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SAMMANFATTNING 
 
Den palliativa vårdens ambition är att lindra symtom vid obotlig sjukdom och att främja 
livskvalitet för patienter och deras närstående vid fysiska, psykologiska, sociala eller 
existentiella behov. Inom den specialiserade palliativa vården finns patienter med komplexa 
symtombilder som i livets slutskede inte kan symtomlindras annat än med hjälp av palliativ 
sedering som behandlingsform. Genom att kontrollerat sänka patientens medvetande minskar 
lidandet och ger patienten möjlighet till en fridfull och värdig död. Sjuksköterskan ansvarar 
för det praktiska utförandet av sederingen och omvårdnaden av patienten tills döden inträder.  

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors reflektioner och resonemang kring 
palliativ sedering i livets slutskede. 

Metoden för arbetet var semistrukturerade intervjuer i fokusgrupper. Inklusionskriterierna var 
legitimerade sjuksköterskor, yrkesverksamma inom den palliativa slutenvården med personlig 
erfarenhet av att ha varit delaktig i beslut, ha iordningsställt och administrerat behandling där 
syftet var palliativ sedering. I föreliggande intervjustudie avsågs en kontinuerlig sedering. 
Dataanalysen genomfördes med hjälp av en kvalitativ manifest innehållsanalys. 

Resultatet består av de fem kategorierna den beslutsfattande processen, läkemedelshantering, 
närståendeperspektiv, sjuksköterskans roll och utbildning. Huvudfynden var osäkerhet och 
kunskapsbrist gällande skillnaden mellan behandlingens avsikt och biverkan av en 
symtomlindrande behandling. Sjuksköterskan upplevde inte beslutet om palliativ sedering 
som känslomässigt belastande när det fanns tydligt stöd i teamets dokumentation och i 
verksamhetens riktlinjer och struktur. 

Slutsatsen är att det finns ett behov av utbildning bland sjuksköterskor gällande palliativ 
sedering, både internt på arbetsplatsen och externt i större forum. Ett sätt att öka 
medvetenheten och kunskapen kring palliativ sedering kan vara att arrangera ett event om 
palliativ sedering med workshops i södra Sverige. Ett annat sätt kan vara möjlighet till 
reflektion i arbetsgruppen där diskussionen med kollegor kan bidra med en ökad trygghet hos 
sjuksköterskan vid ansvar för palliativ sedering. Att få reflektera är betydelsefullt och 
underlättar möjligheten att våga fråga och erkänna osäkerhet inför palliativ sedering. 
 

Nyckelord: Palliativ vård, palliativ sedering, livets slutskede, sjuksköterska, upplevelse. 

 
 



  
  
  

 

ABSTRACT 
 
The ambition of palliative care is to relieve symptoms of uncurable diseases and to support 
the quality of life for both the patients and their families regarding physical, psychological, 
social and existential needs. Towards end of life patients with complex symptoms who can’t 
get enough relief of refractory symptoms but through sedation, can get treatment performed 
by the specialized palliative care. A controlled decrease of consciousness will eliminate the 
suffering and allow the patient to die peacefully and with dignity. The nurse has the 
responsibility of the practical assignments regarding the palliative sedation and the care until 
death occurs. 

The aim of this study was to describe the reflections and reasoning of the nurses concerning 
palliative sedation in the end of life. 

The method in the study was semi-structured interviews in focusgroups. The inclusion criteria 
were registered nurses working in palliative ward care with personal experience of being 
involved in decision-making, preparing and administration of the treatment with the purpose 
palliative sedation. The present study is concerning continuous sedation. The analysis was 
conducted using a qualitative manifest content analysis. 
 
The result consists of the five main categories the decision-making process, handling 
medications, the perspective of family and loved ones, the role of the nursing profession och 
education. The main findings were the nurses’ insecurity and lack of knowledge concerning 
the difference between the purpose of the treatment and the side-effects of a symptom-
reducing treatment. Clear guidelines, accurate documentation and explicit support from the 
team reduced the mental stress of palliative sedation among nurses at a great extent. 

In conclusion, nurses have a need of education concerning palliative sedation, both internal in 
the workplace and external in a wider forum. One way to raise awareness and increase 
knowledge could be to arrange an event about palliative sedation with workshops in the south 
of Sweden. Another approach is getting the possibility of reflection in the team. The 
discussions with colleagues could increase security in nursing when responsible of palliative 
sedation. Reflecting is significant and facilitates the possibility to dare to pose questions and 
admit insecurity about palliative sedation. 

Keywords: Palliative care, palliative sedation, end of life, nurse, experience 
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INLEDNING 
Enligt Världshälsoorganisationen, WHO (2019), är syftet med den specialiserade palliativa 
vården att den legitimerade sjuksköterskan ska utgå från patientens önskan om hur hen vill ha 
det den tid som är kvar i livet, lindra besvärliga symtom och främja livskvalité för patienten 
oavsett om det gäller fysiska, psykiska, sociala eller existentiella behov. 
 
“We cannot take away the whole hard thing that is happening, but we can help to bring the 
burden into manageable proportions” 

(Saunders, 1963). 
 
Inom den specialiserade palliativa vården finns patienter som kan ge uttryck för att inte bli 
tillräckligt symtomlindrade i livets slutskede. Om patientens liv inte får ett värdigt och 
fridfullt slut på grund av plågsamma symtom kan palliativ sedering vara ett alternativ. Det 
medicinska beslutet om palliativ sedering görs av den ansvarige läkaren men är ofta ett 
teambaserat beslut som sker i samråd med patient och närstående. Den palliativa sederingen 
kan ses som en sista möjlighet att hantera och lindra ett lidande men innebär samtidigt att 
patientens kommunikationsförmåga försvinner. En av de svåraste uppgifterna som 
sjuksköterskan möter i sitt arbete är att vårda och möta lidande hos döende patienter och deras 
närstående. Hur påverkas sjuksköterskan av att praktiskt genomföra denna behandling och 
ansvara för uppföljningar, omvårdnadsarbete och att hantera etiska utmaningar kring den 
sederade patienten? Frågeställningarna väckte tankar om att undersöka sjuksköterskans 
reflektioner och resonemang kring palliativ sedering. 

BAKGRUND 

Palliativ vård  
Årligen dör omkring 92 000 människor i Sverige varav cirka 80 procent av dessa personer 
bedöms vara i behov av allmän eller specialiserad palliativ vård (Socialstyrelsen, 2018).  
Palliativ vård ges när patienten inte längre kan bli botad från sin sjukdom och har begränsad 
tid kvar i livet. Palliativ vård inriktar sig på att förebygga och lindra symtom som kan 
uppkomma och har oftast en tidig och en sen fas där den tidiga fasen ofta är lång och den sena 
fasen är kort (Thulesius, 2016). En god palliativ vård utgår från fyra hörnstenar som innefattar 
symtomkontroll, teamarbete, kommunikation och stöd till närstående (Axelsson, 2016). 
WHO:s definition av palliativ vård är “palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar 
till att förbättra livskvalitén för patienter och deras närstående, genom att förebygga och lindra 
lidande genom tidig identifiering, bedömning och behandling av smärta, fysiska, psykosociala 
och andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom” (WHO, 
2019). 
 
Palliativ vård ges både inom allmän och specialiserad sjukvård. Inom allmän palliativ vård 
menas att behoven kan tillgodoses av personal som har grundläggande kunskaper inom 
palliativ vård. Vården kan bedrivas både inom kommunal vård och sjukhusvård. Med 
specialiserad palliativ vård menas att patienten har komplexa symtom och att ett 
multiprofessionellt team arbetar med patienten. Vården bedrivs inom specialiserad palliativ 
verksamhet eller på en enhet där allmän palliativ vård bedrivs med stöd från ett palliativt 
team. Oavsett om det är inom allmän eller specialiserad palliativ vård är det viktigt att ta 
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tillvara kompetensen inom teamet för att kunna ge bästa möjliga vård (Socialstyrelsen, 2016). 
Det är viktigt att hela teamet involveras för att på så vis skapa förutsättningar att förbättra 
patientens livskvalitet under den tid som är kvar i livet (Klarare, Lund Hagelin, Fürst & 
Fossum, 2013). För att kunna kartlägga patientens behov och situation ur olika perspektiv är 
teamarbetet en viktig faktor (Swami & Allen Case, 2018).  
 
Det krävs goda medicinska kunskaper, stor inlevelseförmåga och fantasirikedom för att kunna 
ge en god palliativ vård och det behövs engagemang och omtanke för att hitta effektiv 
symtomlindring och även för att förebygga symtom som kan skapa lidande för patienten 
(Strang, 2012a). Den palliativa vårdens värdegrund kan sammanfattas i fyra ledord; närhet, 
helhet, kunskap och empati. Syftet med vården är att hjälpa patienten att uppnå bästa möjliga 
livskvalité och värdegrunden uttrycker vad som är mest betydelsefullt och måste prioriteras 
före andra värden (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016).  

I korthet innebär begreppet ”närhet” att både vara nära och närvarande i kontakten med 
patienten och de närstående. Genom att ge olika former av stöd kan hela familjen uppleva 
närhet som kan vara till hjälp för att hantera svår sjukdom och död. ”Helhet” innebär att 
tillgodose fysiska, psykologiska, sociala och existentiella behov hos både den sjuke och de 
närstående under vårdtiden. Genom att samarbeta med olika stödjande yrkesgrupper och 
vårdgivare kan vården optimeras och utgöra en helhetsvård. Med ”kunskap” menas den 
utbildning och fortbildning i palliativ medicin och omvårdnad som är en förutsättning för att 
som vårdpersonal kunna främja livskvalité och planera rätt vårdinsatser. ”Empati” innebär ett 
personligt engagemang av vårdpersonalen för den utsatthet som finns i samband med svår 
sjukdom. Förmågan att vara ödmjuk, inkännande och att kunna visa förståelse i den 
professionella yrkesrollen är kännetecknande (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016).  

Patienter med palliativa vårdbehov upplevs ha flera besvärliga symtom samtidigt där smärta, 
fatigue, aptitlöshet, dåsighet och sorg är de vanligast förekommande (Koesel, Tocchi, Burke, 
Yap & Harrison, 2019). Olika symtom i livets slutskede påverkar patientens känsla av 
livskvalité (Tveit Sakse, Hunskår & Ellingsen, 2018; Sholjakova, Durnev, Kartalov & 
Kuzmanovska, 2018). Även andlighet, copingförmåga, existentiell stress, upplevelse av 
mening/meningslöshet och dödslängtan har betydelse för patientens upplevelse av livskvalité 
inom den palliativa vården (Bernard et al., 2017). Genom ett holistiskt perspektiv har den 
specialiserade palliativa vården förutsättningar för en välfungerande omvårdnad även om 
symtombilden hos en patient i livets slutskede kan vara komplex (Filej, Breznik, Kaučič & 
Saje, 2018; Strang, 2012b). 

Palliativ sedering 
Det finns ingen internationellt vedertagen definition av palliativ sedering och det är inte en 
specificerad evidensbaserad medicinsk behandling. I det nationella vårdprogrammet beskrivs 
palliativ sedering som en symtomlindrande åtgärd för en döende patient och innebär 
behandling med läkemedel som avsiktligt påverkar medvetenhets- och vakenhetsgraden och 
ges utifrån patientens önskemål, tillstånd och behov (Regionala cancercentrum i samverkan, 
2016). Den europeiska föreningen för palliativ vård, European Association for Palliative Care, 
EAPC, har arbetat fram ett etiskt ramverk gällande palliativ sedering och formulerat tio 
punkter med syfte att underlätta framtagning och utveckling av riktlinjer (Tveit Sakse et al., 
2017). Vid beslut om palliativ sedering handlar den etiska utmaningen om att göra gott för 
patienten samtidigt som patientens autonomi påverkas av behandlingen (Nelson Bander, 
2017).  
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Forskning har visat att det finns patienter som inte blir symtomlindrade annat än med hjälp av 
palliativ sedering som behandling i livets slutskede (Nelson Bander, 2017; Schildmann, 
Pörnbacher, Kalies & Bausewein, 2018). Palliativ sedering är enbart aktuellt i livets slutskede 
då alla möjligheter till annan symtomlindring ska ha provats utan effekt. De tillstånd som är 
vanligast förekommande vid palliativ sedering är svår dyspné med kvävningskänsla, oro, 
illamående/kräkningar eller smärta som inte är behandlingsbar (Alves, Abril & Neto, 2017; 
Rodrigues, Crokaert & Gastmans, 2018). Patienten kan också ha svår dödsångest eller 
terminal konfusion/delirium med agitation och utåtagerande (Anquinet et al., 2013; Lawlor & 
Bush, 2014; Rodrigues, Crokaert & Gastmans, 2018). 
 
Avsikten med palliativ sedering är att lindra plågsamma symtom när andra 
behandlingsalternativ har visat sig vara otillräckliga i livets slutskede och innebär varken att 
förkorta eller förlänga dödsprocessen (Socialstyrelsen, 2010). Palliativ sedering är endast 
aktuellt när en person har kort, förväntad överlevnad; endast dagar eller maximalt en till två 
veckor kvar att leva och olika läkemedelspreparat och doser kan användas utifrån de 
individuella behoven hos patienten (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016).  
Vid palliativ sedering där målet är att lindra, bör sederingsdjupet styras av att ge lägsta 
möjliga dos för optimal symtomlindring (Maltoni et al., 2012). Patientens överlevnad 
påverkas inte när palliativ sedering ges som symtomlindrande behandling i livets slutskede 
(Maltoni et al., 2012; Mercadante et al., 2009). För att bibehålla patienten symtomlindrad 
måste dock oftast doserna av sederande läkemedel ökas de allra sista dagarna i livet. När 
proportionen mellan symtomlindring och sederande läkemedel får styra finns en klar 
åtskillnad mellan palliativ sedering och passiv dödshjälp (Claessens, Menten, Schotsmans & 
Broeckaert, 2011). 
 

