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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

När en människa diagnostiseras med en allvarlig sjukdom som inte går att bota ska 

palliativ vård erbjudas till alla oavsett diagnos, kön eller ålder. Palliativ vård har som 

målsättning att förbättra livskvaliteten för patienter genom att erbjuda lindrande åtgärder 

utifrån en helhetssyn. Även att beakta närståendes livskvalitet är en viktig aspekt i palliativ 

vård. Sjuksköterskan har en central roll i personcentread omvårdnad av patienter i livets 

slutskede. 

 

Syfte   
 

Syftet var att undersöka hur sjuksköterskans upplevelser av mötet med patienter i livets 

slutskede kan påverkas av att samverka i team. 

 

Metod  
 

Metoden som valdes var en kvalitativ intervjustudie. Sju sjuksköterskor inkluderades i 

studien. För att analysera materialet gjordes en kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultat 
 

Studiens resultat visade att sjuksköterskornas erfarenheter bidrog till ett tillfredsställande 

arbete och att mötena påverkat deras personliga utveckling och synen på livet. De beskrev 

även att symtomlindring, kommunikation, samverkan i team och närståendestöd är 

essentiella för att kunna ge en god palliativ vård. Stöttning och hjälp av teamet och från 

verksamheten ansågs viktigt och bidrog till att sjuksköterskorna kunde möta och hantera 

svåra situationer. 

 

Slutsats 

 

Sjuksköterskornas upplevelser av mötena med patienter i livets slutskede kunde påverkas 

av samverkan i team. Genom en god samverkan i teamet kunde sjuksköterskorna finna stöd  

och  kraft att hantera svåra situationer. En god samverkan var också en förutsättning för att 

ge god palliativ vård. Mötena med patienter i livets slut kunde även påverka 

sjuksköterskornas livssyn. 
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INLEDNING 

Omkring 90 000 människor dör årligen i Sverige, cirka 80 procent av dessa är i behov av 

palliativ vård vid livets slut. Vård ska erbjudas till alla oavsett diagnos, ålder eller kön. 

Efterfrågan är större än tillgången och är ojämnt fördelad över landet. En växande andel av 

människor som är 65 år och uppåt utgör en utmaning för utvecklingen av palliativ vård. 

Även bristande kunskap i vårdfrågor, bemötande och etik är ett påtagligt problem 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 

Genom en kvalitativ intervjustudie undersöks sjuksköterskans upplevelser av mötet med 

patienter i livets slutskede. I uppsatsen fokuseras samverkan i team och sjuksköterskans 

professionella förhållningssätt som en del av personcentrerad omvårdnad. 

 

BAKGRUND 

Historisk överblick 

Under historiens gång har synen på liv, död, och döende förändrats. Under bondesamhället 

uppfattades döden som något naturligt som ingick i människors vardag, människor både 

föddes och dog hemma. På den tiden, före den industriella revolutionen, var 

barnadödligheten högre, medellivslängden lägre och ålderdomen kort. Många dog i 

infektionssjukdomar vilket medförde att människor kom i kontakt med döden i tidig ålder. 

Under industrialismen kom detta synsätt att förändras och döden förflyttades till 

vårdinstitutioner, där professionella vårdare tog över ansvaret, vilket medförde att döden 

blev mer främmande i vardagen (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2009). Palliativ vård 

utvecklades som en reaktion mot avpersonifieringen av omvårdnaden av döende 

människor. Strävan i palliativ vård blev att sätta hela människan i centrum, både kropp och 

själ och även anhöriga. Det ledde till utvecklingen av palliativ vårdfilosofi som har 

definierats av World Health Organisation [WHO] (Meidell, 2010).  

Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their 

families facing the problem associated with life-threatening illness, through the prevention 

and relief of suffering by means of early identification and impeccable assessment and 

treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and spiritual [kursivering 

tillfogad] (WHO, 2016). 

Dame Cicely Saunders är grundare av den moderna hospicerörelsen som har haft stor 

betydelse för utvecklingen av palliativ vård. På 1960 talet startade Saunders den första 

hospice för cancersjuka patienter i England. Ursprungligen var tanken att utveckla och 

förbättra vården för människor som led av cancer, men kom senare att inbegripa även 

andra obotliga sjukdomar. Denna typ av vård spred sig snabbt över världen och tog fäste i 

Sverige i slutet av 1980 talet (Fridegren & Lyckander, 2009).  

Palliativ vård 

Ordet palliativ härstammar från det latinska ordet pallium och betyder mantel, och står 

symboliskt för lindrande åtgärder (Beck-Friis & Strang, 2012). När en människa 

diagnostiseras med en allvarlig sjukdom är intentionen att vård och behandling ska ha en 

kurativ inriktning, där syftet är att bota. Svarar patienten inte längre på behandling och 

möjligheten att bota patienten helt saknas, tar palliativ vård över. Det huvudsakliga målet 
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förändras från att vara botande till att vara lindrande. Palliativ vård inbegriper all vård som 

ej har som syfte att bota, emellertid förekommer det att livsförlängande behandling sätts in 

i samråd med patienten (Glimelius, 2012). Sjukdomar som kan kräva palliativ vård och 

dess lindrande åtgärder är exempelvis cancer, hjärtsvikt, kronisk obstruktivt lungsjukdom 

[KOL], terminal- njursvikt och leverinsufficiens, aids och neurologiska sjukdomar som 

multipel skleros [MS], amyotrofisk lateral skleros [ALS] samt Parkinsons sjukdom 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 

Palliativ vård bygger på ett professionellt förhållningssätt och syftar till att förbättra 

livskvaliteten för både patienten och närstående (SOU 2001:6). Livskvalitet är ett komplext 

begrepp, och kan definieras som individens subjektiva känsla av välbefinnande och 

tillfredsställelse (Petersson & Strang, 2012). Svensk hälso-och sjukvård samt socialtjänsten 

arbetar för att främja att vården arbetar med god kvalitet, kontinuitet och omsorg för varje 

enskild individ i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2006). I Hälso- och sjukvårdslagen 

[HSL] (SFS, 1982:763) beskrivs de krav som ställs på vården för att den ska vara av god 

kvalitet och tillfredsställa patienters behov av trygghet i samband med vård och 

behandling. I lagen belyses även att vården bör byggas på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet, samt underlätta samverkan mellan patient och vårdare 

(SFS, 1982:763).  

 

Vården ska baseras på individens behov och sjukdomsförlopp. Trots att aktiv behandling 

upphör finns det fortfarande mycket som kan göras för den sjuke i livets slutskede. 

Vårdformerna för palliativ vård är specialiserade och varierar allt ifrån konsult- och 

rådgivningsteam till avancerad hemsjukvård eller vårdplatser på en vårdavdelning 

(Socialstyrelsen, 2006). Sjukdomsförloppet i palliativ vård kan beskrivas som en process 

med två faser, en tidig och en sen palliativ fas. Tidiga fasen kan pågå under många år och 

har livsförlängande behandling som syfte, exempelvis vid tumörsjukdomar, som kan pågå 

under lång tid trots tumörspridning. Vidare övergår en tidig fas till en sen palliativ fas, där 

syftet är att lindra. (SOU 2001:6 ). Sena fasen benämns som vård i livets slutskede och 

innefattar specialiserad omvårdnaden med insatser och åtgärder under de sista veckorna, 

dagarna eller timmarna i livet (Ahmedzai, Costa, Blengini, Bosch, Sanz-Ortiz, Ventafridda, 

& Verhagen, 2004). 

 

Vid livets slutskede är livsförlängande åtgärder inte längre aktuella, vården och 

omvårdnaden fokuserar istället på att lindra patientens symtom (Socialstyrelsen, 2013). 

Vanligt förekommande symtom vid livets slut är smärta, andnöd, illamående, oro, ångest, 

kräkningar och trötthet (Fridegren & Lyckander, 2009). Övergången från tidig fas till sen 

fas är alltid en utmaning för läkarna att fastställa, särskilt vid sjukdomar som demens eller 

hjärt- och lungsjukdomar. Inom sjukvården är avsikten att rädda liv djupt inpräglad vilket 

kan medföra att sjukvårdspersonalen kan uppleva svårigheter att fastställa när botande vård 

ska övergå till lindrande. I regeringens rapport ”Döden angår oss alla” framkommer det att 

om det fanns mer öppenhet kring sjukdomsprocessen skulle patienters autonomi gynnas 

samt närståendes möjlighet att bearbeta sorg (SOU 2001:6 ).  

 

Under mitten av 1900 talet undanhölls svåra besked från patienter eftersom det ansågs att 

detta kunde ta ifrån patienternas hopp om framtid samt minska deras livskvalitet. Idag ger 

läkarna besked till patienter även om prognosen är dålig (Friedrichsen, 2012). Detta i 

enlighet med vad som beskrivs i hälso- och sjukvårdslagen 2b §, att information alltid ska 
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ges till patienten och dennes närstående (SFS, 1982:763). Brytpunktssamtal är 

benämningen på de samtal läkare har med patienten och eventuellt närstående för att 

informera när sjukdomsbilden förändras. När kurativ eller livsförlängande behandling ej 

längre är möjlig, eller när symtomen förvärras. Dessa brytpunktsamtal genomförs under 

hela sjukdomsprocessen (Thorén Todoulos, 2012; Friedrichsen, 2012). För att patienten 

ska vara väl införstådd med innebörden av fortsatta vården bör dessa samtal 

individanpassas (Socialstyrelsen, 2013). Sjuksköterskan ska hjälpa patienten att ta emot, 

förstå och hantera dåliga nyheter, till exempel när information ges vid brytpunkter 

(Warnock, 2014). 

 

Schematisk bild över palliativ vårdprocess.

 

 

Palliativ vårdfilosofi bygger på fyra grundläggande principer som brukar kallas för de fyra 

hörnstenarna: symtomlindring, kommunikation, samverkan i team samt närståendestöd. De 

fyra hörnstenarna grundar sig i WHO:s definition av palliativ vård och 

människovärdesprincipen. Hörnstenarna och WHO:s definition är utgångspunkten för en 

god palliativ vård, och ska erbjudas till alla oavsett ålder, kön eller diagnos 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 

Symtomlindring  

Symtomlindring är grundläggande för att förhindra onödigt lidande, som innefattar fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella behov (Socialstyrelsen, 2013). Symtombehandling i 

palliativ vård kräver omfattande helhetsbedömning genom att observera, kontrollera och 

uppmärksamma symtom samt ha kunskap om vilka de bakomliggande orsakerna till 

symtomen är. Vården förstärks med god samverkan med patient och närstående (Nunn, 

2014). Genom samtal med patienten och närstående kan vårdaren få information om hur 

patienten upplever sina symtom och vilka faktorer som kan utlösa dessa (Bengtsson & 

Lundström, 2015). Lidande är unikt och genom att förstå varje människas lidande kan 

personlig omvårdnad och gott bemötande tillgodoses. Personalen behöver även ha kunskap 

om vilka behandlingsmöjligheter det finns samt vilka omvårdnadsåtgärder som kan lindra 

(Fridegren & Lyckander, 2009).  
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Vad patienten berättar för läkaren, sjuksköterskan eller undersköterskan kan skilja sig åt 

(Fridegren & Lyckander, 2009).  I en studie av Oechsle, Goerth, Bokemeyer och Mehnert, 

(2013) har det framkommit att läkare underskattar omfattningen av patienters symtom med 

60 procent medan delaktiga anhöriga i omvårdnaden överskattar symtom med 77 procent. 

Adekvat symtomlindring kan vara en utmaning som kräver en nära dialog mellan patienter, 

anhöriga och teamet (Oechsle et. al, 2013). Samverkan i team är av stor betydelse för att 

förstå patientens alla symtom och hela vårdupplevelsen (Fridegren & Lyckander, 2009).  

