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SAMMANFATTNING 

 

Patienter i livets slutskede är beroende av att sjuksköterskor har de kunskaper i palliativ 

vård som behövs för att kunna möta den döendes olika behov av symtomlindring. 

Systematisk utveckling och kvalitetssäkring av den palliativa vården ska ingå vid enheter 

som vårdar patienter i palliativt skede. Resultaten i Svenska palliativregistret avspeglar 

vårdkvalitén och synliggör områden där patienterna inte får fullgod symtomlindring. 

Sjuksköterskor, som är verksamma inom särskilt boende (SÄBO), har olika kunskap och 

erfarenhet av symtomhantering i palliativ vård, något som kan påverka resultaten i 

registret. En undersökning av sjuksköterskors utbildningsbehov av symtomhantering blir 

ett komplement till registrets resultat. Studien kan bidra med en övergripande bild av vilka 

utbildningsinsatser som behöver prioriteras för sjuksköterskor verksamma inom SÄBO för 

att ge förutsättningar för god symtomlindring till de patienter som har behov av palliativ 

vård.  

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors utbildningsbehov för symtomhantering 

vid palliativ vård inom särskilt boende.  

 

Metoden var en kvantitativ enkätstudie som analyserades med deskriptiv statistik. 

Undersökningsgrupp bestod av sjuksköterskor verksamma inom SÄBO inom en kommun i 

norra Sverige. Femtioen enkäter besvarades vilket motsvarade en svarsfrekvens på 75 

procent.   

 

Resultatet visade att en majoritet av sjuksköterskorna hade ett stort eller mycket stort 

utbildningsbehov av generell symtomskattning med symtomskattningsinstrument, samt av 

diagnosspecifika komplexa palliativa symtom. Områden där majoriteten av 

sjuksköterskorna hade inget, mycket litet eller litet utbildningsbehov var läkemedel och 

allmän palliativ symtomlindring. 

 

Slutsatsen är att studien kan bidra med en översikt av vilka utbildningsinsatser av 

symtomhantering vid palliativ vård, som behöver prioriteras för sjuksköterskor inom 

SÄBO. Enkätstudiens resultat kan utgöra ett komplement till Svenska palliativregistrets 

resultat och därmed bidra till en systematisk utvärdering och kvalitetssäkring av den 

palliativa vården. Det finns utrymme till förbättringar kring flera områden, men prioritet är 

utbildning av symtomskattningsinstrument och symtomlindring av diagnosspecifika 

komplexa symtom. Studien väcker frågor kring kvaliteten på de utbildningar inom palliativ 

vård som kommunen erbjuder, hur befintlig kompetens tillvaratas i verksamheten och hur 

utbildning och fortbildning för sjuksköterskor inom SÄBO kan utvecklas i framtiden.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: sjuksköterskor, utbildningsbehov, symtomlindring, palliativ vård, särskilt 

boende.



   

 

ABSTRACT 

 

Patients in the final stage of life are dependent that nurses have the knowledge of palliative 

care that is needed to meet the different needs of symptom relief of the dying. Systematic 

development and quality of palliative care should be included in units as caring for patients 

in the palliative phase. The results of the Swedish register of palliative care reflect the 

quality of care and highlights areas where patients do not receive adequate relief of 

symptoms. Nurses, working in nursing homes, have different knowledge and experience of 

symptom management in palliative care and that can affect the results in the register. A 

survey of nurses' education needs of the symptom management becomes a supplement to 

the results of the register. The survey can provide an overall picture of the education needs 

to be prioritized for nurses working in nursing homes to provide the conditions for good 

symptom relief to patients who´s in need of palliative care. 

 

The aim of the study where to describe nurses' education needs of symptom management 

in palliative care in nursing homes. 

 

The method was a quantitative questionnaire study that was analyzed by descriptive 

statistics. The study group consisted of nurses who were active in nursing homes in a 

municipality in northern Sweden. Fifty-one questionnaires were answered representing a 

response rate of 75 percent. 

 

The results showed that majority of nurses had high or very high educational needs of 

symptom assessment instruments and diagnostic complex palliative symptoms. Areas 

where majority of nurses had no, very little or little education needs were drugs and 

general palliative symptom relief. 

 

It was concluded that the study could contribute with an overview of the education needs 

of symptom management in palliative care that needed priority for nurses in nursing 

homes. The result of the survey study could be a complement to the results in the Swedish 

register of palliative care and contribute to a systematic evaluation and quality of palliative 

care. There is room for improvement on several areas, but the priority is the training of 

assessment instrument and symptom management of the diagnosis-specific cluster of 

symptoms. The study raises questions about the quality of training programs in palliative 

care offered by the municipality, how the existing competencies recovered in the nursing 

homes and how education and training for nurses in nursing homes can develop in the 

future. 
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BAKGRUND  

Palliativ vård 

Palliativ vård är ett internationellt vedertaget begrepp som inte betecknar en vårdnivå utan 

en sammanfattande benämning på den vård som ges när bot inte längre är möjlig (SOU, 

2001:6). Varje år avlider cirka en procent av Sveriges befolkning vilket motsvarar cirka 

90 000 personer. Uppskattningsvis skulle 80 procent av dessa ha nytta av palliativ vård 

(Svenska palliativregistret, 2015). Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som 

kännetecknas av en helhetssyn på människan och syftar till att hjälpa dem som drabbas av 

obotlig sjukdom att leva med värdighet och största möjliga välbefinnande till livets slut 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Historiskt är Dame Cicely Saunders 

grundare för den moderna palliativa vårdens förhållningssätt (Randall & Downie, 2006). 

Förhållningssättet samråder med Världshälsoorganisationens (WHO) definition av palliativ 

vård, som bland annat syftar till att förebygga och lindra lidande genom tidig upptäckt, 

bedömning och lindring av smärta och andra plågsamma symtom (World Health 

Organization, 2016). De fyra ledorden närhet, helhet, kunskap och empati sammanfattar 

den palliativa vårdens värdegrund (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). 

 

Palliativ vård delas in i en inledande tidig fas och en senare avslutande fas, palliativ vård i 

livets slutskede. Övergången mellan faserna sker successivt och är utsträckt över tid 

(Socialstyrelsen, 2016a). Även sjukdomsförloppet är olika vid olika diagnoser, där 

brytpunkten för palliativ vård och diskussionen om målen för vården kan se olika ut. 

Särskilt vid icke cancerdiagnoser kan brytpunkten till vård i livets slutskede vara svår att 

identifiera (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Både nationella och 

internationella studier belyser dessa svårigheter vid hjärtsjukdom och kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (Brännström, Hägglund, Fürst & Boman, 2012; Hyasat & Sriram, 2016; 

Romem et al., 2015). Personer med neurologiska sjukdomar har stora och komplicerade 

palliativa behov, men de flesta har inte tillgång till palliativ vård. Även hos patienter med 

cancer kan det vara svårt att förutse döendeförloppet, eftersom akuta komplikationer kan 

tillstöta (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Allmän palliativ vård ges till 

patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskaper och 

kompetens i palliativ vård. Specialiserad palliativ vård ges till patienter med komplexa 

symtom och vars livssituation medför särskilda behov. Det är huvudmännens ansvar, inte 

patientens, att hitta en arbetsmodell där de olika insatserna harmonierar med varandra 

(Socialstyrelsen, 2013a). 

Palliativ vård inom särskilt boende  

En stor patientkategori som behöver palliativ vård är äldre som vårdas inom särskilt 

boende (SÄBO) (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Med SÄBO menas 

biståndsbedömt boende för äldre personer över 65 år som har behov av ett omfattande 

vård- och omsorgsbehov dygnet runt (Socialstyrelsen, 2016b). Majoriteten av dödsfallen i 

Sverige idag inträffar i institutionella miljöer, med jämförelsevis högre antal dödsfall inom 

SÄBO än de flesta andra länder. I jämförelse med andra vårdformer avlider procentuellt 

majoriteten av de äldsta inom SÄBO (Håkanson, Öhlén, Morin & Cohen, 2015). En god 

palliativ vård innebär att den svarar mot patientens behov oberoende av ålder, diagnos eller 

vårdkontext samt utgår från de fyra hörnstenarna symtomlindring, multiprofessionellt 

samarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående (Socialstyrelsen, 2013).  
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Döden för äldre personer innebär i många fall en långsam process förenat med flera 

diagnoser och där det ibland är en stor utmaning att identifiera de personer som närmar sig 

livets slut (Socialstyrelsen, 2016a). De mest sjuka äldre har många komplexa behov till 

följd av svår samsjuklighet, skörhet eller nedsatt kognitiv förmåga. En helhetsbedömning 

av patienten innebär ett systematiskt tillvägagångsätt som ställer krav på god geriatrisk 

kunskap hos vårdgivaren (Socialstyrelsen, 2015). Äldre döende personer har ofta 

behandling med flertalet läkemedel som interagerar med varandra, polyfarmaci, som bör 

beaktas vid planering av vården (Strang, 2012a). Möjligheterna att få specialiserad palliativ 

vård även inom SÄBO har ökat påtagligt, men idag finns inte någon gemensam struktur 

hur den ska komma alla döende till godo (Socialstyrelsen, 2013a). Förutsättningen för 

optimalt stöd även vid komplexa palliativa behov inom SÄBO är att en specialiserad 

palliativ konsultfunktion finns tillgänglig (Svenska palliativregistret, 2015).  

 

Lindskog, Tavelin och Lundström (2015) har funnit att stigande ålder var en riskindikator 

för dålig vårdkvalitet i livets slutskede. Av personer med cancerdiagnos som avled 2011-

2012 vårdades 18,8 procent på SÄBO. Studien visade skillnader på vården i livets 

slutskede mellan personer som var yngre och de äldsta (>75 år), där de yngre som avled 

oftare var inskrivna i specialiserad palliativ vård medan de äldsta patienterna oftare avled 

på SÄBO. Hos de yngre var det mer vanligt förekommande att läkemedel för 

symtomlindring var förskrivna och att systematisk symtomskattning genomfördes jämfört 

med hos de äldsta. Under den sista levnadsveckan konsulterades specialiserade 

konsultteam hos cirka 20 procent hos de äldsta (Lindskog et al., 2015). Myredal, 

Mauritzon, Blom och Ivarsson (2016) menar att ett stort antal patienter över 80 år, som var 

inneliggande på sjukhus, istället kunnat få sin vård tillgodosedd inom SÄBO. Myredal et 

al. (2016) identifierade patienter i palliativt skede, där bedömningen var att sjukhusvården 

medförde ringa nytta.  

 

Sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård inom SÄBO 

Carlson, Rämgård, Bolmsjö och Bengtsson (2014) visade att sjuksköterskor som var 

verksamma inom SÄBO upplevde att upprättandet av långsiktiga relationer och att följa de 

äldre över tid var betydelsefullt. Att ge omvårdnad bortom tekniska färdigheter, där arbetet 

upplevdes varierande men avancerat och komplext med behov av erfarenhet från flera 

områden inom äldrevård. Frihet att arbeta självständigt var ett skäl att sjuksköterskorna 

valt äldrevård, men då sjuksköterskorna ansvarade för upp till 40 äldre medförde det ett 

stort ansvar och en känsla av ensamhet. Dobie (2010) menar att sjuksköterskor inom 

SÄBO har en central och viktig roll vid palliativ vård. Genom sjuksköterskornas 

kännedom om de äldre underlättades beslutet om när vården skulle övergå till palliativt 

skede. Sjuksköterskorna ansåg att integrera palliativ vård tidigare i vårdförloppet var 

önskvärt och kunde påverka resultatet. Behov av kompetensutveckling efterfrågades där 

även erfarna sjuksköterskor efterfrågade fortlöpande utbildning och stöd inom området 

palliativ vård. Dwyer, Hansebo, Andershed och Ternestedt (2011) fann att sjuksköterskor 

verksamma inom SÄBO upplevde en osäkerhet och en känsla av maktlöshet när det gällde 

palliativ symtomlindring. I motsats till en studie av Seiger Cronfalk et al. (2015) som 

visade att sjuksköterskor hade positiv attityd till att vårda döende inom SÄBO, men att de 

saknade kännedom om innehållet i nationella riktlinjer för palliativ vård. Det var vanligt att 

sjuksköterskorna förlitade sig till sina kollegors erfarenheter och kunskaper inom palliativ 

vård samt utförde avancerad vård hos döende inom SÄBO, utan nödvändiga teoretiska 

eller praktiska kunskaper. Även Wilson, Avalos och Dowling (2016) fann att 

sjuksköterskor med erfarenhet och högre kunskaper inom palliativ vård hade en positiv 

attityd att vårda döende.  
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Cimino och McPherson, (2014) och Unroe, Cagle, Lane, Callahan och Miller (2015) 

belyser betydelsen av en integrerad hospicefilosofi och en palliativ värdegrund i den 

vanliga vården inom SÄBO, vilket medförde minskad symtombörda hos patienter med 

palliativa behov. Samt att utbildning och träning i palliativ vård ingick i någon form inom 

de SÄBO som tillhandahöll en hospicefilosofi och palliativ värdegrund, vilket kunde 

förbättra vården. 

Symtom i livets slutskede 

Enligt Socialstyrelsen (2016a) är smärta ett av de vanligaste symtomen i livets slutskede 

oavsett diagnos. Andra ofta förekommande symtom är exempelvis rosslig andning, 

illamående, stark oro eller ångest, andnöd och förvirring. Personer i livets slutskede har 

ofta flera svåra symtom samtidigt. Tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av 

symtom är därför angeläget för att förebygga och lindra lidande. Det gäller oavsett om 

symtomen är av fysisk, psykisk, social eller existentiell karaktär (Socialstyrelsen, 2016a). 

Vid symtomlindring i palliativ vård är det viktigt att om möjligt utreda bakomliggande 

orsak till symtom och åtgärda orsaken, exempelvis vid smärtbehandling ska den baseras på 

underliggande smärtmekanism (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Äldre 

patienter med cancer rankade som första prioritet att eliminera smärta, då det överskuggade 

allt annat. Först när smärta var lindrad kunde psykologiska, sociala och andliga behov 

tillgodoses (Wijk & Grimby, 2008). Dame Cicely Saunders introducerade begreppet ”total 

pain”, som varit ett vägledande koncept för palliativ vård och är inom litteraturen allmänt 

accepterat (Mehta & Chan, 2008). Enligt Regionala cancercentrum i samverkan (2016) har 

begreppet ”total pain” ingen allmänt accepterad svensk översättning men inkluderar smärta 

och lidande ur ett fysiskt, psykiskt, socialt och andligt/existentiellt helhetsperspektiv. 