Läkemedel och administrering 
Det sedativa läkemedlet Midazolam i gruppen bensodiazepiner har en kort halveringstid, 
vilket möjliggör dostitrering och balansering av symtomlindring och vakenhet (Eckerdal, 
2012). Läkemedlet Propofol är ett kortverkande intravenöst anestesimedel (Fass, 2017) som 
förekommer inom den specialiserade palliativa vården (Ciaia, Tremellat, Castelli-Prieto & 
Jestin, 2017). Propofol används både för att starta palliativ sedering och för att hålla patienten 
sederad till livets slut. Sjuksköterskor utvärderar tillsammans med teamet att 
Propofolbehandling fungerar “bra” eller “mycket bra” för 90 procent av patienterna och dessa 
patienter bedömdes ha fått en fridfull död (McWilliams, Keeley & Waterhouse, 2010). 
Symtomskattning visar att patienters illabefinnande reduceras under pågående palliativ 
sedering av kontinuerlig karaktär (van Deijck, Hasselaar, Verhagen, Vissers & Koopmans, 
2016). Andra läkemedel som opioider, sömnmedel eller antiepileptika kan påverka 
vakenheten men ökar också risken för plågsamma biverkningar i form av konfusion, 
hallucinos och illamående och ska därför inte användas för palliativ sedering. Vid inslag av 
delirium och för att undvika behovet av snabb dosökning kombineras ofta sedativa läkemedel 
med neuroleptika (Eckerdal, 2012).  
 
Det är vanligt förekommande att patienter som erhåller palliativ sedering som 
behandlingsform även har annan kontinuerlig läkemedelsbehandling via sprutpump som 
exempelvis analgetika (Axelsson, 2016). Palliativ sedering kan ske med hjälp av subcutan 
eller intravenös tillförsel med intermittent eller kontinuerlig administrering. 
Medvetandegraden kan vara mer eller mindre sänkt beroende på vilket typ av symtomlindring 
som läkaren och det delaktiga vårdteamet vill uppnå med hänsyn till patientens tillstånd och 
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behov och behandlingen ska om möjligt ske i samråd med patient och/eller närstående 
(Eckerdal, 2012). Intermittent palliativ sedering innebär att patientens medvetandegrad 
tillfälligt höjs med möjlighet till dialog med patienten om eventuellt ändrad inställning till den 
sederande behandlingen. Kontinuerlig palliativ sedering kan ges när symtomen bedöms 
förekomma permanent (Socialstyrelsen, 2010).  

Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskan inom den palliativa vården beskrivs har flera roller: den relationsskapande, 
den stödjande, den kommunikativa och den koordinerande rollen. Sjuksköterskan bör ha 
förmåga att anpassa sig till patienten med palliativa vårdbehov och kunna lyssna och visa 
empati. I yrkesutövningen försöker sjuksköterskan att balansera patientrelationen för att ge 
tillräckligt stöd och samtidigt hålla en professionell distans. I kommunikationen kan 
sjuksköterskan växla mellan olika ämnen, dimensioner och variera det existentiella djupet 
genom att kognitivt uppmärksamma patientens samtalsbehov eller visa respekt för icke-
verbala uttryck eller tystnad (Friedrichsen, 2012). Kommunikationen med patienten ställer 
höga krav på sjuksköterskan och att fråga och lyssna aktivt kan identifiera problem som 
annars skulle kunna leda till minskad livskvalitet. Det är viktigt att sjuksköterskan tillåter 
patienten att prata om ämnen som patienten själv tycker är viktiga (Slort et al., 2014). ICN:s 
etiska kod vägleder sjuksköterskan i mötet och vårdandet av patienten, också genom att hålla 
etiska diskussioner levande och utvecklandet av god omvårdnad, genom att främja hälsa, 
förebygga sjukdom, återuppta hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017a).  
 
Symtomlindring är en av de fyra hörnstenarna i palliativ vård och inom den specialiserade 
palliativa vården förväntas sjuksköterskan ha stor kunskap och kompetens kring 
symtomlindring (Regionala cancercentrum, 2016). En döende person behöver inte någon 
aktiv behandling för sin sjukdom utan en effektiv symtomlindring, därför är det viktigt att 
sjuksköterskan ser patienten utifrån de fysiska, psykosociala och existentiella behoven för att 
kunna vårda hen på bästa sätt (Filej, Breznik, Kaučič & Saje, 2017). En av utgångspunkterna 
för god symtomlindring är att sjuksköterskan observerar och lyssnar på patienten och ständigt 
gör utvärderingar av insatta behandlingar. På så vis kan eventuella läkemedelsbiverkningar 
upptäckas och smärta och existentiellt lidande kan uppmärksammas (Sacks & Volker, 2015).  
 
Sjuksköterskan har en central roll vid bedömning och utvärdering av symtomkontroll och 
pågående läkemedelsbehandling och för att sjuksköterskan ska kunna göra rätt bedömning 
krävs kunskap och erfarenhet (Wilson et al., 2015). Det är betydelsefullt att sjuksköterskan 
fortsätter att symtomskatta patienten med olika skattningsinstrument trots att patienten är 
sovandes för att kunna utvärdera om pågående behandling är tillräcklig. Att använda ett 
validerat symtomskattningsinstrument är att föredra och som lämpar sig utifrån patientens 
behov. Genom att kontinuerligt symtomskatta patienten ger det möjlighet att utvärdera om det 
är rätt behandling. Det är viktigt att sjuksköterskan fortsätter att symtomskatta patienten trots 
minskad verbal och kognitiv förmåga (Malec & Shega, 2017). Sjuksköterskor upplever att 
smärtskattning kan bidra till ett gemensamt språk mellan vårdpersonalen vid 
överrapporteringen och i dokumentationen (Wikström, Eriksson, Årestedt, Fridlund & 
Broström, 2014). 
 
Specialistsjuksköterskan ansvarar för den avancerade omvårdnaden inom hälso- och 
sjukvården och är en förutsättning för att en säker och jämlik vård ska kunna bedrivas. 
Specialistsjuksköterskan arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket säkerställer 
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vården (SOU 2018:77).  Patienter med palliativa vårdbehov upplever att det är värdefullt att 
sjuksköterskan har specialistkompetens inom området (Conner, Allport, Dixon & 
Sommerville, 2008). 
  
Specialistsjuksköterskan kan med sin närvaro och sin kunskap identifiera patientens behov 
och symtom. Läkaren känner en trygghet i att specialistsjuksköterskan har ökad kompetens 
och efter mötet med patienten kan ge förslag på symtomlindring (Johnson & Ervik, 2018). 
Med sin ökade kompetens kan specialistsjuksköterskan göra bedömningar vid mycket 
komplexa vårdbehov, detta upplevs tryggt för både patient och läkare (Cameron & Johnston, 
2015; Johanson & Ervik, 2018). Specialistsjuksköterskan har kunskapen och förmågan att 
vägleda och stödja patienten och teamet (Cameron & Johnston, 2015).  
Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO, 2019) och Svensk sjuksköterskeförening 
(2019) har utarbetat en kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor inom palliativ vård 
där syftet med kompetensbeskrivningen är att bidra till en god och säker palliativ vård för 
patienten. Specialistsjuksköterskan ska även kunna handleda andra sjuksköterskor och ge 
vägledning och underlag för arbetet med kursplaner i palliativ omvårdnad på 
högskoleutbildningar för sjuksköterskor i Sverige. Kompetensbeskrivningen ska skildra den 
unika kompetens som krävs i mötet med patient och närstående i samband med obotlig 
sjukdom döende och död.  
 

Etiska utmaningar 
Moraliska och etiska bedömningar är väsentliga i det dagliga arbetet inom palliativ vård. I 
nästan varje interaktion med patienten använder sjuksköterskan sig av dessa bedömningar 
men det görs oftast omedvetet i yrkesrollen och det finns behov av att utveckla förståelsen för 
sambandet mellan vård och etik (Jones & Husband, 2005). Relationen mellan patient och 
sjuksköterska innebär i de flesta fall att samtal kring palliativ sedering startar dem emellan 
(Ingelbrecht, Bilsen, Mortier & Deliens, 2011), men sjuksköterskor kan uppleva begränsad 
kunskap om olika aspekter kring palliativ sedering, vilket kan hindra kommunikationen 
(Abarshi, Papavasiliou, Preston, Brown & Payne, 2014). Sjuksköterskor som arbetar inom 
den palliativa slutenvården hanterar omvårdnadsåtgärder, etiska frågeställningar och 
utmaningar som kan uppkomma i samband med palliativ sedering av en patient. Ofta 
förekommer blandade känslor om beslut och administrering av sederande läkemedel och 
palliativ sedering kan skapa osäkerhet och tvivel hos sjuksköterskor, såväl före som under och 
efter avslutad behandling, särskilt vid otillräckliga kunskaper, liten vårderfarenhet och oklara 
riktlinjer (Patel, Gorawara-Bhat, Levine & Shega, 2012). Tidigare forskning visar att palliativ 
sedering kan inverka på sjuksköterskors emotionella, fysiska, sociala och andliga 
välbefinnande. Sjuksköterskor upplever även att palliativ sedering kan bli en emotionell börda 
och påverka deras arbetsglädje (Zuleta-Benjumea, Muñoz, Vélez, Krikorian, 2018). 
 
Sjuksköterskor upplever att nästan hälften av de patienter som mottar palliativ sedering som 
behandlingsform har haft en önskan om att förkorta livet och uttryckligen bett läkaren om att 
utföra dödshjälp (Arevalo, Rietjens, Swart, Perez & van der Heide, 2013). Drygt en av tio 
sjuksköterskor känner sig hjälplösa och nästan en tredjedel kan uppleva den personliga, 
emotionella belastningen som sjuksköterska vid palliativ sedering som skäl för att lämna sin 
arbetssituation (Morita, Miyashita, Kimura, Adachi & Shima, 2004). Genom att balansera 
närhet med distansering i patientrelationen kan sjuksköterskan hitta en fungerande 
copingstrategi vid utmanande moraliska dilemman som palliativ sedering, även om det kan 
ifrågasättas vara det mest lämpliga ur professionens synvinkel (Raus et al., 2014). 
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För sjuksköterskor är autonomi-principen den överlägset mest betydelsefulla etiska principen 
vid beslutfattande gällande vården i livets slutskede. Inom den palliativa vården visar framför 
allt sjuksköterskorna en angelägenhet om att tillgodose patientens önskemål i vården genom 
att sträva efter att uppfylla patientens sista önskningar (Hernández-Marrero, Fradique & 
Pereira, 2018). Den svåra konflikten mellan göra gott - och autonomi-principen uppstår då 
den palliativa sederingen utförs för patientens välbefinnande men samtidigt eliminerar 
patientens förmåga till fortsatt autonomi (Rodrigues, Crokaert & Gastman, 2018). Ur 
sjuksköterskans perspektiv kan palliativ sedering utmana sjuksköterskans kompetens när 
patientens kommunikationsförmåga försvinner. Sjuksköterskan kan då tvivla på sina 
subjektiva utvärderingar av olika omvårdnadsåtgärder eller om det existentiella lidandet hos 
patienten har lindrats i samband med den palliativa sederingen (Leboul et al., 2017). 
 
Trots att sjuksköterskor upplever att de har gjort ”det bästa” för patienten kan känslor av 
ångest uppkomma. Sjuksköterskor kan ha tankar om att palliativ sedering kan leda eller 
orsakade en patients död. Vid komplexa situationer kan stöd från det multidisciplinära teamet 
vara betydelsefullt för sjuksköterskan och underlätta den emotionella belastningen (De Vries 
& Plaskota, 2017; Lokker et al., 2018). Ett aktivt samarbete i teamet tillsammans med 
patienten och professionerna är en förutsättning för att kunna fatta välgrundade beslut om 
palliativ sedering (Johansson & Wallin, 2014).  
Ett välfungerande team runt patienten har stor betydelse för den palliativa vården där alla 
professioners kompetens tas tillvara på i teamet (Klarare, Lund Hagelin, Fürst & Fossum, 
2013). 
 
I EAPC:s rekommenderade ramverk för palliativ sedering framgår att den patientansvarige 
läkaren och sjuksköterskan, så långt det är möjligt, tillsammans bör inleda sederingen och att 
all vårdpersonal måste förstå avsikten och anledningen till sederingen och målet med vården 
för den enskilde patienten (Cherny & Radbruch, 2009). Att den ordinerade läkaren har 
erfarenhet och god kunskap kring palliativ sedering är viktigt och skapar tillit och förtroende 
hos sjuksköterskan (Nilsson & Tengvall, 2013). EAPC:s ramverk tydliggör att palliativ 
sedering bör diskuteras på teammöten i reflekterande processer och med lyhördhet för att 
kunna avlasta eventuell emotionell påverkan hos individer eller hela teamet, i vården av den 
sederade patienten (Cherny & Radbruch, 2009). Sjuksköterskor upplever, påverkas och 
reflekterar på olika sätt kring palliativ sedering och behandlingen kan innebära en ökad 
känslomässig och etisk stress (De Vries & Plaskota, 2017; Rietjens, Hauser, van der Heide & 
Emanuel, 2007). Sjuksköterskor anser att det krävs unika färdigheter för att administrera 
palliativ sedering, att kunskapen kommer främst från erfarenhet och inte från formell 
utbildning och det krävs kunskaper gällande den medicintekniska utrustningen, men också att 
familjen får tydlig och rätt information om vad sjuksköterskan gör så att de kan känna sig 
lugna och trygga i situationen (Patel, Gorawara-Bhat, Levine & Shega, 2012; Zuleta-
Benjumea, Muñoz, Vélez & Krikorian, 2018). 

Teoretisk referensram  
Den teoretiska referensramen som används i detta arbete är kopplad till Kari Martinsens 
omsorgsfilosofi. Enligt Martinsen beskrivs omvårdnad som en praktisk profession 
(Östergaard Steenfeldt, 2012) och omsorg som en social relation (Martinsen, 2007). Omsorg 
är det mest naturliga och det mest fundamentala i den mänskliga existensen. I omsorgen är 
förhållandet och förståelsen mellan människor grundläggande eftersom omsorg uppkommer 
genom relation, handling och i samvaro med andra. Det finns en ömsesidighet i varje 
omsorgssituation och den genuina omsorgen är altruistisk och innebär att förutsättningslöst 
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vilja visa omsorg utan krav på att få något tillbaka från den andre. Det professionella 
omsorgsarbetet utförs till människor som är beroende av vården och omsorgen utgör därmed 
en avgörande betydelse för dessa människors välbefinnande (Martinsen, ibid). Vård och 
omsorg handlar om att möta en annan människa i en utsatt situation, att kunna se och förstå 
patienten utan att vilja behärska den som är sjuk. Genom att förvalta makten i omvårdnaden i 
solidaritet med den som är sjuk och behöver omsorgen, kan maktutövningen etiskt försvaras 
enligt Martinsen (Östergaard Steenfeldt, 2012). 
  