 

Kommunikation 

Kommunikation är grundläggande i alla möten med människor och relationer, och är 

essentiellt inom vården för samarbete och individuellt tillfredsställande av aktuella behov 

(Fossum, 2013). När det handlar om vård av svårt sjuka eller döende människor, är god 

kommunikation av avgörande betydelse. Det kan öka förståelsen och samverkan mellan 

teamet, patient och närstående (Al-Qurainy, Collis, & Feuer, 2009). Patientens egna 

förklaringar och upplevelser till varför ett symtom uppkommit avgörande för patientens 

följsamhet i behandlingen. För att kunna tillgodose patientens behov möter vården en 

utmaning i att vårdtagaren och vårdaren bygger upp en relation som underlättar vårdtiden 

och skapar förståelse (Fossum, 2013). Sjuksköterskan har en central roll i 

kommunikationen mellan patient och övrig vårdpersonal. Närstående betonar att 

information, känna sig delaktiga, skapa samspel med vårdpersonalen samt bygga upp 

förtroendegivande relationer är viktiga aspekter under sjukdomsprocessen (Adams, 

Donald, Anderson & Docherty, 2011; Andershed, 2006).   

 

Känsliga situationer som patienter och närstående befinner sig i vid en obotlig sjukdom gör 

att vårdpersonal ska ha kunskap om hur dessa typer av samtal bör genomföras. Här är det 

extra viktigt att kommunikationen är tydlig. Kunskap och extra känslighet krävs för att 

kommunikationen ska bli korrekt. Närhet och stöd, att förstå och lyssna, är också väsentligt 

för god kommunikation. Information ska ges på ett sätt som gör att patienten och 

närstående kan hantera situationer (Fridegren & Lyckander, 2009). Aktivt lyssnande från 

vårdaren underlättar för patienten att berätta om sin livssituation (Andersson, 2013). God 

kommunikation är även grund till god samverkan i team och är ett bra arbetsredskap. Ytlig 

eller bristande kommunikation leder till negativa konsekvenser. Det kommunikativa 

nätverket i teamarbetet kan verka mellan flera olika vårdgivare på arbetsplatsen och mellan 

olika vårdinstanser (Thorén Todoulos, 2012). 

 

Samverkan i team 

Ett väl fungerande samarbete mellan yrkesprofessionerna är av stor vikt för god palliativ 

vård (Socialstyrelsen, 2013; Tsutsumi, Sekido & Tanoika, 2014). Betydelsen av detta 

viktiga samarbete beskrevs redan av Henderson i ”Grundprinciper för patientvårdande 

verksamhet” (1991). Var och en tillämpar sin kompetens tillsammans med övriga teamet, 

för att erbjuda patienten vård utifrån en helhetssyn (Thorén Todoulos, 2012). Teamet inom 

palliativ vård har helhetsansvar för patienten dygnet runt. Relationen som skapas under 

vårdtiden ska bygga på respekt, empati och gott bemötande. Eftersom patienten vårdas 

innanför sin intima zon bör sjukvårdspersonalen bygga upp förtroende och tillit hos 

patienten och närstående (Bengtsson & Lundström, 2015).  

 

Ett palliativt team styrs och utformas efter lokala förutsättningar. Vanligen ingår läkare, 

sjuksköterska, undersköterska, dietist, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator i det 

palliativa teamet. Patient och närstående bör även göras delaktiga i teamet. Kontakter 

utanför teamet kan även vara angeläget, exempelvis med smärtspecialister, onkologer, 
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kirurger och psykiatriker (Eckerdal, 2012). Läkaren har det medicinska ansvaret i teamet 

samt ansvarar för att genomföra brytpunktssamtal under sjukdomsprocessen (Thoén 

Todoulos, 2012). Sjuksköterskan brukar beskrivas som ”spindeln i nätet” vars 

huvuduppgift i teamet är att skapa balans i omvårdnaden. Undersköterskan bidrar till 

omsorg och god omvårdnad (Friedrichsen, 2012). Dietisten ansvarar för åtgärder gällande 

nutrition. Nutritionsproblem är vanligt hos patienter i ett palliativt skede, många symtom 

försvårar matintag och ökar risken för malnutrition (Orrevall, 2012). Sjukgymnastens 

insatser ska erbjudas för att hjälpa patienten att leva ett fullvärdigt liv. Insatserna kan 

omfatta bland annat avspänning, andningsgymnastik, förflyttningsteknik, utprovning av 

gånghjälpmedel samt åtgärder för att minska muskulär stelhet och smärta (Axmacher, 

2012). Arbetsterapeutens roll inriktar sig på patientens möjlighet att vara delaktig i 

vardagen genom att stimulera aktivitetsförmågan. Genom att vara aktiv kan patienten 

känna meningsfullhet i vardagen. De arbetsterapeutiska åtgärderna kan handla om 

aktivitetsträning, hjälpmedel, bostadsanpassning, social aktivitet eller skapande (Hultman, 

Roos & Wedenby, 2012). Kuratorns uppgift är att ge stöd samt att ha psykosociala och 

existentiella samtal med både patient och närstående (Hultkvist & Olsson, 2012). 

 

Närståendestöd 

Socialstyrelsens termbank (2016) definierar närstående som ”person som den enskilde 

anser sig ha en nära relation till”. Palliativ vård har som målsättning att även inkludera och 

ge gott stöd till närstående. Närstående bör få vara delaktiga i vårdprocessen om de och 

patienten så önskar (Socialstyrelsen, 2013). Närståendes behov och önskemål kan variera 

beroende på patientens sjukdomsförlopp. Det finns många orsaker till att närståendes hälsa 

påverkas av patientens tillstånd. Många saknar erfarenhet kring obotliga sjukdomar eller att 

vårda någon svårt sjuk eller döende. Att ha en sjuk familjemedlem, vän eller släkting har 

ofta stor inverkan på närstående, hur patienten mår påverkar ofta närståendes hälsa och 

tvärtom. Vårdaren måste även, i utövande av vård, ta hänsyn till att närstående själva kan 

vara sjuka med nedsatt ork eller att patientens sjukdom medfört tungt ansvar i hemmet och 

runt patienten. Många närstående upplever att de inte vill vara till besvär och störa 

sjukvårdspersonalen när de känner sig osäkra och behöver kalla på hjälp. Närstående 

värdesätter trygghet, tillgänglighet, kontinuitet, individanpassad information, samt 

personalens förhållningssätt och kompetens exempelvis gällande symtomlindring och 

symtomkontroll i palliativ vård (Millberg, 2012).  

 

Sjukvårdspersonalen ska beakta närståendes livskvalitet och tillgodose deras individuella 

behov och önskemål, exempelvis behovet av information eller delaktighet i vård. 

Sjukvårdspersonalen ska ta sig tid att lyssna på de närståendes tankar, oro och frågor, samt 

uppmärksamma närstående (Millberg & Strang, 2007). Närstående kan vara i behov av 

extra stöd och omsorg vid de sista dygnen av patientens liv. Känslor och tankar kan väckas 

vid dödsögonblicket och i de flesta fall är det tillräckligt om någon lyssnar och gör dem 

delaktiga. Även efter att patienten avlidit kan närstående fortfarande vara i behov av 

omtanke och stöd för att kunna hantera sorg, frågor och tankar som uppstått (Widell, 

2003).  
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Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan och teoretikern Henderson tog fram en beskrivning av sjuksköterskans 

speciella arbetsuppgift, som under lång tid användes som definition i International Council 

of Nurses [ICN] definition av omvårdnad (Flensner, 2010).  

  

Sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, sjuk eller frisk, att 

utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa eller tillfriskande (eller fridfull död); åtgärder 

individen själv skulle utföra om han hade erforderlig kraft, vilja eller kunskap. Denna 

arbetsuppgift skall utföras på ett sätt som hjälper individen att så snart som möjligt 

återvinna sitt oberoende (Henderson 1991, s.10). 

 

Sjuksköterskan har som kunskapsområde omvårdnad och därav ett ansvar mot samhället 

att bidra till utveckling, förbättra omvårdnadens kvalitet samt hålla sig uppdaterad med 

aktuell forskning och evidens inom kunskapsområdet. Institute of Medicine of the National 

Academies och Quality and Safety Education for Nurses [QSEN] har beskrivit sex 

kärnkompetenser som alla professioner behöver för att vård och omvårdnad ska vara säker 

vård och av god kvalitet. De sex kärnkompetenserna är evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård, informatik, personcentrerad 

omvårdnad samt samverkan i team (Sherwood & Barnsteiner, 2013).  

 

Sjuksköterskan ska sträva efter att bygga upp förtroendeingivande relationer, och att stödja 

patient och närstående genom att vara kommunikativ och koordinerande. Dessa funktioner 

är centrala för att bedöma och identifiera symtom och avgöra nödvändiga insatser för att 

förebygga och förhindra försämrat tillstånd (Friedrichsen, 2012). Sjuksköterskan inom 

palliativ vård har en känslomässig utmaning, till exempel när patienter har funderingar på 

döden eller när närstående har tankar kring en framtid utan den som är avliden. 

Professionen inbegriper stödjande omvårdnadsuppgifter och förberedelser för god 

omvårdnad. Sjuksköterskan ska bekräfta patientens och närståendes tankar, känslor och 

behov (Bach, Ploeg & Black, 2009; Janze & Henriksson, 2014).  

 

Människor som drabbas av en obotlig sjukdom kan utveckla sorg, skam och trauma. De 

mår dåligt över sitt tillstånd och kan känna skam över sin situation. Många upplever ett hot 

mot sin värdighet och skäms för sitt lidande. En maktlöshet, rädsla och ynklighet byggs 

upp och att inte orka sköta sig själv, hemmet eller sitt sociala liv blir en besvikelse.  

Öppenhet kring sitt lidande och sin sjukdom är en svår process, människor som lider döljer 

ofta sina verkliga upplevelser för både familj, vänner och vårdpersonal. Genom att inte 

vara öppen med sina känslor byggs en fasad upp som ökar lidandet. Utsatta människor är 

ofta lyhörda för hur andra människor vill, tål och kan hantera deras upplevelser. En av 

vårdpersonalens huvuduppgifter är ta emot patientens lidande med varsamhet. Personalens 

attityd, mognad och närhet är något sårbara och utsatta människor läser av direkt. Empati, 

människokärlek, öppenhet, fördomsfrihet, trovärdighet och humanistisk livssyn är några 

egenskaper som behövs hos vårdpersonal för att underlätta vårdandet (Arman, 2015). 

 

Sjuksköterskan förväntas ha erfarenhet och kunskap av att genomföra känsloladdade 

samtal. Att vara kommunikativ och kunna samtala om existentiella frågor bör vara en del 

av den grundläggande kompetensen och utgöra rutin i sjuksköterskans arbete inom 

palliativ vård. De viktigaste faktorerna för dessa samtal är att inte försöka lösa varje 

existentiellt problem hos de svårt sjuka patienterna, utan vara närvarande och bekräftande. 
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Detta för att tillfredsställa patientens omvårdnadsbehov (Strang, Henoch, Danielson, 

Browall & Melin-Johansson, 2013). 

 

Sjuksköterskan ska respektera den svårt sjukes önskan att forma en god död, genom att 

varken påskynda eller uppskjuta döden. I likhet med annan hälso- och sjukvård ska vården 

i möjligaste mån genomföras i samråd med patienten (Socialstyrelsen, 2013). 

Sjuksköterskan ska betrakta individen som en självständig och fri varelse. Varje människa 

ska bli behandlad skonsamt och med respekt. Sjuksköterskan får aldrig kränka personens 

integritet eller identitet, utan bör bygga upp patientens självständighet och förmåga att fatta 

egna beslut (Henderson, 1991).  

