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SAMMANFATTNING 

 

Att drabbas av en stroke sker ofta plötsligt och utan förvarning. Många av de som drabbas kan 

med medicinering och rehabilitering blir bättre igen. Emellertid hör stroke till en av de 

vanligaste dödsorsakerna i Sverige idag. De flesta som drabbats av en så svår stroke att de är 

döende, avlider på strokeenheten på akutsjukhuset dit de först kom när de insjuknade. På en 

strokeenhet arbetar sjuksköteskor och läkare tillsammans med flera andra yrkeskategorier, 

med specifika kunskaper inom strokevård. Vården är inriktad på en snabb bedömning, 

insättning av läkemedel, god omvårdnad samt tidig mobilisering och vården strävar efter att 

patienten ska återfå sina normala funktioner. Döden är dock ofta närvarande, och den kurativa 

vården får avbrytas och vård i livets slutskede inledas. Palliativ vård är en aktiv vård med 

fokus på hela människan och dess omgivning, baseras på en välutvecklad vårdfilosofi. 

Sjuksköterskan har ett stort ansvar inom den palliativa vården, då hen är den som ofta är 

närmst patienten och de närstående. Omvårdnaden är en viktig del i den palliativa vården och 

det är sjuksköterskan som måste vara vaksam på symtom som kan uppstå och lindra dessa. 

Sjuksköteskan blir också ett stöd för de närstående som vakar vid patientens sida. När en 

patient drabbas av en svår stroke och är döende till följd av detta blir det sjuksköterskan på 

strokeenheten som ska ge palliativ vård. Samtidigt som hen har hand om en döende patienten 

fortsätter den akuta vården av andra patienten som ska gå vidare i livet i de andra rummen på 

avdelningen, med alla krav det ställer på sjuksköterskan. Syftet med den föreliggande studien 

var att beskriva sjuksköterskan upplevelse av att ge palliativ vård i livets slut vid en 

strokeenhet på ett akutsjukhus. En empirisk, kvalitativ intervjustudie genomfördes med åtta 

sjuksköteskor vid en strokeenhet i Stockholm. Insamlad data analyserades genom kvalitativ 

innehållsanalys med deduktiv ansats. Resultatet visade att sjuksköteskorna upplevde vård i 

livets slutskede som fint och mycket positivt att få vara en del av. Det var ett tillfälle för dem 

att använda alla sina kunskaper inom omvårdnad för att göra det så bra och så behagligt som 

möjligt för patienten i livets slut trots att miljön runt i kring kunde upplevas som stressande. 

Sjuksköterskorna upplevde emellertid att de kände sig ensamma i vården kring den döende 

patienten, och att läkaren lade över mycket av ansvaret för vården på dem. Studien har hjälpt 

till att belysa det komplexa arbete som sjuksköterskan på en strokeenhet ständigt står inför. 

Där patienter mitt i livet vårdas i salen bredvid patient där livet inte längre orkar övervinna 

döden. Den grundläggande inriktningen av strokevården gör att de livräddande insatserna 

bedrivs intensivt tills det absolut inte finns något mer att göra. Först då tas beslut om övergång 

till vård i livets slut. Vården måste därefter snabbt anpassas efter den korta tid av livet som är 

kvar och utifrån föreliggande studies resultat beskrivs det till stor del vara främst 

sjuksköterskans uppgift att lyckas med detta. Sjuksköterskorna försöker skapa en fin och 

behaglig tillvaro för patienten och för dess anhöriga så att livets slut ändå blir en tid av 

välbefinnande för patienten. 

 

 

 

Nycklord: Sjuksköterskans upplevelse, palliativ vård, vård i livets slut, akutsjukhus, 

strokeenhet, kvalitativ intervjustudie 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Often, when someone suffers a stroke, it is sudden and has no warning. Many who suffer from 

a stroke can recover again with medicine and rehabilitation, with little or even no deficits.  

However, stroke is one of the leading causes of death in Sweden today. Most who stuffer from 

a severe stroke, end up dying in a stroke unit of the acute care hospital they were admitted to 

when they first showed symptoms. A stroke unit is comprised of nurses and doctors, as well as 

other professionals, who have special knowledge regarding stroke. These units are focused on 

rapid assessments and treatments, good care, early mobilization and also strive to help the 

patients recover their normal functions. Death is, however, often present and the curative care 

treatment must be stopped and end of life care begun. Palliative care is an active care focused 

on the person as a whole and their environment. It is based on a well-developed philosophy of 

care. The nurses are a very large part of the palliative care process as they are often closest to 

the patients and their loved ones. Patient care is a critical part of palliative care in that the 

nurses must be alert to symptoms that may appear and know what options could help mitigate 

them. Nurses must also help support and care for the loved ones who are frequently by the 

patients’ side. When a patient has suffered a stroke and is, in turn, dying from it, the stroke 

unit nurses will provide that palliative care. At the same time, the nurses have to also provide 

care for other stroke patients in other rooms within the ward, some who will likely recover and 

be discharged in the future. The aim of this study was to describe the nurses’ experiences of 

providing palliative care within a stroke unit of an acute care hospital.  Empirical and 

qualitative interviews were conducted with eight nurses from stroke wards within Stockholm. 

The collected data was analyzed using qualitative content analysis with a deductive approach.  

The results showed that the nurses’ experiences providing palliative care were overall positive 

and interesting to be involved in.  For them, palliative care is a time where they are able to use 

all of their nursing knowledge to help make the patients as comfortable and relaxed as possible 

during the end of life, despite the fact that the environment around could be perceived rather 

stressful. The nurses explained that they often feel rather alone when providing palliative care 

and feel that the doctors have laid the responsibility for the care on them as nurses. When a 

patient is able to die peacefully with love ones by their side, the nurses feel satisfied and that 

they have done a good job. This study has helped to illuminate the complex work that nurses 

within a stroke unit must often face. Within a single unit, the patients can include those who 

are receiving mid-life care and those who are no longer able to overcome death. The 

fundamental base of stroke care makes lifesaving efforts continue intensively until there is 

nothing more that can be done. Only then can care be transitioned to end-of-life care. Care 

must then be quickly adapted to the patients expected short period of life that is left and it 

mainly falls to the nurse to ensure this care succeeds. The nurses are trying to make the 

patient's and the relative’s experience as comfortable as possible in those final days or hours 

 

 

 

Keywords: Nurses’ experience, palliative care, end-of-life care, acute care hospital, stroke 

unit, qualitative interview study 
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INLEDNING 

 

Att drabbas av en stroke sker ofta plötsligt och utan förvarning (Asplund, Tuomilehto, 

Stegmayr, Wester & Tunstall-Pedoe, 1988). Varje år i Sverige insjuknar 30 000 personer i 

stroke och enligt Socialstyrelsen (2011b) avlider mellan 20 och 30 procent av dessa människor 

till följd av sin stroke. Forskning visar att många av de patienter som avlider i en stroke gör 

det på den strokeenhet där de först lades in (Rogers, 2003; Goldacre, Roberts & Griffith, 

2004).  

 

På den strokeenhet där författaren själv arbetar och utförde intervjuerna har ingen i personalen 

särskild kompetens för att vårda patienter i livets slut men förväntas ändå göra det. 

Huvudfokus är att rädda liv, att tidigt mobilisera och att förhoppningsvis kunna ge personen 

som insjuknat i en stroke sitt liv tillbaka. Vården är först och främst inriktat på att vara kurativ 

men behöver ofta ändra fokus till att bli vård i livets slutskede istället. 

 

Författaren till föreliggande studie har under årens lopp mött många personer som drabbats av 

en stroke och också hållit många i handen som till följd av sin stroke tagit sitt sista andetag i 

ett enkelrum på strokeenheten. Personerna har varit gamla och färdiga med sina liv, de har haft 

närstående runt i kring sig och stämningen har varit varm och kärleksfull mitt i sorgen. Andra 

personer har varit yngre och nära och kära har stått vid sidan om dödsbädden och undrat, med 

ilska i rösten, varför inga mer livsräddande åtgärder kunnat utföras. Några personer har varit 

ensamma, ingen har vakat vid deras sida och det sista andetaget har inte hörts av någon. Att 

som sjuksköterska arbeta mitt i detta väcker funderingar, tankar och känslor av att vården i 

livets slutskede skulle kunna förändras och förbättras. 

 

 

BAKGRUND 

Livet och döendet idag 

Sveriges befolkning växer och våra äldre blir allt fler (Socialstyrelsen, 2009a). Socialstyrelsen 

(2011a) rapporterar att under år 2010 avled 90 519 personer i Sverige. Det beskrivs att 80 

procent av alla dessa dödsfall var förväntade och 20 procent var hastiga dödsfall till följd av 

exempelvis olyckor. Av alla som avled var 72 procent över 75 år gamla (Socialstyrelsen, 

2011a). Den vanligaste dödsorsaken i Sverige idag är ischemiska hjärtsjukdomar och 

cerebrovaskulära sjukdomar, såsom exempelvis stroke (Socialstyrelsen, 2010). Dessa 

sjukdomar är den största orsaken till död bland personer över 75 år. Nästan 40 procent av alla 

äldre som avlider i Sverige avlider på ett sjukhus enligt Socialstyrelsen (2005). Dessa antas bli 

fler i och med en åldrande befolkning (Gomes & Higginson, 2008).  

  

Dödligheten i Sverige minskar rent generellt och har så gjort under lång tid nu (Statistiska 

centralbyrån [SCB], 2011) Anledningen till den minskade dödligheten är bland annat bättre 

levnadsförhållanden och bättre medicinskt omhändertagande. Idag finns 497 000 personer som 

är äldre än 80 år och antagande är att denna åldersgrupp stadig kommer att öka i och med den 

minskade dödligheten. År 2021 torde antalet personer över 80 år vara närmare 800 000 (SCB, 

2011).  
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Den senaste Folkhälsorapporten (Socialstyrelsen, 2009a) visar att risken att insjukna och 

dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar, såsom stroke, har minskat i Sverige under de senaste 

tio åren. Det förbättrade preventiva arbetet med att minska riskerna för att insjukna i stroke har 

givit resultat. Faktum kvarstår dock att ju äldre befolkningen blir, med alltfler personer över 

80 år, desto fler personer riskerar att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar och att dö i 

efterförloppet (Socialstyrelsen, 2009a). En åldrande befolkning innebär ett större behov av en 

välfungerande hälso- och sjukvård och en ökad tillgång till allmän palliativ vård, då allt fler 

döende patienter behöver god omsorg inom alla vårdinstanser (Nationellt vårdprogram för 

palliativt vård, 2012). 

 

Att drabbas av en stroke 

En stroke kommer plötsligt och utan föraning och orsakas av cirkulationsstörning i hjärnans 

blodkärl (Asplund et al., 1988). Cirkulationsstörningen ger upphov till fokala neurologiska 

bortfallssymtom som antingen leder till döden eller till symtom som varar i mer än 24 timmar. 

I 85 procent av fallen är en infarkt orsaken och i 15 procent är det en blödning (Asplund et al., 

1988). Vanliga symtom som uppstår i samband med en stroke är förlamningar och svagheter i 

ena kroppshalvan, svårigheter att tala, känselnedsättningar, sväljsvårigheter, synfältsbortfall 

och problem med balansnedsättning (Jönsson, 2012). Var i hjärnan cirkulationsstörningen har 

uppkommit och storleken på skadan är avgörande för hur symtomen visar sig och vilken chans 

som finns till återhämtning (Jönsson, 2012).  