I sin omsorgsfilosofi belyser Martinsen relationsaspekten, medmänskligheten, respekten och 
beroendet av andra människor. Martinsen beskriver sjuksköterskans omsorg som det centrala 
målet i omvårdnadsarbetet. Omsorg som uttryck kan betyda att ”ta hand om”, ”ta hänsyn till” 
eller ”hjälpa”. Omsorg som företeelse förutsätter därmed två parter där den ena visar 
omtänksamhet och att den bekymrar sig för den andre och sörjer för att lindra ett lidande 
(Martinsen, 2007). I Martinsens omsorgsfilosofi kan sjuksköterskan ses som en 
ställföreträdare för den sjuke patienten. Att främja livsmodet hos den lidande människan är 
omvårdnadens syfte och betecknas som grundläggande i begreppet ställföreträdande. Att 
sjuksköterskan kan ses som ställföreträdande är en tillfällig och provisorisk roll och 
ställföreträdare definieras i detta sammanhang som någon som kommer den sjuke till hjälp, 
tillfälligt träder i dess ställe och befriar den sjuke från det som besvärar och betungar, det 
negativa och hjälper därmed den sjuke att återfinna sitt ställe; sig själv. Sjuksköterskan kan 
med avsikt att underordna sig den sjuke, ställa sig till förfogande och bli patientens 
ställföreträdande. I Martinsens omsorgsfilosofi finns ett starkt engagemang för de svagaste 
patienterna. Genom etiskt ansvar, en respektfull förståelse och kännedom om patienten kan 
sjuksköterskan tillvarata patientens intressen genom att tolka icke-verbala uttryck och kunna 
tillmötesgå omvårdnadsbehov vid nedsatt eller förlorad autonomi (Östergaard Steenfeldt, 
2012).  

Problemformulering 

Forskningen visar att palliativ sedering är ett komplicerat beslut för vårdpersonal och kan 
ligga till grund för etisk och känslomässig stress framförallt hos sjuksköterskor. 
Sjuksköterskor kan genom sin nära relation till patienten och sin ställföreträdande roll för 
patientens önskan utmanas av tankar om palliativ sedering är rätt handling och om det är det 
bästa beslutet för patienten. Att lindra lidande är en av hörnstenarna inom den palliativa 
vården men riktlinjer för hantering av palliativ sedering saknas inom verksamheten där 
författarna är verksamma och sjuksköterskor saknar formell utbildning för behandlingen och 
de utmaningar som behandlingen kan medföra. Genom att belysa palliativ sedering ur ett 
sjuksköterskeperspektiv kan ny kunskap lyftas fram och leda till förbättring för framtidens 
palliativa vård. Författarna anser det därför värdefullt att få ta del av sjuksköterskors 
uppfattning av palliativ sedering i kliniskt arbete och hur sjuksköterskan resonerar kring 
eventuella utbildningsbehov för sjuksköterskor med omvårdnadsansvar för patienter som får 
behandlingen i livets slutskede. 

SYFTE 
Syftet med detta arbete var att beskriva sjuksköterskans reflektioner och resonemang kring 
palliativ sedering i livets slutskede.   
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METOD 

Ansats 
Arbetet genomfördes som en empirisk intervjustudie med kvalitativ ansats. En kvalitativ 
ansats ansågs vara mest lämplig för forskningsfrågan eftersom den handlade om att beskriva 
en subjektiv erfarenhet och upplevelse. Polit och Beck (2017) anger att ansatsen väljs utefter 
forskningsfrågan och en kvalitativ ansats innebär att försöka förklara och förstå en annan 
människas berättelse ur dennes synvinkel.  
 

Urval 
Ett strategiskt urval tillämpades för deltagande i studien och bestod av legitimerade 
sjuksköterskor som arbetade inom specialiserad palliativ slutenvård i södra Sverige och hade 
erfarenhet av palliativ sedering av patient i livets slutskede. Henricson och Billhult (2012) 
menar att syftet med ett strategiskt urval är att välja personer som kan ge informationsrika 
beskrivningar i forskningsfrågan och skapa ett underlag för forskningens syfte. Författarna 
informerade respektive enhetschef på de olika enheterna via sin arbetsmail. Därefter 
etablerades kontakt med enhetens kvalitetsutvecklare och forskningspersonsinformationen 
bifogades via arbetsmail för vidarebefordran till de anställda sjuksköterskorna. Informationen 
om arbetet togs upp i samband med arbetsplatsträffar på de olika enheterna. Därefter 
kontaktade respektive kvalitetsutvecklare författarna och översände namnen på de 
sjuksköterskor som var intresserade av att delta. Inklusionskriterierna för arbetet var 
tillsvidareanställda legitimerade sjuksköterskor med erfarenhet av palliativ sedering. Med 
erfarenhet menades att sjuksköterskorna skulle ha varit delaktiga i beslut om att starta palliativ 
sedering samt ha iordningställt och administrerat ordinerat läkemedel till patient där avsikten 
var palliativ sedering. 
 
Då deltagarantalet blev färre än förväntat utökades arbetet till att innefatta fler enheter än vad 
som var den ursprungliga planen. Intervjuarbetet pågick tills det fanns tillräckligt med data för 
att kunna besvara forskningsfrågan och för att säkerställa att datamaterialet var tillräckligt 
omfattande och skapade en variationsbredd. Författarna tillfrågade därför samtliga 
palliativvårdsavdelningar inom en region i södra Sverige och alla utom en avdelning 
representerades i arbetet. Totalt deltog sammanlagt tolv sjuksköterskor fördelade i fyra 
fokusgrupper. Samtliga deltagare var kvinnor med yrkeslivserfarenhet som legitimerade 
sjuksköterskor som varierade mellan 1,5 - 38 år och inom specialiserad palliativ vård mellan 1 
- 19 år. Författarna upplevde att antalet med tre deltagare i varje fokusgrupp troligtvis var en 
fördel i arbetet då sjuksköterskorna kunde känna sig mindre utsatta och mer bekväma att 
uttrycka sig sanningsenligt i gruppen men ändå bli tillräckligt stimulerade av varandra för att 
delge sina resonemang i gruppformat. Polit och Beck (2017) förespråkar mindre grupper om 
cirka fem deltagare om ämnen som ska diskuteras är av känslig natur eller är emotionellt 
laddade. I kvalitativa studier är det att föredra ett färre antal deltagare som har olika 
erfarenheter än tvärtom. Polit och Beck (2017) menar att det inte är antalet intervjuer som 
avgör utan kvalitén på insamlad data som är avgörande.  

Datainsamling 
Arbetet utfördes i intervjuform med fokusgrupper med anledning av att författarna ville 
stimulera deltagarna att tillsammans dela med sig av sina berättelser. Gruppintervjuerna 
utgick från deltagarnas egna perspektiv men genom interaktion i gruppen kunde 
intervjufrågorna fördjupas och följas upp av nya frågor för att öka förståelsen av det som 
framkom under gruppintervjun. Tanken var att diskussioner som skapades mellan deltagarna 
skulle gynna deltagarna i deras tankeprocess och uppmuntra till att dela med sig av sina 
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resonemang. Arbetet formades därmed efterhand av deltagarnas information och författarnas 
reflektioner.  Kvale och Brinkmann (2014) menar att gruppdynamiken kan skapa möjligheter 
för frågornas form, uppföljande frågor och ändrad ordningsföljd med avsikt att öka 
informationsutbytet. 
  
Intervjufrågorna var semi-strukturerade vilket innebar att frågorna saknade givna 
svarsalternativ. Deltagarna ombads att med egna ord själva formulera sina svar och delge den 
information som efterfrågas. Deltagarna blev samtidigt uppmuntrade att fritt och spontant 
uttrycka varierande upplevelser gällande samma fråga, vilket rekommenderas av Polit och 
Beck (2017) vid intervjuer i fokusgrupper. Författarna strävade efter en så bred, noggrann och 
tydlig beskrivning som möjligt av intervjupersonernas upplevelser gällande forskningsfrågan, 
vilket rekommenderas av Kvale och Brinkmann (2009) vid kvalitativa intervjuer. 

Datainsamlingen skedde med hjälp av kvalitativa intervjuer i fokusgrupper. Kvale och 
Brinkmann (2014) menar att det är den mest lämpliga metoden för att samla in datamaterial 
som handlar om människors subjektiva upplevelser. Då båda författarna saknade erfarenhet av 
att genomföra intervjuer i fokusgrupper förberedde sig författarna genom att inledningsvis 
utföra en provintervju på den egna arbetsplatsen. Författarna tänkte då igenom praktiska 
detaljer, testade ljudutrustning och fick möjlighet att ställa intervjufrågorna. Förfarandet gav 
möjlighet att både kvalitetsmässigt och tidsmässigt kontrollera att intervjufrågorna svarade 
mot arbetets syfte och var hanterbara i omfång och planerad tidsåtgång. Deltagarna som 
genomgick provintervjun bestod av legitimerade sjuksköterskor med erfarenhet av palliativ 
sedering av patient i livets slutskede. Sjuksköterskorna fick ta del av frågeguiden och 
accepterade att bli inspelade, vilket gav möjlighet för författarna att komma in i sina roller. 
Utifrån deras åsikter och synpunkter gjordes små justeringar i frågeguiden. Danielson (2012) 
menar att en provintervju ger möjlighet att utvärdera frågorna och om tiden är hållbar. Polit 
och Beck (2017) beskriver fördelarna med småskalig försöksversion för att testa 
genomförbarheten och gynna förbättringar av exempelvis frågeformulär eller metoder för 
tidsbesparing och effektivitet i det efterföljande, planerade arbetet.  
Datainsamlingen i arbetet skedde med hjälp av fokusgruppsintervjuer på olika 
palliativvårdsavdelningar i södra Sverige. Fördelen med att använda sig av 
fokusgruppsintervjuer är interaktionen som sker i samtalet och fokusgrupper lämpar sig för 
ämnen som är komplexa eller svåra att begripa sig på och vill undersökas. Deltagarna i 
fokusgrupper kan uppleva inspiration och stöd från varandra (Olsson & Sörensen, 2011; Polit 
& Beck 2017). Författarna ansåg att fokusgrupper skapade variationsbredd för ämnet som 
diskuterades då deltagarnas individuella berättelser flätades samman eller ställdes i kontrast 
till varandra. Den största fördelen med fokusgrupper var att metoden gav utrymme att 
upptäcka sådant som i förväg inte gick att förutse vid arbetets början.  

Deltagarna i studien intervjuades på sin arbetsplats i ett avskilt rum utan störande moment. 
Intervjuerna dokumenterades med hjälp av en ljudinspelare. Polit och Beck (2017) menar att 
en lugn omgivning utan distraktion är idealisk för intervjuer som ska spelas in. Intervjuerna 
tog mellan 27–95 minuter. Båda författarna närvarade och genomförde samtliga 
fokusgruppsintervjuer gemensamt och turades om att leda intervjun. Med anledning av att det 
inte fanns någon tidigare relation mellan författarna och deltagarna valde författarna att själva 
genomföra intervjun. Det bedömdes därmed att det inte fanns någon risk för att detta val på 
något sätt kunde påverka intervjuinnehållet. 
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Dataanalys 
Då ämnet för fokusgruppsintervjuerna var något som samtliga deltagare hade självupplevd 
erfarenhet av, delgavs personliga upplevelser som beskrev sjuksköterskans reflektioner och 
resonemang kring palliativ sedering i livets slutskede. För att undvika att författarnas 
förförståelse i något avseende påverkade analysfasen användes en ljudinspelare vid samtliga 
intervjuer. Efter noggranna genomlyssningar, de efterföljande dagarna, transkriberades 
intervjumaterialet av författarna. Intervjumaterialet delades upp mellan författarna och efter 
transkriberingen som innebar att varje intervju i de olika fokusgrupperna skrevs ut ordagrant 
kontrollerade författarna varandras utskrifter för att säkerställa att de var korrekta och att 
ingenting hade missats, vilket Polit och Beck (2017) menar är avgörande moment för de 
efterföljande analysstegen. 
En kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) användes för 
att hantera och analysera datamaterialet då den ansågs lämplig vid utskrifter av inspelade 
intervjuer och är vanligt förekommande inom omvårdnadsforskning (Lundman och Hällgren 
Graneheim, 2017). Den kvalitativa innehållsanalysen handlar inledningsvis om att 
systematiskt och stegvis bryta ner stora textmassor och klassificera data för att urskilja 
mönster och teman (Danielson, 2012b).  Efter upprepad genomläsning av det transkriberade 
datamaterialet från varje intervju tog författarna gemensamt ut de meningsbärande enheterna 
som svarade mot arbetets syfte. Meningsenheterna kondenserades utan att förlora sitt centrala 
innehåll och kodades i en tabell. Det kodade innehållet bildade efterhand mönster som kunde 
sorteras i särskiljande underkategorier och kategorier. Dessa kategorier och underkategorier 
utgjordes av det manifesta, textnära innehållet i intervjuerna. (Graneheim, Lindgren & 
Lundman, 2017). Då syftet med undersökningen var att beskriva sjuksköterskors reflektioner 
och resonemang kring palliativ sedering valdes manifest analys. Författarna valde att göra en 
horisontell innehållsanalys, vilket Wibeck (2010) menar är lämpligt vid innehållsanalyser av 
fokusgruppsdata med liknande grupper och där ämnen kommer igen i alla grupperna. 
Författarna valde därför att redovisa de fem huvudkategorier med 13 relaterade 
underkategorier som framkom i samtliga intervjumaterial. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondensering   Kod Underkategori Kategori 

”…bara 
flaskbytet 
gjorde att hon 
kom upp till 
ytan, då insåg 
man, jamen 
herrejösses, 
detta går ju 
jättesnabbt ur 
kroppen om 
det skulle va 
nånting…” 
  

Går 
jättesnabbt ur 
kroppen 

Läkemedels-
verkan  

Resonemang kring 
Propofolbehandling 

Läkemedelshantering 

”… det hade 
varit väldigt 
enkelt att 
koppla en 
pump bara och 
så var det 
lugnt och stilla 
ett tag, men att 
kunna erbjuda 
nånting som 
får patienten 
att ändra den 
inställningen, 
det är ju 
mycket 
svårare…” 

Motivera 
patient att 
prova annan 
behandling. 