 

Målsättningen för sjuksköterskan, är att fokusera på patientens behov, vilket även 

Henderson (1991) framhäver i sin omvårdnadsteori. Arbetet med patienters känslomässiga 

svårigheter kan innebära en stor påfrestning för vårdaren. Eftersom palliativ vård alltid 

slutar med patientens död, är sorg en ständig faktor i arbetet (Brigegård, 2012). 

Sjuksköterskan kan påverkas privat av arbetet med patienter i livets slutskede (Andersson, 

Salickiene & Rosengren, 2016; Källström, Karlsson, Ehnfors & Ternestedt, 2008). Det 

empatiska förhållningssättet som sjuksköterskan strävar efter är både en intellektuell och 

emotionell process. Förhållningssättet innefattar även förmågan att tona ner sina egna 

behov, exempelvis av att hävda en egen uppfattning (Brigegård, 2012). 

 

För att kunna upprätthålla ett professionellt förhållningssätt i omvårdnaden är det viktigt att 

hitta en balans i arbetet, vilket förutsätter både närvaro och distans till patienterna 

(Hopkinson, Hallett, & Luker, 2003; Johansson & Lindahl, 2011). Distanstieringen 

innefattar att inte bli för personligt involverad i patienten och närståendes situation 

(Johansson & Lindahl, 2011). Sjuksköterskor ska även kunna gå ur sin roll och våga vara 

medmänniska, och ge det ”lilla extra”. Enkla handlingar som är utöver sjuksköterskans 

arbetsuppgifter, verksamhetens rutiner eller lagar kan betyda mycket för patienten. När en 

sjuksköterska sitter en extra stund vid en orolig patient, letar efter rätt storlek på kläder 

eller liknande, kan detta verka som något obetydligt men för patienten kan detta lilla extra 

resultera i upplevelsen att känna sig sedd och bekräftad. Genom att hitta närhet till sitt inre 

medmänniska kan sjuksköterskan få patienten att känna värdighet trots svår sjukdom och 

sårbarhet (Arman & Rehnsfeldt, 2007).  

 

Sjuksköterskan ska även kunna samarbeta med andra professioner i vårdkedjan för att 

tillgodose patientens olika behov (Finnström, 2010). Samverkan i team kan upplevas olika 

av olika professioner, således är kommunikation viktigt för att kunna ge god och 

patientsäker vård (Makary, Sexton, Freischlag, Holzmueller, Millman, Rowen & 

Pronovost, 2006).  

 

Samverkan i team kan vara en utmaning om sjukvårdspersonalen har olika eller otydliga 

mål med vården, eller om det brister i kommunikationen. Alla i teamet måste ha förmågan 

att identifiera och använda sig av den kompetens som är mest relevant i en given 

omvårdnadssituation. I annat fall kan vården försämras, till exempel om det finns 

konkurrens inom teamet om vem som ska leda arbetet (Svensk sjuksköterskeförening, 

2013).  
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Personcentrerad omvårdnad 

Det var psykologen Carl Rogers som i mitten av 1900 talet började använda ordet 

personcentrerad, detta för att försöka förstå fenomen som personlighet och mänskliga 

relationer. Rogers menade att patienten är expert på sig själv medan vårdarens uppgift är 

att hjälpa patienten till en bättre självkännedom (Edvardsson, 2009). Patienternas 

omvårdnad har under de senaste tio åren utvecklats från att sjuksköterskan fattat alla beslut 

till att inkludera patient och närstående. Det har krävt en förändring i arbetskulturen men 

även i verksamheters organisationer (Walton, 2013). Genom att synliggöra och reflektera 

redan under studietiden kring personcentrerad omvårdnad, kan personcentrering i det 

framtida arbetet upprätthållas (Duggan, Geller, Cooper & Beach, 2006).  

 

Utgångspunkten för personcentrerad omvårdnad är patientens upplevelse av situationen 

och individens unika resurser, förutsättningar och hinder. Utifrån patientens egen berättelse 

skapas sedan ett partnerskap mellan personal, patient och närstående, vilket även har 

betonats av omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson (Henderson, 1991).  En hälsoplan 

med mål och strategier formuleras gemensamt, som följs upp kortsiktigt och långsiktigt. 

Planerade hälsoplanen säkerställs genom dokumentation i patientjournalen som är 

tillgänglig för hela teamet (Ekman, 2014).  

 

År 1955 formade Virginia Henderson (1897-1996) sin omvårdnadsteori, där 14 

omvårdnadsbehov ingick. Omvårdnadsbehoven i Hendersons teori inbegriper behov som 

exempelvis att hjälpa patienten att andas, äta, dricka och tömma blåsa och tarmar. I teorin 

beskrivs även behov som att inta lämplig kroppsställning, vila och sömn, skydda hud och 

behålla kroppstemperatur inom normala gränser. Förutom dessa behov av mer basal 

karaktär har Henderson även inkluderat behov av mer existentiell karaktär, där patientens 

känslor, andliga behov och sociala sammanhang framhävs. Sjuksköterskan ska bistå med 

de åtgärder som hjälper patienten att uppnå hälsa eller om det inte är möjligt, med vad 

patienten uppfattar som en god död (Henderson, 1991). I likhet med Henderson framhäver 

även Andershed (2006) att palliativa vård har som mål att ge patienten en god och värdig 

död. 

 

Virginia Henderson baserade sin omvårdnadsteori på personcentrerad omvårdnad och 

sjuksköterskans roll med syftet att hjälpa personen, baserat på mänskliga behov. Teorins 

betydelse är viktig i klinisk praxis för att kunna tillämpa och utvärdera helhetssynen av 

omvårdnaden (Ahtisham & Sommer, 2015).  Henderson beskriver att sjuksköterskans 

primära uppgift är att utgå från patientens situation och behov för att främja ett 

personcentrerat förhållningssätt. Även att vara en självständigt fungerande del av teamet är 

en viktig aspekt, då alla professioner bidrar med sina kunskaper och kompentenser för att 

ge patienten bästa möjliga vård (Henderson, 1991). Patienten ska få god omvårdnad av hög 

kvalitet, och patientens önskemål och integritet ska respekteras (Andershed, 2006; 

Nordgren & Olsson, 2004). Viljan att tillfredsställa behoven är gemensam för alla 

människor men på vilket sätt detta tillgodoses är individuellt. Ålder, kulturell bakgrund, 

psykisk balans och fysisk och intellektuell kapacitet ska beaktas i bedömning av patientens 

behov och hur dessa kan tillfredsställas (Henderson, 1991). 
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Problemformulering 

Omkring 90 000 människor dör årligen i Sverige och många av dessa personer är i behov 

av palliativ vård före döden. Alla människor ska erbjudas adekvat vård oavsett diagnos, 

ålder eller kön, vilket är en självklarhet (Socialstyrelsen, 2013). Samhällets ökande behov 

av vård på grund av en åldrande befolkning ställer särskilda krav på vårdens effektivitet. 

Även bristande kunskap i vårdfrågor, bemötande och etik är ett påtagligt problem 

(Socialstyrelsen, 2013). Sjuksköterskor inom palliativ vård kommer dagligen i kontakt med 

människor i livets slutskede och utsätts för komplexa och känslomässigt svåra situationer 

(Fridegren & Lyckander, 2009). En del av patienterna är unga och en del har svårlindrade 

symtom. Det finns många teorier kring hur personcentrerad omvårdnad ska tillämpas i 

palliativ vård och hur sjuksköterskan ska ha ett professionellt förhållningssätt i sitt dagliga 

arbete. 

 

Det finns ett värde i att undersöka hur sjuksköterskor tillämpar en personcentrerad 

omvårdnad samt samverkan i team, vilket är särskilt viktigt i mötet med och vården av 

människor i livets slutskede.  

 

SYFTE   

Syftet var att undersöka hur sjuksköterskans upplevelser av mötet med patienter i livets 

slutskede kan påverkas av att samverka i team. 

 

METOD  

Val av Metod 

En kvalitativ intervjustudie valdes som metod eftersom denna lämpar sig bäst för att 

besvara studiens syfte. Kvalitativa intervjustudier används för att belysa 

intervjupersonernas nyanserade beskrivningar om upplevda fenomen (Kvale & Brinkmann, 

2014). Vilket i denna studie var att undersöka hur sjuksköterskans upplevelser av mötet 

med patienter i livets slutskede kan påverkas av att samverka i team.  

 

I föreliggande studie användes en induktiv ansats vilket innebär att den samlade 

informationen ur intervjuerna sammanställdes, för att vidare dra en slutsats ur innehållet 

(Priebe & Landström, 2012). Semistrukturerade intervjuer genomfördes vilket bidrog till 

ett ömsesidigt samspel mellan intervjuare och den som intervjuades, vidare användes en 

intervjuguide som stöd. För att främja flexibiliteten i intervjuerna ställdes öppna frågor 

som ej behövdes tas i tur och ordning, utan anpassades beroende på vad som kom upp i 

intervjun, detta i enlighet med Danielson (2012a).  

 

Urval  

Ett strategiskt urval utfördes med syfte att studera ett specifikt fenomen och innebär att 

endast personer som kan tillföra informationsrika beskrivningar av valt fenomen 

inkluderades i denna studie (Henricson & Billhult, 2012). Valet av antalet informanter 

utgick från Sophiahemmets riktlinjer för examensarbeten som säger att antalet ska vara sex 

till åtta informanter. Sjuksköterskorna som inkluderades i studien valdes utifrån specifika 

kriterier för att besvara uppställt syfte inom valt område. Ett inklusionskriterium var 
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legitimerade sjuksköterskor med yrkeserfarenhet minst två år. Inte förrän efter två till tre 

års yrkeserfarenhet har sjuksköterskan tillräckligt med erfarenhet och kompetens (Benner, 

1993). Ett annat inklusionskriterium var att sjuksköterskorna skulle arbeta inom palliativ 

vård och ha erfarenhet av aktuella möten med patienter i livets slutskede. Sjuksköterskorna 

skulle även behärska det svenska språket, vilket minskar risken för missförstånd och 

feltolkning (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Datainsamling  

Ett informationsbrev om studien samt godkännande att genomföra studien (Bilaga A) 

skickades ut med post samt elektroniskt via e-post till verksamhetschefen/enhetschefen på 

olika palliativa vårdenheter. Totalt skickades sju brev ut. I informationsbrevet beskrevs 

studiens syfte, metod, urvalskriterier, forskningsetiska överväganden, problemformulering 

samt när studien önskades genomföras. Två av breven godkändes av verksamhetscheferna. 

Efter godkännande skickades ett informationsbrev (Bilaga B) med förfrågan om deltagande 

ut. Brevet skickades via e-post till enhetschefen som vidarebefordrade brevet till 

sjuksköterskorna inom verksamheten. Vidare tog sjuksköterskor på respektive verksamhet 

kontakt via e-post för att boka datum, tid och plats för intervjuerna. 

 

Fyra verksamheter tog kontakt med oss och ville delta i studien och elva stycken 

sjuksköterskor var intresserade av att delta. Totalt intervjuades sju stycken sjuksköterskor 

från två olika verksamheter. Samtliga sju sjuksköterskor inkluderades i studien. Studien 

hade bortfall på grund av att svårigheter i kommunikationen uppstod med ansvariga chefer 

på olika verksamheter. Således hade studien ett bortfall på fyra deltagare.  

 

En intervjuguide (Bilaga C) skrevs med semistrukturerade frågor, som formulerades 

utifrån studiens syfte. Intervjuguiden användes som underlag i intervjuerna med sju 

bärande frågeställningar och ett antal kompletterande följdfrågor. Följdfrågorna användes 

vid behov för att stärka fördjupade berättelser och svar men som inte förstör interaktionen i 

intervjun (Danielson, 2012a). 