 

En person som drabbas av neurologiska bortfallssymtom måste handläggas skyndsamt då 

varje minut räknas när det handlar om att rädda hjärnan från skador (Hacke et al., 2008). 

Hjärnans möjlighet till återhämtning är stor och överlevande nervceller kan överta funktioner 

som gått förlorade vid en stroke (Jönsson, 2012). Trots stora hjärnskador kan en person som 

drabbats av stroke med hjälp av god rehabilitering förbättras. Det finns i princip lika många 

följder av en stroke som det finns personer som drabbats, och det är därför viktigt med ett 

multidisciplinärt team runt patienten som tillsammans planerar och utför vården (Jönsson, 

2012).  

 

En del personer får neurologiska bortfallssymtom som varar i mindre än 24 timmar och detta 

kallas för TIA, transitorisk ischemisk attack (Jönsson, 2012). Även dessa patienter bör vårdas 

på en strokeenhet då de löper en stor risk att insjukna i stroke inom några månader om de inte 

utreds ordenligt och lämpliga åtgärder utförs (Ovbiagele, Cruz-Flores, Lynn & Chimowitz, 

2008). Dessa åtgärder kan bestå av medicinering eller kirurgisk avlägsning av 

åderförkalkningar i halskärlen samt information om livsstilsförändringar (Jönsson, 2012). 

Riskfaktorer för att få en TIA eller stroke är hypertoni, rökning, diabetes, förmaksflimmer, 

hyperlipidemi och övervikt samt låg fysisk aktivitet (Jönsson, 2012). 

 

Arbetet på en strokeenhet 

Enligt de nationella riktlinjer som finns kring strokevård i Sverige idag ska patienter som 

insjuknat i en stroke vårdas på en strokeenhet (Socialstyrelsen, 2009b). Vidare skriver 

Socialstyrelsen (2011b) att en strokeenhet på ett sjukhus är en tydligt definierad avdelning 

som i så lång utsträckning det är möjligt enbart ska vårda patienter som fått en stroke. På en 
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strokeenhet ska det finnas personal med expertkunskaper inom stroke och rehabilitering. 

Dessa olika yrkeskategorier ska mötas i multidisciplinära team, där allas specifika 

kompetenser bidrar till att maximera vården för varje enskild patient. Vissa strokeenheter, på 

akutsjukhus, tar hand om den akut sjuka patienten, utreder, medicinerar och initierar en första 

rehabilitering och skickar därefter vidare patienten till en separat rehabiliteringsavdelning. 

Andra strokeenheter har både det akuta omhändertagandet och rehabilitering på samma 

avdelning (Socialstyrelsen, 2011b). 

 

Saposnik et al. (2009) fann att vård på en strokeenhet har gynnsamma effekter på överlevnad 

för patienter i alla åldersgrupper som hade fått en stroke, och förbättrade deras möjligheter att 

klara av aktiviteter i det dagliga livet på egen hand, även på längre sikt. Detta bekräftas även 

av den svenska organisationen Riks-Stroke (2010) som arbetar med att utvärdera kvalitén på 

svensk strokevård.  

 

I en granskning av strokevård fann forskare att det framför allt var sex egenskaper som 

karaktäriserar en välfungerande strokeenhet (Langhorne & Pollock, 2002). Dessa 

karakteristika var den omfattande bedömningen av patientens medicinska problem och 

eventuella funktionshinder med påföljande behandling, tidig mobilisering och en 

rehabiliteringsplan samt en redan tidigt i sjukdomsförloppet påbörjad planering kring 

patientens hemgång. En av de sex betydande egenskaperna för strokeenheter var den 

kvalificerade omvårdnaden utförd av kompetenta sjuksköterskor skriver Langhorne och 

Pollock (2002). 

 

Sjuksköterskans roll på en strokeenhet 

Vad denna kvalificerade omvårdnad består av har olika forskare sedan Langhorne och 

Pollocks studie (2002) försökt att undersöka och förstå skriver Burton, Fisher och Green 

(2009). De fann i sin studie att sjuksköterskor som arbetar på en strokeenhet är väl 

kvalificerade till att ta hand om patienter som drabbats av stroke dels tack vare den 

specialisering inom området som de har, dels tack vare att den erfarenhet de får av att se 

många patienter med stroke, till skillnad från en allmänmedicinsk avdelning som tar emot 

patienter med olika diagnoser.  

 

Det hyperakuta omhändertagandet 

Att vårda patienter som har fått en stroke kräver att sjuksköterskan har en viss kompetens 

skriver Williams, Perry och Watkins (2010). I det första hyperakuta läget syftar 

sjuksköterskans arbete till att monitorera patientens vitalparametrar och se till att blodtryck, 

blodsocker och kroppstemperatur hålls noggrant inom gränsvärden (De Georgia & Patel, 

2011). Det första omhändertagandet är oerhört viktigt och kan i många fall vara livsavgörande. 

Vidare skriver Weir och Cadilhac (2007) att sjuksköterskan måste ha goda kunskaper i vad 

hemodynamisk stabilitet innebär och vikten av att hålla vitalparametrar inom gränsvärden.  

 

Då det första akuta omhändertagandet vid stroke fokuseras på de fysiska symtom som uppstått 

och den medicinska behandling är det viktigt att sjuksköterskan även visar omsorg om 

patienten och dess närstående i den något tumultartade situation som kan uppstå (Weir & 

Cadilhac, 2007).  
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Det fortsatta omhändertagandet 

När det hyperakuta stadiet är över riktas sjuksköterskans arbete, förutom fortsatt övervakning 

av vitalparametrar, mot att hjälpa patient och närstående att förstå vad som hänt. Därefter 

påbörjas arbete med att skapa en vårdplan för rehabilitering och diskutera eventuella 

riskfaktorer hos patienten för att kunna förhindra ytterligare stroke (Weir & Cadilhac, 2007). 

Mobilisering bör ske så tidigt som möjligt när patienten är redo för det och görs utifrån en 

individuellt anpassad plan som utarbetas i det multiprofessionella teamet runt patienten skriver 

Weir och Cadilhac (2007). 

 

En patient som har haft en stroke riskerar att drabbas av många olika komplikationer i 

efterförloppet som sjuksköterskan måste vara medveten om och försöka arbeta för att lindra 

(Williams, Perry & Watkins, 2010). Besvär som huvudvärk, förvirring, depression, 

inkontinens, obstipation och trycksår kan uppstå och det är främst sjuksköterskans 

arbetsuppgift att ta hand om patienten i dessa situationer (Long, Kneafsey, Ryan & Berry, 

2002). Somliga symtom kan förebyggas lättar än andra och det är viktigt att sjuksköterskan i 

dessa fall ligger steget före så att patienten till exempel aldrig behöver bli obstiperad eller 

malnutrierad (Weir & Cadilhac, 2007).  

 

Vid andra komplikationer, som exempelvis nedstämdhet, har sjuksköterskan den viktiga rollen 

som lyssnare och som guide genom den första tiden av chock som kan uppstå hos patienten 

liksom hos de närstående (Weir & Cadilhac, 2007; Long et al., 2002). Long et al. (2002) samt 

Seneviratne, Mather och Then (2009) beskriver att detta kan ge upphov till frustration och 

skuldkänslor hos sjuksköterskan som upplever att hen inte har den tid som behövs till att sitta 

ner med patienten och lyssna och samtala en stund i lugn och ro. 

 

En del i teamet 

Burton, Fisher och Green (2009) skriver att sjuksköterskan har en viktig uppgift i det 

multidisciplinära teamet i att skaffa en bild över det nätverk patienten har runt i kring sig och 

patientens hemsituation, samt att föra fram patientens och dess närstående tankar och 

funderingar. Sjuksköterskan är den som gör en första bedömning av funktionella bortfall innan 

arbetsterapeut och sjukgymnast har bedömt patienten och är också den som har kontroll över 

patientens nutritionsstatus och eventuella eliminationsproblem (Weir & Cadilhac, 2007; 

Burton et al., 2009).  

 

Då sjuksköterskan är den som är med patienten dygnet runt, varje dag bör hen ta rollen som 

koordinator i teamet under teamronderna (Long et al., 2002; Burton et al., 2009). 

Sjuksköterskan bär det något komplexa ansvaret som den som har kontroll över det mesta som 

sker runt patienten och den som också överbryggar mellan alla professioner i teamet menar 

Long et al. (2002). 

 

När patienten inte längre är i behov av akut strokevård måste planering ske för överflytt till 

lämplig eftervård. Det är sjuksköterskan tillsammans med teamet runt patienten, patienten och 

dess närstående som planerar för vidare rehab eller sjukvård (Long et al., 2002; Burton et al., 

2009). 
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Palliativ vård 

Palliativ vård är en benämning på den vård som ges i livets slutskede när bot inte längre är att 

finna och syftar till att lindra lidande och främja livskvalitet (Nationellt vårdprogram för 

palliativ vård, 2012). Vården har ingen förutbestämd tidsram men brukar delas in i tidig och 

sen fas, samt döendefasen (Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012). Den tidiga och 

sena palliativa fasen kan skilja sig vid olika diagnoser. Ibland är det tydligt när den kurativa 

fasen avslutas och övergår till palliativ fas och ibland är det mer glidande beroende på vilken 

sjukdom som behandlas. Döendefasen, som innefattar de sista dagarna eller veckorna i livet 

när döden är ofrånkomlig, ser ofta lika ut för de flesta personer oavsett grunddiagnos 

(Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012). 

 

Den palliativa vårdfilosofins utveckling 

Under medeltiden var hospice ett härbärge för pilgrimer (Eckerdal, 2005). En nära anknytning 

till kyrkan och andlighet var grundstenarna när de döende pilgrimerna vårdades i livets slut. 

Vården var inte självklart utförd av utbildad personal och inte öppen för gemene man. I början 

av 1900-talet öppnades ett hospice i London där patienter kunde få vårdas i livets slut. Det tog 

dock flera årtionden innan hospicerörelsen fick någon större genomslagskraft (Eckerdal, 

2005). 

 

Cicely Saunders anses vara grundaren till den moderna palliativa vårdfilosofin (Clark, 1999). 

Hennes hängivna intresse för palliativ vård var sprunget ur många samtal med en patient, 

David Tasma som var döende i cancer. Saunders önskan var att öppna ett nytt, modernt 

hospice som skulle kombinera god vård av döende med forskning och utbildning inom 

området (Clark, 1999). Hon ville lära sig att djupare förstå smärtan som kan uppkomma i 

livets slut och också försöka förstå hur hon på bästa sätt kunde lindra den smärtan. Saunders 

var från början sjuksköterska men utbildade sig senare till både kurator och läkare. Något som 

förmodligen lade grunden till att palliativ vård idag anses som en tvärprofessionell 

angelägenhet (Clark, 1999, 2001). Saunders var kristen, men med en stor öppenhet för andra 

religioner, vilket förmodligen bidrog till att existentiella tankar fick ta en stor plats i 

hospicefilosofin (Clark, 2001). Hon myntade uttrycket ”total pain”, och menade att det är 

denna totala smärta som döende patienter kan uppleva. ”Total pain” syftade inte enbart på den 

fysiska smärtan utan innefattade även psykisk smärta samt social och andlig smärta skriver 

Clark (1999, 2001). 

 

Saunders hade en idé om att ge symtomlindring i förebyggande syfte innan symtomet faktiskt 

slog till, vilket var banbrytande för 1960-talets sjukvård beskriver Clark (1999). Hon var mer 

frikostig i användandet av narkotiska preparat än vad sjukvårdspersonal vid denna tid annars 

var van vid. Hon menade att patienterna aldrig skulle behöva be om smärtlindring för då fick 

de egentligen för lite från början. Saunders önskade att hennes patienter inte ens skulle behöva 

vara rädda för att få ont, då rädslan för att ha ont i sig skulle upplevas som smärtsam (Clark, 

1999).  