Motivera 
patient 

Det etiska 
förhållnings- 
sättet 

Sjuk- 
sköterskans yrkesroll 

 

Forskningsetiska övervägande 
Vetenskapsrådet (2017) belyser ett objektivt förhållningssätt vid forskningsstudier. 
Författarna är medvetna om att det inte ska finnas eller ha funnits en arbetsrelation med någon  
av deltagarna och för att minimera risken för att studiedeltagarna på något sätt skulle kunna 
påverkas eller selekteras av författarna har intervjuerna som genomförts på palliativa 
slutenvårdsavdelningar som ingen av författarna sedan tidigare har någon anknytning till. 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att det är betydelsefullt för studiens resultat att ingen av 
deltagarna deltar på grund av lojalitetsskäl till författarna. Båda författarna hade förförståelse 
som baserades på yrkeserfarenhet som sjuksköterskor inom specialiserad palliativ vård och 
efter genomgång av vetenskapliga artiklar och litteratur inom ämnet. En av författarna hade 
även erfarenhet av att som sjuksköterska utföra palliativ sedering på patient i livets slutskede. 
Författarna var medvetna om sin förförståelse och eftersträvade att genomföra arbetet 
objektivt. 
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Omvårdnadsforskning har en skyldighet att undvika, förebygga och minimera skada gentemot 
deltagarna i studien och gäller såväl fysisk, psykisk, social och ekonomisk skada, även om 
den är tillfällig (Polit & Beck, 2017). Innan påbörjad rekrytering av sjuksköterskor 
kontaktades verksamhetschefer inom Palliativ vård och ASIH i södra Sverige som skriftligen 
gav sig godkännande till att intervjuer genomfördes på respektive verksamhet. Genom ett 
informerat samtycke fick de tilltänkta deltagarna för studien information om studien, dess 
upplägg och syfte samt vilka risker och fördelar som kunde vara förenade med 
studiedeltagande, vilket Kvale och Brinkmann (2014) beskriver grunda sig på autonomi-
principen och på principen att göra gott. Polit och Beck (2017) menar att en kvalitativ studie 
utvecklas efterhand och att det finns svårigheter att i förväg bedöma eventuella risker. 
Deltagarna fick i god tid både muntlig och skriftlig information, som Olsson & Sörensen 
(2011) menar är av stor betydelse för att deltagarna ska kunna ta ställning till sin medverkan 
eller inte. Deltagarna blev informerade om att det var frivilligt att delta och att de närsomhelst 
kunde avbryta sitt deltagande utan att ange orsak (Polit & Beck, 2017). Deltagarna 
informerades om att såväl personuppgifter som studiematerial hanterades konfidentiellt och 
endast för studiens syfte och enskilda personer ska inte kunna identifieras i studien (Olsson & 
Sörensen, 2011; Vetenskapsrådet, 2017). Intervjumaterialet och ljudinspelaren har under 
arbetets gång varit inlåst i ett säkerhetsskåp på en enhet där enbart författarna har tillgång till 
nyckeln, detta för att ingen obehörig ska kunna få tillgång till materialet. Materialet kommer 
att raderas när uppsatsen är godkänd. Författarna har fått ett godkännande från Sophiahemmet 
Högskolas etiska råd om att inget etiskt tillstånd krävdes; diarienummer 20181125/1844. 
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RESULTAT 
 
Resultatet baserades på sjuksköterskors reflektioner och resonemang kring palliativ sedering i 
livets slutskede. Palliativ sedering som symtomlindring är en behandlingsform som 
sjuksköterskan inom den specialiserade palliativa vården upplever som en mångfacetterad 
uppgift. Arbetets resultat visar att flera utmaningar förknippas med palliativ sedering och 
ställer stora krav på sjuksköterskan i hens yrkesroll att förhålla sig till - såväl praktiskt som 
mentalt, inför patient, närstående och teamet.  
 
 Utifrån analysen av fokusgruppsintervjuerna skapades fem kategorier och 13 
underkategorier. 
 
Tabell 2. Sammanställning och översikt av resultatet 

                      Kategori 
  

                     Underkategori 

Den beslutsfattande processen - Dokumentationens betydelse 
- Teamets delaktighet vid bedömning 
- Teamarbetets betydelse 

Läkemedelshantering 
  
  

- Ovana och osäkerhet vid 
  administrering 

      - Symtomkontroll 
- Resonemang kring 
  Propofolbehandling 

Närståendeperspektiv - Informations- och stödbehov  
        hos närstående 

- Utmaningar med närstående 
  

Sjuksköterskans roll 
  
  

- Det professionella/etiska 
  förhållningssättet 
- Den empatiska förmågan 

  

Utbildning 
  
  

- Kunskapsbehov 
- Innehållsförslag 
- Reflektionstillfällen 

 
 
 För att tydliggöra innehållet i kategorier och underkategorier redovisas resultatet i löpande 
text med exempel på citat från informanterna. 
 

Den beslutsfattande processen  
Under kategorin Den beslutsfattande processen identifierades reflektioner och resonemang 
gällande dokumentationens betydelse, teamets delaktighet vid bedömning och teamets 
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betydelse. Underkategorierna belyste sjuksköterskans upplevelse av teamarbetet runt 
patienten vid palliativ sedering. 
 
Dokumentationens betydelse 
 
För sjuksköterskorna var det betydelsefullt att planen kring palliativ sedering var tydlig och 
dokumenterades i patientjournalen, dels för att alla i teamet skulle få samma information om 
vad som sagts i samtalen men även för att samma information skulle kunna återberättas till 
patient och närstående. Sjuksköterskorna menade också att det var viktigt då hen kunde ha 
varit ledig några dagar. 
 
 “Att det står skrivet för… står det då inte en rad dokumenterat vad planen är varför har man 
gjort det här… vad är tanken... vems är önskemålet... finns det något önskemål eller 
medicinsk indikation...det är ju det allting handlar om … att ha något att luta sig tillbaka på” 
 
Sjuksköterskorna ansåg inte att det var optimalt att palliativ sedering skulle ges i ett akut 
skede, dock upplevde de att det underlättade för läkare som hade jourtjänstgöring när det 
fanns en medicinsk vårdplan där det tydligt framkom vilken plan kring palliativ sedering som 
gällde för patienten om det skulle bli aktuellt. Hur informationen dokumenterades såg olika ut 
på enheterna. Sjuksköterskorna ansåg inte att det fanns tydliga riktlinjer på sin arbetsplats 
gällande hur och var de skulle dokumentera informationen. Sjuksköterskorna dokumenterade i 
NVP (Nationell vårdplan för palliativ vård), med hjälp av de 6s:n och i omvårdnadsplaner. 
Oavsett var det dokumenterades i journalen, så var sjuksköterskorna enade om att det som 
skrevs i journalen var information som handlande om vad som var viktigt för patienten.  
 
Teamets delaktighet vid bedömning 
  
Sjuksköterskorna upplevde att beslutet om palliativ sedering oftast växte fram under vårdtiden 
och återkommande samtal med patient och närstående ledde fram till ett välgrundat beslut. 
Sjuksköterskorna upplevde att teamet fick vara delaktiga i beslutet om palliativ sedering. Det 
var viktigt att sjuksköterska tillsammans med läkaren genomförde samtalen med patient och 
närstående. För att teamet inte skulle missa något för patienten var det särskilt betydelsefullt 
för sjuksköterskan att upprepade samtal genomfördes innan behandlingen startades. De 
upplevde även att det fanns en trygghet i att läkaren diskuterade detta med andra läkarkollegor 
innan beslutet fattades.  
  
“Jag tycker att det känns som vi oftast är överens i gruppen, när vi tycker att patienten inte 
har det bra och vi behöver hjälpa den… det är inte ofta som man känner att doktorn 
ordinerar något som man själv inte tycker stämmer”  
 
Att närstående var informerade och delaktiga var en viktig faktor som skapade trygghet i 
yrkesrollen. Att låta beslutsprocessen ta tid var något som ansågs vara av värde. Det framkom 
även att sjuksköterskorna upplevde att beslutet ibland tog för lång tid och att detta kunde 
resultera i ett onödigt lidande för patienten, samtidigt belystes att patienten behöver betänketid 
för att kunna fatta ett sådant stort beslut, att det beslutet inte kan fattas under en ångestattack 
utan när det är lugnt. Sjuksköterskorna menade att det hade betydelse vilken läkare som var i 
tjänst eftersom det fanns läkare som var helt emot palliativ sedering och då var det svårt för 
sjuksköterskan att driva processen trots att patienten själv uttryckte en önskan om palliativ 
sedering.  
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Teamarbetets betydelse 
 
Under teamronden diskuterades patientens symtom och effekter av pågående 
symtomlindring.  Sjuksköterskor berättade att de upplevde att läkaren lyssnade på dem och att 
de hade möjlighet att påverka läkaren att starta behandlingen. Sjuksköterskorna menade att de 
träffade patienten regelbundet och utvärderade effekterna av behandlingar med hjälp av 
validerade skattningsinstrument. Det framkom att det var betydelsefullt att läkaren 
tillsammans med sjuksköterskan hade upprepade samtal med patient och närstående när 
sjuksköterskan framfört patientens önskan om att få palliativ sedering som behandling. 
Sjuksköterskorna hade varit med om att patienten i ett tidigt skede hade sagt att hen ville få 
palliativ sedering och då var teamet tvungna att jobba gentemot patient och närstående. 
Genom att förklara för patient och närstående att palliativ sedering var för tidigt i 
sjukdomsförloppet och att det fanns mer symtomlindrande alternativ att testa, kunde 
sjuksköterskorna skapa förståelse hos den berörda familjen. 

”Det är det som är teamarbetets styrka på nåt sätt... att vi ser saker från olika perspektiv”  
 
Sjuksköterskorna menade att palliativ sedering som behandlingsform inte var vanligt 
förekommande, dock framkom det att patienten ofta fick information både från 
sjuksköterskan och läkaren vid samtal att möjligheten fanns om symtom skulle bli 
outhärdliga. Sjuksköterskor erbjöd patienten lugnande injektioner men det var patienten själv 
eller läkaren som tog upp möjligheten till palliativ sedering som behandlingsform.   

Under den beslutsfattande processen kunde sjuksköterskor uppleva känslor som trygghet men 
även oro, då de menade att det var av stor betydelse att sjuksköterskan och läkaren 
kommunicerade, att läkaren inte la över ansvaret på sjuksköterskan, utan att läkaren som 
ordinerade behandlingen själv kände sig trygg i beslutet. Sjuksköterskor hade erfarenhet av att 
läkare beslutat om att starta palliativ sedering trots att teamet inte diskuterat igenom om det 
kunde finnas andra alternativ, vilket skapade en enorm frustration. Teamets betydelse var en 
mycket viktig faktor för sjuksköterskan. När beslutet togs i rätt tid underlättades 
sjuksköterskans personliga process och skapade trygghet inför beslutet om palliativ sedering. 

Läkemedelshantering 
Under kategorin Läkemedelshantering identifierades ovana och osäkerhet vid administrering, 
symtomkontroll och resonemang kring Propofolbehandling. Underkategorierna belyste 
sjuksköterskans upplevelse gällande hantering av sederande läkemedel i olika situationer. 
 
 
Ovana och osäkerhet vid administrering 
 
Sjuksköterskor uttryckte stor respekt för de båda sederande läkemedlen Midazolam och 
Propofol och beskrev en rädsla för att göra något fel vid hanteringen av sederande dropp. 
Sjuksköterskor kunde känna osäkerhet i samband med läkemedelshanteringen och 
uppskattade att ha en sjuksköterskekollega bredvid sig i läkemedelsrummet när läkemedel för 
palliativ sedering skulle iordningställas; att det var fyra ögon som kontrollerade 
läkemedelsdosen så att det stod rätt antal milliliter och var en rimlig dosering för patienten. 
Om läkemedelsordination innehöll höga doser sederande läkemedel brukade sjuksköterskorna 
prata om ordinationen och hjälpa varandra för att säkerställa riktigheten. Sjuksköterskorna 
upplevde att det var betydelsefullt att det fanns tydliga riktlinjer kring palliativ sedering och 
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att dessa följdes, särskilt då det var så pass sällan de var delaktiga eller ansvariga för 
genomförandet av behandlingen. Enligt sjuksköterskorna förekommer palliativ sedering 
uppskattningsvis ganska sällan, några gånger per år men på någon avdelning oftare än så, Om 
palliativ sedering inte var vanligt förekommande på avdelningen och sjuksköterskan var ovan 
och hade liten erfarenhet av behandlingen ökade osäkerheten. När sjuksköterskan väl ställdes 
inför arbetsuppgiften att vara omvårdnadsansvarig sjuksköterska för en patient som var 
palliativt sederad väcktes tankar om att brista i uppmärksamhetsförmåga. 
   
“Jag kände mig orolig för att göra något fel eller för att man liksom inte skulle märka… att 
man inte har de här preferensramarna som man har kring många andra läkemedel“   
  
Genom att dubbelkolla ordinationen av Propofol minskade sjuksköterskornas osäkerhet, 
liksom om en läkare eller en sjuksköterskekollega var närvarande vid tillkoppling av 
läkemedelspumpen inne på patientrummet. Upplevelsen av fumlighet var stressande och 
anspänningen ökade om de närstående visade oro och stod alldeles intill patientsängen och på 
nära håll iakttog sjuksköterskorna när de utförde läkemedelsadministrering. Propofol ansågs 
vara mer lättstyrt än Midazolam då det anslog fort men också snabbt gick ur kroppen. 
Sjuksköterskorna upplevde ett ökat kontrollbehov av att titta till den sederade patienten 
regelbundet och att själva flaskbytet var stressande att hantera då de var oroliga för att 
patienten skulle komma ur sederingen om något inte fungerade praktiskt eller tidsmässigt. Att 
riskera att väcka patienten tillbaka till ett lidande var en skrämmande tanke. 
 
“Det var det jag kände skulle vara det absolut största misstaget jag gjorde... om hon lyckades 
vakna”  
 

Symtomkontroll  
 
Sjuksköterskorna uttryckte att det var viktigt att patientens symtom diskuterades på 
teamronden och även att teamet diskuterade var i döendeprocessen patienten befann sig. När 
palliativ sedering startade skulle patienten ha provat annan form av symtomlindrande 
behandling med både analgetika och anxiolytika med kontinuerlig tillförsel via sprutpump. 
Båda dessa typer av preparat kunde ges enskilt eller i kombination med andra läkemedel i 
hopp om att ge bättre effekt.  
 