Begreppet för in den döendes alla symtom, problem, besvär och behov i vårdsituationen.  

 

Enligt Regionala cancercentrum i samverkan (2016) kan symtomen i livets slutskede 

ibland bli outhärdliga. En mycket noggrann bedömning behöver då göras eftersom det 

outhärdliga lidandet kan ha kombination av fysiska, psykologiska, sociala eller 

existentiella orsaker. Om den döende har kognitiv påverkan kan detta vara mycket svårt. 

Vid dessa tillfällen behöver specialistkompetens och externt konsultativt stöd involveras 

för att optimera den symtomlindrande behandlingen (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2016). Sjuksköterskor som vårdar patienter med obotliga sjukdomar har en 

mångfasetterad roll och en komplex uppgift (Kaasalainen et al., 2013; Strang, 2012a). 

Strukturerat arbete med palliativ vård inom SÄBO 

Strukturerad vårdplan 

En strukturerad vårdplan kan ses som en översikt vid vård i livet slutskede och medföra 

högkvalitativ vård (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Brännström, Fürst, 

Tishelman, Petzold och Lindqvist (2015) fann att vårdplanen för döende Liverpool Care 

Pathway (LCP) kunde vara ett användbart instrument inom SÄBO, med förutsättning att 

adekvat utbildning och noggrann uppföljning fanns inom organisationen. Raunkiaer och 

Timm (2013) har funnit att när en standardiserad vårdplan införs medför det ofta 

kompetensutveckling och organisatoriska förändringar. Palliativt utvecklingscentrum 

[Lund] (u.å.b) har utarbetat en svensk strukturerad Nationell vårdplan för palliativ vård 

(NVP) där bland annat LCP använts som kunskapskälla. Sedan hösten 2016 finns NVP 

tillgänglig för införande i verksamheter i Sverige varav LCP därmed avvecklas. 
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Seymour, Kumar och Froggatt (2010) har identifierat nyckelfaktorer i organisationen som 

påverkar kvaliteten av palliativ vård inom SÄBO. God kvalitet i livets slutskede kräver en 

effektiv balans av externt stöd av specialiserade palliativa team och interna resurser, såsom 

välutbildade sjuksköterskor. Införandet av vårdprogram och strukturerade vårdplaner 

tycktes hjälpa sjuksköterskorna till framsteg när det gällde utveckling och utbildning inom 

palliativ vård på SÄBO. Palliativ vård bör integreras med kroniska sjukdomar vilket 

förmodas förbättra symtombehandlingen för de äldre (Seymour et al., 2010). Detta 

samråder med Socialstyrelsen (2016c) som bedömer att kunskapsunderlag med 

vårdprogram och behandlingsriktlinjer behövs för att kunna individanpassa vården inom 

kommunernas hälso- och sjukvård. Underlagen kan vara särskilt viktiga när det råder brist 

på formell kompetens.  

 

Symtomskattningsinstrument 

Symtomskattningsinstrument kan lyfta fram och kvantifiera såväl enskilda som flera 

samtidiga symtom (Socialstyrelsen, 2016a). Användning av symtomskattningsinstrument 

kan spara tid och vara ett gott stöd vid dokumentation, men även stödja sjuksköterskor att 

bedöma, behandla och utvärdera samt rapportera till andra medlemmar i teamet 

(Friedrichsen, 2012b). Exempel på skattningsinstrument som specifikt mäter smärta är 

visuell analog skala (VAS) och vid kognitiv påverkan kan Abbey pain scale (APS) 

användas. En generell symtomskattning kan utföras med exempelvis The Edmonton 

Symtom Assessment System (ESAS). Symtomen som ingår i ESAS är smärta, orkeslöshet, 

illamående, nedstämdhet, oro/ångest, sömnighet/dåsighet, dålig aptit, välbefinnande och 

andfåddhet. ESAS innefattar skattning av symtom på en 100 mm lång linje, där noll är 

inget symtom och 100 är värsta tänkbara symtom. ESAS finns översatt till ett flertal 

versioner inom vården i Sverige och där metoden anpassats till lokala förutsättningar 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Integrated Patient care Outcome Scale 

(IPOS) är ett symtomskattningsinstrument som nyligt översatts och kulturellt anpassats till 

svenska förhållanden. IPOS inleds med en öppen fråga om personens huvudsakliga 

problem eller bekymmer medan övriga frågor har fasta graderade svarsalternativ som är 

numrerade och beskrivna med ord (noll=Inte alls till fyra=Värsta tänkbara). IPOS omfattar 

totalt 10 frågor som behandlar patientens huvudsakliga problem, vanligt förekommande 

symtom (smärta, andnöd, svaghet eller bristande energi, illamående, kräkningar, dålig 

aptit, förstoppning, ont eller torr i munnen, dåsighet, nedsatt rörlighet samt eventuella 

andra symtom), patientens och de närståendes oro, möjligheten att dela känslor med sina 

närstående samt emottagen information och praktiskt stöd. Patienten själv eller 

vårdpersonal kan besvara IPOS (Palliativt utvecklingscentrum [Lund], u.åa). Under 

perioden 2011–2015 smärtskattades enligt Socialstyrelsen (2016a) 38 procent i Sverige 

under den sista levnadsveckan. Socialstyrelsen bedömer att en betydligt högre andel borde 

ges möjlighet att skatta sin smärta och övriga symtom, för att därigenom ge ett bättre 

underlag för adekvat symtomlindring. 

 

Farmakologisk symtomlindring i livets slutskede 

För vanligt förekommande symtom i livets slutskede finns framtagna rekommenderade 

läkemedelsordinationer (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Vården blir 

effektivare om den utgår från viss standardisering, exempelvis tillgänglighet till 

behovsmedicinering för döende patienter. Detta bör läras ut och garanterar då ett likvärdigt 

underlag för vården. Dock får inte patientfokus åsidosättas utan individuella behov och 

specifika åtgärder behövs utöver standardåtgärderna (Strang, 2012b). Lindqvist et al. 

(2013) föreslår att fyra läkemedel (Morfin, Midazolam, Haldol och Robinul) ska finnas 

tillgängligt för alla patienter som befinner sig i livets slutskede, oberoende av vårdform. 
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För att optimalt lindra symtom vid livets slut med läkemedelsbehandling behövs kännedom 

om vilka läkemedel som finns tillgängliga, kunskap om läkemedlens användningsområden 

och individuella ordinationer (Lindqvist et al., 2013). Socialstyrelsen (2016c) belyser 

äldres läkemedelsanvändning och vikten av kunskap kring detta i planeringen av vården i 

livets slutskede. Personer över 75 år använder i genomsnitt knappt fem olika läkemedel 

och multisjuka äldre med sviktande funktioner använder i genomsnitt närmare tio olika 

läkemedel (Socialstyrelsen, 2016c). Utsättning av peroral läkemedelsbehandling vid livets 

slutskede kräver enligt Lundgren (2010) noggrannhet och försiktighet, där särskild hänsyn 

behöver tas vid läkemedelsbehandling hos äldre. Strang (2012a) menar att sjuksköterskor 

behöver ha kännedom om konvertering och administrering när läkemedelsbehandling 

övergår från en till en annan beredningsform. Samt särskilda kunskaper om läkemedels 

verkan, biverkningar och ha kännedom om vilka läkemedel som är olämpliga samt vilka 

läkemedel som behöver dosjusteras exempelvis vid nedsatt njurfunktion.  

 

Kvalitetsindikatorer inom palliativ vård 

Socialstyrelsen (2013a) har tagit fram sex indikatorer och tre utvecklingsindikatorer som 

öppet kan redovisas och som avser att spegla de viktigaste aspekterna av en god palliativ 

vård. De sex indikatorerna är täckningsgrad för Svenska palliativregistret, två eller fler 

inskrivningar i slutenvård de sista 30 dagarna i livet, förekomst av trycksår, dokumenterad 

individuell vidbehovsordination av ångestdämpande läkemedel, dokumenterad individuell 

vidbehovsordination av opioid och dokumenterad munhälsobedömning. De tre 

utvecklingsindikatorerna är samtal om vårdens innehåll och riktning – brytpunktssamtal, 

smärtanalys och regelbunden skattning av smärtintensitet samt regelbunden användning av 

symtomskattningsinstrument. Indikatorer används för att följa upp hur de nationella 

riktlinjerna används och som underlag för uppföljning och utveckling av verksamheter. 

Indikatorer ska vara möjliga att mäta med hjälp av befintliga datakällor. Systematisk 

utveckling och kvalitetssäkring av den palliativa vården ska ingå vid enheter som vårdar 

patienter i palliativt skede. En möjlighet att på ett strukturerat sätt följa utvecklingen av en 

kvalitetsindikator är att använda sig av kvalitetsregister (Socialstyrelsen, 2013a).  

 

Svenska palliativregistret 

Svenska palliativregistret (2015) är ett nationellt kvalitetsregister, som startade 2006. 

Nationella kvalitetsregister delas sedan 2012 in i olika certifieringsnivåer, där svenska 

palliativregistret ligger på certifieringsnivå ett vilket indikerar den högsta nivån. Registret 

ger en bild av den palliativa vården i livets slutskede utifrån hur den vårdpersonal som 

registrerar uppfattar den. Huvudsyftet med registret är att mäta vilken vård patienter i livets 

slutskede får, utifrån resultatet kan brister identifieras och leda till förbättringsarbeten 

(Svenska palliativregistret, 2015). I Svenska palliativregistret går det att mäta åtta av 

Socialstyrelsens nio indikatorer. Under 2015 inrapporterades 60 013 dödsfallsenkäter till 

registret vilket motsvarade en täckningsgrad på 66 procent av alla dödsfall i Sverige. 

Dödsfallsenkäten är webbaserad och innefattar ett trettiotal frågor, som berör den palliativa 

vården den sista veckan i livet. De kvalitetsindikatorer som finns i svenska 

palliativregistret presenteras i realtidsrapporter med ett spindeldiagram där varje vårdenhet 

som anslutit sig till registret kan se sitt resultat. För att den palliativa vården verkligen ska 

bli bättre är en förutsättning att enheten arbetar med sina registerdata och utifrån dessa 

successivt förbättrar rutiner och vårdens innehåll (Socialstyrelsen, 2013a). Kraven för att 

följa upp resultat ökar, där arbete med nationella kvalitetsregister får en allt större 

betydelse vid utveckling och uppföljning av svensk hälso- och sjukvård. Uppföljning av 

resultat behöver vara en integrerad del av det kliniska arbetet (Hommel, Idvall & 

Andersson, 2013).  
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Kritik till kvalitetsregistren finns och är bland annat att omvårdnadsvariabler inte mäts i 

tillräcklig utsträckning och att uppföljning av det egna resultatet har varit bristfällig 

(Hommel et al., 2013). Även Socialstyrelsen (2013a) bedömer att de nationella 

kvalitetsregistren har brister och kan förbättras, exempelvis saknas ofta information om 

särskilda palliativa insatser. Lindblom, Bäck-Pettersson och Berggren (2012) har 

identifierat konsekvenserna av Svenska palliativregistret ur kommunsjuksköterskors 

perspektiv. Två kategorier framkom, att bli medveten om och att handla därefter. Den 

feedback som kvalitetsregistret gav sjuksköterskorna medförde inspiration och motivation 

till en förändringsprocess. Svenska palliativregistret kunde vara ett användbart verktyg att 

nå Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer. Sjuksköterskorna fann motivation att förbättra 

vården genom att jämföra sina resultat med andra, där exempelvis användande av 

evidensbaserade skattningsinstrument var en väg att nå uppsatta kvalitetsmål (Lindblom et 

al., 2012).  

Teoretisk referensram 

En teoretisk referensram är ett förklaringsperspektiv som kan skapa förståelse hos läsaren 

(Polit & Beck, 2016). Patricia Benner (1993) utvecklade en omvårdnadsteori på 1980-talet 

som beskriver sjuksköterskans professionsutveckling från novis till expert, som utgör 

studiens teoretiska referensram. Teorin utvecklades för att tydliggöra sjuksköterskans olika 

stadier för att utveckla förvärvande av färdigheter inom omvårdnad. Modellen innebär fem 

olika stadier, novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. Novis är 

sjuksköterskan som saknar erfarenhet och egen kunskap utan måste förlita sig på regler och 

riktlinjer. Novisen är begränsad, mindre flexibel och kan ha svårt att agera i nya 

situationer. Avancerad nybörjare innebär att den egna förståelsen och kunskapen har 

förbättrats gällande agerandet i olika situationer, men har fortfarande brister i förmågan att 

prioritera. Kompetent innebär att sjuksköterskan nu bättre förstår långsiktiga konsekvenser 

av sitt handlande, börjar behärska sitt område och det kritiska tänkandet tar sin början. I 

detta stadium klarar sjuksköterskan att möta oförutsedda omvårdnadshändelser i vardagen. 

Skicklig är det stadium då sjuksköterskan är snabb, anpassningsbar och förstår vad som 

behöver göras i en given situation. Helhetsperspektivet är framträdande och sjuksköterskan 

involverar ett långsiktigt mål i sina omvårdnadshandlingar. I det sista stadiet, expertstadiet, 

har sjuksköterskan en djupare erfarenhet, kunskap och det kritiska tänkandet och 

prioriteringsförmågan har nu utvecklats. Experten förstår olika situationer intuitivt och på 

ett djupare plan och kan därmed prioritera sitt handlande utifrån vad som är bäst lämpat i 

varje situation (Benner, 1993). Benners teori har utvecklats över tid, med utgångspunkt 

från hennes långvariga forskningsprojekt, där filosofiska teorier och kvalitativa metoder 

har legat som grund. Teorins utgångspunkt är att omsorg definieras med att den är 

relationell, specifik och situationsorienterad. Omsorg är en blandning av tankar, känslor, 

handlingar, kunskaper och att vara. I denna beskrivning av omsorg ges sjuksköterskan 

möjlighet att bidra till en god och fridfull dödsprocess. Referensramen har en människosyn 

som utgår från ett individuellt och situationsorienterat perspektiv där bland annat 

handlingsförmåga utgör innehållet i omsorgen om den andra människan (Uhrenfeldt, 

2012).  
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Från novis till expert inom palliativ vård 

Inom palliativ vård påbörjas sjuksköterskans utveckling från novis till expert redan under 

sjuksköterskeutbildningen. Cooper och Barnett (2005) har undersökt vad som orsakar 

ångest hos sjuksköterskestudenter, vid vård av döende patienter. Något som upplevdes 

svårt bland studenterna var att hantera fysiskt lidande hos de döende, varav studenterna 

efterfrågade stöd från mer erfarna sjuksköterskor och att få dela med sig av sina känslor.  

