resultatet presenteras utan strikta
skiljelinjer mellan dessa två fokus.
Under arbetets gång har en diskussion kring användningen av olika begrepp förts.
I intervjuguiden används begreppen brukare och palliativ omvårdnad i de
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formulerade frågorna. För att förtydliga har palliativ omvårdnad ersatts av
palliativ vård då det är ett etablerat begrepp med tydlig innebörd. Begreppet
brukare har konsekvent bytts ut mot patient i presentationen av resultatet. Detta på
grund av att en majoritet av sjuksköterskorna använde begreppet patient om de
som vårdas i livets slut. Författarna anser dessutom att de symtom och medicinska
behov som ofta uppstår i ett sent palliativt skede rättfärdigar användandet av
begreppet.
Resultatdiskussion
Arbetet med palliativ vård väcker känslor enligt flera av informanterna.
Bearbetningen sker ofta genom spontana samtal i personalgruppen eller på egen
hand samt i enstaka fall vid organiserad handledning. Välfungerande
kommunikation underlättar såväl skapandet av relationer till både patienter och
anhöriga som utformandet av en individanpassad vård. Samarbetet med anhöriga
såväl som med teamet i form av läkare och omvårdnadspersonal kan både
underlätta och försvåra arbetet utifrån hur väl det fungerar.
Informanterna i studien har varierande erfarenhet av palliativ vård. En majoritet
har arbetat inom området i mer än tio år. Arbetet med svårt sjuka patienter där
döden är en naturlig del kan upplevas känslomässigt engagerande och krävande.
Samtidigt framkommer i studien att döden ses som naturlig och därför ofta går att
hantera. Behov av handledning framkom i några av intervjuerna. Handledningen
ger tillfälle att bearbeta dödsfall, diskutera fall som upplevs svåra och få stöd från
kollegor. Precis som i SOU 2001:6 uttrycker några av sjuksköterskorna i studien
att handledningen behövs för att kunna hantera ett känslomässigt tungt arbete.
Endast två av informanterna erbjöds organiserad handledning på arbetsplatsen och
en av dessa berättar att tidsbrist gör att det inte alltid är möjligt att delta. Resultatet
att få arbetsplatser ordnar organiserad handledning och begränsade möjligheter till
deltagande framkommer även i en tidigare studie av Wallerstedt och Andershed
(2007). En studie av Hov m fl. (2009) visade att en del sjuksköterskor upplevde
arbetet så tungt att det ledde till sjukskrivning och i vissa fall ifrågasättande av val
av både arbetsplats och yrke. Då informanterna i vår studie arbetat under lång tid
kan tänkas att de utvecklat strategier för att hantera situationer som upplevs som
särskilt svåra. Utvecklandet av egna strategier och en arbetsplatskultur där
kontinuerliga samtal förs i personalgruppen kan ge ett minskat behov av
organiserad handledning då några av informanterna uttryckte att bearbetning ingår
i arbetet och att det är något som klaras av på egen hand. Återkommande
organiserad handledning skulle kunna göra att denna åsikt förändras då egen
bearbetning inte längre blir nödvändig på samma sätt.
Vikten av att vården utgår från den enskilda patienten framkommer i studien.
Detta stämmer överens med den palliativa vårdens filosofi där vården utgår från
individens behov och önskemål. Enligt Henderson (1978) ska omvårdnaden ges
utifrån de grundläggande behoven hos varje individ. I studien framkommer att en
god kommunikation med patienten underlättar utformandet av en individuell
omvårdnad. I de fall patienter inte längre kan kommunicera verbalt eller har en
demenssjukdom ökar kraven på en individanpassad vård samtidigt som den
försvårade kommunikationen ger sjuksköterskan mindre information att utgå
ifrån. Risken att vården då inte blir individanpassad ökar.
Skapandet av en relation till anhöriga är en tidskrävande uppgift (Friedrichsen,
2012). I studien framkommer att anhöriga ofta spelar en stor roll i den palliativa
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vården och att vissa sjuksköterskor avsätter tid för att göra anhöriga delaktiga i
vården medan andra hade ett större fokus på själva patienten. Ökade resurser i
form av tid skulle kunna ge sjuksköterskan större möjlighet att öka anhörigas
delaktighet i den palliativa vården samt öka förtroendet för personalen och
därmed minska de fall där anhöriga försvårar genom att de inte nått acceptans
eller saknar förtroende för både vården och personalen. Sjuksköterskan har i sin
yrkesroll ansvar för att adekvat och förståelig information ges till anhöriga
(Socialstyrelsen, 2005). Arbetet utifrån en palliativ vårdfilosofi ställer också krav
på anhörigas delaktighet både under sjukdomsperioden och efter dödsfallet
(World Health Organization, 2002). Prioriteringen av patienterna går ut över
anhöriga som vid en minskad arbetsbelastning för sjuksköterska skulle kunna
stöttas emotionellt även efter dödsfallet.
Många informanter ansåg att den palliativa vården på vårdboendet var bättre än
den patienterna fick om de skickades in på sjukhus. Detta då det skapar trygghet
att vara i sin hemmiljö och vårdas av välkänd personal. Till skillnad från tidigare
forskning (Törnquist m fl, 2012; SOU 2001:6) visade denna studie att de
materiella resurserna på vårdboendet upplevs som tillfredsställande.