Sjuksköterskorna var noga med att symtomskatta patienten med olika skattningsinstrument 
för att kunna utvärdera om den pågående sederande behandling var optimal. Samtidigt 
uttryckte de svårigheter med att skatta patientens symtom om hen inte kunde uttrycka vad de 
kände. Sjuksköterskorna upplevde en frustration när läkarna istället för att ordinera palliativ 
sedering istället bara ökade doserna av ett läkemedel trots att justeringarna inte gjorde 
patienten bättre symtomlindrad.  
 
Sjuksköterskorna menade att olika läkare har olika inställningar till palliativ sedering och om 
en tjänstgörande jourläkare var negativt inställd till behandlingen gjordes ofta ett medvetet val 
att inte kontakta denne. Sjuksköterskorna uttryckte att vissa läkare såg palliativ sedering som 
en form av misslyckande. Ibland tog processen för lång tid och palliativ sedering ordinerades 
för sent, vilket innebar att patienten fick lida för länge innan sederingen startades. Andra 
sjuksköterskor upplevde att det kunde vara nödvändigt att göra hela processen och inte starta 
med palliativ sedering för snabbt, dels för patientens skull men också för närstående, 
sjuksköterskan och hela teamet. När alla inblandade visste att allt hade prövats, både 
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omvårdnadsmässigt eller med olika läkemedel, reflekterade sjuksköterskorna om att det 
kändes helt rätt att ge palliativ sedering.  
 
“Jag tror det finns en trygghet i att ha sett att man har provat all annan typ av medicinsk 
behandling innan man kommer till Propofolet”  
 
Resonemang kring Propofolbehandling 
 
Sjuksköterskorna reflekterade om att intermittenta, sederande injektioner var vanligare förr 
och innebar att patienten kunde uppleva en ojämn och obalanserad symtomlindring.  
Användningen av kontinuerlig läkemedelstillförsel av sederande preparat via sprutpump eller 
infusion och palliativ sedering med Propofol har ökat sjuksköterskornas upplevelse av god 
omvårdnad i livets slutskede. Den tid som det kunde ta från att Propofol för palliativ sedering 
föreslogs och diskuterades i teamet tills att behandlingen sedan verkligen genomfördes i 
praktiken kunde upplevas irriterande lång. Sjuksköterskorna belyste att det förekom oftare ett 
längre tidsförlopp innan palliativ sedering med Propofol startades upp om patienten var i ung 
ålder eller hade närstående som trots ett tydligt lidande hos patienten hade svårt att förlika sig 
med tanken på att sedera patienten till livets slut. Sjuksköterskorna kunde då känna sig som 
lögnare och som medskyldiga till ett förlängt lidande och även få känslor av skuld inför 
patienten. Detta var särskilt tydligt vid en nära relation med patienten eller om diskussioner 
och löften hade förekommit kring symtomlindring i ett tidigare skede. 
 
Att hålla diskussionen levande kring symtomlindring, sederande preparat och Propofol såg 
sjuksköterskorna som ett viktigt inslag för att känna trygghet i det kliniska arbetet med 
patienterna. Sjuksköterskan spekulerade kring om palliativ sedering med Propofol blandades 
ihop med eutanasi även bland kollegor och skulle gärna vilja att all avdelningspersonal kunde 
resonera öppet kring ämnet. 
 
“Att sätta ett Propofol-dropp… vad tycker vi och varför tycker vi såhär? Vi om några ska väl 
kunna diskutera detta ämne? Det känns som om… åh nej, det kan missförstås… tänk om jag 
skulle säga att jag är för eutanasi... får jag jobba kvar då eller blir jag anmäld?” 
 
Sjuksköterskor nämner att läkarens inställning till palliativ sedering har stor betydelse för om 
patienten ska få behandlingen i livets slutskede. Det finns läkare inom den specialiserade 
palliativa vården som av olika anledningar tvekar inför att ordinera palliativ sedering men de 
flesta läkare är prestigelösa och samråder med andra läkare vid eventuell oerfarenhet av 
behandlingsformen, komplexa symtombilder eller etiska dilemman. 

Närståendeperspektiv 
Under kategorin Närståendeperspektiv identifierades informations- och stödbehov hos 
närstående och utmaningar med närstående. Underkategorierna belyste sjuksköterskans 
uppmärksamhet för de närståendes situation vid palliativ sedering och förståelsen för olika 
reaktioner. 

 

Informations- och stödbehov hos närstående  
Sjuksköterskorna reflekterade över att närstående till patienter som får palliativ sedering som 
symtomlindrande behandling har ett stort behov av samtal, information och stöd. Vad stödet i 
praktiken innebar var individuellt och måste anpassas för den enskilde. En god kontakt med 
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närstående sedan tidigare skapade förtroende och upplevdes underlätta svåra, nödvändiga 
samtal i ett senare skede och särskilt vid palliativ sedering. Närstående beskrevs på olika sätt 
ha vilja att känna sig delaktiga i vården i livets slutskede och gäller såväl inför beslut, vid 
uppstarten av behandlingen, under den pågående sederingen som efter patientens bortgång. 
Frågor av skiftande karaktär kunde uppkomma och de närståendes tankar och funderingar 
upplevdes viktiga att ta sig tid att bekräfta och resonera kring eller ge svar på. Närstående 
kunde annars missuppfatta orsaken till valet av palliativ sedering eller hur läkemedlet 
påverkade patienten. Sjuksköterskorna upplevde att det var av stor betydelse att patientens 
närstående fick samma information oavsett vilken sjuksköterska som var i tjänst.  

“För närstående har ju sådana tentakler ute liksom och reagerar på det minsta kroppsspråket 
eller du råkar kalla det någonting… alltså det är ju jättekänsligt”  

Sjuksköterskorna visade förståelse för den utsatta situation som närstående många gånger 
befann sig i då det finns ett släktband eller en känslomässig relation med den sjuke. Ofta 
planerades ett tillfälle för närstående att ta farväl av den sjuke innan den palliativa sederingen 
inleds, vilket kändes bra för sjuksköterskorna att kunna återkomma till vid samtal med 
närstående efter dödsfallet. Sjuksköterskorna uttryckte att det blev en form av trygghet för de 
närstående att veta att den palliativa sederingen hade utförts för patientens bästa. 

 
Utmaningar med närstående 
 
Sjuksköterskorna resonerade om att döden på en palliativ vårdavdelning inte var ett 
misslyckande om det skedde på ett värdigt sätt och att många utmaningar med närstående 
handlade om att få dem att inse det. Närstående beskrevs i vissa fall verka sakna insikt och 
agerade och uttryckte sig som om den sjuke inte är döende, vilket sjuksköterskorna uppgav 
som ett dilemma. Närstående erbjöds kuratorskontakt vid behov och de flesta närstående 
beskrevs oftast som mest stressade innan den palliativa sederingen inleddes. När de 
närstående såg att patienten hade det bra och var lugn och fridfull upplevde sjuksköterskorna 
att de närstående lättare kunde slappna av och inriktade sig på att vaka över patienten och 
mentalt förberedde sig på att slutet närmade sig dag för dag. Sjuksköterskorna berättade att 
det fanns närstående som blev stressade av att vänta på att den sjuke skulle dö. Rollen som 
närstående hade varit mer aktiv innan sederingen, medan den pågående sederande 
behandlingen mer övergick till en stillasittande väntan för de närstående. Närstående som gav 
uttryck för att vilja delta i omvårdnaden uppmuntrades till detta. När patienten var sederad 
kunde det kännas extra betydelsefullt att måna om de närstående. Sjuksköterskorna 
reflekterade om olika patientfall där närstående hade visat oväntade sorgereaktioner och 
vanmakt under den pågående behandlingen och hade velat väcka upp patienten ur sederingen. 
I ett fall försökte närstående att genomföra en vigselakt och i ett annat fall, försökte 
närstående att påskynda patientens död.  

“Även då hon fick sitt Propofol så var hon inte helt lugn … det kom ep-anfall ändå… till slut 
så var han så desperat att inte det här hjälpte så han tog en kudde och försökte kväva henne”  

 
Det förekom också att de närstående var av en annan uppfattning än patienten själv eller 
personalen och antingen motsatte sig palliativ sedering eller ville att patienten skulle sederas 
utan någon medicinsk indikation för att de upplevde att den sjuke hade börjat tappa förmågor 
som tidigare hade fungerat. Då krävdes flera samtal med de närstående för att förklara vilka 
indikationerna för palliativ sedering var och för att försöka reda ut vad deras åsikter 
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egentligen grundade sig på. Sjuksköterskor som hade erfarenhet av att den patientansvarige 
läkaren tog upp möjligheten till palliativ sedering i ett tidigt skede, beskrev att det blev en 
öppnare relation med patient och närstående. Sjuksköterskorna reflekterade om närstående 
med en annan kulturell bakgrund än den svenska, eller en annan religionstillhörighet, kunde 
göra att närstående hade särskilda frågeställningar och behov av att ventilera sina tankar med 
teamet. Även om det inte blev aktuellt med palliativ sedering i slutskedet så kändes det skönt 
för sjuksköterskorna att diskussionen med patienten och de närstående har tagits innan och att 
det finns dokumenterat att alla parter var positiva till behandlingen.  

Sjuksköterskans roll  
Under kategorin Sjuksköterskans roll identifierades det professionella/etiska förhållningssättet 
och den empatiska förmågan. Underkategorierna belyste sjuksköterskans syn på balansen i 
yrkesrollen och förmågan att hantera utmaningar i olika sammanhang. 
 

 
Det professionella och etiska förhållningssättet  
 
Sjuksköterskorna uttryckte en känsla av lättnad över att den palliativa vården kunde erbjuda 
patienten en symtomlindrande behandling i livets slutskede, oavsett om det gällde smärta, 
existentiell oro eller andnöd. Om riktlinjer för behandlingen följdes och det fanns ett underlag 
vid bedömning, beslut och förberedelserna inför sederingen var noggranna, kände 
sjuksköterskorna inga etiska betänkligheter med palliativ sedering som behandlingsform. 
Sjuksköterskorna resonerade kring att etiska konflikter uppkom mer ofta om patienten inte 
blev palliativt sederad och beskrev hur fruktansvärt det var att bevittna olika former av 
lidande. Sjuksköterskorna uttryckte att när patienten hade en total-pain upplevelse var den 
palliativa sederingen en form av befrielse och sjuksköterskorna själva kände en mental lättnad 
över att patienten hade fått ett fridfullt och värdigt slut. 
 
“Vi ska dö och vi ska dö värdigt… och här ska man ha rätt att få ha den bästa döden av alla 
ställen brukar jag tänka”   
 
Sjuksköterskorna reflekterade över de svårigheter som kunde uppkomma när patienten hade 
en önskan om palliativ sedering trots att de inte hade särskilt besvärliga symtom eller befann 
sig i de sista veckorna i livet. Det kunde krävas flera samtal för att motivera och försöka 
övertyga patienten om att ta vara på den sista tiden mer. Sjuksköterskorna uttryckte irritation 
över att vissa patienter inte verkade vilja utnyttja den tid som fanns kvar i livet på ett annat 
sätt, även om de aldrig lät sådana känslor påverka det professionella förhållningssättet mot 
patienten. Sjuksköterskorna resonerade om hur inpräntat det är i den palliativa vården att 
patienten ska leva tills den dör och att det fokuseras på livskvalité och att det då kunde det bli 
en inre konflikt hos dem när patienter hade en önskan om att bli sederade när de fortfarande 
uppfattades vara pigga och bedömdes ha längre förväntad överlevnad än några veckor. Att ha 
god samtalsteknik och att kunna genomföra samtal med patienten i sådana situationer var en 
viktig faktor för sjuksköterskornas upplevelse av att försöka förstå patienten och att försöka 
hitta anledningen till varför patienten ville sova in i döden. Sjuksköterskorna resonerade om 
att dessa patienter mest brukade ge uttryck för någon form av rädsla, oftast en rädsla för det 
okända. Att ingen kunde ge patienten ett säkert svar på hur den sista tiden skulle bli, kunde 
vara ett skäl till att patienten ville sova och inte behöva riskera att uppleva besvärliga symtom 
i döendefasen. Sjuksköterskorna reflekterade över att de kunde känna sig utsatta och illa till 
mods i sjuksköterskerollen om patienten skulle väckas ur sederingen, för närståendes önskan 
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eller om läkaren ville kontrollera att patienten inte hade ändrat sin åsikt. Sjuksköterskorna 
resonerade om vilken nyttan var och att väckningen kunde kännas som en oetisk handling. 
 
“Ja läkaren kan ju säga att de tycker att man ska prova... men det är jag som ska stå där och 
göra det… och det är jag som får möta patientens reaktion och det är jag som får möta 
närstående... ibland känner jag mig som en nickedocka, för vad jag än gör så känns det fel”  
 
Den empatiska förmågan 
Sjuksköterskorna uttryckte att de ibland kunde känna tvivel och inombords funderade på om 
patienten verkligen var symtomlindrad under den palliativa sederingen då hen inte kunde 
kommunicera verbalt. Sjuksköterskorna försökte att visa stor empati på olika sätt, både för 
patienten och närstående, men fortsatte att sätta den sederade patienten i första rummet. I en 
av grupperna framkom det att enheten arbetade enligt en modell för personcentrerad palliativ 
vård, de 6 S:n och genom arbetssättet visste sjuksköterskorna vad patienten hade upplevt som 
viktigt i livet och fortsatte att respektera det under sederingen. Omvårdnadsarbetet fortgick 
som tidigare och kunde innebära att sjuksköterskan var extra mån om patientens 
välbefinnande. Sjuksköterskorna resonerade om hur underlägsna och maktlösa patienterna 
blev under sederingen och att de helt vilade i deras händer och vilken ödmjukhet det förde 
med sig. Sjuksköterskorna reflekterade även kring hur känslan av värdighet kunde bibehållas 
och fortsatte tills efter patienten var avliden. När patienten planerades för palliativ sedering 
och även under den pågående sederingen kunde sjuksköterskorna beskriva hur de växlade 
mellan förståelse på ett intellektuell plan och ett känslomässigt plan i sin yrkesroll och 
reflekterade hur den balansen beskrevs vara utmärkande för sjuksköterskan i den palliativa 
vården.  
 