Lundh Hagelin et al. (2016) påtalar vikten av individuell anpassning av 

sjuksköterskestudentens behov, för att träna att möta den döende patienten redan tidigt i 

utbildningen. Trots att studenterna hade övergripande positiv attityd att vårda döende 

patienter och deras familjer, visade studien hur sårbara unga studenter var när de saknade 

teoretisk och praktisk utbildning i omvårdnad och speciellt inom palliativ vård. Watts 

(2014) har utforskat blivande sjuksköterskor i slutet av utbildningen. Medvetenhet om den 

breda omfattningen av vad palliativ vård innebär fanns, men förståelsen var ganska ytlig 

och fokuserade på den sista döende fasen. Kunskap om symtomkontroll var ett område 

som belystes som viktigt för att uppnå en god och fridfull död. Dunn, Otten och Stephens 

(2005) har studerat övergången från nybörjare till expert sjuksköterska. För att underlätta 

upplevelsen var det viktigt att identifiera svårigheter vid vård av döende patienter och att 

utveckla copingstrategier. Wilson et al. (2016) föreslår att yngre och oerfarna 

sjuksköterskor bör arbeta tillsammans med äldre och mer erfarna sjuksköterskor, för att få 

ta del av den attityd och kunskap som expertsjuksköterskorna kan tillföra i den palliativa 

vården. Benner (1993) beskriver att expertsjuksköterskors utveckling härrör från många 

timmar av patientobservationer och omvårdnadsarbete, där sjuksköterskor ofta omedvetet 

skaffar sig klinisk kunskap. Expertsjuksköterskor uppfattar tidigt fysiologiska förändringar 

i kombination med en intuition om förändringar som är svårare att beskriva, en oroskänsla 

eller vaga tecken på att patientens tillstånd och vårdbehov förändras. Benner menar vidare 

att denna förvärvade kunskap kan vara svår att lära ut. Sjuksköterskekompetensen är 

mycket komplex där expertvetande är en sammansmältning av teoretisk kunskap och 

praktiskt kunnande (Benner, 1993). 

Vikten av rätt kompetens inom palliativ vård 

En god symtomlindring och att främja välbefinnande är de absolut viktigaste uppgifterna 

vid vård av svårt sjuka och döende personer (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). 

Inom palliativ vård krävs allmän omvårdnadskunskap och mer specifik kunskap om olika 

sjukdomar och palliativ vård (Friedrichsen, 2012a). Ny forskning pågår ständigt och 

sjuksköterskor behöver kontinuerligt uppdatera sina allmänna eller specifika kunskaper för 

att kunna ge den bästa omvårdnaden. I Sverige diplomerar Sjuksköterskor för palliativ 

omvårdnad (SFPO) sina medlemmar utifrån särskilt uppsatta kriterier och sedan 2013 finns 

det specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning palliativ vård vid två lärosäten 

(Strang, 2012b). Friedrichsen, (2012a) menar att nyttja befintlig kompetens i 

organisationen är en möjlighet till utveckling av den palliativa vården. Socialstyrelsen 

(2016a) pekar på betydande skillnader i kommunernas palliativa vård, där 

förutsättningarna för en god vård är fortbildning.  
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Sjuksköterskors tillgång till fortbildning 

Symtomlindring, symtomskattning och läkemedel, som denna studie berör, är enligt Strang 

(2012, b) endast utvalda delar av områden inom den palliativa vården som behöver belysas 

och utvecklas. Övriga områden inom den palliativa vården där specifika utbildningsbehov 

finns, är exempelvis sjukdomsprocessen, teamarbete och närståendestöd.  

I Sverige är utbildning i palliativ vård bristfällig i flertalet professioners grundutbildningar 

samt att inom sjuksköterskeutbildningen varierar utbildningsinsatsen mellan olika 

lärosäten, där fler än hälften har färre än 30 timmars utbildning i palliativ vård (Strang, 

2012b). Socialstyrelsen (2016a) redovisar att primärvårdens mottagningar erbjuder 

fortbildning i palliativ vård i liten omfattning, en förklaring kan vara att ansvaret för 

hemsjukvården har flyttats från primärvården till den kommunala hälso- och sjukvården. 

Drygt 40 procent av kommunerna erbjuder fortbildning årligen eller oftare till 

sjuksköterskor. Eftersom en stor del av den palliativa vården bedrivs inom SÄBO menar 

Socialstyrelsen (2016c) att sjuksköterskor med bristfällig kompetens i palliativ vård kan 

skapa en osäkerhet hos både patient och närstående. Svensk sjuksköterskeförening (2016) 

påtalar att det är arbetsgivarens ansvar att ge sjuksköterskor kompetensutveckling, tid för 

reflektion och förutsättningar att implementera ny forskning i verksamheten. White och 

Coyne (2011) har undersökt sjuksköterskors uppfattning av kunskapsluckor inom palliativ 

vård. Oavsett sjuksköterskornas ålder eller utbildningsnivå rankades symtombehandling 

som den viktigaste hörnstenen. Trots att 99 procent av sjuksköterskorna ansåg att 

fortlöpande utbildning i palliativ vård var nödvändig, var det mer än hälften som hade färre 

än två timmars fortbildning under de senaste två åren. Tjugofem procent bedömde att de 

inte var tillräckligt förberedda för att effektivt ta hand om en döende patient. Raunkiaer 

och Timm (2013) beskriver att utbildningsinterventioner inom SÄBO vanligtvis är 

organiserad på två sätt, antingen utbildas specifika nyckelpersoner eller så utbildas hela 

personalgrupper. Båda utbildningsmodellerna behöver organisatoriskt stöd och struktur för 

att upprätthålla och uppdatera kompetensen. Raunkiaer och Timm (2013) fann att tidigare 

studier indikerade att utbildningsinterventioner hade en positiv effekt enligt sjuksköterskor 

verksamma inom SÄBO men inte nödvändigtvis ändrade arbetssättet.   

 

Sjuksköterskors egenansvar inom kompetensutveckling 

Socialstyrelsen (2016c) definierar begreppet kunskapsbaserad med att vården och 

omsorgen ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygga på både vetenskap och 

beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen, 2016c). Sjuksköterskor har ett eget kunskapsområde, 

omvårdnad, vilket innebär ett ansvar att arbeta kunskapsbaserat och följa forskningen och 

den etiska koden för sjuksköterskor, för att kunna ge patienterna en vård av hög kvalitet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Evidensbaserad omvårdnad innebär att 

sjuksköterskor tar hänsyn till bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, använder sin kliniska 

erfarenhet och väger in patientens önskemål (Johansson & Wallin, 2013). Enligt 

International council of nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor har sjuksköterskor fyra 

grundläggande ansvarsområden, vilket är att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att 

återställa hälsa samt att lindra lidande. Sjuksköterskor har ett personligt ansvar för att 

genom livslångt lärande upprätthålla sin yrkeskompetens (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). Även Polit och Beck (2016) menar att sjuksköterskor måste lära hela livet och ha 

förmåga att ändra sitt inlärda arbetssätt. Benner (1993) anser att sjuksköterskor successivt 

utvecklar ett professionellt kunnande, där en rad faktorer kan underlätta eller hindra 

utvecklingen. Exempelvis organisatoriska faktorer men även sjuksköterskorna själva, där 

egenansvar för sin kompetensutveckling belyses. 
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Problemformulering 

Patienter i livets slutskede är beroende av att sjuksköterskor har de kunskaper i palliativ 

vård som behövs för att kunna möta den döendes olika behov av symtomlindring, såväl 

vanligt förekommande som svåra och komplexa symtom. Systematisk utveckling och 

kvalitetssäkring av den palliativa vården ska ingå vid enheter som vårdar patienter i 

palliativt skede. Resultaten i Svenska palliativregistret avspeglar vårdkvalitén och 

synliggör områden där patienterna inte får fullgod symtomlindring. Sjuksköterskor, som är 

verksamma inom SÄBO, har olika kunskap och erfarenhet av symtomhantering vid 

palliativ vård något som kan påverka resultaten i registret. En undersökning av 

sjuksköterskors utbildningsbehov av symtomhantering blir ett komplement till registrets 

resultat. Studien kan bidra med en övergripande bild av vilka utbildningsinsatser som 

behöver prioriteras för sjuksköterskor verksamma inom SÄBO för att ge förutsättningar för 

god symtomlindring till de patienter som är i behov av palliativ vård. 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors utbildningsbehov för symtomhantering 

vid palliativ vård inom särskilt boende. 

METOD  

Ansats och design 

Metoden var kvantitativ med deduktiv ansats (Polit & Beck, 2016). Designen för studien 

var en deskriptiv enkätstudie, som var en lämplig design när författaren avsåg att objektivt 

och strukturerat beskriva och sammanställa insamlade data. Studien var icke experimentell 

med ett studieupplägg med ett mättillfälle, en tvärsnittsstudie (Polit & Beck, 2016). Valet 

av ansats och design var lämplig när författaren avsåg att beskriva en större grupp och få 

en bild av verkligheten här och nu, där datainsamlingen genomfördes på samma vis för alla 

studiedeltagare (Kristensson, 2014).  

Urvalskriterier 

Undersökningsgrupp var alla sjuksköterskor (68 personer) verksamma inom SÄBO i en 

kommun i norra Sverige. Uppgifter om antal och vilka sjuksköterskor som var verksamma 

inom SÄBO under tiden för studien, fick författaren av schemaansvarig enhetschef i 

Hälso- och sjukvårdsenhetens styrgrupp. Urvalet var ett icke-slumpmässigt konsekutivt 

urval, vilket enligt Polit och Beck (2016) innebär att alla som uppfyllde kriterierna och var 

tillgängliga under en viss period ingick. Inklusionskriterier var legitimerade sjuksköterskor 

verksamma i kommunen inom SÄBO, både tillsvidareanställda och vikarier. 

Sjuksköterskor med vidareutbildning/specialistutbildning inkluderas och i enkäten 

efterfrågades vilken vidareutbildning/specialistutbildning studiedeltagarna hade. 

Exklusionskriterier var de sjuksköterskor som inte var i tjänst under mätperioden, 

exempelvis sjukskrivna, tjänstlediga och de som hade semester.  
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Undersökningsgruppens befintliga uppfattning om den palliativa vården 

Undersökningsgruppen var sjuksköterskor som registrerade dödsfall inom SÄBO i en 

kommun i Svenska palliativregistret. Utdrag av resultat visade en sammanfattande bild av 

kommunens resultat av den palliativa vården inom SÄBO under 2016, utifrån hur de som 

registrerade uppfattade den och det kontext som de var verksamma i. Variablerna lindrad 

från illamående (93,2%), lindrad från ångest (91,4%), lindrad från rosslig andning (78,2%) 

och lindrad från smärta (93,2%) (Figur 2). Utförd validerad smärtskattning (65%) (Figur 2) 

och andel med dokumenterad symtomskattning (31,6%) (Figur 3) samt andel med 

förekomst av stark smärta (12,5–34,8 %) (Figur 4).  

 

 
Figur 2. Resultat av palliativ vård under 2016, för Xxxxxxxxx kommun (Svenska palliativregistret, 2017). 

 

 
Figur 3. Resultat av Socialstyrelsens indikatorer 2016, för Xxxxxxxxx kommun (Svenska palliativregistret, 

2017). 

 

 
Figur 4. Resultat av förekomst av stark smärta under 2016, för Xxxxxxxxx kommun (Svenska 

palliativregistret, 2017). 
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Datainsamling 

Datainsamlingsmetod var en tryckt enkät (bilaga 1). I den inledande fasen utformades 

enkäten och eftersom författaren var novis inom området att konstruera en enkät, var 

förarbetet med inläsning av litteratur vägledande (Berntsson, Bernard-Oettel, Hellgren, 

Näswall och Sverke, 2016; Kristensson, 2014; Trost, 2012). Kristensson (2014) framhåller 

att använda mätinstrument som är väl kända och validerade eftersom det är avgörande för 

resultatet, att det mäter vad det avser att mäta. Eftersom författaren inte fann någon redan 

utformad enkät som motsvarade studiens syfte och kontext, utformades en egen enkät. 

Enligt Berntsson et al. (2016) är det viktigt att utföraren förstår helheten innan det 

praktiska arbetet med att utforma och genomföra en enkätundersökning, exempelvis 

viktiga aspekter vid frågekonstruktion och frågeförståelse samt de fallgropar som bör 

undvikas inom enkätmetodik (Berntsson et al., 2016).  

 

Demografiska data är värdefulla eftersom studiepersonerna behöver beskrivas, för att 

möjliggöra generaliserbarhet (Polit & Beck, 2016). Författaren genomläste 

magisteruppsatser med design kvantitativa enkätstudier, för att lära mer om de 

grundläggande mönster som behövs för en bra enkätundersökning. Ett projektarbete av 

Bertram (2009) gav god vägledning till fortsatt lärande, eftersom den beskrev en kritisk 

granskning av hur en bra enkät utformas. Svenska palliativregistret användes som ett 

verktyg vid frågekonstruktion, för att enkäten skulle ge svar på studiens syfte att beskriva 

sjuksköterskors utbildningsbehov för symtomhantering vid palliativ vård. För att avgränsa 

området valde författaren frågor ur Svenska palliativregistret dödsfallsenkät (2015) som 

berör symtomlindring, symtomskattning och läkemedel: 

 fråga 20 (a-f) om symtomen smärta, rosslighet, illamående, ångest, andnöd och 

förvirring.  

 fråga 21 om smärtskattningsinstrument. 

 fråga 23 om symtomskattningsinstrument av övriga symtom. 

 fråga 24 om förskrivna läkemedel.  

 

Författaren gjorde en lista med olika frågor om samma sak, vilket enligt Berntsson et al. 