Det hospice som Saunders lät bygga, St Christopher’s hospice, låg långt ifrån sjukhusen och 

gav en möjlighet att få en sista värdig tid i livet, vårdad av ett multiprofessionellt team med 

helhetsperspektiv (Clark, 2001). Saunders ansåg det också mycket viktigt att familjen 

involverades i vården av den döende. Vården vilade på en kristen grund, men Saunders var 

noga med att inte överdriva det religiösa inslaget i döendet och värdesatte den medicinska 
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forskningen som bedrevs på St Christopher’s. Hon önskade att hennes hospice skulle vara en 

plats för alla människor och inte undantaget för dem med en stark trosuppfattning. Patienterna 

som önskade plats på St Christopher’s blev många och ”hospice home care” (Palliativ 

sjukvård i hemmet) blev ett nästa steg för att nå ut till fler (Clark, 2001). Saunders mål var att 

hennes patienter skulle få en sista värdig, smärtfri tid i livet, och att inspirera andra till att lära 

sig mer om vård i livets slut och sprida hospicerörelsen till andra delar av världen (Clark, 

1999). Saunders önskan besannades och vårdfilosofin växte sig stor och spred sig över världen 

under 1970-talet. Saunders avled själv på St Christipher’s Hospice 2005.  

 

WHO:s definition av palliativ vård 

Världshälsoorganisationen (WHO) har definierat palliativ vård, av vilken Nationella rådet för 

palliativ vård [NRPV] (2010) har gjort en svensk översättning. Den palliativa vården bygger 

på ett holistiskt förhållningssätt med syfte att förbättra livskvaliteten för patienter och deras 

familjer när de står inför en livshotande sjukdom. Palliativ vård är en aktiv vård som 

förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av 

smärta och de övriga symtom som uppkommer i livets slutskede. Symtomen kan vara av 

fysisk, psykisk, social och andlig art. Den palliativa vården ska bekräfta livet och se på 

döendet som en normal process. Döden ska varken påskyndas eller försenas av den palliativa 

vården. De närstående ska få det stöd de behöver under vårdandet och efter att döden har 

inträtt. Vården ska ha tvärprofessionellt förhållningssätt och ges helt utifrån de behov som 

närstående och patient har (NRPV, 2010). 

 

Den palliativa vårdens värdegrund 

Den palliativa vården ur ett svenskt perspektiv beskrivs bygga på fyra hörnstenar i enlighet 

med WHO:s definition (Statens offentliga utredningar [SOU], 2001:6). Den första hörnstenen 

är att det inom den palliativa vården ska kunna uppnås en god kontroll av svåra symtom. 

Saunders (2000) skriver att symtomkontroll kommer absolut först inom den palliativa vården. 

Dessa symtom kan vara exempelvis smärta, oro och ångest, illamående, svettningar och 

andnöd, och symtomen i döendefasen skiljer sig inte i stort åt mellan olika sjukdomar skriver 

Solano, Gomes och Higginson (2006). 

 

Teamarbetet är den andra hörnstenen (SOU 2001:6). För att en god palliativ vård ska kunna 

bedrivas är det av största vikt att arbetet planeras och utförs av det multiprofessionella teamet, 

där allas bedömning och syn på patientens behov och resurser bidrar till en helhetsbild 

(Saunders, 2000). Vården kan vara så vidsträckt och ibland överväldigande att alla i teamet 

behövs menar Saunders (2000). 

 

Kommunikation och relation är den tredje hörnstenen och innefattar både kommunikation och 

relation mellan patienten och dess närstående och mellan personal, patient och närstående 

(SOU 2001:6). Saunders (2000) betonar vikten av att främja en god relation mellan de 

närstående och den döende så att de får en sista fin tid tillsammans med möjlighet till närhet 

och försoning inför vad som komma skall. 

 

Den fjärde hörnstenen betonar stödet till de närstående (SOU 2001:6) Eftersom vård i livets 

slut ofta bygger på stora insatser från de närstående är stödet till dem oerhört viktigt 

(Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012). De närstående måste få känna sig delaktiga, 
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välinformerade och att deras närvaro är betydelsefull samtidigt som de måste få stöd i sin sorg 

skriver Milberg, Strang och Jakobsson (2004). Den döende och de närstående bör ses som en 

helhet som ska vårdas (Saunders, 2000). Efter dödsfallet bör närstående bli erbjudna 

stödsamtal (Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012). 

 

Palliativ vård i Sverige idag 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] ska palliativ vård ges till alla personer i livets 

slutskede med högsta prioritet (SFS, 1982:763). Alla människor i Sverige har rätt till god 

palliativ vård på lika villkor oavsett var i landet personen bor (SOU 2001:6). 

 

Palliativ vård är uppdelad i specialiserade palliativ vård, som ges till de patienter som har mer 

komplexa symtom och som är i behov av specialiserad personal dygnet runt, och allmän 

palliativ vård som är den vård vilken varje person som är i livets slutskede har rätt att få 

oavsett inom vilken vårdinstans personen befinner sig (Nationellt vårdprogram för palliativ 

vård, 2012). Det ska finnas flera olika kompetenser i det palliativa vårdteamet och vård ska 

kunna ges dygnet runt (Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012).  

 

Idag i Sverige bedrivs palliativ vård i många olika former på hospice, i hemmet med 

hemsjukvårdsteam, på äldreboenden, på palliativa enheter på sjukhus, och på avdelningar på 

sjukhusen (SOU, 2001:6). En kartläggning av all palliativ vård som utförs i Sverige gjordes 

2008, och visade på en mängd olika verksamheter som bedriver någon form av palliativ vård 

och att det inte sällan kan vara svårt att definiera skillnaden mellan hospice och en 

slutenvårdsenhet eller avancerad hemsjukvård och palliativt vårdteam (NRPV, 2010). Palliativ 

vård är dock ett mycket vitt begrepp (Henoch, 2011). 

 

Vidare beskriver Nationellt vårdprogram för palliativ vård (2012) vikten av att alla som utför 

palliativ vård använder samma slags begrepp och terminologi oavsett vårdinstans. Olika 

vårdgivare ska kunna förstå varandra vid samtal kring palliativ vård och patienter och 

närstående ska inte bli förvirrade av för många olika begrepp. Hög patientsäkerhet främjas av 

välgrundade termer och begrepp som är implementerade i vården (Nationellt vårdprogram för 

palliativ vård, 2012). 

 

Det varierar inom grundutbildningen, både för sjuksköterskor och för läkare, hur många 

timmars utbildning i palliativ vård som ingår (Socialstyrelsen, 2006). Vissa lärosäten har satsat 

mer tid på palliativ medicin och omvårdnad medan andra enbart ger ett par timmars 

undervisning i ämnet. Vad som ingår i undervisningen varierar också mellan högskolorna, det 

finns ingen gemensam läroplan i ämnet.  

 

Palliativ vård - personcentrerad vård 

Begreppet personcentrerad vård har vuxit fram både internationellt och nationellt som en 

beskrivning av god omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Personcentrerad vård 

betonar vikten av att se till hela personen med fysiska, andliga, sociala och psykiska behov 

som behöver lika mycket uppmärksamhet som de fysiska behoven. Begrepp som 

patientcentrerad vård fokuserar på att personen har blivit en patient, och det kan begränsa hur 

det ses på personen (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Saunders myntade tidigt i sin 

karriär uttrycket ”total pain” där alla delar som innefattas i begreppet personcentrerad vård tas 
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hänsyn till (Clark, 1999). Den palliativa vården är ett gott exempel på hur sjukvårdspersonal 

kliniskt kan applicera personcentrerad vård (Meidell, 2010). Nationellt vårdprogram för 

palliativ vård (2012) skriver att palliativ omvårdnad syftar till att aktivt möjliggöra för 

personen i livets slut att uppleva hälsa och välbefinnande. Vården är personcentrerad och ser 

till hela personen och dess närstående. Vidare står det att ett palliativt förhållningssätt ska 

genomsyra all verksamhet där patienter i livets slut vårdas (Nationellt vårdprogram för 

palliativ vård, 2012). Förhållningssättet kännetecknas av en helhetssyn på människan och en 

strävan efter att få varje person att leva väl till livets slut oavsett ålder och diagnos. Att arbeta 

personcentrerat påminner sjuksköterskan om att det är en person de vårdar och inte en diagnos 

(Pope, 2012). 

 

Sjuksköterskans roll i den palliativa vården 

Att vårda patienter i livets slut är en fundamental del i omvårdnadsarbetet (Lugton & 

McIntyre, 2005). I vården av patienter i livets slut är omvårdnaden det mest grundläggande 

(Bradshaw, 1996). Det är sjuksköterskan som främst är den som förhindrar att symtom 

uppstår, lindrar de symtom som ändå uppstår och stöttar både patienten och de närstående i en 

stund som kan kantas av både fysiska, psykosociala och existentiella våndor (Lugton & 

McIntyre, 2005). Sjuksköterskan arbetar för att patientens sista tid i livet ska vara så behaglig 

som möjligt och att både kroppsliga och känslomässiga behov är tillgodosedda (Peterson et al., 

2010).  

 

Lindqvist et al. (2012) beskriver att den icke farmakologiska vård som ges i livets slut är både 

komplex och full av olika nyanser. Sjuksköterskan utför många olika omvårdnadsåtgärder, när 

denne arbetar med en döende patient, som inte ens alltid uppmärksammas som omvårdnad 

(Lindqvist et al., 2012). Allt ifrån att tvätta den döende patienten och ge munvård, stötta 

närstående och informera till att hålla rummet rent, ta ut sopor så att det inte luktar illa eller att 

bara vara vid patientens och närståendes sida, vilket beskrivs som än mer viktigt alldeles före 

dödens inträde (Lindqvist et al., 2012).  

 

Att vårda nära 

Sjuksköterskan är den i sjukvårdsteamet som tillbringar mest tid med den döende patienten 

(Thacker, 2008). Sjuksköterskan kommer i sitt dagliga arbete som omvårdnadsansvarig nära 

patienten och dess närstående och skapar en relation med dem (Nordgren & Olsson, 2004). 

Dessa relationer beskrivs i studien av Stayt (2009) vara viktiga för sjuksköterskan och ger en 

känsla av tillfredställelse i arbetet. Samtidigt kan dessa relationer skapa en upplevelse av 

känslomässig utmattning beroende på hur nära sjuksköterskan och närstående kommer 

varandra (Stayt, 2009). Sjuksköterskor som vårdar patienter i livets slut utsätts, vid varje 

tillfälle som någon av deras patienter dör, för en stress som i förlängningen kan vara tung att 

bära (Costello, 2006; Ekedahl & Wengström, 2007). En sjuksköterska som inte har förmågan 

att bearbeta de dödsfall hen är med om riskerar att bli distanserad till andra patienter i livets 

slut visar en studie av Hurtig och Stewin (1990).  