 

En provintervju genomfördes för att säkerställa att frågorna motsvarade studiens syfte, att 

tekniska utrustningen fungerade, samt att planerade tidsåtgången var hållbar. Som 

intervjuare är det viktigt att prova på att komma in i rollen som intervjuare (Danielson, 

2012a). Sjuksköterskan som intervjuades inkluderas ej i studien, detta på grund av att 

urvalskriterierna ej uppnåddes. För att säkerställa att studiens syfte besvarades under 

kommande intervjuer omformulerades enstaka frågor i intervjuguiden (Bilaga C).  

 

Intervjuerna genomfördes på sjuksköterskornas arbetsplatser, detta efter önskemål från 

respektive deltagande sjuksköterska. Som intervjuare är det viktigt att vara neutral och 

kunna anpassa sig till situationen. Båda intervjuarna deltog tillsammans, detta för att 

tillgodose att intervjun blev trygg och så bra som möjligt. Även för att gemensamt lyssna 

på svaren på de ställda frågorna samt att kunna vara följsamma och lyhörda för deltagarens 

gester, känslor och uttryck (Danielson, 2012a). En av intervjuerna utfördes som 

gruppintervju med två sjuksköterskor, efter önskemål från deltagarna. Övriga fem 

intervjuer utfördes individuellt. För att återge en korrekt bild av sjuksköterskornas 

berättelser spelades intervjuerna in efter muntligt samtycke från respektive sjuksköterska. 

Möjligheten att tacka nej till ljudinspelning informerades (Danielson, 2012a). 
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Dataanalys  

Till föreliggande studie valdes en kvalitativ innehållsanalys eftersom det lämpar sig bäst 

vid intervjuer. Inspelningarna av intervjuerna transkriberades, vilket är nödvändigt för att 

vidare bearbeta och kunna analysera materialet (Danielson, 2012b). Transkribera innebär 

att skriva ut, transformera från en form till en annan (Danielson, 2012b; Kvale & 

Brinkmann, 2014). I förhand bestämdes hur transkriberingen skulle genomföras där 

upprepningar, eller uttryck som till exempel ”hm” valdes att inte transkriberas för att få en 

mer formell karaktär (Kvale & Brinkmann, 2014). Skratt och pauser som varade längre än 

tre sekunder transkriberades. Informationen transkriberades enskilt och granskades därefter 

gemensamt. Intervjupersonernas språk transkriberades ordagrant. Namn på informanter, 

verksamheter eller annat som kunde kopplas till informanterna transkriberades med 

versalen X i texten. Intervjuarna benämndes med versalen I. Informanterna, 

sjuksköterskorna benämnes med versalen S, vilket vidare i processen enkelt kunde följas 

och bearbetas.  

Ljudinspelningarna raderades direkt efter transkriberingen för att värna om informanternas 

konfidentialitet. Vidare förvarades det transkriberade materialet på en säker plats vilket 

även är en viktig aspekt för att värna om informanternas konfidentialitet (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Det transkriberade materialet lästes upprepade gånger och analyserades 

vidare med latent ansats, som inbegriper en djupare tolkning av innehållet i texten 

(Danielson, 2012b). Intervjutexten bearbetades senare till meningsenheter, som vidare 

kondenserades och omformulerades till skriftspråk vilket resulterade i nio underkategorier 

och två övergripande kategorier som presenterades i tabellform (Tabell 1) samt i löpande 

texten. 

Tabell 1 Exempel på analysprocessen 
Meningsenhet Kondenserade meningsenhet Underkategori Kategori 

Mitt första dödsfall 

minns jag att personen 

såg ut som en vaxdocka. 

Det var inget 

skrämmande utan det 

såg lugnt och fridfullt 

ut. 

 

Mötet med en avliden patient. 

 

Första dödsfallet 

 

Sjuksköterskans 

upplevelser 

Jag har arbetet länge 

inom vården och all 

erfarenhet från 

sjukvården hjälper ju. 

 

Yrkeserfarenheten underlättar 

arbetet.  

 

Erfarenhet och kunskap 

 

 

Personcentrerad 

omvårdnad 

När vi jobbar med svårt 

sjuka patienter i livets 

slutskede arbetar vi 

utifrån en helhetssyn. 

Där både kroppen, 

själen och anden är i 

fokus. 

 

Arbetar utifrån en helhetssyn.  

 

Professionellt 

förhållningssätt 

 

Personcentrerad 

omvårdnad 

Att bemöta närstående 

kan vara en utmaning, 

ingen situation är den 

andra lik. 

 

 

Utmanande handling att bemöta 

närstående. 

 

Möten med närstående 

 

Sjuksköterskans 

upplevelser 
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Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetiska övervägandes har gjorts både innan studien startades, under studiens gång 

samt efter det studien var färdig (Kjellström, 2012). Forskningsetik berör etiska aspekter av 

forskning och är en form av tillämpad etik som innebär en systematisk analys och 

reflektion kring etiska problem som kan uppstå i samband med vetenskaplig forskning 

(Helgesson, 2006). Forskning är nödvändigt för samhället och individers utveckling. 

Forskningskravet enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (u.å) innebär att 

individerna inte ska utsättas för kränkningar, förödmjukelse eller skada, varken fysiskt 

eller psykiskt. Forskningen som bedrivs ska inriktas på essentiella frågor och hålla hög 

kvalitet. Tillgängliga kunskaper ska fördjupas och utvecklas samt metoder förbättras. 

Studiens forskningsetiska överväganden har i huvudsak utgått från individskyddskravet 

fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Individskyddskravet kan konkretiseras i 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Givetvis 

måste forsknings- och individskyddskravet alltid vägas mot varandra (Vetenskapsrådet, 

u.å.). 

 

Informationskravet innebär att forskaren har skyldighet att informera informanterna om 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. Forskaren ska även informera om vilka villkor som 

gäller för deltagandet samt upplysa om att det är frivilligt att delta och att de har rätt att 

avbryta deltagandet när som helst (Vetenskapsrådet, u.å). Ett informationsbrev (Bilaga A) 

skickades ut till ansvariga verksamhetschefer på palliativa vårdenheter med en kort 

beskrivning av studiens innehåll, syftet med studien samt vilka forskningsetiska 

överväganden som författarna tagit hänsyn till. Därefter fick informanterna skriftlig 

information (Bilaga B) om studiens syfte, och deras roll i den. Informanterna fick även 

information om att deltagandet kunde avbrytas när som helst utan att studien påverkades.  

 

Samtyckeskravet avser att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan i 

forskningen. Forskaren ska inhämta samtycke om deltagaren vill medverka i studien eller 

inte (Vetenskapsrådet, u.å). Informanterna fick muntlig och skriftlig information om 

studien och deras roll i den, för att därefter kunna ta ställning till om samtycke till 

deltagande ville ges. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagarna ska ges i möjligaste mån konfidentialitet 

och personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 

u.å). Den insamlade informationen förvarades otillgänglig för obehöriga i intervjuarnas 

datorer samt raderades direkt efter studiens slut. Information om hur informanternas 

konfidentialitet skulle skyddas, exempelvis genom avkodning efter datainsamling, gavs 

muntligt till informanterna innan intervjun.  

 

Nyttjandekravet innebär att den insamlade informationen endast ska användas för 

forskningsändamål, (Vetenskapsrådet, u.å). I detta fall berör forskningsändamålet att 

endast besvara studiens syfte, vilket informanterna fick både skriftlig och muntligt 

information om. Känsliga uppgifter har utelämnats exempelvis vilket sjukhus och 

avdelning informanterna arbetade på. Informanternas personuppgifter samlades inte in då 

detta inte ansågs relevant för studien. I enlighet med Kjellström (2012) ska informationen 

ej gå att koppla samman med en specifik deltagare samt att det ej ska vara möjligt att 

urskilja vem som deltagit i studien. 
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RESULTAT  

Efter analysprocessen identifierades två övergripande kategorier, Sjuksköterskans 

upplevelser och Personcentrerad omvårdnad, och nio underkategorier som presenterades i 

en tabell (Tabell 2) samt i löpande text. Informanterna benämndes med ordet 

sjuksköterskor i texten för Resultat och Resultatdiskussion. I enlighet med Kvale och 

Brinkmann (2014)  presenteras citaten i texten med indrag och kursiverad stil. Citaten 

omformulerades från talspråk till skriftspråk med avsikt att göra texten tydligare samt 

avidentifiera informanterna. 

 

Tabell 2. Resultatöversikt 

Kategori Underkategori 

 

 

Sjuksköterskans upplevelser 

- Reflektioner knutna till arbetet  

- Utmaningen - patienters svåra symtom 

- Första dödsfallet  

- Möten med närstående  

 

Personcentrerad omvårdnad 

- Professionellt förhållningssätt 

- Samverkan i team 

- Erfarenhet och Kunskap 

- Arbetsgivarstöd 

- Förbättringsområden 

 

Resultaten i denna studie visade att sjuksköterskor upplevde arbetet inom palliativ vård 

som tillfredställande och trivsamt. Personcentrerad omvårdnad samt samverkan i team 

uppgavs vara nyckeln till god palliativ vård. Dagliga möten med patienter i livets slutskede 

kunde väcka tankar kring existentiella frågor. Sjuksköterskorna beskrev även 

upplevelserna från första mötet med en avliden patient. Det framkom att vissa symtom hos 

patienter var svårare att lindra, vilket kunde vara påfrestande och ge sjuksköterskorna 

känslor av frustration och otillräcklighet. Närståendes roll lyftes fram som en central del i 

den palliativa vårdprocessen. Sjuksköterskornas erfarenheter, kunskap, stöd från teamet 

och från arbetsgivare underlättade komplexa situationer som kunde uppstå vid mötet med 

patienter i livets slutskede.  

 

Sjuksköterskans upplevelser 

Reflektioner knutna till arbetet  

Flera sjuksköterskor uppgav att arbetet med patienter i livets slutskede gett dem insikt om 

livets skörhet, vilket ledde till att de levde mer i nuet. Flera medgav även att mötena med 

patienter i livets slutskede medvetandegjorde dem om enkla saker i livet som kunde tas för 

givna när hälsan är i behåll. 

 

Att arbeta nära döden dagligen har ändrat min syn på livet. Är tacksam över 

att få vara frisk och kunna gå på mina ben, kunna äta. Alla dessa basala 

behov som är så självklara för alla. Att andas, gå hem till familjen, cykla 

dansa, simma. Det har alla möten här gjort mig medveten om. Livet är en 

gåva.  

 

I samtliga intervjuer framkom att arbetet påverkade sjuksköterskornas privata liv, oftast 

positivt, men det kunde även påminna vissa sjuksköterskor om deras egen mortalitet. 
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Synd att människor tar livet för givet. Tack vare arbetet med patienter i livets 

slutskede har jag en speciell inställning till livet. Men för min egen död är 

jag livrädd, det har inte arbetet här förändrat.  

 

Jag är själv livrädd för cancer. Jag försöker leva mer i nuet, tänka att vad 

som helst kan hända. 

 

Det framkom i flera intervjuer att sjuksköterskorna hade förmågan att koppla bort arbetet 

när arbetsdagen var slut vilket ansågs som en förutsättning för att trivas i arbetet.  

 

Jag är duktig på att numera stänga av när jag går hem, jag försöker vara 

100 procent närvarande när jag är här. Sen försöker jag släppa jobbet när 

jag går hem, och det går ju i de allra flesta fall. 