(2016) kallas item pool och kan hjälpa konstruktören att identifiera de frågor som bäst 

fångar begreppet. Vid jämförelse av frågeställningarna kunde exempelvis ja och nej frågor, 

ledande frågor, flera frågor i en och oklara frågor uteslutas. Den tydligaste frågan valdes 

slutligen ut. Enkäten utformades med bakgrundsfrågor (demografiska frågor och frågor om 

vilka tidigare utbildningar inom palliativ vård sjuksköterskorna hade), frågor som direkt 

relaterade till syftet (utgående från frågorna 20, 21, 23 och 24 i Svenska palliativregistret) 

där svarsalternativen utformades enligt Likertskala. En kompletterande fråga om komplexa 

palliativa symtom avslutade enkäten. Likertskala är enligt Polit och Beck (2016) en 

allmänt använd skalningsteknik, döpt efter psykologen Rensis Likert. Jakobsson (2011) 

beskriver att en Likertskala är en form av attitydskala där respondenten tar ställning till ett 

påstående, där svaren indelas i en flergradig skala. Svarsskalan i enkäten hade fem olika 

svarsalternativ, men utan neutral mittpunkt, som enligt Berntsson et al. (2016) medför en 

större variation i svaren. För att säkerställa att enkäten inte besvarades flera gånger av 

samma person kodades enkäten mot den förteckning med namn som författaren fått 

tillgång till.  
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För att stärka enkätens validitet pilot-testades enkäten, vilket enligt Kristensson (2014) 

innebär att enkäten får fyllas i av en testgrupp för att bedöma hur lång tid den tar att fylla i, 

kontrollera språkförståelse samt upptäcka om justeringar behöver göras innan den lämnas 

ut till hela urvalsgruppen. Fem personer ingick i studiens pilottest. Urvalet till testgruppen 

gjordes genom bekvämlighetsurval, vilket enligt Kristensson (2014) innebär att författaren 

väljer ut lättillgängliga personer. Författaren valde personer med spridning i ålder, olika 

kön, olika lång erfarenhet av palliativ vård inom studiens kontext, samt olika kompetens 

inom forskningsmetodik. De hade alla tidigare arbetat på olika SÄBO men arbetade för 

närvarande även inom andra verksamheter i kommunen. Gemensamt för personerna var att 

författaren uppfattade dem som ärliga, objektiva och att de kunde reflektera kritiskt på 

enkäten de ombads att testa samt att författaren strävade efter att personerna representerade 

en variation av deltagare som kunde spegla den större undersökningsgruppen. Testgruppen 

framkom till att enkäten tog mellan 5 till 10 minuter att fylla i. Sista frågan i enkäten 

justerades efter pilot-testet, för att förtydliga frågan, från specialiserad palliativ vård till 

komplexa palliativa symtom.   

 

Tillstånd för studien söktes hos verksamhetsansvarig chef inom kommunens Hälso- och 

sjukvårdsenhet och samtycke undertecknades. Hälso- och sjukvårdens enhetschefer (fem 

personer), som var sjuksköterskornas chefer, informerades muntligt om studiens syfte vid 

styrgruppsmöte. Ett mail, med övergripande information om studien och planering för 

distribution, skickades ut till sjuksköterskornas funktionsbrevlåda/mail veckan innan 

påbörjad datainsamling. Sextioåtta enkäter lämnades ut under första veckan i januari 2017. 

Studiedeltagarna nåddes genom att författaren lämnade ut enkäterna till 13 SÄBO och för 

att nå de sju SÄBO som ligger långt utanför centralorten fick författaren handräckning av 

enhetscheferna. Frivillighet att medverka i studien påtalades både muntligt och skriftligt 

vid utlämnandet av enkäterna, samt att verksamhetschefen hade gett sitt godkännande att 

enkäten fick fyllas i på arbetstid. Skriftlig forskningspersonsinformation (bilaga 2) och 

frankerat svarskuvert lämnades ut tillsammans med enkäterna. Deltagarna hade tre veckor 

på sig att besvara enkäten och för att minska externt bortfall skickades två påminnelser ut, 

med en veckas mellanrum via mail.  

Dataanalysmetod 

Resultatet analyserades med deskriptiv statistik, som används för att beskriva och summera 

insamlade data (Polit & Beck, 2016). Deskriptiv eller som det även kallas beskrivande 

statistik presenteras vanligast med frekvens, centralmått och spridningsmått (Jakobsson, 

2011). För att underlätta organisering av insamlade data matades det avidentifierat in i en 

datatablå, i Word tabeller, med en rad per deltagare och en kolumn per variabel. Materialet 

tolkades och analyserades manuellt av författaren. Resultatet presenterades med tabeller 

och diagram, som enligt Björk (2011) är lämpligt vid beskrivande statistik. För att 

trovärdigheten i de resultat som presenterades ska gå att bedöma, är det enligt Björk (2011) 

viktigt att den beskrivande statistiken är rättvisande och överskådlig. Berntsson et al. 

(2016) menar att den statistiska bearbetningen är central för att kunna besvara studiens 

frågeställning. 
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Forskningsetiska överväganden 

Grundläggande etiska principerna autonomi, att göra gott, att inte skada och rättvisa har 

varit vägledande under hela arbetet. För att kunna bedriva forskning på etiskt korrekt sätt 

är kraven om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande viktiga att beakta 

(Vetenskapsrådet, 2011). Resultatet av studien ska inte publiceras varav den inte 

tillståndsprövats. Särskilt samtycke från studiedeltagarna behövde inte inhämtas eftersom 

medverkan i studien var helt frivillig, information om detta lämnades både muntligt och 

skriftligt. När enkäten ifylldes och lämnades in hade studiedeltagarna därigenom godkänt 

sitt samtycke till medverkan. Inhämtat datamaterial förvarades inlåst i dokumentskåp i 

författarens hem och användes endast för studiens syfte. När studien var avslutad och 

godkänd makulerades allt datamaterial. Kodningslistan med undersökningspersonernas 

namn sparades på USB minne och förvarades inlåst i dokumentskåp i författarens hem och 

efter studien var avslutad och godkänd makuleras listan. Verksamhetschef erbjöds att 

författaren kunde presentera resultatet av studien till vederbörande och/eller till Hälso- och 

sjukvårdsenhetens styrgrupp. Studiedeltagarna gavs möjlighet att ta del av studiens resultat 

eftersom studien, när den var genomförd och godkänd, publicerades på internet på DIVA 

som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och studentarbeten. 

Forskningsprotokoll fördes under hela studien, där frågeställningar noterades och etiska 

ställningstagande gjordes löpande tillsammans med handledaren och kurskamrater vid 

grupphandledning.     

 

Sjuksköterskorna konfronterades med sin uppskattning av sitt utbildningsbehov, vilket 

kunde skapa känslor av skuld. Möjligheten att få medverka i studien och beskriva sitt 

utbildningsbehov för symtomhantering vid palliativ vård inom SÄBO kunde även vara 

betydelsefullt. Författaren övervägde olika alternativ för enkätens distribution, för att 

minimera risken för bias. Att enbart skicka ut enkäten via mail riskerade att sänka 

svarsfrekvensen, då mail-skörden var stor och sjuksköterskornas arbetsbelastning var hög. 

Fördelen med utskick via mail hade varit att minimera påverkan av studiedeltagarna av den 

person som lämnade ut och samlade in enkäten. Där enhetschefer lämnade ut enkäten fanns 

risk att studiedeltagarna kunde bli negativt påverkade av det på grund av deras 

beroendeställning till sin chef, med risk att de kände sig tvingade att fylla i enkäten 

alternativt att svaren i enkäten påverkades. Möjligtvis ville de inte avslöja om de 

uppskattade sitt utbildningsbehov som stort eller ville framstå som kompetenta och svarade 

att de inte hade något utbildningsbehov. Riskerna med att författaren själv delade ut och 

samlade in enkäterna var att studiedeltagarna kände sig tvingade att fylla i enkäten, trots att 

författaren påtalade att detta var helt frivilligt. Fördelen med att författaren själv fanns 

närvarande övervägde i resonemanget, då det fanns möjligheter ställa frågor kring enkäten. 
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RESULTAT 

 

Totalt 51 enkäter besvarades, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 75 procent (figur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema för deltagande.  

 

Enkäten bestod av 15 frågor som berörde 28 variabler inom områdena demografi och 

tidigare utbildningar, symtomlindring, symtomskattning och läkemedel. Av besvarade 

enkäter var det inget internt bortfall, då alla frågorna besvarades i samtliga 51 enkäter. 

Sjutton personer svarade inte på enkäten, vilket motsvarade externt bortfall på 25 procent.  

Demografiska data och tidigare utbildningar 

Studiedeltagarna var sjuksköterskor som arbetade inom 20 olika SÄBO i en kommun i 

norra Sverige. Majoriteten, 88 procent, av studiedeltagarna var kvinnor. Åldersspannet var 

22 till 65 år. Antal år som sjuksköterska varierade mellan 0,5 år till 44 år och antal år som 

sjuksköterska inom SÄBO varierade mellan 0,5 år till 33 år. Sjuksköterskorna uppgav att 

de gått kommunens interna utbildningar i högre utsträckning, 69 till 75 procent, i 

jämförelse med annan utbildning inom palliativ vård, 14 procent (Tabell 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Potentiella studiedeltagare,  

utlämnade enkäter (n=68) 

Inklusionskriterier: sjuksköterskor verksamma i 

kommunen inom SÄBO 

 

Besvarade enkäter lämnade direkt till författaren  

vid besök på SÄBO (n=16) 

Besvarade enkäter skickade per post  

till författaren (n=35) 

Bortfall (n=17) 
åtta meddelade orsak till bortfall med 

tidsbrist/korttidsfrånvaro, nio meddelade inte orsak  

Exklusionskriterier: sjuksköterskor som inte var i 

tjänst under mätperioden, 

 

 

Totalt besvarade enkäter (n=51) 
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Tabell 1. Demografisk data och tidigare utbildningar (n=51) 

Kön, n (%) 

Man 

Kvinna 

 

  6    (12) 

45    (88) 

Ålder, medel (SD*), år 45    (11,8) 

Antal år sedan sjuksköterskeexamen, medel (SD*)  16,6 (12,3) 

Vidareutbildning/Specialistsjuksköterskeutbildning, n (%) 

Ja 

Nej 

 

12    (24) 

39    (76) 

Antal år som sjuksköterska i kommunens SÄBO, medel (SD*) 10,6   (9,1) 

Gått kommunens interna utbildning ”Vård i livets slut”, n (%) 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

35    (69) 

15    (29) 

  1      (2) 

Gått kommunens interna utbildning  

”Infusionspump utbildning för sjuksköterskor”, n (%) 
Ja  

Nej 

Vet ej  

 

 

38    (75) 

13    (25)   

Gått annan utbildning inom palliativ vård, n (%) 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

  7    (14) 

42    (82) 

  2      (4) 

*Standardavvikelse 

 

Fritextsvar 

Av sjuksköterskorna hade 24 procent vidareutbildning/specialistutbildning och 14 procent 

hade annan utbildning inom palliativ vård (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Enkätfråga 5 och 10. Vilken/vilka vidareutbildning/specialistutbildning  

och annan utbildning i palliativ vård har du gått (n=51) 

Vidareutbildning/specialistutbildning, n (%)  

Medicin/Kirurgi 4 (8) 

Psykiatri 1 (2) 

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning vård av äldre 4 (8) 

Distriktssjuksköterskeutbildning 2 (4) 

Öppen hälso- och sjukvård, lärarutbildning 1 (2) 

Annan palliativ utbildning, n (%)  

Palliativ vård 7,5 hp Avancerad nivå 1 (2) 

Valbar kurs i sjuksköterskeutbildning, Palliativ vård 1 (2) 

LCP-utbildning 2 (4) 

Utbildning via Hospice, Axlagården 1 (2) 

Endagsutbildning, två tillfällen 1 (2) 

Intern fortbildning 1 (2) 
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Utbildningsbehov av symtomlindring 

Sjuksköterskorna skattade sitt utbildningsbehov som mycket litet eller litet i 55 till 65 

procent och stort eller mycket stort i 35 till 43 procent inom området allmän palliativ 

symtomlindring (Tabell 3).  

 

Tabell 3. Enkätfråga 11. Hur uppskattar du ditt utbildningsbehov av symtomlindring i 

allmän palliativ vård inom följande områden (n=51) 

n (%) Inget 

 

Mycket  

litet 

Litet Stort Mycket 

stort 

Smärta  10 (20) 23 (45) 16 (31) 2 (4) 

Rosslig andning 1 (2)   7 (14) 21 (41) 21 (41) 1 (2) 

Illamående 1 (2)   8 (16) 21 (41) 20 (39) 1 (2) 

Ångest 1 (2)   6 (12) 24 (47) 18 (35) 2 (4) 

Andnöd   7 (14) 23 (45) 20 (39) 1 (2) 

Förvirring   7 (14) 23 (45) 19 (37) 2 (4) 

Utbildningsbehov av skattningsinstrument 

Utbildningsbehov av generell symtomskattning med symtomskattningsinstrument 

skattades som stort eller mycket stort av 92 procent, i jämförelse med stort eller mycket 

stort utbildningsbehov av smärtskattningsinstrument som var 24 till 26 procent. Skattning 

att inget utbildningsbehov av smärtskattningsinstrument förelåg hos 14 till 20 procent av 

sjuksköterskorna (Tabell 4). 

 
Tabell 4. Enkätfråga 12 och 13: Hur uppskattar du ditt utbildningsbehov av följande 

skattningsinstrument (n=51) 
n (%) Inget Mycket  

litet 

Litet Stort Mycket 

stort 

VAS; Visuell 

Analog Skala 

10 (20) 13 (25) 15 (29) 10 (20)  3  (6) 

APS; Abbey Pain 

Scale 

 7 (14) 15 (29) 17 (33) 10 (20)  2  (4) 

ESAS; Edmonton 

Symptom 

Assesment Scale 

 2  (4)   1  (2)   1  (2) 21 (41) 26 (51) 

IPOS; Integrated 

Palliative care 

Outcome Scale 

 2  (4)   1  (2)   1  (2) 20 (39) 27 (53) 
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Utbildningsbehov av läkemedel 

 

Majoriteten av sjuksköterskorna, 61 till 67 procent, skattade att de hade inget, mycket litet 

eller litet utbildningsbehov av läkemedel, i förhållande till att 33 till 39 procent skattade att 

de hade ett stort eller mycket stort utbildningsbehov inom området (Tabell 5). 

 
Tabell 5. Enkätfråga 14. Hur uppskattar du ditt utbildningsbehov av följande läkemedel vid 

palliativ vård i livets slutskede (n=51) 
n (%) Inget Mycket  

litet 

Litet Stort Mycket 

stort 

Starka opioder 4 (8)        4  (8) 23 (45) 18 (35) 2 (4) 

Midazolam 3 (6) 6 (12) 25 (49) 16 (31) 1 (2) 

Haldol 3 (6) 5 (10) 23 (45) 19 (37) 1 (2) 

Robinul 4 (8) 5 (10) 25 (49) 16 (31) 1 (2) 

Utbildningsbehov av komplexa symtom 

Majoriteten av sjuksköterskorna, 67 till 86 procent, skattade att de hade stort eller mycket 

stort utbildningsbehov av komplexa palliativa symtom (Tabell 6). 