 

En del i teamet 

Sjuksköterskan har ett stort ansvar vid vården av patienter i livets slut, dock finns det ingen 

sjuksköterska, eller annan yrkeskategori inom sjukvården, som ensam kan lösa alla de 
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dilemman som uppstår kring den döende patienten skriver Lugton och McIntyre (2005). De 

symtom som kan uppstå hos en döende patient kan vara komplexa och behöva lindras både 

med hjälp av medicinering och genom god omvårdnad. Vad som behövs för varje enskild 

patient, närstående och situation är upp till det multiprofessionella teamet att försöka förstå 

och bestämma (Lugton och McIntyre, 2005). Alla yrkeskategorier i teamet kring den döende 

patienten är också viktiga för varandra då det kommer till att ge och få stöd i arbetssituationer 

som kan upplevas som tunga (Lugton & McIntyre, 2005). När sjuksköterskan får stöd under 

den process det innebär att vårda en döende patient minskas dennes känsla av stress och 

kvalitén på vården som ges ökar skriver Furman (2002). 

 

Att stötta närstående 

Att informera närstående om patientens tillstånd och den prognos som föreligger kan upplevas 

som stressande av sjuksköterskan skriver Stayt (2009). Ibland kan de närstående vara i olika 

faser av förståelse och sorgebearbetning och sjuksköterskan kan behöva anpassa 

informationen beroende på vem av de närstående denne talar med vilket kan upplevas som 

svårt och frustrerande (Peterson et al., 2010). Närstående som vakar vid en dödsbädd kan 

behöva mycket stöd av sjuksköterskan (Lugton & McIntyre, 2005). Att stötta de närstående 

kan emellertid upplevas som en stressfylld uppgift av sjuksköterskan, speciellt om denne 

känner sig osäker på vad denne kan säga och hur det bäst sägs (Stayt, 2009). 

 

Behovet av kunskap 

I sjuksköterskans grundutbildning varierar den mängd undervisning som ges i palliativ vård 

(Socialstyrelsen, 2006). Dock hör omvårdnaden av patienter i livets slut till det elementära 

inom omvårdnaden skriver Lugton och McIntyre (2005) och vården kring den döende 

patienten är komplex (Lindqvist et al., 2012). De flesta sjuksköterskor kommer att vårda 

patienter i livets slut oavsett inom vilken vårdinstans de arbetar (Lugton & McIntyre, 2005). 

Reisetter och Thomas (1986) fann i sin studie att sjuksköterskans förmåga att ge god vård i 

livets slut inte alltid beror på den mängd undervisning de fått under sin utbildning till 

sjuksköterska. Att som yrkesverksam sjuksköterska få fortbildning i form av kurser och 

föreläsningar har en positiv effekt på den vård som ges till patienter i livets slut och dess 

närstående. Författarna menar att sjuksköterskan är i en optimal lärandesituation när denne i 

sitt dagliga arbete har möjlighet att använda det denne just lärt sig. Hurtig och Stewin (1990) 

beskriver i sin studie att det är under studietiden som sjuksköterskors attityder gentemot döden 

skapas och formas och att det därför är viktigt att ge dem kunskap kring detta redan då.  

 

Vidare betonar Reisetter och Thomas (1986) att den kliniska erfarenheten har stor betydelse 

för hur väl sjuksköterskor vårdar döende patienter. Den personliga erfarenheten spelar också 

in, då författarna i sin studie fann att om sjuksköterskor själva har haft en närstående som 

avlidit så hade de en större förmåga att förstå den döende patientens behov. På samma sätt kan 

tidigare erfarenheter av döden som påverkat sjuksköterskan negativt bidra till att de har svårt 

att vårda en patient i livets slutskede (Reisetter & Thomas, 1986). Sjuksköterskor bör fundera 

över sina egna rädslor inför döden och försonas med dessa innan de kan ge god vård till en 

döende patient (Hurtig & Stewin, 1990). 
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Livets slut på en strokeenhet 

Den främsta dödsorsaken i Sverige idag är hjärt- och kärlsjukdomar där ischemiska 

hjärtsjukdomar och cerebrovaskulära sjukdomar, såsom stroke, är den största orsaken till död 

bland personer över 75 år (Socialstyrelsen, 2010). En utredning gjord av Socialstyrelsen 

(2011b) visade att av alla de som fick en stroke 2008 avled 22 procent inom 28 dagar. För de 

personer som var över 80 år när de insjuknade i stroke var dödligheten så stor som 33 procent. 

Varje år i Sverige insjuknar 30 000 personer i stroke. En studie av Goldacre et al. (2004) 

konstaterade att mer än 90 procent av alla dödsfall i stroke skedde på sjukhuset. Trots dessa 

siffror finns det inte mycket forskat kring de behov en patient med stroke har i livets slutskede 

(Rogers & Addington-Hall, 2005; Mazzocato, Michel-Nermitz, Anwar & Michel, 2009).  

 

Att ta beslut om vård i livets slut 

Vid en svår stroke, där hjärnskadorna är så omfattande och ej förenliga med överlevnad, kan 

och borde övergången till vård i livets slut ske snabbt, kanske redan vid det akuta 

omhändertagandet om patienten är riktigt dålig (Rogers, 2003). Detta kräver omsorgsfull 

kommunikation med närstående då det är svårt att hantera och förstå när döden kommer så 

akut och plötsligt (Kent & McDowell, 2004; Rejnö, Danielson & von Post, 2012). De flesta 

dödsfall till följd av en svår stroke sker emellertid oftast inte i direkt anslutning till 

insjuknandet utan under de kommande dagarna, ibland upp till några veckor efter insjuknande 

skriver Rogers (2003).  

 

Det kan vara svårt att identifiera en döende patient, som har fått stora hjärnskador efter en 

stroke, då en del patienter ändå på något sätt delvis lyckas återhämta sig, dock med 

kvarstående fysiska och ibland psykiska nedsättningar av varierande svårighetsgrad (Rogers, 

2003). Det blir komplicerat att ta ett beslut om övergång till vård i livets slut för de läkare och 

sjuksköterskor på en strokeenhet, då det i flera fall finns en chans att patienten återhämtar sig. 

Med hjälp av matsonder och infusioner kan även den svårast sjuka patienten, med stora 

nedsättningar, överleva och det handlar om att fundera över till vilket liv patienten återförs till 

(Rogers & Addington-Hall, 2005). Rogers och Addington-Hall kunde i sin studie (2005) visa 

att det var komplext och utmanande att ta beslut kring patienter som drabbats av svår stroke, 

och överlevt mer än fem dagar, och bestämma om vården skulle gå mot palliativ eller kurativ. 

De patienter som överlever en svår stroke, med kvarstående men, kan fortfarande vara i behov 

av palliativ vård, eftersom deras förmodade överlevnad sträcker sig endast över några månader 

(Rogers, 2003). 

 

Då många av patienterna med en svår stroke är medvetslösa blir det i första hand med deras 

närstående sjukvårdspersonalen samtalar kring patientens prognos och om beslut kring 

övergång till vård i livets slut (Rogers & Addington-Hall, 2005). Det är av stor vikt att lyssna 

till de närstående och utreda ifall patienten har talat om hur denne vill avsluta sina dagar och 

inställning till livsuppehållande behandling skriver Rogers och Addington-Hall (2005). 

 

Symtom i livets slut till följd av en stroke 

Symtom hos en döende patient med stroke tycks vara samma som hos andra patienter i livets 

slut, dock finns det inte mycket forskat kring dessa patienter (Rogers, 2003; Mazzocato et al., 

2009). Dyspné och rosslig andning, illamående, smärta, oro och ångest förekommer liksom 

problem med obstipation, residualurin och uppkomst av trycksår. Mazzocato et al. (2009) fann 
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i sin studie att smärta och dyspné var överrepresenterade symtom hos döende patienter som 

fått en stroke. Majoriteten av de undersökta patienterna var så dåliga eller 

medvetandepåverkade att de inte kunde redogöra för var de hade ont, men de uppvisade flera 

olika beteenden som tydde på smärta. De patienter som var vid medvetande kunde uttrycka att 

de besvärades av huvudvärk, buksmärta samt hade ont i leder eller ont av spasticitet i armar 

och ben (Mazzocato et al. 2009). 

 

Rosslig andning verkar också höra till de mer vanliga symtomen i livets slut hos en patient 

med stroke (Rogers & Addington-Hall, 2005; Mazzocato et al., 2009). Då dysfagi, 

sväljsvårigheter, förekommer hos flera patienter som drabbats av stroke finns det skäl att tror 

att detta förvärrar rossligheten i livets slutskede hos patienten som har svårt att svälja undan 

sin saliv. 

 

Eftersom många patienter som är döende till följd av en stroke är medvetandesänkta eller 

medvetslösa kan det finnas en risk att sjukvårdspersonalen har svårt att uppmärksamma 

symtom hos patienten och därför inte ger tillräckligt god symtombehandling skriver 

Mazzocato et al. (2009). Det finns beteendeskalor att använda för att utvärdera om en 

medvetandesänkt patient är smärtpåverkad eller ter sig ångestfylld. Dessa skattningsskalor bör 

användas i större utsträckning vid all vård av patienter med stroke då afasi, talsvårigheter, är 

ett vanligt förekommande symtom (Mazzocato et a., 2009). 

 

Att bedriva palliativ vård på en akut strokeenhet kan vara utmanande (Rogers, 2003). Miljön 

på ett akutsjukhus kan kännas kall och personalen har mycket att göra och är generellt inte 

utbildade i palliativ vård. Dock kan det inte bortses ifrån verkligheten att flera av de patienter 

som drabbas av en svår stroke, som kommer till akutsjukhuset och läggs in på strokeenheten 

kommer att vårdas i livets slut och avsluta sina dagar där skriver Rogers (2003) och Goldacre 

et al. (2004). 

 

Problemformulering 

På en strokeenhet på ett akutsjukhus syftar det initiala omhändertagande till att rädda liv, 

därefter ska patienten utredas, få lämplig behandling och en första rehabilitering inledas 

(Perry, Watkins & Williams, 2010). Emellertid är döden ofta närvarande och många är de 

patienter som helt enkelt har fått för stora hjärnskador för att kunna överleva. Trots stora 

insatser blir patienterna inte bättre, och ett beslut tas att avbryta de kurativa behandlingarna 

(Rogers & Addington-Hall, 2005). Dessa patienter är i behov av vård i livets slutskede men är 

ofta så sköra att en överflytt till en palliativ enhet vore oetiskt. Därför blir de kvar på 

avdelningen och vårdas där tills livet inte längre orkar övervinna döden. 

 

Sjuksköterskan har en mycket viktig del i den palliativa vården som innebär många olika 

omvårdnadsinsatser (Lindqvist et al., 2012). Vidare skriver Thacker (2008) att det är ofta 

sjuksköterskan som är närmst patienten och dess närstående och som blir den som ska ge det 

största stödet och inge trygghet i livets slut. Trots detta är det skillnader i mängd undervisning 

i palliativ vård mellan olika sjuksköterskeutbildningar och det verkar inte vara ett prioriterat 

ämne (Socialstyrelsen, 2006). Vidare framgår det i Nationellt vårdprogram för palliativ vård 

(2012) att allmän palliativ vård ska kunna ges till alla patienter inom alla vårdinstanser och att 

vården ska genomsyras av ett palliativt förhållningssätt med en helhetssyn på människan. 
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Samtidigt står det också att det i Sverige idag inte finns någon planerad, gemensam struktur 

för hur palliativ vård ska kunna ges till alla människor i livets slut (Nationellt vårdprogram för 

palliativ vård, 2012). 

 

Johansson och Lindahl (2010) skriver att inte mycket forskning har bedrivits kring 

sjuksköterskans roll och betydelse inom den palliativa vården. Inte heller finns det mycket 

skrivet om patienter, som är döende efter att ha insjuknat i akut stroke, eller om 

sjuksköterskans roll inom den palliativa vården på en strokeenhet (Rogers & Addington-Hall, 

2005; Mazzocato et al., 2009; Anderson & Goldstein, 2010). Generellt sett över hela Europa är 

forskning kring palliativ vård fortfarande i sin linda (Kaasa, Hjemstad & Loge, 2006). 