 

Utmaningen - patienters svåra symtom 

Sjuksköterskorna beskrev i intervjuerna sina upplevelser av symtom som kunde upplevas 

svåra att hantera för dem. Vid otillräcklig symtomkontroll kunde sjuksköterskorna uppleva 

frustration eller känsla av otillräcklighet. Bland dessa symtom framkom exempelvis svår 

andnöd, svåra smärttillstånd, svår ångest, oro, illamående samt existentiell smärta. 

 

För inte så länge sen hade vi en ung kille, född kanske 86 som hade svår 

cancersmärta, att bevittna hans smärta och lidande var olidligt. Han krävde 

två personers närvaro, en läkare och en sköterska satt vid hans säng och det 

var ohållbart. Det var väldigt påfrestande för oss. När vi har sådana fall har 

jag inga speciella coping strategier. Det handlar om att hela teamet måste 

prata ihop sig och se hur vi ska göra i det fallet. Planera hur vi gör så det 

blir bra för patienten och för oss också. Hitta stöd i oss är väldigt viktigt, att 

säga nu har jag fått nog, nu måste någon avlösa mig. Så den här öppenheten 

i gruppen är väldigt viktigt. Att ingen behöver vara stor och stark som 

sköterska för det är väldigt påfrestande psykiskt att bevittna någons lidande.  

 

Arbetet upplevdes inte bara påfrestande utan sjuksköterskorna betonade även att de trivdes 

väldigt bra inom palliativ vård och kände tröst i de fall de kunde hjälpa patienter med sina 

svåra symtom.  

 

Det är otroligt tillfredsställande att kunna hjälpa patienter som kommer hit 

med olika svåra symtom och veta att, i de allra flesta fall kan vi göra 

någonting åt det. Få vara med och bidra med att de blir symtomlindrande 

och underlätta den sista tiden, att det blir ett bra avslut. Det är jättefint. 

 

 

 

 

Första dödsfallet 

Majoriteten av sjuksköterskorna som intervjuades hade erfarenhet av vården innan 

sjuksköterskeutbildningen. Således kom sjuksköterskorna tidigt i kontakt med en döende 

eller avliden patient. Några upplevde första mötet som lite skrämmande och känsloladdat.  

Sjuksköterskorna ansåg emellertid, efter många års erfarenhet, att döden ej upplevdes 

främmande, utan som en naturlig del i deras arbete. 
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Första dödsfallet var skrämmande, den gamla tidens långvård var hemsk och 

inte så mänsklig. Det är värdigare nu, förr upplevde jag att patienterna 

behandlades ovärdigt, även efter döden.  

 

Andra upplevde mötet med döden och döendet som en naturlig del av livet. En lugn och 

stillsam död bidrog till en positiv upplevelse.  

 

Under mitt första dödsfall minns jag att personen såg ut som en vaxdocka. 

Det var inget skrämmande utan det såg lugnt och fridfullt ut. 

 

Hur mötet upplevdes kunde ha sin grund i vilken inställning den ansvarige för 

omhändertagandet av den avlidna hade, eller vilken kultur sjuksköterskan var uppväxt i. 

Även hur kvaliteten på vården upplevdes. 

 

Första dödsfallet var lite skrämmande att se men samtidigt är jag uppväxt i 

en kultur med dödsvaka i hemmet, så jag är bekant med döden på nära håll.  

 

När jag jobbade på hemtjänsten hade vi vak på en patient, men jag var inte 

där precis när han dog, men jag minns ändå. Den som jobbade på 

hemtjänsten som var min mentor, var väldigt bra, gjorde det liksom naturligt.  

 

En sjuksköterska beskrev första omhändertagandet av en döende patient som utmanande. 

Det berodde på att verksamheten inte hade tydliga rutiner samt att sjuksköterskan var 

nyexaminerad.  

 

Mitt första dödsfall som jag minns, som ny sjuksköterska, var ganska akut. 

Patienten låg på fyr-sal och hade hjärtsvikt. Jag minns det som en inte så 

positiv upplevelse. Jag var ganska ny och hade kanske inte riktigt den 

kunskapen som jag har nu. Patienten fick mycket dödsångest. Henne kommer 

jag ihåg och att jag kände att jag kunde ha gjort det så mycket bättre om jag 

hade haft mer kunskap och erfarenhet.  

 

Möten med närstående  

Under intervjuerna framkom att sjuksköterskorna upplevde att närstående hade en stor och 

betydelsefull del i den palliativa vården, inte bara för den sjuke utan även för teamet. Att 

göra närstående delaktiga i vårdprocessen ansågs som en viktig del att lyfta fram i palliativ 

vård. Sjuksköterskorna beskrev att närstående var en central del som ingick i helhetsvården 

genom att skapa livskvalitet och välbefinnande.  

 

Oftast tycker jag det underlättar när anhöriga finns närvarande. Att ha 

familjen runt omkring är en rolig del i den palliativa vården. 

 

Sjuksköterskorna berättade att bemötandet av närstående var väldigt individuellt. Mycket 

berodde på hur vårdsituationen såg ut och vilken relation patienten och närstående hade. 

Relationerna blev synliga och blottade för omgivningen. Det var viktigt att vårdpersonalen 

observerade denna process och tog hänsyn till detta skeende. Sjuksköterskorna förklarade 

att de alltid försökte göra det bästa möjliga för alla. 
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Att bemöta närstående kan vara en utmaning, ingen situation är den andra 

lik. 

 

Vidare beskrevs i intervjuerna att situationer med närstående ibland kunde vara 

svårhanterade. Det kunde röra sig om hur väl införstådda närstående var med situationen 

eller vilka förväntningar som närstående hade på vårdarna och vården.  

 

Det är påfrestande när anhöriga inte har insikt om den sjukes situation och 

ork. När de vill att patienten ska äta och göra en massa saker som de 

egentligen inte orkar, det kan bli lite svårt. 

 

Patienten kan ibland vara mer medveten och lugn med vad som händer än 

närstående. Det kan vara i olika faser vilket påverkar hela klimatet, 

stämningen. Då måste jag se till helheten och vad som är bäst för alla i 

situationen. 

 

Personcentrerad omvårdnad 

Professionellt förhållningssätt 

Det viktigaste inom vården ansågs av samtliga sjuksköterskor vara att arbeta ur ett 

holistiskt förhållningssätt. Ta sig tid för både patienter och närstående. Flera sjuksköterskor 

uppgav att patienterna hade ett stort behov av samtal och stöd.  

 

När vi jobbar med svårt sjuka patienter i livets slutskede arbetar vi utifrån en 

helhetssyn. Där både kroppen, själen och anden är i fokus. 

 

Trygghet i arbetsrollen ansågs av samtliga sjuksköterskor vara av stor betydelse för 

patienters och närståendes upplevelse av vården. Genom att behålla ett inre lugn kunde 

mötena med patienter och närstående främjas och utvecklas positivt.  

 

Det gäller att hitta en distans och balans i relationen men patienter och 

närstående, och ändå vara professionell.   

 

Mitt uppdrag är att alltid vara professionell, det ingår i min profession. Ge 

adekvat information, bemöta och bekräfta korrekt. Vara en resurs för 

närstående och lite den som visar vägen. 

 

Att ha förmågan att ställa om sig mentalt efter varje möte med en patient beskrevs av 

sjuksköterskorna vara av stor vikt. Varje rum var ett nytt universum vilket sjuksköterskan 

måste kunna förhålla sig till. Situationerna ställde höga krav på sjuksköterskornas 

professionalitet.  

 

Varje patientrum är ju ett nytt universum, man får ju verkligen ställa om sig 

för varje gång man går in i en ny sal, och ett nytt patientfall. Det kan vara 

ganska utmanade ibland. Vi har ett stor upptagningsområde som gör att vi 

har mycket olika religioner och olika kulturer här, det är inte bara det att det 

är en ny familj i varje rum och en patient, och en ny situation. Utan det kan 

också vara kulturella aspekter och religiösa aspekter som gör att man snabbt 

måste förhålla sig på olika sätt. 
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Sjuksköterskorna framhävde modet att våga prata om döden som essentiellt för att främja 

patienternas och närståendes livskvalitet. Sjuksköterskorna upplevde att många patienter 

var öppna med sin sjukdomssituation och att våga ställa frågor som sjuksköterska ansågs 

vara en viktig rutin.  

 

Vi måste som personal våga prata om döden för att underlätta för 

patienterna. Få rutin att ställa den typen av frågor. Samt utgå från patientens 

önskan. 

 

Vidare berättade sjuksköterskorna att flera familjer tas om hand under ett arbetspass, där 

varje familj, varje individ är i en egen emotionell process. För att kunna hantera och 

bemöta situationer måste sjuksköterskorna vara lyhörda för varje individs behov.  

  

Som sjuksköterska är det viktigt att vara trygg i sig själv och inte vara rädd 

för att möta eller tala om döden. Att kunna förhålla sig professionellt och inte 

ta med sig sin ångest eller rädsla. Känslorna är något som kan påverka mig 

och mötet med både patienten och närstående.  

 

Den allmänna uppfattningen bland sjuksköterskorna som intervjuades var att de hade gott 

om tid för patienterna, stundvis inträffade dock att patienter eller närstående kunde vara i 

stort behov av att prata. Att fylla detta behov betonades vara en uppgift för alla 

sjuksköterskor i teamet.  

 

Arbetet kan upplevas stressigt ibland. Att vara tillgänglig för alla patienter 

och närstående hela tiden fungerar inte. Det kan leda till stress och känslan 

att vara otillräcklig. Vi arbetar i team och när jag inte finns tillgänglig är det 

någon annan sjuksköterska som kan prata. 

 

Samverkan i team 

Samtliga sjuksköterskor upplevde att alla i teamet samverkar under hela processen inom 

palliativa vården. Samverkan i team är till stor fördel för att kunna skapa bästa möjliga 

vård och stöd till både patient och närstående. Hela teamet samverkar för att tidigt kunna 

förebygga, lindra, upptäcka och bedöma eventuella problem som kan uppstå i samband 

med en obotlig sjukdom. Sjuksköterskorna menar att fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella behov är av stor vikt att identifiera av teamet för att kunna sätta in olika 

insatser. Teamet och helhetsperspektivet ramar in hela palliativa vården. Sjuksköterskorna 

beskrev att utan teamet palliativ vård inte vara möjlig. 

 

Vi arbetar väldigt nära i teamet, det är ingen hierarki. Allas erfarenheter och 

åsikter är lika mycket värda. 

 

Vi ser och gör olika saker i arbetet, därför är det viktigt med avstämning och 

att vi pratar ihop oss i teamet. Vi går igenom olika risker hos patienterna och 

närstående, och vad vi kan bidra med för att hjälpa.   

 

Sjuksköterskorna uppgav även att det var viktigt att ta hjälp av varandra i olika situationer. 

Patienters lidande eller smärta var psykiskt påfrestande att bevittna vilket krävde ett nära 

samarbete från alla kompetensområden i teamet. Sjuksköterskorna ansåg att teamet 

fungerar kommunikativt genom att dagligen stämma av med varandra kring patienternas 

olika situationer. Teamet kompletterade varandra genom att alla såg situationer ur olika 
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perspektiv och kunde tillämpa sina kompentenser och erfarenheter för att uppnå en god 

vård. 

  

Vi kan alltid fråga varandra gällande olika situationer. Många har 

vidareutbildningar så vi kan ta vara på varandras erfarenheter och 

kunskaper i teamet. 

 

Erfarenhet och kunskap  

Majoriteten av sjuksköterskorna beskrev att deras upplevda erfarenheter och kunskap 

bidrog till att de kände sig mer bekväma i arbetet som sjuksköterska och i palliativ vård. 

Att ha erfarenhet från dödsfall och svåra situationer har byggt upp en trygghet hos många.  