 
Tabell 6. Enkätfråga 15. Hur uppskattar du ditt utbildningsbehov av komplexa palliativa 

symtom inom följande områden, som uppkommer inom SÄBO (n=51) 
n (%) Inget Mycket  

litet 

Litet Stort Mycket 

stort 

Hjärtsvikt  3 (6) 14 (27) 27 (53)  7 (14) 

KOL; Kronisk 

obstruktiv 

lungsjukdom 

1 (2) 3 (6) 13 (25) 27 (53)  7 (14) 

ALS; Amyotrofisk 

lateral skleros 

1 (2) 2 (4)  4   (8) 29 (57) 15 (29) 

Tumörsjukdomar  3 (6) 10 (20) 28 (55) 10 (20) 

Från novis till expert 

Enkätstudiens resultat visade inget tydligt samband mellan sjuksköterskornas ålder, tid i 

yrket, erfarenhet av palliativ vård inom SÄBO, i förhållande till Benners teori och 

sjuksköterskornas professionsutveckling från novis till expert. Områden där 

sjuksköterskorna skattade sitt utbildningsbehov som stort eller mycket stort och enligt 

Benners teori var novisa var symtomlindring i allmän palliativ vård 35 till 43 procent, 

smärtskattningsinstrument 24 till 26 procent, generell symtomskattning med 

symtomskattningsinstrument 92 procent, läkemedel 33 till 39 procent och komplexa 

palliativa symtom 67 till 86 procent. Områden där sjuksköterskorna skattade att de inte 

hade något utbildningsbehov och enligt Benners teori var experter var symtomlindring i 

allmän palliativ vård (rosslig andning, illamående, ångest) två procent, 

smärtskattningsinstrument 14 till 20 procent, generell symtomskattning med 

symtomskattningsinstrument fyra procent, läkemedel sex till åtta procent och komplexa 

palliativa symtom (KOL och ALS) två procent. 
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DISKUSSION  

Metoddiskussion  

Ansats och design 

Forskningsfrågan avgör val av metod. För att besvara studiens syfte att beskriva 

sjuksköterskors utbildningsbehov för symtomhantering vid palliativ vård inom SÄBO, 

tillämpades en kvantitativ metod med deduktiv ansats. Ansatsen är lämplig när en 

objektivitet och en generaliserbarhet eftersträvas (Polit & Beck, 2016). En studies design 

påverkar resultatets giltighet, varav en deskriptiv enkätstudie var lämplig eftersom 

författaren avsåg att objektivt och strukturerat beskriva och sammanställa en större mängd 

insamlade data. Datainsamlingen genomfördes på samma vis för alla studiedeltagare och 

för att få en bild av verkligheten här och nu valdes ett studieupplägg med ett mättillfälle, en 

tvärsnittsstudie (Polit & Beck, 2016; Kristensson, 2014; Berntsson et al., 2016). En annan 

ansats och design hade kunnat besvara studiens syfte men då gett ett annat perspektiv på 

bakomliggande problemformulering och därmed ett annat resultat. En litteraturstudie hade 

kunnat ge en systematisk sammanställning av tidigare studier som genomförts inom 

området sjuksköterskors utbildningsbehov inom SÄBO och en kvalitativ intervjustudie 

hade genom en induktiv ansats kunnat ge en fördjupad förståelse av sjuksköterskors 

upplevelser av sitt utbildningsbehov (Kristensson, 2014). Författaren eftersträvade att 

beskriva en större och specifik undersökningsgrupp, mer på bredden än på djupet, varav 

vald ansats och design bedömdes relevant. Eftersom kvantitativa och kvalitativa 

frågeställningar enligt Polit och Beck (2016) kompletterar varandra hade en mixad metod 

kunnat utveckla och fördjupa svaren i enkäten, exempelvis genom att ställa öppna frågor i 

anslutning till respektive frågeområde.  

 

För att stärka sina resultat finns det goda skäl att använda en teoretisk referensram 

(Bidstrup Jörgensen, 2012), varav författaren valde Patricia Benners omvårdnadsteori ”från 

novis till expert” som studiens teoretiska referensram (Benner, 1993). En teoretisk 

referensram är ett förklaringsperspektiv, som skapar förståelse hos läsaren (Polit & Beck, 

2016). Bidstrup Jörgensen (2012) menar att det bör råda en klar och konsekvent 

överensstämmelse hela vägen genom studiens faser, exempelvis vad gäller olika begrepp, 

innebörd och användning. Här brister delvis författaren i sin implementering av den 

teoretiska referensramen i studien, då Benners teori inte helt utgör undersökningsfrågans 

inramning. Bidstrup Jörgensen (2012) menar dock att en teori alltid är provisorisk, 

eftersom den kan ersättas av en ny teori, som på ett bättre sätt belyser företeelser i frågan. 

Författarens bedömer att den teoretiska referensramen vidgat synen på 

undersökningsfrågan och tillfört ytterligare infallsvinklar i diskussionen av studiens 

resultat. 

 

I den kvantitativa forskningstraditionen är generaliserbarhet essentiellt (Kristensson, 2014). 

Författarens val att skapa en egen enkät kan innebära att studiens resultat endast är 

representativt för studiens kontext och inte generaliserasbar till populationen 

sjuksköterskor inom SÄBO nationellt. Kristensson (2014) menar dock att den interna 

validiteten bör prioriteras före den externa, eftersom resultaten måste vara otvetydiga innan 

resultatens generaliserbarhet kan diskuteras. Författaren ansåg att studiens resultat kunde få 

klinisk betydelse, vilket samråder med Polit och Beck (2016) som menar att även små 

studier, som belyser lokala problem, kan vara värdefulla och ligga till grund för ett 

evidensbaserat resonemang inom den kontext studien genomförts i. 
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Urvalskriterier 

I en kvantitativ studie är det viktigt att ha ett representativt urval, urvalet ska vara ett 

rättvisande stickprov ur populationen (Kristensson, 2014; Björk, 2011). Bias i 

urvalsprocessen är när det finns avvikelser i urvalet i jämförelse med populationen som är 

relevant för studiens frågeställning (Polit & Beck, 2016). Författaren valde därför att 

inkludera alla sjuksköterskor som var verksamma inom SÄBO i vald kommun under tiden 

för studien, ett icke-slumpmässigt konsekutivt urval, vilket enligt Polit och Beck (2016) 

innebär att alla som uppfyller kriterierna och är tillgängliga under en viss period ingår. 

Exkluderade var de sjuksköterskor som inte var i tjänst under mätperioden, exempelvis 

sjukskrivna, tjänstlediga och de som hade semester. En svaghet med denna urvalsmetod 

kan vara att det finns en tidsaspekt där någon företeelse verkar just under den tidsperioden 

som studien pågått och därmed påverka resultatet (Polit & Beck, 2016). Författaren 

beaktade att tiden för datainsamlingen, första tre veckorna i januari, kunde vara mindre 

lämplig eftersom ledigheter relaterat till nyår- och trettonhelg pågick vilket kan ha påverkat 

resultatet. För att beskriva studiepersonerna och möjliggöra en generaliserbarhet 

efterfrågades i enlighet med Polit och Beck (2016) demografiska data. Urvalet till 

testgruppen, som pilottestade enkäten, gjordes genom bekvämlighetsurval vilket enligt 

Kristensson (2014) innebär att författaren väljer ut lättillgängliga personer. Urvalet är 

avgörande för en god validitet i studien (Berntson et al., 2016), varav författaren 

eftersträvade att urvalet till testgruppen skulle representera en variation av deltagare som 

kunde spegla den större undersökningsgruppen. Eftersom frågeställningen var att beskriva 

sjuksköterskors utbildningsbehov inom SÄBO, stärker studiens urval resultatets validitet. 

Enligt Uhrenfeldt (2012) rekommenderar Patricia Benner att undersökningspersoner ska 

vara jämförbara. Om författaren låtit den teoretiska referensramen varit inspirationen 

bakom studiens urvalskriterier hade exempelvis indelning i erfarenhet (från novis till 

expert) varit lämpligt och hade då kunnat påverka studiens resultat.  

 

Datainsamlingsmetod 

Vid kvantitativ datainsamling är målet att uppnå enlighet i vad som efterfrågas och hur 

svaren redovisas (Polit & Beck, 2016). Validitet och reliabilitet i kvantitativa studier avser 

att mäta det som är relevant i sammanhanget och att man mäter på ett tillförlitligt sätt, samt 

värderar en studies övergripande kvalitet och frånvaro av bias (Kristensson, 2014). I 

enlighet med Sophiahemmet Högskolas riktlinjer för enkätstudier, delades minst 50 

enkäter ut och en svarsfrekvens på cirka 70 procent eftersträvades. Resultatet visade att 68 

enkäter delades ut och 51 enkäter besvarades, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 75 

procent. Polit och Beck (2016) menar att desto större urval i förhållande till populationen 

och ju högre svarsfrekvens en enkätstudie inbringar, är risken för bias liten och resultatet 

anses då vara representativt för populationen. Enkäten pilot-testades, vilket enligt 

Kristensson (2014) stärker enkätens validitet. En testgrupp fyllde i enkäten och granskade 

dess kvalitet. Pilot-testet gav värdefull återkoppling till författaren för bekräftelse att 

enkäten tog mindre än 10 minuter att fylla i, att språkförståelse fanns samt medförde 

justering av en fråga i enkäten. Personerna som utgjorde testgrupp i pilot-testet var insatta i 

ämnet och i studiens kontext, vilket författaren ansåg stärka enkätens validitet, det vill säga 

att den mäter vad den avser att mäta.  

 

Berntsson et al. (2016) menar att eftersom enkäter består av en samling frågor blir 

frågekonstruktion och frågeförståelse en av de viktigaste aspekterna när det gäller 

enkätmetodik. Att göra enkätfrågor är komplicerat och svårt, men det finns användbara 

metoder och centrala aspekter som gör att fallgropar och vanliga misstag kan undvikas. 

Om frågorna inte är av god kvalitet kommer inte heller resultatet att vara av god kvalitet. 
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Författarens förberedelser inför skapandet av enkäten, med inläsning av litteratur inom 

området, påverkade frågeställningarnas utformning och därmed svaren. En upptäckt vid 

inmatning av insamlade data var till exempel att studiepersoner som nyligt examinerat från 

sjuksköterskeutbildning gör det terminsvis, vilket hade gjort skillnad i hur frågan ställdes. 

Dock hade det mindre betydelse för studiedeltagare som examinerat för många år sedan.  

 

Berntson et al. (2016) menar att en lista med olika frågor om samma sak (item pool) kan 

hjälpa författaren att identifiera de frågor som bäst fångar begreppet, en metod som 

författaren använde sig av. För att svara på studiens syfte och avgränsa området valde 

författaren frågor ur Svenska Palliativregistret som ett verktyg vid frågekonstruktion. Det 

gav som Berntson et al. (2016) menar en igenkännande referensram för studiepersonerna, 

som begränsade, preciserade och förtydligade frågeställningarna. Frågorna i enkäten var 

utformade så att studiepersonerna fick ta ställning till sitt utbildningsbehov inom olika 

områden rörande palliativ vård inom SÄBO. Författaren valde svarsalternativ enligt en 

välkänd och validerad Likertskala (Polit & Beck, 2016), med fem svarsalternativ utan 

neutral mittpunkt som enligt Berntsson et al. (2016) är en fördel genom att det uppmanar 

studiepersonen att ta ställning och kan medföra en större variation i svaren. Om författaren 

valt en neutral mittpunkt i svarsalternativen kunde det visat om studiedeltagarna inte hade 

någon åsikt i frågan. Författaren har i efterhand funderat om ett till svarsalternativ 

eventuellt skulle gjort skillnad och kunnat påverka resultatet. Steget från litet till stort 

kunde minskats genom att ha ett svarsalternativ med ganska stort och då breddat svaren 

ytterligare. En risk med att enbart ställa attitydfrågor är enligt Trost (2012) att 

studiedeltagarna till slut svarar på måfå och inte noterar vad svarsalternativen egentligen 

handlar om. Författaren noterade denna effekt vid inmatning av data, att det i majoritet 

förekom samma svar i enkäterna under samma frågeställning.  

 

Enkäten som verktyg har sina begränsningar eftersom de fasta svarsalternativen inte ger 

möjligheter till uppföljande frågor samt ovisst om undersökningspersonen tolkat och svarat 

som författaren menat. Reliabilitet anger graden av samstämmighet och pålitlighet av ett 

mätinstrument (Polit & Beck, 2016). Bedömning av en enkäts mätprecisionen, hur 

enkätfrågorna klarat av att mäta det som avses, är komplext och kräver goda kunskaper 

inom forskningsmetodik. Det finns ett flertal mätteorier och mät-modeller som kan bedöma 

reliabiliteten vid mätningar baserade på enkätdata. Ett uppenbart sätt att mäta reliabilitet är 

att låta samma individer besvara exakt samma frågor minst två gånger (test-retest) och 

därefter beräkna sambandet mellan de två gångerna (Berntson et al., 2016). Författaren 

ansåg att metoden inte skulle vara praktiskt genomförbar, inom ramen för en 

magisteruppsats, samt i sig inte visa på kvaliteten på enkätens frågeställningar. Författarens 

erfarenhet och kunskaper av enkätmetodik har betydelse för studiens validitet och 

resultatets tillförlitlighet. Ett validerat och väl känt instrument är att föredra och höjer en 

studiens validitet (Kristensson, 2014). Valet att framställa en egen enkät kunde således 

påverka studiens resultat och minska antalet studier att jämföra resultatet med. Författaren 

var medveten om detta och lade därför extra vikt och noggrannhet vid urval, 

frågekonstruktion och studiens upplägg. 

 

Planeringen av datainsamling och distribution av enkäter är en viktig del i kvantitativa 

studier och påverkar i hög grad de resultat som framkommer (Kristensson, 2014). Innan 

kopiering och utlämning av enkäterna kontrollerade författaren att enkätens utformning såg 

korrekt ut. Tidsaspekten vid en enkätundersökning kan påverka kvaliteten på studien och 

därmed dess resultat (Berntson et al., 2016).  
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Författaren valde att begränsa antal frågor i enkäten, för att enkäten skulle kunna besvaras 

inom cirka 10 minuter, vilket kunde bidra till högre svarsfrekvens. För att motivera 

undersökningspersonerna till deltagande och för att minska externt bortfall skickade 

författaren ut ett mail med övergripande information om studien och planering för 

distribution till sjuksköterskornas funktionsbrevlåda/mail veckan innan påbörjad 

datainsamling. Datainsamlingen begränsades till tre veckor och två påminnelser skickades 

ut med en veckas mellanrum via mail. När en enkät skickas per post eller mail menar Polit 

och Beck (2016) att författaren aldrig kan vara helt säker på att det är just den 

undersökningspersonen som svarar på enkäten. För att säkerställa att enkäten besvarades 

av rätt person och endast en gång per person kodades enkäten och lämnades ut personligen. 