Sjuksköterskan fokuserar på att skapa en lugn och trygg död vilket inte kräver
någon avancerad medicinsk utrustning. Det upplevdes alltid negativt när patienter
trots beslut om palliativ vård skickades in till sjukhus på grund av risken att deras
sista tid då inte skulle präglas av trygghet och lugn. Patienter som befinner sig i
livets slut och skickas till sjukhus kan få uppleva kaos istället för stillhet (SOU
2001:6).
Samarbetet i teamet försvåras när beslut inte tas och det råder oklarheter kring
huruvida vården är kurativ eller palliativ. I studien framkommer att läkarna
involveras först då sjuksköterskan tar kontakt och att det sen ofta är
sjuksköterskan som initierar och rekommenderar insättning av åtgärder. Detta kan
skapa en osäkerhet kring ansvarsfördelningen mellan de olika yrkesgrupperna. De
olika yrkeskategorierna i teamet behöver kunskap om varandras kompetenser
(Henderson, 1978). Henderson (1978) menar att samarbetet bör starta med
samverkan redan på studentnivå. Utifrån denna teori om samverkan kan tänkas
vidare att samarbetet stärks genom att de olika yrkesgrupperna fortsätter att
samverka genom yrkeslivet genom till exempel gemensam fortbildning och
handledning. Förslag på att personal från både kommun och landsting som arbetar
med patienter i livets slut gemensamt ska genomgå kompetensutveckling ges i
SOU 2001:6. I sjuksköterskeyrket ingår att skapa möjligheter till gemensam
undervisning för olika professioner (Socialstyrelsen, 2005). Ökad kunskap hos
samtliga yrkesgrupper som är involverade i den palliativa vården är av värde då
patientsäkerheten kan äventyras om arbetet endast utgår från erfarenhet.
Utvecklingen av palliativ vård över tid framhålls som positiv i studien men
fortfarande upplevs kunskapsluckor och behov av fortbildning inom området.
Behovet av utbildning och kunskap hos de som arbetar med palliativ vård
framkommer även i tidigare forskning (Hov m fl, 2009; Törnquist m fl, 2012) och
behöver mötas för att den palliativa vården ska utgå från de fyra hörnstenarna
(SOU 2001:6). Enligt vår studie finns det även ett behov av ökad kunskap om
olika kulturer. Henderson (1978) menar att en människas behov bland annat
grundar sig i den kulturella bakgrunden. I studien nämns till exempel olika sätt att
ta hand om en människa efter döden och vikten av att genomföra detta på ett
respektfullt sätt. I ett samhälle där människor från olika kulturer blandas behöver
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personal inom bland annat vården ökad kunskap om olika kulturers syn på bland
annat sjukdom, vård och död. Det är samtidigt av yttersta vikt att inte ta för givet
att alla människor med viss kulturell bakgrund har samma behov och önskemål.
Ytterligare forskning kan klargöra vilken kunskap sjuksköterskor behöver för att
kunna individanpassa vården även utifrån skilda kulturella bakgrunder.

SLUTSATS
Studien visar att upplevelserna av möten med patienter som befinner sig i
palliativt skede i stor grad beror på vilket sjukdomsstadie den enskilda patienten
befinner sig i samt möjligheter till kommunikation. Flera olika faktorer påverkar
sjuksköterskans arbete. Erfarenhet och utbildning upplevs underlättande medan
icke välfungerande samarbete med läkare och/eller anhöriga försvårar. Genom att
belysa upplevelsen av underlättande och försvårande faktorer kan förståelsen öka
för de behov sjuksköterskan har för att kunna ge en god vård och omvårdnad till
patienter som vårdas palliativt.
Vidare forskning kring sjuksköterskors behov av utbildning och ökad kunskap
kring olika kulturers sätt att se på palliativ vård och seder vid dödsfall är av
intresse enligt författarna. Detta då den palliativa vården ska utgå från varje
enskild individ. Ytterligare forskning skulle kunna utreda om samarbetet i teamet
kan underlättas genom tydligare rutiner kring initiering av palliativt beslut samt
gemensam handledning och utbildning.
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Bilaga 1

INTERVJUGUIDE
Presentation av oss
Information om studien
Informerat samtycke skrivs under
Ålder
Kön
Nuvarande arbetsplats
Hur länge har du arbetat som sjuksköterska?
Hur länge har du arbetat med palliativ omvårdnad?
Har du specialistutbildning? Om ja, i vad?
Upplevelse av palliativ omvårdnad
1. Hur upplever du mötet med en brukare som vårdas palliativt?
2. Vad finns det för underlättande faktorer i ditt arbete med palliativ
omvårdnad?
3. Vad finns det för försvårande faktorer i ditt arbete med palliativ
omvårdnad?
Områden att täcka in under intervjun:
Riktlinjer och rutiner
Utbildning
Erfarenhet
Tid
Handledning
Stöd från kollegor
Stöd från ledning
Samarbete med läkare
Samarbete med patient och anhöriga
Materiella resurser
Följdfrågor:
Hur menar du då?
Kan du berätta mer om...?
Har du något exempel?
Hur upplevde du det?
Hur reagerade du då?
Har jag uppfattat dig rätt?
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