 

För att sjuksköterskan kan kunna ge optimal palliativ vård i livets slut till patienter inom 

akutsjukvården krävs mer ingående kunskap i ämnet. Då den åldrande befolkningen blir allt 

större, och fler kan drabbas av stroke, kommer sjuksköterskan på strokeenheter på akutsjukhus 

att vårda allt fler patienter i livets slut som är i behov av god palliativ vård. Det kan te sig 

komplext att sjuksköterskan ska vårda patienter mitt i livet och i livets slut samtidigt och ge 

god omvårdnad till alla vare sig den är kurativ eller palliativ. Följaktligen borde forskning av 

detta slag prioriteras för att bättre förstå sjuksköterskans roll i det viktiga arbetet i livets slut 

och vad det innebär att bedriva palliativ vård inom den akuta strokesjukvården. 

 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att ge palliativ vård i livets 

slut vid en strokeenhet på ett akutsjukhus. 

 

 

METOD 

Val av metod 

Författaren valde att göra en empirisk intervjustudie med kvalitativ ansats. Kvalitativa metoder 

syftar till att få en holistisk förståelse för ett fenomen (Polit & Beck, 2012) så som upplevelsen 

av att vårda patienter i livets slutskede vid en strokeenhet på ett akutsjukhus. Inom den 

kvalitativa metoden är individuella intervjuer ett av de vanligare tillvägagångssätten att 

inhämta kvalitativ data (DiCicco-Blom & Crabtree, 2006). Genom att intervjua personer från 

området av intresse kan forskaren få en djupare förståelse för det fenomen som syftet avser. 

Informanterna får under intervjun möjlighet att berätta om sina individuella upplevelser och 

forskaren lämnas med rika beskrivningar som sedan kan analyseras (DiCicco-Blom, 2006).  

Urval 

Författaren valde att utföra intervjuerna vid en strokeenhet i Stockholm som enbart vårdar 

patienter som drabbats av en stroke. Det finns andra avdelningar i Stockholm med inriktning 

neurologi där dock patienter med andra diagnoser än stroke vårdas. Strokeenheten är den 

största i Sverige och har 49 sängplatser varav tio stycken är på enkelrum. År 2012 avled 147 

patienter på strokeenheten. Alla sjuksköterskor på aktuell strokeenhet fick skriftlig 

information om studien (Se Bilaga I.) och alla fick möjlighet att själva anmäla sig som 

informanter. Inklusionskriterier formades, såsom att sjuksköterskan skulle ha arbetat i minst 
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sex månader på avdelningen. De skulle också ha vårdat en döende patient under minst två 

arbetspass för att ha en bild av omvårdnaden kring denne. Tre av informanterna anmälde sig 

frivilligt till studien, och dessa tre passade väl in enligt inklusionskriterierna, de resterande 

informanterna tillfrågades av författaren, om de var intresserade av att deltaga, utifrån 

inklusionskriterierna och med syftet att få en så heterogen grupp som möjligt (Patton, 2002). 

Genom att göra ett så kallat strategiskt urval (Patton, 2002) erhåller forskaren en stor variation 

av deltagare och urvalet skedde därför så att olika åldrar, år i yrket och tidigare 

arbetslivserfarenhet som sjuksköterska representerades i informantgruppen. Målet var att få så 

många olika beskrivna berättelser och upplevelser som möjligt under intervjuerna. Vid 

kvalitativ forskning är ofta deltagarantalet litet men den mängd information forskaren får fram 

i intervjuerna är desto större skriver Polit och Beck (2012).  

 

Sammanlagt intervjuades åtta sjuksköterskor, två manliga och sex kvinnliga, i åldrarna 25 till 

45 år. Sjuksköterskorna hade arbetat allt mellan åtta månader och 25 år när intervjuerna 

genomfördes. Alla informanter hade vårdat patienter i livets slut vid fler än två tillfällen. Ett 

par hade sedan tidigare erfarenhet från arbete på en palliativ enhet, några hade arbetat på 

äldreboenden och några hade arbetet utomlands på sjukhus, några hade enbart erfarenhet från 

akutsjukvården. Samtliga intervjuade sjuksköterskor arbetade treskift, och hade således 

erfarenhet från att vårda patienter i livets slut dygnet runt. 

Genomförande 

Muntligt och skriftligt samtycke och godkännande inhämtades innan studiestart från 

verksamhetschefen samt av strokeenhetens två sektionschefer omvårdnad (Se Bilaga II.). 

Intervjuerna valde satt göras semistrukturerade, vilket innebar att författaren ställde en 

inledande fråga och att informanterna sedan fick tala fritt men att vissa övergripande ämnen 

önskades beröras (Kvale, 2007). Semistrukturerade intervjuer är det mest använda 

intervjuformatet när det kommer till kvalitativ forskning skriver DiCicco-Blom och Crabtree 

(2006). Till stöd hade författaren skrivit en intervjuguide med de fyra hörnstenarna, som den 

palliativa vårdens värdegrund bygger på, och om informanten inte av sig själv talade kring alla 

hörnstenar ställde författaren frågor kring dessa (Se Bilaga III.)  

 

Två pilotintervjuer genomfördes för att ge författaren en möjlighet att prova 

intervjusituationen och utvärdera proceduren samt för att utvärdera intervjuguiden och om det 

var lämpligt att låta intervjuerna vara semistrukturerade eller mer strukturerade. Kvale och 

Brinkmann (2009) skriver att intervjuteknik är ett hantverk och att hantverksskicklighet 

uppnås genom att intervjua. Pilotintervjuerna visade att såväl procedur som intervjuguide 

fungerade väl. Efter att alla intervjuerna var utförda kunde författaren konstatera att även 

pilotintervjuerna kunde tas med i analysmaterialet då de båda höll god kvalitet i jämförelse 

med övriga intervjuer. 

 

Alla intervjuer inleddes med en kort information kring själva studien och upprepad 

information kring den konfidentialitet som råder kring det inspelade materialet. Intervjuaren 

förevisade också telefonen som under intervjun skulle spela in samtalet. Kvale (2007) skriver 

att det är viktigt att inleda intervjun med ett kort samtal för att skapa en mer avslappnad 

stämning. Efter det korta inledande samtalet började intervjun med att intervjuaren ställde 

frågan ”Vad är dina upplevelser av att vårda döende patienter här på avdelningen?”. När det 
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var nödvändigt ställde intervjuaren följdfrågor som exempelvis ”hur menar du då” och ”kan 

du beskriva det ytterligare”, för att intervjun skulle fortlöpa.  

 

Intervjuerna avslutades med att informanten fick frågan ”Är det något annat du skulle vilja 

berätta för mig eller har du några frågor?”. Kvale (2007) menar att det är viktigt att på detta 

sätt knyta ihop intervjusituationen så att den som har blivit intervjuad får en chans att samla 

sina tankar och fundera över det som sagts.  

 

Samtliga åtta intervjuer spelades in på ett program på författarens telefon. Intervjuerna hölls 

mellan mars 2012 och maj 2012 på strokeenheten och genomfördes på arbetstid. Sju intervjuer 

skedde i strokeenhetens samtalsrum och informanten och författaren kunde sitta ostörda under 

hela intervjun, en av intervjuerna fick genomföras i författarens arbetsrum då samtalsrummet 

var upptaget. Intervjuerna varade mellan 18 och 43 minuter.  

 

Databearbetning 

Författaren valde att utföra en kvalitativ innehållsanalys på insamlad data. Detta passar väl då 

målet med analysmetoden är att objektivt och systematiskt beskriva variationer kring ett 

fenomen genom att identifiera skillnader och likheter i insamlad data (Downe-Wamboldt, 

1992; Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Den kvalitativa innehållsanalysen är också en 

passande metod att använda i den mångskiftande omvårdnadsforskningen där ibland känsliga 

fenomen, som exempelvis vård av döende patienter, studeras skriver Elo och Kyngnäs (2008).  

 

Kvalitativ innehållsanalys innebär att författaren i sin analys försöker finna insamlad datas 

manifesta eller latenta innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). Det manifesta innehållet i 

intervjuerna är vad informanterna säger medan det latenta innehållet nås genom att författaren 

dyker djupare in i texten och försöker förstå vad det som berättats av informanterna egentligen 

betyder (Graneheim & Lundman, 2004). Författaren valde att studera intervjuernas manifesta 

innehåll. 

 

Analysen valdes att göras deduktivt vilket innebär att den sker utifrån en teoretisk ansats, i 

denna studie i form av den palliativa vårdfilosofin beskriven utifrån de fyra hörnstenarna. Att 

analysera deduktivt innebär att forskaren tar en sedan tidigare utarbetat teori eller modell och 

testar den i en ny situation eller miljö (Burnes & Grove, 2005; Elo & Kyngnäs, 2008). I 

analysen går forskaren från den övergripande teorin eller modellen ner till de mer specifika 

delarna i de data författaren arbetar med (Burnes & Grove, 2005; Elo & Kyngnäs, 2008). Då 

den palliativa vården har en tydlig värdegrund och filosofi, som idag är spridd främst inom 

den mer specialiserade palliativa vården, var det intressant för forskaren att applicera denna 

teori på de berättelser som sjuksköterskorna delat med sig av kring deras upplevelser av den 

vård som ges i livets slutskede på en strokeenhet.  

 

Alla intervjuer transkriberades ordagrant av författaren och även tystnad, skratt, suckar och 

utfyllnadsord transkriberades då dessa delar kan påverkar hur texten upplevs (Graneheim & 

Lundman, 2004). DiCiccio-Bloom och Crabtree (2006) menar att vid kvalitativ forskning 

börjar analysprocessen redan här vid den initiala bearbetningen av det insamlade materialet. 

När all text var transkriberad började författaren med att läsa igenom intervjuerna flera gånger 

om. Att läsa igenom texterna gör författaren bekant med materialet och genomläsningen ger en 
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första helhetsbild av innehållet skriver Graneheim och Lundman (2004). Genomläsningen 

utfördes med den palliativa vårdens fyra hörnstenar i tanken. 

 

Författaren började därefter läsa igenom texten mer noggrant, med de fyra hörnstenarna 

nedskrivna på ett papper intill som övergripande kategorier, och markerade i texten med fyra 

färgpennor meningsbärande enheter i enlighet med hur Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver det. Ytterligare en färgpenna användes för att markera delar i texten som inte 

verkade plats in under någon av de fyra hörnstenarna. När alla intervjuer var genomlästa och 

färgkodade gjordes de längre meningarna, de meningsbärande enheterna kortare, de 

kondenseras ner till en mening som behöll kärnan av ursprungsmeningen. Denna enhet kallas 

för kondenserad meningsbärande enhet och är första steget i analysprocessen (Graneheim & 

Lundaman, 2004). De kondenserade meningsbärande enheterna skrevs in i en 

kategoriseringsmatris i Excel, där varje hörnsten bildade en kategori som det beskrivits av Elo 

och Kyngäs (2007). De kondenserade meningarna gavs en kod i form av ett ord eller ett par 

ord som ansågs beskriva meningens innehåll. Denna process kallas abstraktion och syftar till 

att dela upp materialet under de olika kategorier då de kodade enheterna grupperas ihop i 

subkategorier för att djupare kunna tolka innehållet i intervjuerna (Graneheim & Lundman, 

2004). Att skapa kategorier och underkategorier hör till innehållsanalysens kärna då 

författaren i den här delprocessen får fram grupper av koder som kodar för samma eller 

liknande innehåll ur alla de olika intervjuerna menar Graneheim och Lundman (2004). 