 

Det är klart, erfarenhet spelar roll. Det ger en känsla av trygghet då jag varit 

med och upplevt det mesta.  

 

Jag har arbetat inom vården länge och all erfarenhet från sjukvård hjälper ju 

till.  

 

Vidare beskrev sjuksköterskorna att vissa komplexa situationer inom palliativ vård delvis 

var svåra att hantera. Kompetens och erfarenhet var viktigt, samt att ta del av varandras 

kompetenser för att utvecklas. Okunskapen som nyexaminerad sjuksköterska gjorde att de 

upplevde olika situationer som påfrestande och skrämmande. Möta en döende patient eller 

att hantera ett dödsfall kunde vara svårt och känslofyllt, men att få stöd och hjälp av 

erfarna sjuksköterskor och övrigt team underlättade. 

 

Som ny var jag försiktig och rädd att göra och säga fel saker. 

 

All utbildning sjuksköterskorna hittills har fått har varit en fördel och att sprida vidare 

kunskapen till kollegor var uppskattat.  

 

Jag har förbättrats enormt mycket genom att ha fått mer kunskap, mognat 

och lärt känna mig själv. 

 

Arbetsgivarstöd  

Sjuksköterskorna uttryckte att det fanns bra arbetsgivarstöd på samtliga arbetsplatser. 

Möjligheten att samtala med någon ifall det behövdes fanns alltid. Sjuksköterskorna ansåg 

att det hjälpte att prata med varandra för att få ordning på tankar och känslor, även för att 

kunna lämna saker bakom sig. De upplevde även att det fanns bra sammanhållning och 

samverkan i teamet vilket gav möjligheter att diskutera svåra situationer och avlidna 

patienter.  

 

Vi har etisk reflektion och handledning kontinuerlig, sen är klimatet så att vi 

stöttar och pratar med varandra mycket. Det är viktigt att ingen ska gå hem 

och må dåligt. 

 

Efter ett dödsfall har vi bra stöd kollegor emellan och är duktiga på att se 

varandra, och hjälpas åt. Det gäller att ta vara på varandras kunskaper. 

 

Förbättringsområden 
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Ett flertal av sjuksköterskorna hoppades att framtida palliativ vård kommer att utvecklas. 

Sjuksköterskorna önskade också att under första tiden som sjuksköterska, men även 

kontinuerligt, få möjligheter till vidareutbildningar om hur palliativ vård fungerar och hur 

olika situationer kan hanteras.  

 

Det är viktigt att verksamheterna ska erbjuda utbildningar och föreläsningar 

för de anställda. 

 

Att få utvecklas genom utbildning är något som skulle uppskattas.  

 

Sjuksköterskorna beskrev att palliativ vård är otroligt viktig i samhället men det fanns en 

oro för att resurserna skulle begränsas. Det betonades att den tid och engagemang som 

läggs ner i arbetet inte får minskas. Sjuksköterskorna upplevde att både patienter och 

närstående hade funderingar och frågor under sjukdomsprocessen vilket krävde mycket tid 

och stöd.  

 

Personalbrist och för lite resurser är den eviga frågan. Önskar mer tid för 

stödsamtal med patienter och närstående samt färre patienter som man kan 

ägna sig helhjärtat åt. 

 

Det är klart att vården alltid kan förbättras. Här ska vi börja använda de sex 

S:en mer vid inskrivningssamtalen. Så att man redan från början vågar prata 

om döden med både patient och närstående. 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskans upplevelser av mötet med 

patienter i livets slutskede kan påverkas av att samverka i team. Resultatet beskriver hur 

sjuksköterskor upplever olika möten och fångar upp deras egna erfarenheter av att arbeta 

med patienter i livets slutskede. Med det som grund anses resultatet besvara studiens syfte.  

 

Sjuksköterskorna i studien beskrev att arbetet inom palliativ vård var tillfredsställande och 

gav en meningsfull vardag. Mötena upplevdes påverka deras personliga utveckling och 

synen på det privata livet, vilket även framkommer i studien av Källström Karlsson, 

Ehnfors och Ternestedt (2008). Sjuksköterskor hade en positiv inställning till yrkesvalet 

och framförallt av att arbeta på en palliativ vårdavdelning vilket även framhävs i studien av 

Ablett och Jones (2007). Privata relationer med vänner och familj ansågs vara mycket 

betydelsefulla av sjuksköterskorna och enkla saker i livet blev mer meningsfulla på grund 

av arbetet. Sjuksköterskor ställdes ständigt inför människors tragiska öden, vilket bland 

annat ledde till att sjuksköterskorna själva kunde se ljuspunkterna i sina egna liv, och att 

problem som de stötte på utanför arbetet ansågs mindre viktiga. Janze och Henriksson 

(2014) menar att förmågan att omvärdera vardagen och fokusera på nuet är av stor 

betydelse för att kunna hantera arbetsrelaterade situationer. Författarna till föreliggande 

studie trodde att arbetsmiljön, i vid bemärkelse, skulle vara ett stort problem inom palliativ 

vård. Medan resultatet påvisar att närhet till döden också innebar att sjuksköterskorna 

kunde leva mer i nuet och uppskatta de små tingen i livet. En intressant diskussion 

aktualiserades hos oss, som kretsade kring om döden borde vara en mer naturlig del av alla 
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människors vardag på liknande sätt som Jakobsson, Andersson och Öhlén (2009) beskrev 

att den var i bondesamhället.   

 

Sjuksköterskorna reflekterade sällan över de känslomässiga påfrestningarna utan det gällde 

att finna ett professionellt förhållningssätt, en balans mellan involvering och 

distanstagande för att bibehålla välbefinnandet. Vidare beskrev sjuksköterskorna att det var 

av stor betydelse att kunna lämna arbetet på arbetsplatsen för att undvika att bli för 

känslomässigt berörda. Sjuksköterskorna uppgav att de kände sig trygga med arbetet med 

patienter i livets slutskede men att en del situationer var svårare att hantera. Det fanns 

situationer som påverkade sjuksköterskorna mer. En del situationer ansågs som 

emotionella och professionella utmaningar, som att vårda en ung person som var mitt i 

livet, eller en förälder med småbarn. Olika strategier användes för att kunna bearbeta 

svårigheter i arbetet, bland annat att dela arbetsbördan med kollegor och teamet. Dessa 

strategier upplevdes som bra stöd och hjälp för att bibehålla psykisk och emotionell balans 

i det dagliga arbetet. Vi trodde att de känslomässiga påfrestningarna skulle vara större och 

svårare att hantera, innan studien inleddes.  

 

Samtliga sjuksköterskor i studien besatt stor kunskap och erfarenhet inom vården och av 

svårt sjuka patienter vilket anses som en styrka i studien. Majoriteten av sjuksköterskorna 

hade varit yrkesverksamma mellan sju till trettio år. Sjuksköterskors erfarenhet och 

kunskap från varje möte med patienter och närstående bidrog till trygghet och professionell 

hållning, vilket även påvisas i studien av Hopkins, Hallett och Luker (2005). 

Erfarenheterna ansågs värdefulla för att kunna hantera och bedöma komplexa situationer. 

Sjuksköterskeutbildningen bidrog med kunskap om hur patienter som är döende skall 

vårdas men de upplevde att de fått mest kunskap genom egen och andras erfarenhet i att 

vårda människor i livets slutskede. Då sjuksköterskorna framhöll vikten av erfarenhet så 

tydligt, kan det diskuteras hur sjukvården kan använda den vetskapen när palliativ vård 

organiseras, eftersom bristande kunskap i vårdfrågor, bemötande och etik är ett påtagligt 

problem enligt Socialstyrelsen (2013).  

  

Ablett och Jones (2007) skildrar att erfarenheter har gett mer känsla av sammanhang och 

större engagemang i vårdprocessen. Ett flertal av sjuksköterskorna i Ablett och Jones 

(2007) studie uppgav att de hade kunskapsbrist efter sjuksköterskeexamen och ansåg sig 

vara dåligt förberedda att vårda döende patienter och hantera dödsfall. Om undervisning 

hade erbjudits skulle majoriteten av sjuksköterskorna ta del av denna i tron att det skulle 

främja deras arbete. I studien av Ek, Westin, Prahl, Österlind, Strang, Bergh, Henoch och 

Hammarlund (2014) samt Nordgren och Olsson (2004) beskrivs vikten av kontinuerligt 

stöd under sjuksköterskeutbildningen och möjlighet att reflektera och diskutera döende 

patienter och dödsfall. Ek et al. (2014) betonar även att vårdpersonal ska hjälpa eleverna att 

utveckla tillit till sin förmåga att ta hand om döende patienter. Resultatet i föreliggande 

studie bekräftar ovanstående studier och beskrivningar på ett tydligt sätt. 

 

I resultatet påvisas tydligt att de fyra hörnstenarna, symtomlindring, kommunikation, i 

samverkan i team och närståendestöd är essentiella för att ge en god palliativ vård. 

Sjuksköterskorna ansåg att hörnstenarna inte bara ser till det sjuka utan även till olika 

fysiska, psykosociala, emotionella och existentiella aspekter. Palliativ vård ser till hela 

individens behov. Samtliga sjuksköterskor ansåg att utan hörnstenarna var palliativ vård 

omöjlig, även om hörnstenarna ibland kunde vara svåra att uppnå i alla situationer. Det 

kändes förtroendeingivande att sjuksköterskorna på ett självklart sätt relaterade till de fyra 

hörnstenarna i våra intervjuer. Samtalen kring de fyra hörnstenarna visar också vikten av 
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ett gemensamt språkbruk inom palliativ vård för ömsesidig förståelse och tydlig 

kommunikation. Det är inspirerande att resultatet visar att befintliga teoribildningar inom 

palliativ vård används av sjuksköterskor i praktiken. 

 

Vikten av öppen och ärlig kommunikation i arbetet var något som framkom i resultatet, 

både den verbala och icke verbala kommunikationen. Kommunikation sågs som en 

förutsättning för gott bemötande. Sjuksköterskor beskrev att adekvat kommunikation var 

viktigt inom palliativ vård, samverkan i team men framförallt med patienter och dess 

närstående. Sjuksköterskorna beskrev att många patienter hade behov av att prata och ville 

att vårdpersonalen skulle finnas där för dem. Det låg i sjuksköterskornas professionella 

ansvar att bygga upp en förtroendefull relation till patienter och närstående, och att känna 

av och anpassa sig för att visa empati. Detta för att lättare skapa förståelse, trygghet och 

undvika missförstånd i behandling och omsorg. 

 

Ett av målen inom palliativ vård är enligt Socialstyrelsen (2012) att lindra plågsamma 

symtom hos patienter med en sjukdom som inte längre går att bota. Sjuksköterskorna 

beskrev att symtomlindring upplevdes som en god insats, i de fall det var möjligt att lindra 

men upplevdes påfrestande när de inte kunde lindras. Vidare ansåg sjuksköterskorna i 

föreliggande studie att varje vårdsituation är individuell och att de gör sitt bästa för varje 

enskild individ. Även Henderson (1991) menar att det är viktigt att skapa en relation till 

patienten för att lära känna patienten från insidan och att öka sin förståelse för dennes 

utsatta livssituation. Det görs genom att observera och vara lyhörd till alla uttryck hos 

patienten (Henderson, 1991). Främja livskvalitet och välbefinnande var högt uppsatta mål 

som sjuksköterskorna i vår studie ständigt strävade efter. Livskvalitet är ett huvudmål i 

palliativ vård och ska förbättras enligt Tintu (2016) för patienter med en allvarlig och eller 

livshotande sjukdom.  