För att säkra processen att enkäten besvarades av rätt person, hade författaren en 

avprickningsmetod både vid utlämnandet och emottagandet av besvarade enkäter. Vid 

utlämnandet av enkät bifogades ett frankerat svarskuvert. Rutinen som författaren planerat 

fungerade förutom att ett svarskuvert hade otillräcklig frankering, då flera enkäter 

skickades i samma svarskuvert.  

 

Platsen för studien kan påverka studiedeltagarna, medverkan och därmed resultatet (Polit 

& Beck, 2016). Författaren valde att lämna ut enkäterna till undersökningspersonernas 

arbetsplats. Verksamhetschef gav sitt godkännande att enkäten fick fyllas i på arbetstid, 

vilket kan ha påverkat svarsfrekvensen positivt. Att lämna ut enkäten vid 

områdesarbetsplatsträff eller vid SÄBO-träffar, där alla sjuksköterskor inom SÄBO bjuds 

in, hade varit tidsbesparande för författaren. Dessa träffar äger rum med långa intervall och 

var inte inplanerade vid tiden för studien, varav tidsaspekten blev avgörande för valt 

distributionssätt eftersom tidsramen för studien var begränsad.   

 

Svenska palliativregistret är det nationella kvalitetsregister som inom palliativ vård får en 

allt större betydelse beträffande utveckling och uppföljning av svensk hälso- och sjukvård. 

Kraven för att följa upp resultat ökar och en fördel med Svenska palliativregistret är att det 

mäter åtta av Socialstyrelsens nio indikatorer (Socialstyrelsen, 2013a). Begränsningar i 

registret är bland annat att omvårdnadsvariabler inte mäts i tillräcklig utsträckning 

(Hommel et al., 2013) och att information om särskilda palliativa insatser saknas 

(Socialstyrelsen, 2013a). Täckningsgraden har betydelse för registrets trovärdighet. 

Författaren funderar över de 34 procent av patienterna som inte registrerades under 2015, 

vilka diagnosgrupper de tillhörde och vilka symtom de hade samt vilken palliativ vård de 

erbjöds. Enligt Hommel et al. (2013) har uppföljning av det egna resultatet från registret 

varit bristfälliga. För att den palliativa vården verkligen ska bli bättre är det enligt 

Socialstyrelsen (2013a) en förutsättning att öka antal registrerade dödsfall, samt att det 

egna resultatet blir en integrerad del av det kliniska arbetet och successivt förbättra rutiner 

och vårdens innehåll. Författarens erfarenhet är att det saknas organisatoriska 

förutsättningar att arbeta med sina registerdata, men när registret används enligt dess 

huvudsyfte kan dess feedback som samråder med Lindblom et al. (2012) ge inspiration och 

motivation till en förändringsprocess inom SÄBO. 

 

Bortfallsanalys 

Enligt Berntson et al. (2016) finns det många olika orsaker till bortfall vid enkätstudier. Ett 

systematiskt bortfall kännetecknas av att ämnet inte intresserar eller att studiepersonerna 

inte ser nyttan med att besvara enkäten, vilket kan det vara skäl till att inte svara. Det kan 

vara en prioriteringsfråga eller en tidsbrist som påverkar, vilket räknas som ett 

slumpmässigt bortfall (Berntson et al., 2016). Resultatet visade att 17 personer inte svarade 

på enkäten, vilket motsvarade externt bortfall på 25 procent.  
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Författaren fick mail och förklaring till externt bortfall av åtta studiedeltagare och de skäl 

som uppgavs till att svar uteblev var tidsbrist på grund av korttidsfrånvaro. En 

sammanställning av distributionen av enkäter visade att författaren lämnade ut 44 (65%) 

enkäter och enhetscheferna lämnade ut 24 (35%) enkäter. Av dessa besvarades 38 enkäter 

som var utdelade av författaren, vilket motsvarade 86 procent och 13 enkäter som var 

utdelade av enhetscheferna, vilket motsvarade 54 procent. Om författaren själv lämnat ut 

alla enkäter, vilket bedömdes som minst påverkansbart tillvägagångssätt, kunde det ha 

påverkat svarsfrekvensen samt enligt Polit och Beck (2016) underlättat för en 

generalisering och att möjliggöra för annan person att kunna kopiera genomförandet av 

studien. Internt bortfall innebär obesvarade frågor inom enkäten, vilket kan bero på 

enkätens struktur och upplägg alternativt förståelse av frågor och svarsalternativ (Berntson 

et al., 2016). Resultatet visade att inget internt bortfall förelåg. Enkätens utformning, att en 

pilottest genomfördes och att en påminnelse att kontrollera att alla svar var ifyllda 

avslutade enkäten, kan ha påverkat att alla frågor i alla 51 enkäter besvarades och bidrar 

enligt Berntson et al. (2016) att säkerställa studiens validitet. 

 

Dataanalysmetod 

Vid deskriptiva studier påverkas studiens reliabilitet av hur kvantitativa data matas in och 

kan definieras som ett mått på mätsäkerhet eller frånvaro av mätfel (Kristensson, 2014; 

Polit & Beck, 2016). Vid enkätstudier och stor datamängd är det avgörande att författaren 

har god struktur och är noggrann. Då någon tillgång till statistikprogram eller statistiker 

inte fanns att tillgå inom verksamheten eller via Sophiahemmet Högskola, bearbetades data 

på manuell nivå. Författaren matade in enkätsvaren i datatablån och dubbelkontrollerade 

att införda data var korrekt ifyllda samt att gjorda beräkningar dubbelkontrollerades av 

utomstående. Om statistikprogram nyttjats hade det varit både tidsbesparande och 

säkerställt statistiska beräkningar. Eftersom författaren saknade erfarenhet och kunskap av 

Excel- och statistikprogram som SPSS, valdes datatablå Word tabeller och 

beräkningsmetoder som för författaren var väl kända. Författaren bedömde att 

införskaffande och inlärning av nya dataprogram hade varit tidskrävande och inte 

ekonomiskt försvarbart, samt att den deskriptiva statistiska bearbetningen som utförts 

kunnat besvara studiens frågeställning. Eventuellt hade fler och mer avancerade 

beräkningar kunnat lyfta studiens resultat. Björk (2011) belyser att den deskriptiva, 

beskrivande statistiken, är viktig för att läsaren ska få en överblick över datamaterialets 

sammansättning och därmed kunna upptäcka eventuella skevheter och direkta 

felaktigheter.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden beaktades och riktlinjer enligt Vetenskapsrådet (2011) tillämpades 

vid val av ämne, datainsamling och bearbetning av resultat. Ämnet får anses uppfylla 

nyttjandekravet mot bakgrund av att tidigare forskning har kunnat påvisa att 

sjuksköterskors utbildningsbehov för symtomhantering vid palliativ vård inom SÄBO är 

ett viktigt ämne att studera, för att patienter med palliativa behov ska få den 

symtomlindring de behöver (Friedrichsen, 2012a; Myredal et al., 2016; Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2016; Seymour et al., 2010; Socialstyrelsen, 2013a; 

Socialstyrelsen 2015; Socialstyrelsen, 2016a; Socialstyrelsen, 2016c;  Strang, 2012a; 

Svensk sjuksköterskeförening, 2014; Watts, 2014; White & Coyne, 2011; Wijk & Grimby, 

2008). Riktlinjer följdes om information, samtycke, konfidentialitet genom att 

verksamhetschef skriftligt godkände genomförandet av studien. Alla 

undersökningspersoner fick forskningspersonsinformation och medverkan var frivillig 

samt att studiedeltagarna gavs möjlighet att ta del av studiens resultat.  
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Ingen av undersökningspersonerna valde att avbryta sitt deltagande efter inlämnad enkät. 

Under hela studien förvarades insamlat datamaterial inlåst och användes endast för 

studiens syfte, efter studiens avslut och godkännande makulerades allt material. Författaren 

förde forskningsprotokoll, där frågeställningar noterades löpande och etiska 

ställningstagande gjordes tillsammans med handledaren och kurskamrater vid 

grupphandledning. Detta var ett värdefullt arbetssätt eftersom uppkomna frågeställningar 

inte glömdes bort. Författaren var medveten om att frågorna i enkäten kunde väcka känslor 

av skuld hos undersökningspersonerna, om de uppskattade sitt utbildningsbehov som stort. 

En avvägning att studiens resultat kunde bidra med att ge en övergripande bild av vilka 

utbildningsinsatser för symtomhantering vid palliativ vård som behöver prioriteras till 

sjuksköterskor inom SÄBO och därmed utveckla och expandera kunskap var vägledande. 

De grundläggande etiska principerna autonomi, att göra gott, att inte skada och rättvisa var 

vägledande under hela arbetet. Både undersökningspersonerna och författaren kunde 

genom medvetenhet att de var med i en studie påverka studiens resultat.  

Resultatdiskussion  

Studiens huvudfynd visade att 92 procent hade ett stort eller mycket stort utbildningsbehov 

av generell symtomskattning med symtomskattningsinstrument, ESAS och IPOS. En 

majoritet av studiedeltagarna, 67 till 86 procent, hade ett stort eller mycket stort 

utbildningsbehov av komplexa palliativa symtom inom diagnosgrupperna hjärtsvikt, KOL, 

ALS och tumörsjukdomar. Områden där majoriteten av studiedeltagarna, 61 till 67 procent, 

hade inget, mycket litet eller litet utbildningsbehov var läkemedel och 55 till 65 procent 

hade mycket litet eller litet utbildningsbehov av allmän palliativ symtomlindring. 

 

Demografi och organisatoriska förutsättningar till fortbildning 

Hos de 51 studiedeltagarna var medelvärdet av ålder 45 år med variation mellan 22 till 65 

år. Sjuksköterskorna hade olika lång erfarenhet både i sjuksköterskeyrket och arbete inom 

SÄBO. Medelvärdet sedan sjuksköterskeexamen var 16,6 år med variation mellan 0,5 år 

till 44 år och medelvärdet av antal år som sjuksköterska inom SÄBO var 10,6 år, med en 

variation mellan 0,5 år till 33 år. Eftersom patienten är beroende av att sjuksköterskor har 

kunskaper inom palliativ vård, har sjuksköterskornas personliga erfarenheter och tillgång 

till utbildning och fortbildning betydelse för vilken vård patienter med palliativa behov får 

(Dunn et al., 2005; Unroe et al., 2015; Wilson et al., 2016). Detta samråder med studier 

som visar att sjuksköterskor som vårdar patienter med palliativa behov eller som vårdar 

patienter med obotliga sjukdomar inom SÄBO har en central och mångfasetterad roll. 

Arbetet inom SÄBO är avancerat och komplext, vilket även medför ett stort ansvar.  

Sjuksköterskor kan uppleva svårigheter att rådgöra med läkare och kollegor, vilket kan 

medförda känslor av ensamhet. Även erfarna sjuksköterskor behöver fortlöpande 

utbildning och stöd, inom området palliativ vård (Carlsson et al., 2014; Strang, 2012a). 

White och Coyne (2011) visade i sin undersökning att oavsett sjuksköterskors ålder eller 

utbildningsnivå rankades symtombehandling som viktigaste hörnstenen och att 99 procent 

av sjuksköterskorna ansåg att fortlöpande utbildning i palliativ vård var nödvändig. Benner 

(1993) betonar att sjuksköterskors kunskaper och erfarenheter är unika för yrkesgruppen 

samt är mycket komplex, där både vetenskap och praktiskt kunnande utgör basen för 

sjuksköterskekompetensens utveckling.  
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Ett av de fyra ledorden i den palliativa vårdens värdegrund är kunskap (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2016). Inom SÄBO vårdas personer, med behov av allmän 

och specialiserad palliativ vård, som har vanligt förekommande och komplexa symtom 

(Socialstyrelsen, 2013a), vilket ställer stora krav på sjuksköterskornas 

omvårdnadskunskaper (Friedrichsen, 2012a). Organisatoriska förutsättningar, med tillgång 

till specialiserad palliativ konsultfunktion, är en förutsättning att personerna med palliativa 

behov ska få den symtomlindring de behöver (Svenska palliativregistret, 2015). 

Socialstyrelsen (2016a) pekar på betydande skillnader i kommunernas palliativa vård, där 

förutsättningarna för en god vård är fortbildning.  

 

Resultatet visade att 69 till 75 procent av studiedeltagare gått interna utbildningar, som 

berör palliativ vård. Andelen som gått annan utbildning inom palliativ vård var 14 procent. 

Resultatet belyser att organisationens val av utbildning och fortbildning kan vara av 

betydelse. Författaren, som har kännedom om de interna utbildningar som erbjuds i 

kommunen, anser att utbildningsmaterialets innehåll har brister i sin evidens, vilket 

påverkar dess validitet. Kommunens interna utbildning ”Vård i livets slut” har inte 

uppdaterats i takt med nya forskningsrön och implementering av uppdaterat palliativt 

vårdprogram och riktlinjer saknas. Detta kan påverka utbildningsmaterialets innehåll och 

därmed de kunskaper som sjuksköterskorna och övrig vårdpersonal fått. Utöver denna 

utbildning har endast kortare och sporadiska föreläsningar förekommit, varav ingen 

kontinuerlig fortbildning inom palliativ vård erbjudits i kommunen och detta kan enligt 

Socialstyrelsen (2016c) medföra att sjuksköterskor med bristfällig kompetens i palliativ 

vård kan skapa en osäkerhet hos både patient och närstående.  