 

Under hela denna process jämfördes de meningsbärande enheterna, koderna och 

underkategorierna ständigt med de fyra hörnstenarna, kategorierna, för att se hur de bäst 

passade in i enlighet med hur det beskrivs av Elo och Kyngäs (2008).  

 

Elo och Kyngäs (2008) skriver att de kondenserade meningsbärande enheter med koder som 

inte platsar i något av de i förväg bestämda övergripande kategorier kan analyseras för sig och 

skapa ytterligare någon eller några kategorier som även de tas med i resultatet. Därför 

skapades ytterligare en kategori i kategoriseringsmatrisen där text som inte platsade under 

någon av de fyra hörnstenarna hamnade. Denna kategori analyserades för sig själv och även 

här hittades subkategorier såsom Graneheim och Lundman (2004) beskriver det. Efter 

genomförd innehållsanalys hade drygt 450 kondenserade meningsbärande enheter förts in i 

kategoriseringsmatrisen.  

 

Att analysera texter med kvalitativ innehållsanalys innebär att författaren hela tiden måste röra 

sig fram och tillbaka mellan den ursprungliga texten och de mindre, kondenserade enheterna 

och koderna för att inte förlora ursprungstextens mening under analysprocessen skriver 

Graneheim och Lundaman (2004). Exempel på hur analysarbetet såg ut redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på analysarbetet 

Intervju Originaltext 
Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Kategori 

A. 

Man tänker på hur ljuset 

är i rummet, att man inte 

har solsken i ansiktet, 

om det är mörkt att man 

kanske ändå har en liten 

lampa, kanske inte 

taklampan utan att man 

har en mjuk och stilla 

belysning. 

Man ser till att solen inte 

lyser rätt in i ansiktet och 

att belysningen är mjuk och 

stilla. 

Omvårdnadshandling för 

välbefinnande 

Symtomkontroll 

B. 

Så jag tycker det känns 

lite som att läkarna 

rymmer när de lägger 

över ansvaret på oss, de 

tycker att nu har vi inte 

något mer vi kan göra 

men det har de ju 

faktiskt. 

Läkarna rymmer från sitt 

ansvar och lägger över det 

på sjuksköterskan. 

Sämre fungerande 

teamarbete 

Teamarbete 

C. 

Jag har aldrig pratat med 

patienten om döden, jag 

tycker att våra patienter 

de är så sänkta, de är så 

medvetandesänkta så jag 

tror inte att de…de 

kanske hör men 

samtidigt känner jag att 

om de hör att jag säger 

det då kanske det skapar 

en oro för att de inte kan 

ställa massa följdfrågor. 

Pratar inte med patienten då 

man är rädd att väcka 

oroskänslor som denne inte 

kan förmedla. 

Inte tala om döden med 

patienten 

Kommunikation och 

relation 

G. 

Hur vi bemöter anhöriga 

påverkar patienten också 

känns det som eftersom 

anhöriga är de som är 

närmast och pratar. Om 

vi stressar upp anhöriga 

så kommer det att 

påverka patienten. 

Hur vi bemöter anhöriga 

påverkar patienten, 

stressade anhöriga stressar 

patienten. 

Vårda de anhöriga Närståendestöd 

F. 

Det tas ju knappt upp i 

utbildningen, eller ja 

man pratar om det men 

det skulle behöva vara en 

hel kurs, det är en så stor 

del av vården. 

Man behöver mer kunskap 

från 

sjuksköterskeutbildningen 

om palliativ vård. 

Brist på kunskap Andra upplevelser hos 

sjuksköterskan kring 

vård i livets slutskede 

vid en strokeenhet 

 

Forskarens roll 

Forskaren måste vara medveten om sin förförståelsen i ämnet inför en studies utförande 

(Malterud, 2001). Forskaren bör reflektera över sina kunskaper i ämnet, vilka föreställningar 

som finns kring fenomenet som ska studeras och hur detta kan påverka analysen skriver 

Malterud (2001). En text innehåller alltid flera olika betydelser och forskarens förförståelse 

påverkar hur texten analyseras (Graneheim & Lundman, 2004). Forskaren till föreliggande 
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studie är anställd vid strokeenheten som sjuksköterska och har flera års erfarenhet av 

strokevård och allmän internmedicin. Intresset för palliativ vård, och då framförallt palliativ 

vård inom akutsjukvården, uppstod tidigt i yrkeskarriären och forskare har på egen hand och 

genom kortare fortbildningar försökt skaffa sig djupare kunskap inom ämnet. 

 

Då författaren själv är anställd som sjuksköterska och enhetsledare på strokeenheten fick alla 

deltagare noggrann information om att studien syftar till att enbart beskriva ett fenomen och 

att ingen individuell sjuksköterskas arbete granskas eller bedöms. Kvale och Brinkmann 

(2009) skriver att den personliga interaktionen mellan intervjuare och intervjuperson spelar en 

central roll för intervjun. Olika konstellationer av intervjuare och intervjupersoner leder till 

olika slags kunskaper, och den unika relationen i varje intervju bestämmer resultatet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Intervjuaren måste under intervjun vara medveten om att interaktionen 

mellan intervjuaren och intervjupersonen påverkar resultatet, och förstå att det finns en risk 

som intervjuare att överträda intervjupersonens personliga gränser skriver Kvale och 

Brinkmann (2009). Detta har författaren till föreliggande studie varit medveten om under hela 

datainsamlingsprocessen. 

 

Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

För att visa på en kvalitativ studies trovärdighet används enligt Graneheim och Lundman 

(2004) några olika begrepp som varje forskare bör fundera över under hela 

forskningsprocessen. De begrepp som ofta används inom den kvalitativa forskningen är 

trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet (credibility, dependability and transferability) 

(Graneheim & Lundman, 2004). För att öka en studies trovärdighet bör forskaren bland annat 

se till att urvalsgruppen är bred och har deltagare med olika bakgrund och erfarenhet för att på 

så vis få en variation i svaren på intervjufrågorna skriver Patton (2002). Vidare skriver 

Graneheim och Lundman (2004) att urvalet till studien måste vara tillräckligt stort i 

förhållande till det fenomen som ska studeras, vilket således varierar från studie till studie. 

Forskarens förförståelse och erfarenhet kan påverka analysen av studien och därför bör 

forskaren förstå och beskriva sin förförståelse för att påvisa studiens trovärdighet (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2008). För att öka studiens tillförlitlighet menar Graneheim och Lundman 

(2004) att det är viktigt att studiens design inte förändras under tiden studien utförs. Vidare är 

det av betydelse att till exempel inspelat material håller god ljudkvalité, så att det under 

transkriberingen av intervjuerna inte blir några problem att höra vad intervjupersonerna sagt, 

då detta stärker studiens tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2009). Polit och Beck (2012) 

beskriver att överförbarhet innebär i vilken utsträckning ett kvalitativt resultat kan överföras 

till andra grupper. Det är upp till läsaren att bedöma studiens överförbarhet genom att sätta sig 

in i studiens design, hur urvalet av informanter har gjorts samt hur analysprocessen gått till 

(Graneheim & Lundman, 2004). Därför måste forskaren noggrant beskriva dessa delar för att 

stärka studiens överförbarhet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Det är viktigt att i all forskning fundera kring vilka konsekvenser forskningen kan komma att 

få för informanterna (Helgesson, 2006). Nyttan med forskningen måste ställas mot den 

eventuella skadan som kan uppkomma. Författaren till denna studie har gjort bedömningen att 
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det är en minimal risk att informanterna kan lida skada av att deltaga, då förhoppningen är att 

studien i förlängningen ska bidra till en ökad förståelse för sjuksköterskans palliativa arbete. 

Dock kan det ibland vara nödvändigt för författaren att erbjuda möjlighet till samtal efter att 

all datainsamling är gjord, speciellt om ämnet som studerats kan väcka tankar och känslor 

(Kvale, 2007; Polit & Beck, 2012). Därför fanns det efter varje intervju tid att ställa frågor till 

författaren och det finns alltid en möjlighet för deltagaren att tala med författaren som ofta 

finns tillgänglig på strokeenheten.  

 

Deltagarna i studien fick alla skriftlig och muntlig information om vad studien handlade om 

och vad ett deltagande innebar i enlighet med Vetenskapsrådets etikregler (Codex, 2012). De 

gav sitt muntligt och skriftligt samtycke till att medverka och fick information om att de när 

som helst kunde avsluta sitt deltagande. Ett välinformerat samtycke är ett centralt begrepp 

inom forskningsetiska överväganden och innebär att varje informant ska ha fått sådan 

information om forskningen att de kan göra ett välgrundat val att deltaga eller inte (Helgesson, 

2006). De två informanterna som deltog i studiens pilotintervjuer fick information om, och 

gav sitt samtycke till, att intervjuerna kunde komma att användas i studiens resultat.  

 

Alla intervjuer märktes med datum för intervjutillfället och initialer på informanten så att 

enbart författaren kan härleda dessa tillbaka till deltagaren. Efter varje intervju laddades 

ljudfilen ner från telefonen till intervjuarens dator och raderades från telefonen. I datorn har 

mappen med ljudfilerna varit lösenordsskyddad så att ingen annan än författaren av studien 

har kunnat lyssna på materialet. Det transkriberade materialet har förvarats i ett låst skåp och 

ingen annan än författaren har haft tillgång till det, och kommer efter att studien är genomförd 

och godkänd att förstöras. Det är viktigt att det finns säkerhetsrutiner kring allt 

forskningsmaterial som kan härledas tillbaka till informanterna så att inte känslig information 

kan spridas skriver Helgesson (2006). Denna studie berör hur sjuksköterskor utför sitt arbete 

och det har därför varit viktigt att informanterna har kunnat känna sig säkra på att vad de 

berättat under intervjuerna inte hamnat i orätta händer eller använts på fel sätt. Vidare skriver 

Helgesson (2006) att det är viktigt att informanternas autonomi och integritet hela tiden skall 

vara i fokus under hela forskningsprocessen och att forskaren måste ta hänsyn till att 

informanterna kan vilja avstå att berätta om vissa saker.  

 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån de fyra hörnstenarna som är grunden till framför allt den 

specialiserade palliativa vården i Sverige idag, men som även bör ligga till grund även för den 

allmänna palliativa vården (SOU 2001:6). Sist i resultatet presenteras en kategori som 

benämnts ”Andra upplevelser hos sjuksköterskan kring vård i livets slutskede vid en 

strokeenhet”. Denna kategori behandlar de viktiga upplevelser som sjuksköterskorna beskrivit 

som inte passade in under någon av de fyra hörnstenarna. Vissa av delarna under de olika 

kategorierna kan verka gå in i varandra. Eftersom de fyra hörnstenarna arbetar för att 

tillsammans bära upp vårdfilosofin går de naturligt in i varandra och är beroende av varandra. 

Ingen hörnsten kan egentligen fungera utan de övriga. Författarens önskan är att resultatet ska 

ses som en helhet där uppdelningen i de fyra hörnstenarna hjälper till att förtydliga de 

upplevelser som sjuksköterskorna på en strokeenhet beskrivit utifrån ett palliativt 

förhållningssätt. Genom de fyra hörnstenarna kan en djupare förståelse för den palliativa 
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vården som bedrivs vid en strokeenhet skapas och de tillgångar och svårigheter som 

sjuksköterskorna beskrivit belysas. 