 

Sjuksköterskorna uppgav att närstående hade en central del inom palliativ vård. Samarbete 

och att skapa en relation med närstående beskrevs som en grundförutsättning för att 

möjliggöra en lugn, fridfull och god död för den sjuke. Enligt Socialstyrelsen (2013) ska 

närstående få vara delaktiga i vården och Millberg (2012) menar att det är viktigt att ge 

stöd och beakta närståendes livskvalitet. Sjuksköterskorna i föreliggande resultat beskrev 

att de arbetade personcentrerat för att kunna tillfredsställa och ta hänsyn till önskemål och 

förväntningar från närstående i möjligaste mån. Dock ansåg sjuksköterskorna att tillgodose 

önskemål kring vårdandet av patienten inte alltid var möjligt. Närståendes känsla av en 

vårdsituation, hur införstådda de var eller vilka förväntningar som ställdes upplevdes i 

närståendevården ibland komplicerat. Arbetet och mötena med närstående och patient sågs 

som en helhet och bristande kontakt med närstående försvårade arbetet när de istället 

arbetade med närstående och patienter separerat. Trots svårigheter med närstående 

upplevde sjuksköterskorna att närstående var lyhörda och hade stor förståelse för 

vårdandet. Information och kommunikation ansåg sjuksköterskorna som viktigt för att 

förbereda närstående inför olika situationer och skeden. Förtroende mellan vårdgivare och 

vårdtagare menar Wilson, Ingleton, Gott och Gardiner (2013) har stärkt självbestämmande 

och beslutfattande av vård i livets slutskede. 

 

Sjuksköterskorna var enstämmiga i föreliggande studie att välfungerande samverkan i team 

är grunden till god palliativ vård. Vård i livets slutskede innebär helhetsvård och 

Socialstyrelsen (2013) betonar vikten av att insatser krävs från flera kompetensområden. 

Alla sjuksköterskor i vår studie upplevde att de kunde dra nytta av varandras och teamets 

perspektiv, bakgrund och stöd. Det fanns en öppenhet och ömsesidig respekt för 
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professionernas tankar, åsikter och kunskap. Samverkan i teamet ansågs som en styrka som 

främjade vårdandet för både patienter och närstående. Henderson förmedlar i sin 

omvårdnadsteori att sjuksköterskan ska vara en självständig fungerande del av teamet för 

att kunna tillfredsställa patientens behov och hjälpa vad denne behöver. Henderson (1991) 

betonar sjuksköterskans funktion som en del av ett vårdteam kring patienten. Virginia 

beskriver att det handlar om att utföra och planera vården tillsammans i vårdteamet. 

Palliativ vård är en process där samverkan i team identifierar, bedömer och utvärderar 

varje enskilt sjukdomsförlopp. Sjuksköterskorna upplever att samverkan i teamet löste 

komplicerade uppgifter och gjorde det möjligt att hantera svåra situationer och beslut.  

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna önskade förbättringar gällande resurser och 

kompetensutveckling. Bland annat berättade de att personaltätheten var begränsad, likaså 

tid och vidareutbildning i arbetet. Ablett och Jones (2007) beskriver att sjuksköterskors 

arbete var hanterbart med stödjande arbetskamrater, rimlig arbetsbelastning, tid att 

disponera för samtal med patienter samt en trevlig miljö.  

  

Sjuksköterskorna betonade i vår studie att de behövde fortsatt och kontinuerlig utbildning 

för att bidra till ökad trygghet i svåra situationer och därmed ett bättre arbete. Hendersons 

(1991) ansåg redan under sin tid att vårdkvalitet var beroende av sjuksköterskans 

utbildning och kompetens. Eftersom olika situationer kring döden och med närstående 

kunde uppfattas som svårt att förhålla sig till fanns ett intresse från sjuksköterskorna i vår 

studie av vidareutbildning och kurser. Förbättringar inom palliativ vård skulle kunna ge 

patienter möjligheter till en bättre upplevelse på vårdavdelningar och därmed också en 

bättre upplevelse av möten med sjuksköterskor.  

 

Metoddiskussion  

Processens alla delar, såsom datainsamlingen, analysprocessen och presentationen av 

resultaten, har kontinuerligt granskats i denna studie för att i enlighet med Danielson 

(2012) stärka studiens trovärdighet. En litteraturstudie hade inte kunnat ge studien ett lika 

nyanserat resultat som informanternas subjektiva erfarenheter gjorde (Kvale & Brinkmann, 

2014; Trost, 2010; Danielson, 2012). En kvantitativ metod lämpar sig inte heller för 

beskrivningar av upplevelser, utan används för att få svar på frågeställningar genom att 

mäta eller observera strukturella former. Således hade en kvantitativ metod inte kunnat 

vara aktuellt för att motsvara studiens syfte och en kvalitativ intervjustudie valdes som 

metod (Danielson, 2012a). 

 

För att främja studiens trovärdighet krävdes att informanterna hade kunskap och erfarenhet 

av studiens valda fenomen, således gjordes urvalet i enlighet med Henricson och Billhult 

(2012) där bara informanter med innehållsrika berättelser inkluderades. Studien har även 

följt Benners (1993) linje i att informanterna bör ha arbetat i minst två till tre år för att 

anses ha den kompetens och erfarenhet som krävdes för att besvara arbetets syfte. Studiens 

informanter var väldigt erfarna och hade arbetat som sjuksköterskor mellan sju till tjugonio 

år. De flesta hade arbetat inom palliativ vård länge, nästan hela sitt yrkesliv. Vi ansåg 

därför att informanternas berättelser var relevanta, innehållsrika, och gav studien ett 

nyanserat resultat. Detta anser författarna till föreliggande arbete har stärkt trovärdigheten i 

studien då yrkeserfarenheten bidrog till innehållsrikt resultat. Hade vi valt att intervjua 

mindre erfarna sjuksköterskor så hade resultatet förmodligen sett annorlunda ut. Ett sådant 

resultat hade då endast varit relevant för den begränsade gruppen av nyutexaminerade 

sjuksköterskor och inte gällt för den större gruppen som har mer än tre års erfarenhet. 
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För att undvika missförstånd samt feltolkningar under intervjuerna har ett annat urval i 

studien varit att behärska det svenska språket, detta i enlighet med Kvale och Brinkmann 

(2014). En viktig aspekt i vår studie var att misstolkningar eller missförstånd inte uppstod. 

Detta för att kunna återge en så korrekt bild som möjligt av respektive sjuksköterska. 

Urvalet utformades efter studiens syfte, och även efter det tidsperspektiv som erfordrades 

för föreliggande studie i enlighet med Trost (2010). Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

antalet informanter som bör intervjuas är det antal som studien kräver för att kunna besvara 

syftet, varken för många eller för få är att föredra. Färre antal intervjuer med innehållsrika 

berättelser kan utmynna i ett bättre resultat än ett större antal intervjuer med sämre 

innehållskvalitet.  

 

Antalet informanter utgick från Sophiahemmets riktlinjer för examensarbeten som säger att 

antalet ska vara mellan sex till åtta informanter. I föreliggande studie inkluderades sju 

sjuksköterskor från två verksamheter vilket således uppnådde både Sophiahemmets 

riktlinjer för examensarbete och även det mål som vi i förväg hade satt upp. Fem av 

informanterna arbetade på samma arbetsplats vilket skulle kunna begränsa studiens 

trovärdighet, dock gjordes bedömningen att ändå inkludera samtliga fem sjuksköterskor för 

att berättelserna ansågs vara värdefulla för studien. Författarna har diskuterat om intervjuer 

i andra regioner kan ha påverkat resultatet då Socialstyrelsen (2013) beskriver att 

tillgången på palliativ vård är ojämnt fördelad över hela landet.  

 

Författarna till föreliggande arbete har ständigt reflekterat över arbetets syfte, vilket 

förändrades då resultatet som framkom i studien inte överensstämde med författarnas 

ursprungliga syfte. Det slutgiltiga syftet blev att undersöka hur sjuksköterskans upplevelser 

av mötet med patienter i livets slutskede kan påverkas av att samverka i team. Det faktum 

att fem intervjuer från två olika verksamheter genomfördes under samma dag, medförde att 

det inte fanns utrymme för någon längre reflektion angående studieguidens frågor och om 

de verkligen besvarade studiens syfte. Detta anses vara en svaghet i studien. I efterhand har 

det reflekterats över om resultatet hade sett annorlunda ut, kanske hade det varit mer 

skillnader eller likheter som varit mer utmärkande, om vi hade hunnit reflektera över 

frågorna mellan varje intervju. Emellertid upplevdes samtliga intervjuer vara innehållsrika 

och detaljerade kring hur arbetet upplevdes och vilka erfarenheter som innehades vilket är 

en styrka för denna studie.  

 

En gruppintervju utfördes med två sjuksköterskor vilket enligt Trost (2010) kan vara en 

nackdel för studien genom att de språksamma dominerar i intervjun, som kan innebära att 

ensidig information kan framkomma. Detta inträffade dock ej, då båda informanter angav 

innehållsrika berättelser. Övriga intervjuer utfördes enskilt.  

 

I enlighet med Danielson (2012a) utformades en intervjuguide (Bilaga C) i samband med 

planeringen av intervjuerna för att få en struktur och tydlig tidsram för intervjuerna. Valet 

av semistrukturerade frågor gjordes då författarna ansåg att stängda frågor kan leda till 

begränsningar i beskrivningarna i intervjuberättelserna. Vidare utfördes en provintervju 

med en sjuksköterska som var nyexaminerad och uppfyllde således inte studiens 

urvalskriterier, således inkluderades provintervjun ej i studien men provintervjun bidrog 

till att stärka vår roll som intervjuare samt öva på samspelet. Tekniska utrustningen 

fungerade väl emellertid behövde enstaka frågor omformuleras. Intervjuguiden reviderades 

för att säkerställa att innehållsrik information frambringades för att besvara studiens syfte. 
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I efterhand kan konstateras att provintervjun förbättrade kvaliteten på intervjuerna i 

studien. 

 

Plats för intervjun, datum och tid bestämdes av informanterna, som valde att utföra dessa 

på sina arbetsplatser under arbetstid. Danielson (2012a) påpekar att detta kan innebära en 

risk för att bli avbruten under intervjuns gång, och menar att samma intervjuplats för 

samtliga intervjuer är att föredra. Detta med anledning av att intervjuarna således kan 

skapa en trygg miljö för informanterna, genom att möblera rummet, prova teknisk 

utrustning samt sätta upp en lapp för att inte bli störda. Den valda platsen för intervjuerna 

kan således ses som en svaghet för studiens kvalitet. Det blev dock inget avbrott under 

intervjuerna, därför anses kvalitén i studien ha bevarats.   

 

Kvale och Brinkmann (2014) påpekar att informanterna önskar få en uppfattning av 

intervjuaren innan denne är villig att berätta fritt om sina erfarenheter och känslor för en 

främling, således började intervjuerna med en kort presentation av intervjuarna. Sedan 

gavs en kort introduktion av studiens syfte, datum för studiens längd, upplägg och 

tidsåtgång för intervjun samt information om de etiska forskningskraven. Informerat 

samtycke från samtliga informanter för ljudinspelning inhämtades på plats. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2014) främjar ljudinspelning av intervjuer att intervjuarna ges möjlighet 

att koncentrera sig på berättelserna samt återuppleva intervjun vid transkriberingen. En risk 

vid inspelning menar Trost (2010) kan vara att informanterna upplever situationen som 

besvärlig eller hämmande. Detta skulle kunna vara en svaghet i vår studie, dock upplevde 

vi att informanterna kunde slappna av.  