När patienterna på avdelningen var ledsna och uppgivna, suicidala eller oroliga behövdes en 
empatisk förmåga och sjuksköterskorna uttryckte att deras medmänskliga sida används för att 
nå fram till olika patienter under stödjande samtal. Sjuksköterskorna uttryckte att det fanns en 
förståelse för patientens svåra situation. Sjuksköterskan menade att bara tanken på vissa 
sjukdomar som ALS eller tumörer i halsregionen hade fått de själva att vilja bli sederade i 
livets slutskede.  
 
Sjuksköterskorna berättade att de ibland även efter arbetstidens slut, bar med sig patienten i 
sina tankar och de reflekterade om att det var ett tecken på att de berördes omedvetet. 
Sjuksköterskorna kunde också uttrycka att de inte upplevde att de reflekterade över palliativ 
sedering alls, att huvudsaken var att patienten blev lindrad och hade det bra.  
 
“När patienten väl är avliden så går man ju vidare till nästa liksom... det kommer ju hela 
tiden nya patienter” 
 
Sjuksköterskorna uttryckte att de stängde av känslomässigt och inte orkade gå och tänka på 
patienterna på sin fritid. Palliativ sedering kanske inte kändes helt okej eftersom det berövade 
patienten den sista möjligheten till livet, att vara delaktig i att kontakten med omvärlden 
upphörde innan patienten egentligen var död och att det kanske fanns något ouppklarat som 
skulle kunna redas upp innan de avled. 

Utbildning 
Under kategorin Utbildning identifierades kunskapsbehov, innehållsförslag och 
reflektionstillfällen. Underkategorierna belyste sjuksköterskans resonemang kring 
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kunskapsbrister och önskemål för att öka tryggheten vid omvårdnadsansvar för patient som 
mottar palliativ sedering som behandlingsform. 
 
 
Kunskapsbehov 
Sjuksköterskorna uppgav att de kände till begreppet palliativ sedering men kände en viss 
begränsning kunskapsmässigt. Vid ett intervjutillfälle framkom det tydligt att det fanns en 
osäkerhet kring kriterierna och rutinerna för palliativ sedering. Det framkom även att det inte 
fanns tydliga riktlinjer gällande palliativ sedering på arbetsplatsen och sjuksköterskorna 
upplevde en otrygghet i detta. Sjuksköterskorna ville få mer kunskap i hur det sederande 
läkemedlet påverkade patientens kropp fysiskt då de upplevde att de ofta fick frågan från både 
patient och närstående om behandlingen påskyndade förloppet. Sjuksköterskorna kunde 
uppleva en osäkerhet när det var rätt tid att starta behandlingen och om alla andra alternativ 
hade prövats innan. Genom utbildning ansåg sjuksköterskorna att de skulle kunna få kunskap 
att luta sig tillbaka på för att kunna säga att behandlingen inte påskyndade döendeprocessen. 
Kunskapsnivån skilde sig mellan sjuksköterskorna och de hade svårt att se skillnaden mellan 
palliativ sedering som behandlingsform med avsikt att sänka medvetandet och läkemedel som 
gavs både som symtomlindring i sprutpump eller intermittenta injektioner, där 
läkemedelsbiverkningar gjorde patienten sederad. Dessa sjuksköterskor hade heller inte någon 
klar uppfattning om det fanns riktlinjer kring palliativ sedering eller inte på sin arbetsplats. 
 
“Jag tycker inte att vi jätteofta pratar palliativ sedering, att vi använder det ordet… utan då 
pratar vi nog mest om Nikkipumpen”  
 
Andra sjuksköterskorna uttryckte klara skillnader i terminologin och menade att patienter som 
somnade av intermittenta injektioner eller symtomlindring som gavs i sprutpump, inte fick 
palliativ sedering i livets slutskede, utan menade att det skulle finnas ett tydligt uttalande och 
ställningstagande till palliativ sedering och särskilda förberedelser och riktlinjer skulle följas 
om patienten skulle bli palliativt sederad. Sjuksköterskorna hade erfarenhet av patienter med 
ett outhärdligt lidande i livets slut där ordinarie läkare inte varit i tjänst och jourläkare inte 
hade kunnat fatta beslut om att starta behandlingen. Genom utbildning och mer kunskap 
menade sjuksköterskorna att de skulle kunna få mer verktyg för att kunna argumentera för och 
emot behandling i olika patientsituationer. 
 
Innehållsförslag 
 
Att få mer stöd i det etiska resonemanget var en viktig faktor för sjuksköterskorna som ansåg 
att det kunde skapa en trygghet i yrkesrollen. Sjuksköterskorna ansåg att det skulle kunna leda 
till att samtalen med patient och närstående blev bättre. Sjuksköterskorna kände en osäkerhet i 
hur de kunde samtala kring palliativ sedering med patient och närstående och det fanns en 
önskan om att lära sig hur de kunde uttrycka sig. Sjuksköterskorna reflekterade om att det var 
viktigt att de sa samma sak, samtidigt som de var medvetna om att varje patient och 
närstående var unik.  
 
Jag tycker absolut att det ska finnas med en etiker som kan slänga ut lite grus i maskineriet … 
de brukar kunna vända på alla begrepp… så det man tycker liksom är självklart… det kan de 
alltid vända på, få perspektiv på också”  
 
Utbildning i samtalsteknik var något som eftersöktes hos sjuksköterskorna för att kunna stödja 
patient och närstående i processen. Att utgå ifrån patientfall och diskutera känslor och tankar 
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ansåg sjuksköterskorna skulle vara givande för att kunna stärka sin yrkesroll. Att träffas i 
grupp och diskutera utifrån etiska frågor gällande palliativ sedering var önskvärt. 
Sjuksköterskorna upplevde att de frågor som författarna ställde och som de själva fick svara 
på under intervjun fick dem att tänka efter och reflektera utifrån sin yrkesroll, vilket 
upplevdes positivt och inspirerande.  
  
Reflektionstillfällen 
 
Sjuksköterskorna upplevde främst en begränsning i sin yrkesroll när det handlade om etiska 
aspekter, de menade att det både fanns goda och icke goda argument när det gällde palliativ 
sedering. Att ha ett forum där sjuksköterskor kunde lägga korten på bordet och belysa 
området ansågs vara av värde. Ökad kunskap skulle kunna leda till trygghet inför mötet med 
patient och närstående där palliativ sedering som behandling kunde bli aktuellt och även i 
yrkesrollen generellt. Sjuksköterskorna hade avsatt tid för handledning flera gånger per år där 
de kunde lyfta sina tankar och funderingar med sina sjuksköterske- och 
undersköterskekollegor. Dock framkom det att de hade behov av att träffa andra 
sjuksköterskor, men även läkare som arbetade inom specialiserad palliativ vård för att få 
möjlighet att diskutera etiska frågor.  
 
”Just för att man får möjligheten att resonera med andra och man får kunskapen bakom, 
både lagligt och etiskt … och att resonera etiskt … tänka… hur tänker ni”  
 
Att få träffa sjuksköterskor från andra enheter ansågs mer givande och utvecklande än att 
enbart ha forum på den egna arbetsplatsen. Sjuksköterskorna berättar att det fanns läkare inom 
enheten som någon gång om året föreläste om Propofol, vilket upplevdes givande och att 
läkaren avdramatiserade behandlingen. Palliativ sedering förekom endast någon till några 
gånger per år på enheterna, detta medförde en viss osäkerhet hos sjuksköterskorna. Det 
framkom att det fanns en önskan om att hålla diskussionen levande under hela året och inte 
bara just vid de tillfällen där palliativ sedering blir aktuellt. Sjuksköterskorna ansåg att det 
fanns behov av att diskutera skillnaden mellan symtomlindring och eutanasi, att det möjligen 
fortfarande kunde blandas ihop.  

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Resultatet baserades på tolv legitimerade sjuksköterskors resonemang och reflektioner kring 
palliativ sedering som behandling i livets slutskede. Som resultatet visar så framkommer det 
skillnader i sjuksköterskornas uttryck då de hanterar och upplever olika situationer kring 
palliativ sedering på olika sätt. Sjuksköterskor reflekterade både med sig själva och i teamet i 
samband med palliativ sedering och det fanns sjuksköterskor som valde att distansera sig från 
sina egna reflektioner, men fanns där för teamet. Ur resultatet framgå det att sjuksköterskor 
som arbetar inom palliativ vård har olika erfarenhet och kunskaper och använder mycket av 
sin egen person som verktyg i vården och kan som individer behöva hantera sina upplevelser 
på skilda sätt. Sjuksköterskor kan som personer också ha varierande förmågor att kunna skilja 
tankarna mellan jobb och fritid. Sand och Strang (2013) menar att en persons copingstrategi 
skapar meningsfullhet och sammanhang vid förändringar eller händelser som en form av 
emotionellt skydd. Olika personer har olika copingstrategier i olika sammanhang för att 
försöka hantera sin tillvaro och ofta är copingstrategier som symboliserar liv de mest 
verksamma att använda i samband med döende och död.  
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Tidigare forskning visar att sjuksköterskor kan uppleva palliativ sedering som en belastande, 
känslomässig stress (Lokker et al., 2018) men var inget resultat som framkom i detta arbete. 
Även författarnas förförståelse kontrasterade resultatet, då sjuksköterskorna reflekterade och 
resonerade kring upplevelser av behandlingsformen som positiva ur 
sjuksköterskeperspektivet, då målsättningen med sederingen handlade om att gynna 
patientens svåra symtomsituation. Ett huvudfynd var därmed att sjuksköterskorna inte 
upplevde den palliativa sederingen som en etiskt utmanande behandling att starta upp men 
ändå uttryckte att det fanns ett behov av att tillämpa etiska spörsmål, vilket resultatet visar.  
 
 
Bristande kunskap och rutiner kan leda till ett onödigt lidande för patienten (Axelsson, 2016). 
Att få mer kunskap om etisk medvetenhet genom utbildning efterfrågades av sjuksköterskorna 
i arbetet. Sjuksköterskorna upplevde exempelvis ibland att det var svårt att bedöma när det var 
rätt tid att sätta in den palliativa sederingen, då behandlingen varken skulle startas för tidigt 
eller för sent. Då palliativ sedering enligt sjuksköterskorna inte är en vanligt förekommande 
behandling upplevdes yrkeserfarenheten inte vara tillräcklig kunskap för att kunna avgöra. 
Dwyer och McCarthy (2016) menar att engagemang och aktivt lyssnande på patienten kan ge 
värdefull information till sjuksköterskan. Sjuksköterskorna ansåg sig inte heller ha tillräcklig 
kunskap för att argumentera om det var etiskt rätt att väcka patienten ur sederingen när 
behandlingen var startad för att höra hur de mådde och om de ville fortsätta sova. Med 
sedativt läkemedel i kroppen menade sjuksköterskorna att det inte var försvarbart att göra 
uppehåll i sederingen och hålla en person vaken för att få ett svar, om personen ens skulle 
kunna svara. Patienter som befinner sig i livets slutskede får ofta en kognitiv påverkan av sin 
sjukdom, även utan läkemedelsbehandling (Eckerdal, 2012).  
 
Enligt sjuksköterskans etiska kod International Council of Nurses [ICN] (2012) är det av stor 
betydelse att sjuksköterskor arbetar utifrån ett etiskt förhållningssätt. Sjuksköterskor anser att 
etik är ett viktigt ämne i sjuksköterskeutbildningen, men även i det fortsatta yrkeslivet, då det 
ger trygghet och är en av hörnstenarna i professionen (Song, 2018). Även vidareutbildning i 
symtomlindring vid palliativ vård leder till ökad säkerhet i sjuksköterskerollen (Reed et al., 
2018). Ur resultatet framgår det att det finns läkare på avdelningar som har utbildning inom 
anestesiologi eller stor erfarenhet av palliativ sedering kan handfasta utbildning- och 
lärandetillfällen lättare skapas i verksamheten och vara till hjälp vid diskussioner kring 
bedömning, ordinationer och genomförande. Carlström, Kvarnström och Sandberg (2014) 
menar att kunskapen som finns hos den enskilde teammedlemmen behöver spridas i teamet 
för att kunna uppnå goda resultat, särskilt vid komplexa patientsituationer. För att kunna 
fortsätta utveckla arbetet behövs fortlöpande samtal i teamet exempelvis vid teamronder, 
handledning eller arbetsplatsträffar.  
 
Sjuksköterskan har själv huvudansvaret för att hålla sig uppdaterad och arbeta utifrån 
evidensbaserad kunskap för att kunna utföra arbetet patientsäkert (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017b). Det fanns en okunskap kring skillnaden mellan palliativ 
sedering som en specifik behandling med en tydlig avsikt att sänka patientens medvetande för 
att symtomlindra och den symtomlindring via sprutpump, där läkemedelsbiverkan i sent 
palliativt skede gjorde patienten sederad. Sprutpumpar med analgetika som gjorde patienten 
trött och sederad uppfattades av sjuksköterskorna vara likställt med palliativ sedering när 
patienten var i sent palliativt skede. Resultatet visar att det finns sjuksköterskor inom den 
specialiserade palliativa vården som inte är medvetna om skillnaden, men ändå har varit 
omvårdnadsansvariga för sederade patienter. Papavasiliou, Brearley, Seymour, Brown och 
Payne (2013) menar att terminologin för begreppet palliativ sedering har under den senaste 
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decennierna ändrats från enkla till komplicerade termer där längden på definitioner, aspekter, 
indikationer, initiering, symtombild och etiska ställningstagande har utvecklats efterhand. Det 
finns ett behov av att få en samstämmighet för att undvika förvirring i litteratur och för att få 
tydlighet i dialogen kring forskning som i sin tur kan förbättra tillämpningen av palliativ 
sedering i verksamheten. 
 
Trots den bristande kunskap som fanns hos sjuksköterskorna visade resultatet att 
sjuksköterskorna var måna om patient och närstående och ville göra gott. Sjuksköterskorna 
beskrev hur palliativ sedering ordinerades för patientens bästa när all annan symtomlindring 
inte hade varit effektiv i livets slutskede. Vid några undantagsfall upplevde sjuksköterskorna 
att ordinationen av palliativ sedering hade dröjt för länge för patienten och sjuksköterskan 
uttryckte missnöje över detta då både patientens lidande och de närståendes lidande var något 
som sjuksköterskan hade svårt att förlika sig med. Sjuksköterskorna reflekterade kring hur de 
fokuserade konkret på här och nu i patientarbetet och visade den omsorg och utförde den 
omvårdnad och de åtgärder som patienten behövde för att tillgodoses symtomlindring.  
 