Använda begrepp 

”Anhöriga” har generellt varit det begrepp som använts i resultatet då det är det ord 

intervjupersonerna använt när de beskrivit sina upplevelser. I Nationellt vårdprogram för 

palliativ vård (2012) används ”närstående”, då detta är ett mer vitt begrepp. Likaså är det 

begreppet ”närstående” som används vid beskrivning av de fyra hörnstenarna (SOU 2001:6). 

Författaren har valt att använda ”hen” för att variera texten när det har handlar om 

sjusköterskan. Hälso-och sjukvården är en genuskodad arbetsorganisation och majoriteten 

inom yrket är kvinnor (Öhman, 2004). Det är vanligt att sjuksköterskor traditionellt refereras 

till som ”hon” och författarens önskan är därför att frångå detta och använda ”hen” i enlighet 

med Språkrådets (2013) rekommendationer. 

 

Sjuksköterskans upplevelse av symtomkontroll 

Att bedöma symtom 

Att bedöma den döende patientens symtom upplevdes som svårt av sjuksköterskorna. De 

beskrev hur samtliga patienter som de har vårdat i livets slut har varit medvetandesänkta och 

inte kunna svara på frågor kring hur de mår. Symtomskattningen får därför utföras genom 

observation av patienten och några av sjuksköterskorna beskrev hur de försöker tolka 

patientens minspel och är observanta på hur patienten verkar må. En av sjuksköterskorna har 

använt sig av symtomskattningsinstrument medan en annan sjuksköterska har funderat på om 

det vore till någon hjälp att kanske göra det, men att det inte finns några rutiner kring 

symtomskattning av de döende patienterna. Resterade av de intervjuade sjuksköterskorna 

använder sig av vad de benämnde som klinisk blick för att försöka förstå hur patienten mår. 

De tittar på hur patienten andas, rör sig i sängen, verkar spänd i kroppen eller hur ansiktets 

mimik är. Några känner på pulsen och räknar andningsfrekvensen. Att ta med anhöriga i 

symtomskattningen upplevde flera av sjuksköterskorna vara till god hjälp. 

 
De blir ju lite som extrahjälp i ens eget arbete för de hojtar till om de märker att patienten blir 

sämre, eller om de märker att den har ont eller sådär. 

 

En sjuksköterska berättade att hen upplever svårigheter när anhöriga ställer frågor om 

patienten verkar ha ont, då hen inte känner sig tillräckligt kunnig i smärtskattning för att kunna 

ge ett välgrundat svar. Några av sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att skilja på om 

patienten har ångest eller är smärtpåverkad. 

 
Det är ganska svårt, man brukar märka vid omvårdnad om inte annat om det är lägesberoende 

smärta eller om det är oavsett vad man gör, så då kan man ju tänka sig att det inte har med 

fysisk smärta att göra utan mer ångest. 

 

Samtidigt beskrevs den medicinska symtomlindringen till största del bestå av Morfin eller 

Morfin-Scopolamin, och att det inte alltid finns ångestlindrande medicin att ens tillgå i 

läkemedelslistan. Sjuksköterskorna upplevde att de inte heller riktigt visste hur de bästa skulle 

dosera och administrerar symtomlindrande medicin. 



 20 

 
…och här behandlar vi allt med Morfin-Scopolamin och det känns ju inte alltid helt rätt. 

 

Flera av sjuksköterskorna beskrev hur det kunde vara svårt att bedöma om de ska ge en patient 

smärtlindring som är ordinerat regelbundet på tider, även om de upplever att patienten inte 

verkar ha ont. Samtidigt uttryckte de att det är svårt när det bara finns ordinationer vid behov, 

eftersom en patients behov tolkas olika beroende på vem som arbetar. 

 
Just när det är den här vid-behovsordinationen av smärtlindring då, att vissa pass kanske 

patienten får jättemycket Morfin, jättemycket behandling […] medans andra gånger så kanske 

de inte får någonting alls för att man inte hinner vara inne hos patienten eller uppfattar 

patientens smärtpåverkan. 

 

Några av sjuksköterskorna upplevde att det finns en rädsla för att ge starkare preparat både i 

sjuksköterskegruppen men också hos läkarna som ska ordinera medicinerna. Det är en 

balansgång när man vill lindra och samtidigt inte ge för mycket medicin av rädsla att påverka 

patienten negativt. En sjuksköterska påpekar att det finns okunskap inom 

sjuksköterskegruppen kring symtomlindring och att hen är rädd för att skynda på döden om 

hen ger för mycket medicin. 

 
Ibland är vi för försiktiga i behandlingar. 

 

Det upplevdes också som svårt att mitt i natten behöva ringa till jourläkaren, som inte alls 

känner patienten, för att det inte finns tillräckligt med symtomlindrande mediciner på 

patientens läkemedelslista. En annan sjuksköterska tog upp problemet med att vissa patienter 

har symtom som växlar fort och kommer och går och att det då är svårt med symtomlindring, 

för att det finns inga rutiner kring kontinuerlig symtomlindring med hjälp av till exempel en 

medicinpump. 

 

Att ge omvårdnad som symtomlindring 

Sjuksköterskorna beskrev hur de vill göra allt rätt för patienten som är i livets slut. Omvårdnad 

upplevdes som viktig och bidrar till att patienten blir lugn och lindrad i många av sina 

symtom. Några av sjuksköterskorna beskrev att det är de små omvårdnadshandlingarna som 

kan göra skillnad för patientens välbefinnande. De omvårdnadshandlingar som nämndes av 

sjuksköterskorna är vikten av att patienten ligger skönt i sängen, att lakanen är utan veck och 

att de är rena. Likaså att skjortan inte är skrynklig under patienten och att kudden vänds på 

samt att sjuksköterskan ser till att patientens öra inte ligger felvikt mot underlaget. Några av 

sjuksköterskorna ser att en bekväm liggställning kan göra all skillnad för patientens lugn och 

att det därför är en omvårdnadshandling att låta patienten ligga kvar på ena sidan, speciellt när 

de bedömer att det inte är långt kvar till dödens inträde. 

 
Nu andas patienten så bra när den ligger på den här sidan, så kanske vi inte behöver vända så 

ofta, man utgår ifrån att patienten ska vara lugn. 

 

Några andra sjuksköterskor uttryckte osäkerhet kring hur de ska kunna veta om patienten 

ligger bekvämt när denne inte längre kan uttrycka sig. De försöker att tolka patienten och 
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arbetar med målet att denne ska ha det så fridfullt som möjligt. En sjuksköterska beskrev hur 

hen ständigt arbetar med att bli bättre på att förstå den medvetandesänkta patienten, och att det 

är svårt, men att när det lyckas så sprids en känsla av tillfredställelse hos sjuksköterskan. 

 
När man faktiskt kan se att det man gjorde var bra, man ser att mina handlingar faktiskt medför 

att patienten mår bättre[…]man kan se att den faktiskt lugnar ner sig igen. 

 

Andra omvårdnadshandlingar som benämndes var att sjuksköterskan försöker se till att 

belysningen i rummet är mjuk och stilla, och att inte solen lyser in i ansiktet på patienten. Att 

det inte är för varmt eller för kallt på rummet och att stämningen är lugn. Sjuksköterskorna 

beskrev hur de försöker göra fint på rummet och ta bort sladdar, slangar och annat 

sjukhusmateriel som inte behövs för att skapa en mindre sjukhuslik miljö. 

 
Man kan göra det så väldigt fint, man kan göra det ganska fridfullt och vårda patienten så bra 

som möjligt även om patienten inte är medveten om det man gör.  

 

Sjuksköterskorna beskrev också hur de upplever att fysisk kontakt är viktigt för patientens 

välbefinnande. De känner på patienten, tar varsamt i patienten och använder det i sin 

bedömning av hur patienten mår. Sjuksköterskan skapar sig en bild av patientens mående, hur 

cirkulationen är och om patienten är varm, kall, svettig, blek och inte har början till trycksår. 

 
att man tar på patienten, jag tror att det är viktigt med fysisk närhet. Att man kollar händer och 

fötter, att de ligger bra och att man känner på patienten. 

 

Samtliga sjuksköterskor beskrev munvård som en av de mer viktiga omvårdnadshandlingar 

och hur de försöker ge munvård så ofta som möjligt. Genom att gå in till patienten och ge 

munvård regelbundet skapar de sig också en bild av patientens tillstånd och utveckling. Några 

av sjuksköterskorna beskrev hur de ofta känner sig stressade och egentligen skulle vilja kunna 

stanna en längre stund hos patienten. 

 
Man går in och vänder lite grann och gör munvård och tvättar av och sådär, men man hinner 

inte riktigt ta sig tiden alla gånger. 

 

Omvårdnaden upplevdes av samtliga sjuksköterskorna som den viktigaste delen i vården av 

döende patienter. Mediciner kommer i andra hand och är något som man tar hjälp av när 

omvårdnaden inte riktigt räcker till. En av sjuksköterskorna beskrev en ibland så stressad 

arbetssituation på avdelningen att mediciner tas till hjälp för att det är tidssparande och 

omvårdnadshandlingar tar längre tid. 

 
Om man hade kunnat ge mer omvårdnad så kanske man inte hade behövt ge så mycket 

medicin, om man hade mer tid för patienterna. 

 

Sjuksköterskorna beskrev hur de i vården av en döende person får möjlighet att använda hela 

sin kompetens, och att deras kunskaper inom omvårdnad ställs på sin spets på ett utmanade 

sätt och att det upplevs som roligt. Det kan vara utmanande att försöka komma på vad det är 

som är fel och hur sjuksköterskan bästa ska hjälpa patienten, ibland är det att hålla patienten i 
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handen och någon annan gång är det att sätta en urinkateter. Omvårdnaden som ges upplevdes 

som så oerhört viktig och betydelsefull. 

 
Ens kompetens sätts verkligen på sin spets och det är ganska utmanande och det är roligt och 

man får tänka. När man känner att det är någonting som inte stämmer och då försöka fundera 

ut vad det kan vara. 

 

Slutligen beskrev sjuksköterskorna känslan av att få ha hand om en patient när den dör och 

tillfredställelsen när det sker lugnt och stilla. 

 

Om man upplever att patienten somnat in stilla utan smärta och fått andas lugnt och 

anhöriga är med och det är lugnt och stilla på rummet, då känner man sig nöjd. 

 

Att hantera svåra symtom 

Bland de symtom som uppkommer i livets slut upplevde sjuksköterskorna att rosslig andning 

och ångest är de symtom som är svårast att hantera. De symtomen beskrevs vara mer synliga 

utåt och påverkar både anhöriga och personalen, som lider av att se patientens tillstånd.  

 
Anhöriga tycker mest att det är jobbigt tror jag, man märker tycker jag om patienten tycker att 

rosslet är jobbigt. 

 

Sjuksköteskornas mål beskrevs vara att patienten ska vara så lugn och stillsam som möjligt 

och när patienten drabbas av ångest eller rosslig andning så upplevs det som tungt. 

Sjuksköterskorna vill lindra så gott det går och det är inte alltid de känner att de lyckas bra och 

då upplevdes det också som tungt för de anhörigas skull som behöver se sin nära lida.  

 
Är det en patient som har det svårt och jobbigt så blir det ju mer tid då vi försöker lindra och 

göra så bra som möjligt för dem […] de kanske inte blir helt lindrade men ändå försöker göra 

det så bra som möjligt för dem. 