 

Båda intervjuarna deltog under samtliga intervjuer, detta menar Kvale och Brinkmann 

(2014) är en riskfaktor för att informanterna ska uppleva ett maktunderläge under 

intervjun. Intervjuarna diskuterade detta men på grund av oerfarenhet i metoden deltog 

båda i samtliga intervjuer. För att ge de intervjuade ett lugnare och avslappnat intryck 

valde författarna att ha en huvudintervjuare och en passiv intervjuare som hade möjlighet 

att inflika och komplettera med frågor. Båda intervjupersonerna hade inställningen att 

intervjuerna skulle likna mer ett samtal vilket även upplevdes under samtliga intervjuer.  

   
Transkriberingen skedde inom 24 timmar. En svaghet i föreliggande studie skulle kunna 

vara att båda författarna till föreliggande arbete transkriberade delar av materialet enskilt, 

vilket kan föranleda enligt Kvale och Brinkmann (2014) att materialet tolkats olika. För att 

motverka detta har författarna diskuterat och bestämt hur transkriberingen skulle 

genomföras innan starten, samt jämfört varandras arbete. Författarna läste tillsammans 

transkriberingarna och valde ut identifierad data som bedömdes relevant för studiens syfte 

och problemformulering. Detta för att stärka studiens trovärdighet och reliabilitet. 

 

En styrka i studien anser föreliggande studiens författare vara att tidigt i 

forskningsprocessen ha diskuterat vilken förförståelse för valt fenomen samt vilka 

förväntningar som innehades. Ingen tidigare kunskap om valt fenomen innehades samt 

inga förväntningar. Genom att synliggöra detta kunde studiens datainsamling, dataanalys 

samt resultat skyddas från påverkan samt studiens trovärdighet främjas.  
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Slutsats   

Sjuksköterskornas upplevelser av mötena med patienter i livets slutskede kunde påverkas 

av samverkan i team. Genom en god samverkan i teamet kunde sjuksköterskorna finna stöd  

och  kraft att hantera svåra situationer. En god samverkan var också en förutsättning för att 

ge god palliativ vård. Mötena med patienter i livets slut kunde påverka sjuksköterskornas 

livssyn genom att ge de insikt om livets skörhet, vilket ledde till att de levde mer i nuet. 

Sjuksköterskorna framhöll att det viktigaste i deras arbete, var att ha ett helhetsperspektiv 

och en god samverkan i team. Sjuksköterskorna poängterade också att det fanns behov av 

att få mer tid med patienterna för att kunna tillämpa den palliativa vårdfilosofin fullt ut. 

Det framkom även önskemål om kontinuerlig vidareutbildning inom områden som hjälper 

sjuksköterskan att möta och hantera komplexa situationer som uppstår i mötet med 

patienter i livets slutskede. 

 

Fortsatta studier   

Studiens resultat tyder på ett fortsatt behov av utveckling och ökad kompetens då 

sjuksköterskorna själva uppgav att palliativ vård kan utvecklas genom vidareutbildning. 

Med djupare kunskap inom detta område kan bättre förutsättningar skapas för att vården 

ska bli optimal både för patienter och sjuksköterskor. Ständigt lärande genom utbildning 

kommer även leda till att upprätthålla sjuksköterskors kompetens och stärka deras 

självsäkerhet, vilket i sin tur resulterar i en mer personcentrerad vård. 

 

Klinisk tillämpbarhet   

Studiens resultat kan vara till nytta för alla sjuksköterskor, men också för annan 

sjukvårdspersonal som vårdar allvarligt sjuka patienter. Även ledande befattningshavare 

inom palliativ vård kan få nya insikter genom att ta del av studiens resultat. Genom att 

belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede vill författarna 

till föreliggande studie skapa möjligheter att förbättra och utveckla komplexa 

vårdsituationer som kan uppstå inom palliativ vård.  

 

Uppmärksamhet kring detta ämne och sjuksköterskans centrala roll och förståelse för hur 

samverkan i team fungerar, kan bidra till ett förbättrat personcentrerat omhändertagande av 

patienter i livets slutskede Detta kan vara av stort värde för all hälso- och sjukvårdpersonal 

samt för dem som organiserar vården av patienter i livets slutskede. Det skulle även kunna 

leda till att sjukvården börjar arbeta mer aktivt med detta område. Genom en satsning på 

kompetensutveckling hos sjuksköterskor och ett större fokus på samverkan i team skulle 

resultatet kunna bli en bättre samt en mer patientsäker och personcentrerad vård vilket 

skulle möjliggöra en fridfull död för alla människor. 
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BILAGA A 

Stockholm 20XX-XX-XX 

Till verksamhetschef/enhetschef 

XXXXX 

Vi heter Olivia Sand och Camila Fernandez och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng.  

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av möten 

med patienter i livets slutskede. Tanken med arbetet är att göra kvalitativa 

forskningsintervjuer av sjuksköterskor som arbetar inom den palliativa vården, och har 

erfarenhet av möten med patienter i livets slutskede. 

 

Vi kommer inte att samla in personuppgifter då detta inte anses relevant för syftet av 

studien, samt uppgifter om vilket sjukhus/avdelning deltagarna arbetar på kommer även 

utelämnas. Frågorna som ställs i intervjuerna kommer att anpassas till intervjuarens 

berättelse vilket kan medföra att inte alla frågor ställs. Materialet av intervjuerna kommer 

att sammanställas och presenteras i vårt självständiga  

arbete. Intervjuerna beräknas ta cirka 20-30 minuter 

Deltagande är frivilligt och innan intervjun startas hämtas ett informerat samtycke in. 

Deltagaren kan också när som helst avbryta och ta tillbaka sitt samtycke. 

 

Vi är därför mycket intresserade av att få genomföra intervjuer med sjuksköterskor som 

väljs utifrån ån följande kriterier: 

-  Vara legitimerad sjuksköterska 

- Arbeta på en palliativ vårdenhet 

- Yrkeserfarenhet minst två år 

- Erfarenhet i att möta patienter i livets slutskede 

- Behärska det svenska språket, för att minska risken för missförstånd och feltolkning 

Som sjuksköterska i inom palliativ vård möter du människor som befinner sig i livets 

slutskede. Det är en förutsättning att ha kunskap om vad som händer fysiskt men även 

existentiellt när en människa förbereder sig för att dö. Empati och lyhördhet är av stor 

betydelse, inte bara gentemot patienten utan också inför dess anhöriga. Sjuksköterskor 

måste kunna reflektera över sitt förhållningssätt kring döden, och de tankar och känslor 

som det kan väcka, för att utvecklas i yrkesrollen och som människa. Vi anser att det är 

värdefullt för professionen att studera och få ökad förståelse om upplevelser som möten 

med livets slutskede kan framkalla. 

 

Det självständiga arbetet pågår från den 04/04/16 till 13/06/16 och vi önskar genomföra 

intervjuerna så snart som möjligt, gärna under vecka 14-17 med tid och plats efter 

önskemål från respektive deltagare.  

Om ni godkänner att studien genomförs på er verksamhet är vi tacksamma för ert 

samtycke. Vi ser gärna att samtycket lämnas via mail till oss studenter. Det går jättebra att 

scana in brevet med påskrift. Känner ni er tveksam till att studien genomförs på er 

verksamhet är vi tacksamma för besked om detta. Vid ytterligare frågor rörande 

undersökningen är ni välkommen att kontakta oss eller vår handledare.  
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BILAGA B 

Hej! Vi heter Olivia Sand och Camila Fernandez och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng. Området som vi ska studeras berör sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter av möten av patienter i livets slutskede. 

Tanken med arbetet är att göra kvalitativa forskningsintervjuer av sjuksköterskor som 

arbetar inom palliativ vård, och har erfarenhet av möten med patienter i livets slutskede. 

 

Vi kommer inte att samla in personuppgifter då detta inte anses relevant för syftet av 

studien, samt uppgifter om vilket sjukhus/avdelning deltagarna arbetar på kommer även 

utelämnas. Frågorna som ställs i intervjuerna kommer att anpassas till intervjuarens 

berättelse vilket kan medföra att inte alla frågor ställs. Materialet av intervjuerna kommer 

att sammanställas och presenteras i vårt självständiga  

arbete. Intervjuerna beräknas ta cirka 20-30 minuter 

Deltagande är frivilligt och innan intervjun startas hämtas ett informerat samtycke in. 

Deltagaren kan också när som helst avbryta och ta tillbaka sitt samtycke. 

 

Vi är därför mycket intresserade av att få genomföra intervjuer med sjuksköterskor som 

väljs utifrån ån följande kriterier: 

-  Vara legitimerad sjuksköterska 

- Arbeta på en palliativ vårdenhet 

- Yrkeserfarenhet minst två år 

- Erfarenhet i att möta patienter i livets slutskede 

- Behärska det svenska språket, för att minska risken för missförstånd och feltolkning 

 

Som sjuksköterska i inom palliativ vård möter du människor som befinner sig i livets 

slutskede. Det är en förutsättning att ha kunskap om vad som händer fysiskt men även 

existentiellt när en människa förbereder sig för att dö. Empati och lyhördhet är av stor 

betydelse, inte bara gentemot patienten utan också inför dess närstående. Sjuksköterskor 

måste kunna reflektera över sitt förhållningssätt kring döden, och de tankar och känslor 

som det kan väcka, för att utvecklas i yrkesrollen och som människa. Vi anser att det är 

värdefullt för professionen att studera och få ökad förståelse om upplevelser som möten 

med livets slutskede kan framkalla. 

 

Det självständiga arbetet pågår från den 04/04/16 till 13/06/16 och vi önskar genomföra 

intervjuerna så snart som möjligt, gärna under vecka 14-17 med tid och plats efter 

önskemål från respektive deltagare.  

Är ni intresserade att delta kontakta oss studenter (Olivia & Camila) via mail eller telefon. 

Med vänliga hälsningar  

Olivia Sand 

07X- XXX XX XX 

XXX.XXX@stud.shh.se

  

Camila Fernandez  

07X-XXX XX XX 

XXX.XXX@stud.shh.se  

 

Karin Casten Carlberg  

Handledare 
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BILAGA C 

Intervjuguide  

Inledning 

- Syftet med studien, tid för arbetet. 

- Upplägg av intervjun 

- Information om forskningsetiska övervägande (krav) 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

Hur länge har du arbetat inom palliativ vård? På denna enhet? 

Har du erfarenhet från annan verksamhet?  

Kommer du ihåg när första patienten som du hade dog och hur du upplevde mötet? 

- Hur upplevde/hanterade du första mötet som färdig sjuksköterska? 

- Hade du en annan syn på döden innan du började arbeta inom vården 

Upplever du några skillnader av att möta patienter i livets slutskede från första 

gången till nu?  

- Har erfarenheten bidragit? 

- Fanns/finns det några känslor som framkallas, vilka? 

- Vilka strategier används för att bearbeta/hantera känslorna? 

- Upplever du att du får tid att bearbeta situationen efter en patient avlidit? 

- Påverkas du mer av möten när närstående närvarar? 

- Upplever du att din erfarenhet underlättat möten med patienter i livets slutskede? 

- Påverkas du mer av möten när närstående närvarar? Påverkas arbetssituationen? 

Är det något symtom som är svårare att hantera i inom palliativa vården? 

Hur upplever du samverkan i teamet fungerar både under sjukdomsförloppet men 

även efter patienten avlidit?  

- Har alla professioner bidragande funktion i vårdprocessen? Hjälps ni åt? 

- Stödjer teamet varandra i svåra och jobbiga situationer? 

Upplever du att ditt arbete och att möta döden påverkar ditt privatliv? 

Tycker du verksamheten ger gott stöd/handledning och bearbetning för 

sjuksköterskor i de svåra situationerna?  

Skulle du vilja förbättra/förändra något som kan bidra till att mötena underlättas 

med patienter i livets slutskede?  

Är det något som du vill fråga eller lägga till innan vi avslutar intervjun? 

 