Sjuksköterskorna i arbetet resonerade om att patienterna skulle få en fin och fridfull sista tid i 
livet, vilket bekräftas som betydelsefullt av Dwyer och McCarthy (2016) och har likt 
Martinsens omsorgsfilosofi fokuserat på vad som är möjligt för att uppnå och tillgodose 
välbefinnande för de allra sjukaste patienterna i livets slutskede. Omsorg som professionellt 
kompetensområde ska som företeelse aldrig kunna frigöras från den bräcklighet som är 
kännetecknande för all omsorg. Martinsen framhåller att den genuina omsorgen är och måste 
förbli grundläggande för omvårdnaden utan att betraktas som ett kall för sjuksköterskan 
(Kirkevold, 1994). Människa och miljö har en stark koppling sinsemellan, vilket gör varje 
patient till en unik person som behöver individuellt bemötande, både i stödjande samtal och 
behandlande vårdåtgärder (Jahren Kristoffersen et al., 2006) 
 
I motsats till tidigare forskning, visar resultatet att sjuksköterskor beskriver hur palliativ 
sedering som symtomlindring kunde upplevas som en befrielse för både patienten, de 
närstående och vårdteamet när patienten inte kunde hjälpas på annat sätt. Sjuksköterskorna 
visade i sina resonemang hur människovärdet belystes och hur deras roll som ställföreträdare 
för patienten i livets slut blev tydligare, som Martinsens omsorgsfilosofi (Östergaard 
Steenfeldt, 2012) beskriver. Sjuksköterskorna informerade om behandlingen och att patienten 
kommer att sova in i döden, men inte vad omvårdnaden under sederingen konkret kunde 
innebära. Socialstyrelsen (2015) fastslår att det är individuellt hur mycket information patient 
och närstående vill ha. Sjuksköterskan måste ha förmåga att kunna identifiera patientens och 
närståendes behov av information då den måste anpassas till varje enskild situation 
(Socialstyrelsen, 2015). 
 
Sjuksköterskornas reflektioner och resonemang utgår i stora drag från Martinsens 
omsorgsfilosofi, omedvetna om att den finns närvarande i deras dagliga arbete. 
Sjuksköterskorna belyste den medmänskliga relationen som grundläggande och hur patienten 
kunde känna en trygghet i övertygelsen om att sjuksköterskan fortsatte att visa omsorg och 
hjälpte patienten när hen behövde. Omsorgen bygger på relationen dem emellan och med 
empati och medkänsla kan sjuksköterskan inta rollen som patientens ställföreträdare, fortsätta 
att lindra lidande och föra patientens talan när hen inte har krafter att verbalt kommunicera 
eller agera för sitt egna välmående. Den ställföreträdande rollen på avdelningen utövades med 
den respekt som sjuksköterskan uttryckte i sina reflektioner kring patientens fortsatta 
värdighet, även efter dödens inträde. Sjuksköterskans insikt och kännedom om utsatthet och 
ansvar som följde med omvårdnaden av den sederade patienten exemplifieras i resultatet. 
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Martinsen (2007) anser att den form av makt som är ofrånkomlig i en relation där en 
beroendeställning förekommer förutsätter etisk kunskap och sjuksköterskans moral för att den 
inte ska missbrukas. Den genuina och godhjärtade omvårdnaden speglar den medvetenhet 
som sjuksköterskan har och som berörs av en medmänniskas lidande. Sjuksköterskans 
förmåga till förståelse, empati och sympati för patienten inom den palliativa vården är därmed 
sammanbindande i relationen (Fernando, Rea & Malpas, 2018).  
 
Ett annat betydande fynd är sjuksköterskornas strävan efter personcentrerad vård. Den 
personcentrerade vården kan ses som ett skyddande paraply där all omvårdnad ingår och 
ansvaret vilar på etiska, moraliska och medicinska grunder (Sundqvist, 2017). 
Sjuksköterskorna i arbetet uttryckte hur de pendlade mellan den professionella rollen i 
utövandet av den palliativa vårdens filosofi och den personliga identifieringen av känslor och 
tankar som författarna anser är betecknande för medmänsklighet. På samma sätt som 
Martinsens omsorgsfilosofi (Martinsen, 2007) belyser att vårdrelationen utgörs av både en 
närhet och en distans är det känslomässiga engagemanget en förutsättning för sjuksköterskan, 
som är ansvarig för att utveckla relationen och se till att kvalitén på relationen bibehålls under 
vårdtiden.  
 
De fyra hörnstenarna i den palliativa vården; symtomlindring, samarbete, kommunikation och 
stöd till närstående förekom samtliga i sjuksköterskans reflektioner och resonemang kring 
palliativ sedering. Arbetets resultat visar hur närvarande och betydelsefulla hörnstenarna är i 
sjuksköterskans sinnevärld för behandlingsformen och för den professionella 
yrkesutövningen. Sjuksköterskan kan som omvårdnadsansvarig inspirera och leda det 
personcentrerade arbetet genom en ständig dialog i teamet om hur värdegrunden kan 
förverkligas i den dagliga vården och omsorgen (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). 

 

Metoddiskussion 
Författarna var intresserade av att belysa vilka känslor som väcktes hos sjuksköterskan i 
samband med att palliativ sedering användes som symtomlindrande behandling. En 
fördjupning i ämnet gjordes genom att läsa vetenskapliga artiklar och litteratur vilket ökade 
engagemanget för området. Arbetets syfte ändrades under arbetets gång från ett etiskt 
perspektiv till en generell beskrivning av sjuksköterskans reflektioner och resonemang. Detta 
gjordes med anledning av att inte styra eller begränsa innehållet för sjuksköterskorna och för 
att kunna ge en förutsättningslös beskrivning av sjuksköterskans upplevelse. 
 
Ansats 
 
En kvalitativ ansats valdes då syftet var att beskriva sjuksköterskans reflektioner och 
resonemang kring palliativ sedering. Då en upplevelse är en individuell tolkning av en 
erfarenhet utfördes intervjuer där sjuksköterskor hade personlig yrkeserfarenhet av 
behandlingsformen. Dessa intervjuer ansågs skulle generera tillräckligt mycket material för att 
kunna svara mot syftet.  
 
Urval  
 
Arbetet genomfördes med hjälp av ett strategiskt urval för att säkerställa att materialet blev så 
variations-, innehålls- och detaljrikt som möjligt, vilket rekommenderas av Polit och Beck 
(2017). Urvalet innehöll en bred spridning av yrkeserfarenhet bland sjuksköterskorna, vilket 
kan stärka arbetets överförbarhet. Om intresset för deltagande i arbetet varit större och fler 
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sjuksköterskor anmält sig på de tillfrågade enheterna hade fokusgrupper kunnat formats 
utefter sjuksköterskornas yrkeserfarenhet inom den specialiserad palliativ vård. Trots 
upprepade försök av moderatorn kan den slumpmässiga indelningen ha påverkat 
sjuksköterskor med mindre erfarenhet till att uttrycka sig i mindre omfattning än sina mer 
erfarna kollegor i fokusgruppen.  
 
I en av grupperna inträffade sjukdom varvid den personen med kort varsel ersattes med en 
annan sjuksköterska som dock inte längre arbetade kliniskt utan hade en annan befattning/roll 
i verksamheten och som därmed var privatklädd under intervjun, till skillnad mot de övriga i 
gruppen som var arbetsklädda. Wibeck (2010) menar att förutom skillnader i erfarenhet kan 
sociala obalans, dominanta personlighetsdrag och den intrapersonella interaktionen påverka 
deltagare under en intervju i fokusgrupp. 
 
Några av sjuksköterskorna uttryckte att det hade gått lång tid från det att de anmält sitt 
intresse för att delta i arbetet tills att intervjun genomfördes och att de därmed hade slarvat 
bort informationen om arbetet och var dåligt förberedda. Möjligen hade det kunnat undvikas 
om sjuksköterskorna hade kontaktats några dagar innan för att säkerställa att det inte fanns 
några frågor eller oklarheter kring den planerade intervjun.  
 
Samtliga palliativvårdsavdelningar inom en region i södra Sverige tillfrågades om deltagande. 
Alla avdelningar utom en, samt författarnas egen arbetsplats, representerades i arbetet, vilket 
får anses ha gett en överensstämmande bild av sjuksköterskans reflektioner och resonemang 
kring palliativ sedering inom den specialiserade palliativa vården. Att inte inkludera den egna 
arbetsplatsen gjordes med hänsyn till att bibehålla den objektivitet och det oberoende som 
Vetenskapsrådet (2017) belyser som betydelsefullt vid genomförande av trovärdig forskning. 
 
Sjuksköterskorna i samtliga fokusgrupper var kvinnor, då inga män anmälde sitt intresse för 
att delta i arbetet.  
 
Datainsamling 
 
Återkommande reflektioner gjordes kring den egna förförståelsen både under och mellan de 
olika tillfällena för datainsamlingen vilket kan ses som en styrka i datainsamlingen. 
Sjuksköterskorna i fokusgrupperna var medvetna om att författarna själva var verksamma 
inom den specialiserade palliativa vården men författarna försökte få tydliga beskrivningar av 
uppenbara och självklara händelser för att markera att det var deras personliga upplevelser, 
inte gruppen i stort, som eftersträvades under intervjun. Öppna, relevanta följdfrågor ställdes 
för att stimulera sjuksköterskorna att berätta mer. Under en av intervjuerna var 
sjuksköterskorna fåordiga och hade svårigheter att uttrycka sig och reflektera kring de olika 
frågorna. Detta kan möjligen ha berott på författarnas oerfarenhet av att leda intervjuer i 
fokusgrupper eller att följdfrågor kanske upplevdes stressande eller utpekande. Kanske 
blockerade olika reflektioner från de andra i gruppen den egna tankeprocessen genom att leda 
på villovägar i resonemanget. Vissa människor kan i grupp bli reserverade och blyga utan att 
tänka på det, detta kan leda till att personen endast håller med övriga deltagare och vågar inte 
delge sina egna upplevelser och åsikter. Möjligen hade det kanske varit en fördel, trots 
rekommendationer från Polit och Beck (2017), att göra individuella intervjuer med 
sjuksköterskor och att de enskilda intervjutillfällena hade gett en mer bekväm roll än att 
uttrycka sig i gruppformat inför sina arbetskollegor? Sjuksköterskorna intervjuades på sina 
respektive arbetsplatser där de själva fick utse var intervjun skulle genomföras. Detta 
förfarande kan ses som en styrka då det var en välkänd miljö för sjuksköterskorna.  
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Enligt Kvale och Brinkmann (2014) finns det alltid en maktasymmetri i intervjusituationer. 
Författarna eftersträvade att anpassa sig till varje fokusgrupp och genomförde intervjun med 
de sjuksköterskor från varje enhet på plats i deras respektive hemstad, på datum och tider 
enligt deras önskemål. Under intervjun visade författarna intresse för det som framkom och 
försökte genom uppmuntran skapa tillit, både genom verbal och ickeverbal kommunikation.  
 
Trots försök att utjämna skillnader i de olika rollerna är intervjun som företeelse en 
instrumentell och enkelriktad dialog. Att genomföra intervjuer är en generell utmaning där de 
som intervjuas kan tolka, påverkas, medvetet eller omedvetet och därmed välja ut det som 
delges. Genom att utöva motkontroll som en reaktion på upplevelsen av intervjuarens 
dominans kan vara ett sätt att agera på (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta inträffade i en av 
grupperna då en sjuksköterska upplevdes kritisk i sitt uttryck; ifrågasatte författarnas frågor 
och ställde avledande och irrelevanta motfrågor. På vilket sätt detta agerande inverkade på 
övriga deltagande sjuksköterskor och intervjun som helhet är dock omöjligt för författarna att 
svara på.  
 
Inför den första fokusgruppsintervjun gjordes en provintervju med en fokusgrupp på den egna 
arbetsplatsen, vilket stärker arbetets trovärdighet. Denna intervju ingick dock inte resultatet. I 
samband med transkriberingen av den första intervjun reflekterade författarna över att 
datamaterialet inte svarade optimalt till syftet och därför valde författarna att skriftligt 
förtydliga detta. Under de efterföljande intervjuer fanns därför arbetets syfte utskrivet på ett 
A4-papper på bordet som en påminnelse till sjuksköterskorna.  
 
Författarnas val att använda ljudinspelning var i efterhand ett absolut nödvändigt beslut för 
transkriberingen då datainsamlingen genererade mycket textmassa. 
Författarna har gemensamt bearbetat alla delar i arbetet, vilket ökar trovärdigheten för arbetet 
(Danielson, 2012a). Författarna har under arbetets gång haft individuell handledning med 
tilldelad handledare samt deltagit i Sophiahemmets högskola handledningstillfällen i grupp 
tillsammans med studiekamrater. Samma studiekamrater har löpande granskat författarnas 
arbete, vilket ytterligare stärker arbetets kvalitet och trovärdighet.  
 
Dataanalys 
 
Författarna upplevde datamaterialet som helhet vara rikt på reflektioner, resonemang och 
anekdoter från sjuksköterskor erfarenheter och upplevelser gällande palliativ sedering. 
Underlaget är en interaktion mellan deltagare i fokusgrupper vilket Wibeck (2012) menar 
skapar en analys av gruppen snarare än individen. Med anledning av författarnas förförståelse 
diskuterades kontinuerligt innehållet i det empiriska textmaterialet för att säkerställa att 
innehållsanalysen var textnära och så fritt som möjligt från tolkningar. Författarna insåg dock 
att den egna delaktigheten under intervjun kan ha påverkat samspelet och medskapandet av 
den information som varje fokusgruppen delgav såsom Lundman och Hällgren Graneheim 
(2017) beskriver och då menar att dataanalysen av ett intervjuarbete med kvalitativ inriktning 
aldrig kan ses som helt oberoende. Varje fokusgrupp analyserades för sig av författarna 
gemensamt och de underkategorier och kategorier som återkom i samtliga grupper valdes ut 
att presenteras i resultatet. Författarna bedömde att arbetets analysmetod därmed skulle bli 
mest tillförlitligt och öka möjligheten att redovisa ett överförbart resultat. Författarna valde att 
redovisa citat från sjuksköterskorna för att det objektivt ska ges möjlighet att bedöma arbetets 
giltighet, vilket Lundman och Hällgren Graneheim (2017) rekommenderar. 
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Henricson (2012) anger att tillförlitligheten inom kvalitativ forskning innefattar arbetets 
trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. 
 