 

Av de studiedeltagare som hade vidareutbildning/specialistutbildning, 24 procent, var 10 

procent mellan 57 till 65 år. Detta för tanken till hur kompetensförsörjning inom 

organisationen påverkas om en stor andel sjuksköterskor försvinner på grund av 

pensionsavgångar eller val att sluta i verksamheten av andra skäl. Ett konkret exempel är 

när kommunen införde LCP år 2010 och 2012, då utbildades all vårdpersonal inom SÄBO 

allmänt om palliativ vård och specifikt om LCP. Ett 20-tal LCP-kontaktssjuksköterskor 

utbildades med en 30-timmars webutbildning. Under åren som gått sedan dess har flertalet 

LCP-kontaktsjuksköterskor lämnat sitt uppdrag inom SÄBO. Detta innebär att det i 

dagsläget endast är kvar ett fåtal av dessa LCP-kontaktssjuksköterskor, som kan 

upprätthålla möjligheten till fortbildning inom enheten. För att säkra framtidens 

kompetensförsörjning inom SÄBO finns olika hanteringssätt. Regeringen (2017) satsar 

30 000 000 kronor på att stimulera fler sjuksköterskor att vidareutbilda sig, inom det 

prioriterade området vård av äldre, vilket på lång sikt kan bidra till att upprätthålla en god 

vård i livets slutskede för personer med palliativa behov. Hittills har kommunen förlitat sig 

till sjuksköterskors egenansvar för sin kompetensutveckling, när inte 

vidareutbildning/specialistutbildning erbjudits eller finansierats. Med framtidens brist på 

sjuksköterskor kan val av arbetsgivare vara förbehållet de som satsar på utbildning. Benner 

(1993) understryker behovet av en systematisk karriärutveckling för sjuksköterskor. 

Benner menar vidare att riskerna att sjuksköterskorna lämnar yrket kan motverkas och bör 

vägas mot de vinster fortlöpande utbildning och tillvaratagande av sjuksköterskornas 

kliniska erfarenhet innebär.  
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Det finns tillfällen inom den palliativa vården, när strukturerade vårdmodeller kan ge stöd 

och bidra till en högkvalitativ vård (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Benner 

(1993) menar att under sjuksköterskors utveckling från novis till expert måste de i början 

av sin utveckling förlita sig på regler och strukturerade riktlinjer. ”De känner inte till vad 

de inte känner till och de har begränsade kunskaper om hur de ska lära sig detta” (Benner, 

1993, s. 154). Brännström et al. (2015) har funnit att LCP kan vara ett användbart 

instrument vid livets slutskede inom SÄBO, med förutsättning att adekvat utbildning och 

noggrann uppföljning finns inom organisationen. Detta samråder med Socialstyrelsen 

(2016c), som bedömer att kunskapsunderlag med vårdprogram och behandlingsriktlinjer 

behövs inom kommunernas hälso- och sjukvård. Det är dock inte alltid att strukturellt stöd, 

utbildning och erfarenhet inom yrket, innebär ökad kompetens. Benner (1993) menar att 

det inte är alla sjuksköterskor förunnat att bli experter. Att möta döende och hantera fysiskt 

lidande kan vara svårt, där förutsättningar att utvecklas som sköterska kan påverkas av 

olika faktorer från nybörjare (Cooper & Barnett, 2005; Lundh Hagelin et al., 2016; Watts, 

2014) till expertsjuksköterska (Dunn et al., 2005). En möjlighet till utveckling av palliativ 

vård är att tillvarata befintlig kompetens inom organisationen (Friedrichsen, 2012a). Även 

Benner (1993) menar att exempelvis nya sjuksköterskor ibland uppfattas som mindre 

kompetenta än vad som egentligen är fallet. Kommunen där studien ägde rum har som 

målsättning under 2017 att fasa ut LCP och implementera NVP. Författarens erfarenheter 

är att ett strukturellt stöd kan vara ett värdefullt instrument och kunskapsunderlag inom 

SÄBO, samt kan bidra till att förbättra resultaten i Svenska palliativregistret.  

 

Utbildningsbehov av symtomskattningsinstrument och farmakologisk symtomlindring 

Enkätstudiens resultat visade att 92 procent hade ett stort eller mycket stort 

utbildningsbehov av generell symtomskattning med symtomskattningsinstrument, ESAS 

och IPOS. Andelen som skattade stort eller mycket stort utbildningsbehov av 

smärtskattningsinstrument, VAS och APS, var 24 till 26 procent. Skattning att inget 

utbildningsbehov av smärtskattningsinstrument förelåg hos 14 till 20 procent. Författaren 

anser att resultatet kan sättas i sammanhang med kommunens verksamhetsplanering med 

målsättning och uppföljning. Kommunen har som målsättning att andelen som ska 

smärtskattas med validerat smärtskattningsinstrument är 100 procent. Resultat i Svenska 

palliativregistret visade att andelen utförd validerad smärtskattning 2016 var 65 procent. 

Detta kan ställas i förhållande till att ingen målsättning funnits för generell 

symtomskattning med validerat symtomskattningsinstrument, exempelvis ESAS eller 

IPOS, samt att resultatet i Svenska palliativregistret visade för 2016 att andel med 

dokumenterad symtomskattning var 31,6 procent.  

Vid införandet av en strukturerad vårdmodell med symtomskattningsinstrument behövs 

upprepade utbildningstillfällen. För att tankesättet ska hållas levande över tid, måste alla 

personalkategorier anamma tankesättet (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). 

Enligt Socialstyrelsen (2016a) skiljer sig smärtskattning under sista levnadsveckan mellan 

olika diagnosgrupper, där demenssjukdom, hjärtsjukdom, lungsjukdom, stroke och övriga 

diagnoser får färre skattningar jämfört med cancer. Tidigare studier visar på olika resultat 

inom området smärtskattning inom SÄBO, där Manias, Gibson och Finch (2011) fann att 

en intervention med strukturerad utbildning till sjuksköterskor i smärtbedömning och 

införande av smärtskattningsinstrument, gav statistisk signifikans avseende förbättringar i 

smärtintensitet och val av smärtbehandling hos patienter på en geriatrisk enhet. 

Sjuksköterskorna föredrog VAS och APS vid smärtskattning och en uppföljning efter tre 

månader visade att sjuksköterskorna fortfarande använde smärtskattningsinstrument i 

högre grad i interventionsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen (Manias et al., 2011).  
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I motsats till Manias et al. (2011) fann Ersek et al. (2016) ingen skillnad mot kontrollgrupp 

vid en intervention att införa smärtskattning och följa kliniska rekommendationer och 

riktlinjer för symtomlindring av smärta inom SÄBO. Studien visade endast en liten 

förbättring i rapporterad smärtintensitet. Komplexiteten att implementera 

utbildningsinterventioner inom SÄBO belystes (Ersek et al., 2016).  

 

Majoriteten av studiedeltagarna, 66 till 67 procent, hade inget, mycket litet eller litet 

utbildningsbehov av läkemedel vid palliativ vård i livets slutskede. Andelen som skattade 

sitt utbildningsbehov som stort eller mycket stort uppgick till 33 till 39 procent. Författaren 

undrar om den struktur LCP inneburit, med rekommenderade läkemedel vid livets 

slutskede, kan ha bidragit till att majoriteten av studiedeltagarna anser sig ha ett ringa 

utbildningsbehov inom området läkemedel. Dock anser författaren att 33 till 39 procent var 

en relativt hög siffra för andelen som skattat stort eller mycket stort utbildningsbehov, 

eftersom sjuksköterskor inom SÄBO enligt Jansen, Schaufel och Ruths (2014) ofta 

hanterar dessa läkemedel. Tjugofem procent av studiedeltagarna hade inte gått kommunens 

interna utbildning ”Infusionspump utbildning för sjuksköterskor”, vilket kan påverka 

möjligheten för patienter med palliativa behov att få kontinuerlig symtomlindring. Förutom 

kunskap om själva läkemedlen behöver sjuksköterskor inom SÄBO andra kunskaper inom 

området som berör läkemedelshantering. Författaren har funderat om frågeställningarna i 

enkäten skulle formulerats annorlunda, samt hur resultatet då skulle sett ut. Exempelvis 

efterfrågat utbildningsbehov kring konvertering från peroral till subkutan behandling, 

utsättningssymtom och läkemedelsbiverkningar. Detta är viktiga kunskaper för 

sjuksköterskor inom SÄBO (Lindqvist et al., 2013; Lundgren, 2010; Socialstyrelsen, 

2016c; Strang, 2012b). I likhet med svenska förhållanden beskriver Fromberg Gorlén, 

Gorlén och Neergaard (2013) palliativ vård på danska SÄBO med fokus på 

symtomlindring och samarbete med läkare. Problemområden identifierades, där bristen på 

tidig planering, korrekt användning av läkemedel och specifik kunskap om palliativ vård 

samt samarbete med läkare var viktiga förutsättningar för att uppnå god vård i livets 

slutskede på SÄBO. Det var mycket tydligt att de sjuksköterskor som hade fått utbildning i 

palliativ vård kände sig säkrare (Fromberg Gorlén et al., 2013). 

 

Utbildningsbehov av allmänna och komplexa symtom  

En majoritet skattade sitt utbildningsbehov som mycket litet eller litet, 55 till 65 procent, 

inom området allmän palliativ symtomlindring. Ett exempel som tyder på att enkätstudien 

skulle kunna vara ett komplement till Svenska palliativregistrets resultat, var att 43 procent 

av studiedeltagarna skattade sitt utbildningsbehov av symtomlindring av rosslig andning 

som stort eller mycket stort och resultat i Svenska palliativregistret visade att 78,2 procent 

var lindrad från rosslig andning. Här föreligger ett utbildningsbehov inom ett område som 

även visar att 21,8 procent av patienterna inte fått fullgod symtomlindring.  

 

Svenska palliativregistret visade kommunens resultat för 2016 av andel dokumenterad 

smärtskattning 65 procent, lindrad smärta 93,2 procent och förekomst av stark smärta 12,5 

till 34,8 procent. Detta ger en hänvisning om att förbättringsområden finns inom området 

symtomlindring av smärta. Författaren anser att skattning av smärta och övriga symtom är 

värdefullt, men ändå inte fångar helheten och patientens ”total pain”. 

Smärtskattningsinstrument mäter främst fysisk smärta och dess intensitet men inte dess 

psykiska, sociala eller existentiella karaktär. Mehta och Chan (2008) menar att 

sjuksköterskor har de unika förutsättningarna för att identifiera och behandla smärta, men 

att förståelsen av samtliga dimensioner av ”total pain” är nödvändigt för att effektivt kunna 

symtomlindra smärta i livets slutskede.  
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Wijk och Grimby (2008) påtalar betydelsen av att eliminera smärta hos äldre som första 

prioritet. Först när smärta var lindrad kunde andra behov, psykologiska, sociala och 

andliga, tillgodoses. Sandvik et al. (2014) undersökte smärta hos personer inom SÄBO. 

Personerna smärtskattades och fick behandling enligt en analgetisk smärttrappa, med 

paracetamol, opioider och medel mot nervsmärta. Studien visade att smärtan minskade 

med minst 50 procent och förväntade biverkningar var få. Studiens slutsats var att smärta 

kan systematiskt utredas och behandlas för personer inom SÄBO.  

 

Majoriteten av studiedeltagarna, 67 till 86 procent, skattade att de hade stort eller mycket 

stort utbildningsbehov av diagnosspecifika komplexa symtom. Resultatet kan synliggöra 

att även personer med komplexa palliativa symtom och diagnosgrupper som kan kräva 

specialiserad palliativ vård är representerade inom SÄBO. Fynden överensstämmer med 

andra studier som visar vikten av att implementera palliativ vård i tidigt skede, oavsett 

diagnos, och att detta kan medföra minskad symtombörda (Brännström & Boman, 2012; 

Hendriks, Smalbrugge, Galindo-Garre, Hertog & van der Steen, 2015; Jansen et al., 2014; 

Meffert et al., 2015; Meffert, Hatami, Xander & Becker, 2015; Seymore et al., 2010). Även 

klinisk specialisering i relation till specifika diagnosgrupper är av yttersta vikt för att 

förvärva omvårdnadskompetens (Benner, 1993). Författaren har i efterhand konstaterat att 

efterfråga utbildningsbehov inom diagnosgruppen demenssjukdom hade varit värdefullt att 

ta med i enkäten. Det är en sjukdom som är obotlig och en vanligt förekommande 

diagnosgrupp inom SÄBO, som enskilt eller tillsammans med andra diagnoser är i behov 

av palliativ vård (Hendriks et al., 2015; Nakanishi & Miyamoto, 2016).  

 

En studie som visar hur mångfasetterat icke-farmakologisk symtomlindring inom palliativ 

vård kan vara, är Lindqvist et al. (2012) delstudie av ett internationellt forskningsprojekt 

(OPCARE9). Forskarna identifierade 914 aktiviteter som utfördes hos patienter med 

cancer under de sista levnadsdagarna. Vårdpersonal fick lista vad de gjorde hos den döende 

och analysen visade att kontakt med den döende och dess närstående, kommunikation 

(även icke-verbal), ritualer samt en estetisk, säker och tilltalande miljö ingick i de 

aktiviteter vårdpersonalen utförde. Behov av fysiska, psykiska, existentiella och sociala 

karaktär sammanvävdes i vardagliga aktiviteter i den helhetssyn som beskrevs av 

vårdgivarna (Lindqvist et al., 2012). Flera studier visar att palliativ symtomlindring i högre 

utsträckning behöver baseras på den palliativa vårdens filosofi och förhållningssätt (Dwyer 

et al., 2011; Seiger Cronfalk et al., 2015; Unroe et al., 2015; Wilson et al., 2016; Österlind, 

Hansebo, Lantz & Ternestedt, 2008), där exempelvis kommunikation och existentiella 

behov behöver lyftas fram (Seiger Cronfalk et al., 2015; Österlind et al., 2008). 

 

Utbildningsinterventioner rörande palliativ vård inom SÄBO 

Eftersom palliativ vård är ett vedertaget begrepp som inte betecknar en vårdnivå, utan en 

sammanfattande benämning på den vård som ges när bot inte längre är möjlig (SOU, 

2001:6), ska den även erbjudas till de mest sjuka äldre som vårdas inom SÄBO (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2016). Regionala skillnader föreligger och i norra Sverige kan 

exempelvis långa avstånd till sjukhus bidra till att färre i livets slutskede läggs in på 

sjukhus och därmed vårdas till livets slut inom SÄBO (Håkanson et al., 2015). God 

palliativ vård är en lagstadgad rättighet som ska erbjudas oberoende av ålder, diagnos eller 

vårdkontext, där symtomlindring är en viktig hörnsten att utgå ifrån (Socialstyrelsen, 

2013a). Eftersom olika diagnoser ger olika sjukdomsförlopp och symtom (Brännström et 

al., 2012; Hyasat & Sriram, 2016; Regionala cancercentrum i samverkan, 2016; Romem et 

al., 2015), behövs god geriatrisk kunskap och specifik kunskap om palliativ vård hos 

vårdgivaren (Socialstyrelsen, 2015).  
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Vården ska utgå från ett helhetsperspektiv, med begreppet ”total pain” som utgångspunkt 

för att inkludera den döendes alla symtom. För att optimera den komplexa 

symtomlindrande behandlingen, ska specialistkompetens och externt stöd från palliativt 

konsultteam involveras när patientens palliativa behov kräver det (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2016). Om patienterna kan få sin vård tillgodosedd inom 

SÄBO (Myredal et al., 2016), kan betydelsen av att följa dem över tid och känna patienten 

väl påverka sjuksköterskornas möjligheter att ge en god palliativ vård (Carlson et al., 2014; 

Casey et al., 2011).  