Trovärdighet innebär giltighet och att arbetet har genomförts och undersökt det som avsågs 
(Henricson, 2012). Författarna anser att arbetets syfte och frågeställningar har besvarats i 
arbetet och att de beskrivningar av den valda metoden överensstämmer med 
tillvägagångssättet för arbetets utformning. I vårt arbete har vi följt de riktlinjer som 
Sophiahemmets högskola har gällande självständigt arbete på magisternivå. Efter avslutat 
arbete kommer författarna att översända en kopia till arbetet till de enhetschefer vars 
verksamhet representerades i arbetet. 
 
Pålitligheten i arbetet har säkerställts då författarna anser sig ha redogjort noggrant för olika 
moment gällande urvalsförfarande, syfte, frågeformulärets innehåll och datainsamling med 
hjälp av ljudupptagning. Författarna reflekterade kring sin förförståelse under samtliga 
moment i arbetet och särskilt under dataanalysen för att inte låta den påverka arbetet i sin 
helhet. Författarna bedömer att arbetets resultat inte överensstämmer med den tidigare 
forskningen, men har redogjort för tänkbara anledningar i resultatdiskussionen. 
 
Överförbarhet handlar enligt Henricson (2012) om resultatet är användbart och går att 
överföra till annan kontext. Författarna anser att arbetet kan vara överförbart till andra 
palliativa verksamheter till viss del, då deltagare har intervjuats i fokusgrupper där variationer 
i reflektioner och resonemang har framkommit. Författarna menar att arbetets resultat skulle 
kunna bli liknande om arbetet skulle utföras på samma sätt i andra delar av landet. 
 

Slutsats 
 

Palliativ sedering i livets slutskede är ett betydelsefullt ställningstagande av teamet när 
patientens behov kräver behandlingen. Det är viktigt att alla sjuksköterskor som arbetar inom 
den specialiserade palliativa vården har tillräckliga och adekvata kunskaper för att kunna 
bedöma, förstå, kommunicera och hantera det omvårdnadsansvar som patient och närstående 
förväntar sig av den professionella rollen. Den personcentrerade vården ger en persons 
individuella perspektiv på sin upplevelse av sin sjukdomssituation och är oerhört betydelsefull 
i den palliativa vården. Att vara omvårdnadsansvarig sjuksköterska för patienter som mottar 
palliativ sedering innebär att konkret jobba med alla de fyra hörnstenarna i den palliativa 
vården. Kunskapsbrister skapar osäkerhet vid administrering av sederande läkemedel och i 
samtal med patient och närstående kan sjuksköterskan känna sig otillräcklig. Sjuksköterskan 
fokuserar på att ge omsorg och upplever inte palliativ sedering som känslomässigt belastande 
då behandlingen anses vara det enda alternativet för att lindra patientens lidande i livets 
slutskede. Genom ökad kunskap och möjlighet till reflektion med kollegor kring palliativ 
sedering kan sjuksköterskan känna ökat stöd och trygghet i yrkesutövningen, vilket stärker 
den professionella rollen och kan förbättra den palliativa vården. Det finns behov av fortsatta 
studier för att tydliggöra hur och på vilket sätt sjuksköterskors upplevda kunskapsbrister 
skulle kunna åtgärdas.  
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Klinisk tillämpbarhet 
 

Sjuksköterskor har behov att träffa andra i sin profession och läkare för att utbyta erfarenheter 
och tankar kring palliativ sedering genom olika forum, både på den egna arbetsplatsen men 
även nationellt. Inom regionen där arbetet har utförts finns utvecklingscentrum för palliativ 
vård och detta självständiga arbete skulle kunna ligga till grund för utbildningsdagar i 
framtiden, genom att det presenteras för forskare och professorer som arbetar där. Genom 
systematiskt förbättringsarbete på palliativa enheter kan handlingsplaner och riktlinjer 
utarbetas och tydliggöras vilket både leder till trygghet i sjuksköterskans profession men 
också till att patientsäkerheten ökar. Patienter med palliativa vårdbehov vårdas överallt och 
inte enbart på specialiserade palliativa enheter. Specialistsjuksköterskan kan med sin ökade 
kompetens föreläsa för sjuksköterskestudenter både i grundutbildning och specialistprogram 
samt för nyutexaminerade sjuksköterskor som går kliniskt basår samt ge vägledning och 
underlag för arbetet med kursplaner i palliativ omvårdnad precis som Svensk 
sjuksköterskeförening (2019) förespråkar i kompetensbeskrivningen för 
specialistsjuksköterskor i palliativ vård. Specialistsjuksköterskan har en viktig roll i 
framtidens palliativa vård genom att vägleda, handleda och undervisa kollegor och 
arbetsgivare, vilket kan leda till en mer jämlik och fortsatt god och säker palliativ vård.  
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                                                                                                                 Bilaga A- Frågeguide 

      

Författarna börjar med att presentera sig själva och arbetets syfte. Författarna informerar att 
deltagandet är frivilligt och närsomhelst kan avbryta sin medverkan utan att ange orsak. 
Deltagarna uppmanas att inte prata i mun på varandra, visa respekt för varandra i gruppen, 
låta alla komma till tals, och informeras om att informationen som framkommer under 
intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Deltagarna får underteckna samtyckeslappar 
och får även möjlighet att ställa frågor innan intervjun startar.  

 
Inledning 
 
Hur länge har du arbetat som legitimerad sjuksköterska?  
 
Vilken yrkeserfarenhet har du inom specialiserad palliativ vård? 
 
Intervjufrågor 
 
Vilken yrkeserfarenhet av palliativ sedering har du?  

Hur resonerar och reflekterar du kring palliativ sedering?  
 
När det beslutas om att en patient ska få palliativ sedering, hur tänker du då?  
Vilken erfarenhet har du av hur beslutet fattas?  
Har du någon gång varit av annan åsikt/ifrågasatt beslutet? Varför, av vilken anledning?  
Vad hände då/vad gjorde du då? Berätta… 
 
Har du någon gång upplevt känslomässig/etisk stress i samband med palliativ sedering? 
Hur kändes det? Berätta... 
 
Har du någon gång medvetet undvikit att vara ansvarig sjuksköterska till patient där palliativ 
sedering ska startas för att det skapar etisk stress hos dig? Berätta… 
 
Anser du att du har tillräcklig kunskap om palliativ sedering? Om inte, vad skulle du behöva? 
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                                                                                                   Bilaga B- Till verksamhetschef 
 
 
 

 
 

     XXXXX 2018-XX-XX 

 

Till verksamhetschef 

XXX 
 
XXXX, XXXX 
 

 

Vi heter XXXXX och XXXXX och är studenter på specialistsjuksköterskeprogrammet vid 
Sophiahemmet Högskola som ska genomföra ett självständigt arbete på avancerad nivå 
omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskans etiska 
reflektioner och resonemang vid palliativ sedering av patient i livets slutskede (var god se 
nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och uppläggning). Vi är därför mycket 
intresserade av få genomföra arbetet vid Palliativ vård och ASiH  
 
Om Du godkänner att studien genomförs vid Palliativ vård och ASiH  
är vi tacksamma för din underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat 
svarskuvert. Om Du känner dig tveksam till att studien genomförs vid Palliativ vård och ASiH 
vi tacksamma för besked om detta. Har Du ytterligare frågor rörande undersökningen är Du 
välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 
 

Vänlig hälsning   

__________________________  __________________________ 

Students namnteckning   Students namnteckning 

XXXXXXXXXX______________   XXXXXXXXXX___________ 

Students namnförtydligande  Students namnförtydligande 
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XXXXXXXX______________  XXXXXXXX_____________ 

Students telefonnummer   Students telefonnummer 

_______________________  ______________________ 

Students E-postadress   Students E-postadress 

 

__________________________ 

Handledares namnteckning 

XXXXXXXXXX___________ 

Handledares namnförtydligande 

XXXXXXXXXX___________ 

Handledares telefonnummer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
  

IV 
 

 

Sammanfattning av ARBETETS upplägg och innehåll 

 

Arbetets titel 

Sjuksköterskans reflektioner och resonemang kring palliativ sedering i livets slutskede 

 

Problemområdet beskrivs kortfattat 

Forskning visar att det finns patienter som inte blir symtomlindrande annat än med hjälp av 

palliativ sedering i livets slutskede. Socialstyrelsen förtydligar att palliativ sedering i livets 

slutskede kan förekomma som symtomlindring vid fysiska och psykiska symtom som är 

outhärdliga hos en döende patienten. Sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård förväntas 

hantera omvårdnadsåtgärder och de etiska frågeställningar och utmaningar som kan 

uppkomma i samband med palliativ sedering av en patient. Sjuksköterskor som medverkar vid 

palliativ sedering av en patient påverkas och reflekterar på olika sätt och behandlingen kan 

innebära en ökad känslomässig och etisk stress. 

Syftet med arbetet: 

Syftet är att undersöka sjuksköterskans reflektioner och resonemang om palliativ sedering i 
livets slutskede. 
 
Arbetets design och metod för datainsamling beskrivs kortfattat: 

Studien kommer att genomföras som en empirisk studie med kvalitativ ansats och utföras med 
hjälp av semistrukturerade intervjuer i fokusgrupper. Ett utarbetat frågeformulär kommer att 
användas. Inklusionskriterierna för vår tilltänkta studie är tillsvidareanställda legitimerade 
sjuksköterskor med erfarenhet av palliativ sedering. Med erfarenhet menas att 
sjuksköterskorna ska ha varit delaktiga i beslutet om att starta palliativ sedering samt 
iordningställt och administrerat ordinerat läkemedel till patient där avsikten är kontinuerlig 
palliativ sedering. Genomförandet kommer ske på palliativvårdsavdelningar i södra Sverige 
med hjälp av 2–3 fokusgruppsintervjuer med 4–6 informanter per fokusgrupp. Informanterna 
kommer att intervjuas på sin arbetsplats i ett avskilt rum utan störande ljud.  
Författarna kommer själva att intervjua deltagarna då de inte har någon tidigare relation till 
informanterna. Intervjuerna kommer att dokumenteras med en ljudinspelare och därefter 
transkriberas, vilket innebär att intervjun kommer skrivas ner ordagrant efteråt. Intervjuerna 
kommer att hanteras konfidentiellt och ljudinspelaren kommer att vara inlåst i ett 
säkerhetsskåp på en enhet där enbart författarna har tillgång till nyckeln, detta för att ingen 
obehörig ska kunna få tillgång till materialet. 
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Jag godkänner härmed att XXXXX och XXXXX får utföra arbetet ”Sjuksköterskans 
reflektioner och resonemang kring palliativ sedering i livets slutskede” på enheten under 
tidsperioden  MÅNAD- MÅNAD 200X 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 
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                                                                                          Bilaga C- Förfrågan om deltagande 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bakgrund  
Regionala cancercentrum i samverkan anger att den palliativa vårdens värdegrund utgår från de 
prioriterade värdena närhet, helhet, kunskap och empati. Genom ett holistiskt perspektiv och ett 
multiprofessionellt teamarbete har den specialiserade palliativa vården förutsättningar för en 
optimal omvårdnad även om symtombilden hos en patient i livets slutskede kan vara komplex. 
De flesta patienter inom den specialiserade palliativa vården blir väl symtomlindrade med det 
finns också patienter som inte uppnår optimal symtomlindring. Forskning visat att det finns 
patienter som inte blir symtomlindrade annat än med hjälp av palliativ sedering som behandling 
i livets slutskede. Palliativ sedering innebär att patientens medvetandenivå sänks med hjälp av 
sederande läkemedel, antingen med subcutan eller intravenös administrering och förekommer 
vanligast inom den palliativa slutenvården. Alla sjuksköterskor som arbetar inom den palliativa 
slutenvården förväntas hantera de omvårdnadsåtgärder, etiska frågeställningar och utmaningar 
som kan uppkomma i samband med palliativ sedering av en patient. Enligt tidigare forskning 
förekommer blandade känslor inför beslut och administrering både före, under tiden och efter 
avslutad behandling. 

 
Syfte 
Syftet är att undersöka sjuksköterskans reflektioner och resonemang om palliativ sedering i 
livets slutskede. 
 
 
Förfrågan om deltagande 
Du har blivit kontaktad om deltagande i studien av studiens författare. Du tillfrågas med 
anledning av att du har personlig erfarenhet av palliativ sedering av patient i livets slutskede 
och matchar studiens inklusionskriterier.  
 
 

Hur går studien till? 
Studien kommer att genomföras i form av en fokusgruppsintervju vilket innebär att du och ett 
antal kollegor kommer att samlas för en grupp intervju på er arbetsplats. Ni kommer då att få 
ett antal frågor som handlar om palliativ sedering av en patient i livets slutskede. Intervjun 
beräknas att ta maximalt 60 minuter. Intervjuerna kommer att dokumenteras med hjälp av en 
ljudinspelare för att underlätta transkriberingen som innebär att intervjun kommer att skrivas 



  
  
  

VII 
 

ner ordagrant efteråt av författarna för att därefter analyseras. 
 
Hantering av data och sekretess 
Personuppgifter och intervjumaterial kommer att hanteras konfidentiellt och allt 
studiematerial och ljudinspelaren kommer att vara inlåst i ett låst säkerhetsskåp på en enhet 
där enbart författarna har tillgång till nyckeln för att ingen obehörig ska kunna få tillgång till 
materialet.  
Resultatet i studien kommer att redovisas i en magisteruppsats vid Sophiahemmets högskola. 
Om denna studie leder till fortsatt forskning och publikation skulle bli aktuellt kommer ingen 
av studiedeltagarna att kunna identifieras. Genom inhämtat informerat samtycke kommer du 
att intyga att du har fått fullständig information för att kunna ta ställning angående ditt 
deltagande i studien. Du har rättighet att få dina personuppgifter rättade eller raderade om så 
önskas. 
 
Information om studiens resultat 
Vid intresse kommer studiens resultat att delges berörda enheter som deltagit i studien. 
 
Ersättning 
Ekonomisk ersättning för studiedeltagande kommer inte att betalas ut. 
 
Frivillighet 
Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att 
ange orsak till ditt beslut. 
 
Frågor/anmälan för studiedeltagande?   
Kontakta ansvariga för studien vid ev. frågor eller för att anmäla ditt intresse av att delta i 
studien.  
 
Ansvariga 
Ansvariga för studien är leg. ssk XXXXX och leg. ssk XXXXX 
 
Handledare Sophiahemmet Högskola 
XXXXX 
 