 

Hur kan då utbildning och fortbildning till sjuksköterskor inom SÄBO förbättras? 

Författaren funderar över vilka strategier som skulle ge bästa resultat för sjuksköterskor 

inom SÄBO och därmed förbättra vården för personer med palliativa behov. Det är en 

utmaning för verksamheterna att kombinera rätt utbildning till rätt personer. Forskningen 

stödjer att palliativ vårdfilosofi, vårdprogram, behandlingsriktlinjer och strukturerade 

vårdplaner bör integreras i utbildningssatsningar. Bias som författaren noterat under 

studien var att förutsättningarna för sjuksköterskorna inom SÄBO ser mycket olika ut. 

Exempelvis kan organisatoriska förutsättningar, som att alla yrkesgrupper inom kommunen 

har olika chefer, försvåra vid beslut som rör teamarbete inom palliativ vård. Benner (1993) 

menar att sjuksköterskor utvecklar successivt ett professionellt kunnande där en rad 

faktorer kan underlätta eller hindra utvecklingen. Organisatoriska strukturer bör eftersträva 

stabilitet och Benners forskning stödjer strukturerad utbildning, klinisk handledning och 

mentorskap som framgångsfaktorer. Sjuksköterskorna själva har ett egenansvar i sin 

profession att de i en aktiv process förfinar och förändrar förutbestämda teorier, 

föreställningar och idéer när de ställs inför verkliga omvårdnadssituationer. Benner menar 

vidare att all praktik är avsevärt mer komplicerad än vad som kan beskrivas med hjälp av 

formella modeller, teorier och handböcker (Benner, 1993).  

 

Studier som visar olika interventioner kan exemplifiera den komplexa utmaning detta 

innebär. Studier som funnit att närvaro av en aktiv policy och värdegrund rörande palliativ 

vård inom SÄBO kunde påverka sjuksköterskors kunskaper och attityder och kunde 

påverka implementering och symtomlindrande interventioner för de döende (Nakanishi & 

Miyamoto, 2016; Unroe et al., 2015; Wilson et al., 2016). Seiger Cronfalk et al. (2015) har 

funnit att ett strukturerat utbildningsprogram för sjuksköterskor verksamma inom SÄBO 

stärkte dem och gav positiva erfarenheter då de fått ny kunskap och insikt i palliativ vård, 

men att sjuksköterskorna behövde ytterligare utbildning i palliativ vård och stöd i sitt 

dagliga arbete. Friedrichsen, Heedman, Åstradsson, Jakobsson och Milberg (2013) har 

utvärderat om en kortare kurs i palliativ vård kunde ha betydelse, för bland annat 

sjuksköterskor inom SÄBO. Utbildningen var en tre timmars kurs, innehållande 

föreläsning och gruppdiskussioner kring patientfall. Utvärderingen visade att 78 procent av 

kursdeltagarna även efter tre månader hävdade att kursen var betydelsefull i deras arbete 

med vården av döende patienter, med förbättringar av symtombehandling med 37 procent. 

Kursdeltagarna sammanförde sin tidigare yrkeserfarenhet med den nya kunskapen inom 

området palliativ vård, vilket gav en upplevelse av trygghet. Studier som undersökt om 

nyckelpersoner inom palliativ vård kan påverka den palliativa vården har gett olika 

resultat. Seiger Cronfalk et al. (2015) menar att införa nyckelpersoner inom palliativ vård 

är det mest fördelaktiga sättet att underlätta inlärningen av palliativ vård inom SÄBO, i 

jämförelse med att utbilda all vårdpersonal. Witkamp, van Zuylen, van der Rijt och van der 

Heide (2016) har undersökt om ”nurse champions” (sjuksköterske-mästare) kunde påverka 

livskvaliteten och symtombördan hos döende de tre sista levnadsdagarna. Men där fann 

forskarna ingen skillnad av livskvalitet eller lindring av symtom av interventionen. 
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Slutsatsen var att komplexiteten av palliativ vård kanske kräver mer intensiv och längre 

utbildning för sjuksköterskorna (Witkamp et al., 2016). Kaasalainen et al. (2013) belyser 

sjuksköterskors betydelse för döende inom SÄBO och att det är komplext och kräver 

mångfacetterade geriatriska kunskaper och erfarenhet. Unroe et al. (2015) menar i motsats 

till forskare som förordar nyckelpersoner att all personal som vårdar patienter med 

palliativa behov behöver teoretisk fortbildning och praktisk träning för att underhålla sin 

kompetens. Cao et al. (2015) belyser vikten av att de som arbetar inom geriatrik även 

behöver vara förberedda att jobba med palliativ vård och fann att rotation mellan 

avdelningar och övning av palliativ vård under utbildningen kunde ge värdefull kunskap 

och erfarenhet.  

Beredskap för förändring 

Socialstyrelsen (2013b) menar att om viljan att förändras är låg är också förutsättningarna 

att lyckas genomföra en förändring låga. Socialstyrelsen har utarbetat ett enkätverktyg, 

Beredskap för förändring (BFF), som mäter en organisations förutsättningar att genomföra 

ett framgångsrikt förändringsarbete. Genom att undersöka faktorer som motivation till 

förändring, resurser, personalens egenskaper och förmågor och organisationsklimat ger det 

information om vilken enhet som har bäst förutsättningar att införa ett nytt arbetssätt. 

Enkäten indikerar även problem som behöver åtgärdas innan det är meningsfullt att starta 

ett förändringsarbete. Enkäten mäter uppskattat utbildningsbehov och om personalen har 

den kompetens som krävs samt om det ges utrymme för regelbunden fortbildning 

(Socialstyrelsen, 2013b). Författaren ser vinning i att undersöka dessa förutsättningar inom 

SÄBO. Om en validerad enkät, exempelvis BFF, använts i studien hade verktyget haft 

högre reliabilitet (Polit & Beck, 2016) och därmed hade studien haft högre validitet 

(Kristensson, 2014). En nackdel hade varit att resultat hade varit mer generellt än 

författarens resultat, som fångat lokala förutsättningar som kan bidra med en övergripande 

bild av vilka utbildningsinsatser som behöver prioriteras för sjuksköterskor verksamma 

inom SÄBO. Författaren anser att studiens uppbyggnad stämmer överens med teoretiska 

antaganden som gjorts, det Polit och Beck (2016) beskriver som begreppsvaliditet, det vill 

säga teoretisk validitet.  

Slutsats  

För att möta den döendes allmänna och komplexa behov av symtomlindring kan studien 

bidra med en övergripande bild av vilka utbildningsinsatser för symtomhantering vid 

palliativ vård, som behöver prioriteras för sjuksköterskor inom SÄBO. Enkätstudiens 

resultatet kan utgöra ett komplement till Svenska palliativregistrets resultat och därmed 

bidra till en systematisk utvärdering och kvalitetssäkring av den palliativa vården. Det 

finns utrymme till förbättringar kring flera områden, men prioritet är utbildning av generell 

symtomskattning med symtomskattningsinstrument och symtomlindring av 

diagnosspecifika komplexa symtom. Studien väcker frågor kring kvaliteten på de 

utbildningar inom palliativ vård som kommunen erbjuder, hur befintlig kompetens 

tillvaratas i verksamheten och hur utbildning och fortbildning för sjuksköterskor inom 

SÄBO kan utvecklas i framtiden. 

Klinisk tillämpbarhet 

Sjuksköterskor verksamma inom SÄBO behöver kontinuerlig fortbildning under hela sin 

yrkesverksamma tid, där den teoretiska referensramen från novis till expert kan vara 

vägledande vilka individuella utbildningsbehov som behöver tillgodoses.  
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Författarens förhoppning är att studiens resultat kan belysa sjuksköterskors 

utbildningsbehov och utgöra ett komplement till Svenska palliativregistrets resultat samt 

ligga till grund för resonemang för fortsatt lokalt utvecklings- och förändringsarbete kring 

sjuksköterskors utbildningsbehov. En integrerad uppföljning av resultat i det kliniska 

arbetet kan motivera till förändring av arbetssätt och förbättra vården, varav en utveckling 

av detta arbete lokalt på varje SÄBO vore värdefullt. Det vore intressant att komplettera 

enkätens resultat med fokusgruppintervjuer på respektive SÄBO, för att ta del av 

sjuksköterskornas upplevelser kring symtomhantering vid palliativ vård inom SÄBO. 

Författaren ser behovet av en utveckling av en strukturerad evidensbaserad 

utbildningsmodell för sjuksköterskor inom SÄBO. 
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  Bilaga 1 

 

 

 

 
 
 
 

Enkät om sjuksköterskors utbildningsbehov  

av symtomlindring rörande palliativ vård inom särskilt boende 

 

1. Är du     man       kvinna    

 

2. Vilket år är du född? ………. 

 

3. Vilket år tog du sjuksköterskeexamen? ………. 

 

4. Har du gått någon vidareutbildning/specialistutbildning?     Ja        Nej    

 

5. Om du svarat Ja på fråga 4, vilken vidareutbildning/specialistutbildning har 

du gått? ……………………............... 

 

6. Hur många år har du arbetat som sjuksköterska i Xxxxxxxxx kommun 

inom särskilt boende? ………. 

 

7. Har du gått Xxxxxxxxx kommuns interna utbildning ”Vård i livets slut”?          

Ja        Nej        Vet ej    

 

8. Har du gått Xxxxxxxxx kommuns interna utbildning ”Infusionspump 

utbildning för sjuksköterskor”, i Palliativa konsultteamets regi? 

Ja        Nej        Vet ej    

 

9. Har du gått någon annan utbildning i palliativ vård?     

Ja        Nej        Vet ej    

 

10. Om du svarat Ja på fråga 9, vilken/vilka utbildningar har du 

gått?............................................................................................................ 
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11.  Hur uppskattar du ditt utbildningsbehov av symtomlindring i allmän 

palliativ vård inom följande områden: 

 

Utbildningsbehov Inget Mycket  

litet 

Litet Stort Mycket 

stort 

Smärta           

Rosslig andning           

Illamående           

Ångest           

Andnöd           

Förvirring           

 

12. Hur uppskattar du ditt utbildningsbehov av följande 

smärtskattningsinstrument: 

 

Utbildningsbehov Inget Mycket  

litet 

Litet Stort Mycket 

stort 

VAS; Visuell 

Analog Skala 

          

APS; Abbey Pain 

Scale 

          

 

13. Hur uppskattar du ditt utbildningsbehov av följande generella 

symtomskattningsinstrument: 

 

Utbildningsbehov Inget Mycket  

litet 

Litet Stort Mycket 

stort 

ESAS; Edmonton 

Symptom 

Assesment 

System 

          

IPOS; Integrated 

Palliative care 

Outcome Scale 
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14. Hur uppskattar du ditt utbildningsbehov av följande läkemedel vid 

palliativ vård i livets slutskede: 

 

Utbildningsbehov Inget Mycket  

litet 

Litet Stort Mycket 

stort 

Starka opioder           

Midazolam           

Haldol           

Robinul           

 

15. Hur uppskattar du ditt utbildningsbehov av komplexa palliativa symtom 

inom följande områden, som uppkommer inom SÄBO: 

 

Utbildningsbehov Inget Mycket  

litet 

Litet Stort Mycket 

stort 

Hjärtsvikt           

KOL; Kronisk 

obstruktiv 

lungsjukdom 

          

ALS; 

Amyotrofisk 

lateral skleros 

          

Tumörsjukdomar           

 

 

Kontrollera gärna att du svarat på alla frågor i enkäten. 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Inbjudan till Dig att delta i en enkätstudie - 

till sjuksköterskor som är verksamma inom särskilt boende i Xxxxxxxxx kommun 

 

Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskors utbildningsbehov av 

symtomlindring rörande palliativ vård inom särskilt boende (SÄBO). 

 

Bakgrund 

De flesta patienter inom SÄBO har behov av palliativ vård. En god palliativ vård innebär 

att den svarar mot patientens behov, där både allmän och specialiserad vård kan behövas 

för att lindra patientens symtom. Sjuksköterskor som är verksamma inom SÄBO har 

olika kunskap och erfarenhet av symtomlindring rörande palliativ vård, 

utbildningsbehovet ser olika ut. Patienter i livets slutskede är beroende av att 

sjuksköterskor har sådana kunskaper rörande palliativ vård att de kan möta den döendes 

olika behov av symtomlindring.  

 

Information om studien 

Du tillfrågas om deltagande i studien eftersom du är arbetar som sjuksköterska inom 

SÄBO i Xxxxxxxxx kommun. Enkäten tar några minuter att fylla i. Enkäten lämnas ut 

av författaren eller din enhetschef. Ifylld enkät kan lämnas direkt till författaren, 

enhetschefen eller skickas per post i frankerat svarskuvert, senast fredag 13/1. Enkäten 

kommer att vara kodad med en siffra uppe i höger hörn, som endast är till hjälp för att 

sammanställa statistiken och säkerställa att den endast fylls i en gång per sjuksköterska. 

Din medverkan kan bidra med att ge en övergripande bild av vilka utbildningsinsatser av 

symtomlindring rörande palliativ vård som behöver prioriteras till sjuksköterskor inom 

SÄBO. Medverkan är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

att uppge anledning. 

 

Tillstånd att få genomföra studien är godkänd av verksamhetschef Xxx Xxxx. Dina 

enkätsvar och resultatet kommer att förvaras och behandlas så att inga obehöriga 

kommer att kunna ta del av dem. Studiens resultat kommer att presenteras i ett 

självständigt arbete på avancerad nivå på Sophiahemmet Högskola. Efter att studien är 

genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internet på DIVA som är en 

gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och studentarbeten.  

 

Vid övriga frågor om studien är Du välkommen att höra av dig! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Veronica Eriksson                                                        Katarina Holmberg 

Student vid specialistsjuksköterskeprogrammet          Handledare, Sophiahemmet 

högskola med inriktning palliativ vård (60hp)                                          

tel. xxx-xxxxxxx                                                          tel. xx-xxxxxxx                                                                                                                                                       

e-post: xxxxxx@gmail.com                                         e-post: 

xxxxxxxx.xxxxxxxx@shh.se                                         

mailto:xxxxxx@gmail.com
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