 

En sjuksköterska berättade att hen ibland har satt en perifer infart för att kunna ge 

ångestdämpande medicin snabbt, intravenöst, då hen upplevt den ångestfyllda situationen som 

personligt stressande. Smärta upplevdes av sjuksköterskorna generellt som ett mer enkelt 

symtom att handskas med, där sjuksköterskan har bättre kontroll på vilka mediciner som kan 

ges och i vilka doser. 

 

Att försöka ha ständig tillsyn  

Ingen av de intervjuade sjuksköterskorna ville lämna den döende patienten ensam för länge då 

sjuksköterskorna upplevde att en försämring kan komma fort och att de inte vill missa det och 

bli sen med symtomlindring.  

 
När patienten är döende vill man gärna ha koll, de kan förändras, försämras väldigt fort. 

 

För att känna att de har kontroll över situationen berättade sjuksköterskorna att de tittar förbi i 

farten, på väg till andra patienter, och gör en snabb bedömning av patientens status på avstånd. 
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Ibland låter de dörren till enkelrummet stå öppen för att de ständigt ska kunna titta till 

patienten, särskilt om natten. 

 
På vägen till andra patienter så tittar man ju in, det är så man får göra. 

 

Sjuksköterskorna ville framför allt inte behöva lämna patienten ensam när inga anhöriga finns 

där. Anhöriga säger till när de märker en förändring eller om de upplever att patienten behöver 

symtomlindring av något slag. En ensam patient har ingen som vakar över dennes behov och 

en upplevelse av otillräcklighet smyger sig på hos sjuksköterskorna när de inte hunnit titta till 

patienten på ett tag. Någon av sjuksköterskorna berättade att hen tar sin bärbara dator och står 

utanför patients rum och arbetar med dörren på glänt för att kunna se och vara mer närvarande 

hos den döende patienten. 

 
Man kan ju inte bara lämna, man måste försöka vara där ganska mycket för att ha koll och 

pyssla om så att det blir bra, för man vill ju inte att någon ska behöva ligga själv heller på salen 

och bli ensam där. 

 

Samtidigt bär flera av sjuksköterskorna på känslan att den döende patienten lämnas ensam 

alltför mycket och att det går långa stunder innan de hinner dit igen. Nattetid kan det vara 

extra svårt att se till den döende patienten då sjuksköterskan är ansvarig för fler patienter och 

det kan vara mycket att göra för de få personal som arbetar. Känslan av att inte ha prioriterat 

rätt finns där ofta berättade en av de mer nyfärdiga sjuksköterskorna. Sjuksköterskan hoppades 

att bedömningen av patienten som är i livets slut är rätt gjord så att patienten inte mår sämre än 

vad sjuksköterskan tror, och därför bortprioriteras. 

 
Då hoppas man ju att man sett rätt, att den inte mår dåligt, att man prioriterat rätt så att man 

inte har missat någon patient som kanske mår sämre än vad man förstått. Det är fortfarande 

jättesvårt, jag tror att det kommer ta tid innan man lärt sig vad som är bäst och hur man ska 

agera bäst och hur man ska lägga upp det praktiskt. 

 

Sjuksköterskans upplevelse av Teamarbete 

Att arbeta i team 

Samtliga sjuksköterskor i intervjuerna menade att ett bra teamarbete är grunden till god 

palliativ vård. Sjuksköterskorna tyckte att teamarbetet kan fungera bra på avdelningen men att 

det är beroende av vilka personer som arbetar, då de ibland har svårt att kommunicera med 

varandra. Kommunikationen mellan läkaren och sjuksköterskan måste fungera väl och de båda 

yrkeskategorierna ska ha möjlighet att föra fram sina specifika kunskaper och visa förståelse 

för varandras kompetens menade sjuksköterskorna. 
 

Det krävs ju att man, att läkarna, sjuksköterskorna och undersköterskorna, att man samarbetar i 

teamet för att det ska bli det bästa möjliga för patienten. 

 

De mer erfarna sjuksköterskorna som intervjuats berättade att teamarbetet ofta fungerar bättre 

om de tar en ledande roll under ronden och för fram sina tankar kring den svårt sjuke 

patienten. Sjuksköterskorna upplevde att de ibland har mer erfarenhet kring döende patienter 

än de underläkare som är på avdelningen under kortare perioder om en eller två veckor i 
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sträck. Därför måste sjuksköterskan också vara mer drivande på ronden för att den döende 

patientens vårdplan ska utvärderas.  

 
Jag brukar vara rätt på, på ronden när det gäller sådana här saker och säga hur jag upplever det. 

 

Några sjuksköterskor berättade att det kan uppstå svårigheter i teamarbetet då sjuksköterskor 

och läkare tänker olika. Flera av sjuksköterskorna upplevde att de i ett tidigare skede än 

läkarna önskar diskutera en övergång till palliativ vård. Läkarna vill däremot fundera längre, 

kanske pröva en ny behandling eller bara avvakta och se om patienten blir bättre under de 

kommande dagarna, berättade några av sjuksköterskorna.  

 
För läkarna och sjuksköterskorna har ju lite olika syn på det här känns det som. Att vi vill ha 

klarare besked om dropp och sådant ska vara kvar eller inte, för läkarna är det lite mer flytande 

sådär. Det är något som jag tycker kan vara ganska jobbigt. […] Det borde ju vara klarare mot 

varandra, bland läkarna och sjuksyrrorna, så vi verkligen vet vad som gäller. 

 

Flera av sjuksköterskorna nämnde vikten av delta i de anhörigsamtal som läkaren har med 

anhöriga till den döende patienten. Genom att delta får sjuksköterskan samma information 

som de angöriga vilket gör det lättare att sedan upprepa informationen och svara på frågor som 

anhöriga har. Samtidigt berättade sjuksköterskorna att det inte alltid är självklart att de ska 

vara med, utan att de aktivt får be läkaren att säga till när samtalet ska hållas så att de kan 

delta. Efter samtalet dokumenterar sjuksköterskorna noga innehållet i samtalet så att 

efterkommande kollegor vet precis vad som sagts. Detta också för att läkares 

journalanteckningar efter ett anhörigsamtal upplevs som bristfällig, av sjuksköterskorna, och 

utan all information som de önskar. 

 
Jag vet inte om det egentligen är jag som ska skriva det medicinska, men har jag varit med så 

underlättar det ju. Det är ju olika om läkarna skriver något, det brukar inte vara så utförligt kan 

jag tycka. 

 

Det är alltid bättre när anhörig får information från både sjuksköterskan och läkaren 

tillsammans menade sjuksköterskorna. Då får anhöriga en bild av hela vården, både den 

medicinska och omvårdnaden, och förstår att patienten blir omhändertagen på flera olika sätt. 

 

Sjuksköterskorna beskrev att arbetet tillsammans med undersköterskan nästan alltid fungerar 

utan svårigheter. Den döende patienten prioriteras även bland undersköterskorna och de 

försöker tillsammans med sjuksköterskorna hålla en god tillsyn över patienten och dess 

anhöriga. Däremot är aldrig arbetsterapeut eller sjukgymnast inblandade i vården av den 

döende. Samtliga sjuksköterskor nämnde att det alltid finns en kurator på avdelningen om de 

anhöriga önskar samtal eller hjälp med annat, såsom pappersarbete. De flesta sjuksköterskorna 

har också vid flera tillfällen erbjudit anhöriga kontakt med sjukhuskyrkan för stöd och samtal. 

Några av sjuksköterskorna har ibland bett någon från sjukhuskyrkan att komma upp till den 

döende patienten och sitta hos denne en stund, även om de inte kunnat fråga patienten om vad 

hen vill.  

 
De är väldigt duktiga och kommer hit bara man ringer, så kan man ju göra det och se om det 

gör någon skillnad för patienten, det kanske gör det. 
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En sjuksköterska berättade att döden i början av hens yrkeskarriär kändes stor och 

skrämmande och att hen var beroende av att känna tryggheten i teamet, vilket inte alltid fanns 

där. En annan sjuksköterska önskade att de kunde reflektera mer i teamet när något jobbigt har 

hänt kring en döende patient eller anhöriga. 

 
Det är viktigt att prata av sig för det här är tunga saker. 

 

Att fatta beslut i teamet 

Sjuksköterskorna upplevde att det är viktigt att det finns ett tydligt beslut kring vårdens 

inriktning. Beslutet måste också vara väl förankrat hos närstående för att vården ska kunna 

bedrivas optimalt. Ibland kan det dröja innan ett beslut tas kring palliativ inriktigt av vården 

berättade sjuksköterskorna. De upplevde att det är komplicerat med en patient som har 

drabbats av en svår stroke, då deras tillstånd kan förändras både till det bättre och till det 

sämre från en dag till en annan. Tiden innan ett tydligt beslut är taget, när vården blir ett 

mellanting av allt, upplevde sjuksköterskorna som påfrestande. 

 
Det kan ta tid innan man vet åt vilket håll vården ska gå, innan det blir palliativ eller inte. Det 

är något som jag tycker kan vara jobbigt. 

 

Några av sjusköterskorna menade att det är omöjligt att arbeta om inte ett tydligt beslut är 

taget kring den svårt sjuke patienten om vilken inriktning vården ska ha. Eftersom större delen 

av en sjuksköterskas arbete är nära patienten och dess anhöriga så behövs, för allas trygghets 

skull, en tydlighet kring den som vård som ska utföras. Sjuksköterskorna beskrev hur de har 

svårt att handskas med anhöriga och dess frågor och inte kan utföra sitt arbete till fullo när det 

inte finns en ordentlig vårdplan kring den svårt sjuke patienten. Vidare beskrev de känslor av 

frustration när ett tydligt beslut kring vårdens inriktning saknas. Samtliga sjuksköterskor hyser 

dock stor respekt för det ansvarsfyllda beslut som läkaren måste ta när diskussioner förs kring 

övergång till palliativ vård.  

 
Det är ju ett stort beslut, så det är väl svårt för läkarna och vad de måste ta hänsyn till. 

 

Några av sjuksköterskorna berättade om vikten av kontinuitet kring den döende patienten, så 

att de som bedriver vården kring patienten är väl insatta i situationen. På avdelningen byts 

läkarna ut ofta, ibland varje vecka, och det kan ge upphov till en irritation hos 

sjuksköterskorna när en ny läkare, med nya idéer, tänker annorlunda kring den döende 

patienten och ibland bryter upp ett palliativt beslut. För att några dagar senare återta beslutet 

då patienten trots nya insatser fortfarande är döende. Sjuksköterskorna beskrev hur tungt det 

ibland kan vara när de vet att patienten inte kommer att överleva men läkarna ändå vill försöka 

lite till.  

 
Vi visste att patienten var dålig men man hade precis beslutat att det inte skulle vara palliativt, 

så man hade satt in antibiotika och så igen. Och då när vi vänder på patienten och håller på så 

avlider x. Det kändes väldigt jobbigt.[…]Vi bad anhöriga vänta utanför. Patienten var vid liv 

när de gick ut och sedan när vi kommer ut därifrån har patienten gått bort. Och just när man 

har bestämt att nu ger vi det ett till försök. 
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Flera av sjuksköterskorna upplevde också att läkarna kan missa att tala med sjuksköterskorna 

när ett beslut ändras, och plötsligt förväntas de utföra vård som de inte förstår bakgrunden till. 

 
Det är läkarens beslut, men jag tycker att man måste informera resten av gruppen också, som 

har hand om patienten, att man gör det och varför. Så att vi också kan stå bakom det då, och 

backa upp det. 

 

När det finns ett tydligt beslut kring vårdens inriktning upplevde sjuksköterskorna att det är 

lättare att bedriva en god palliativ vård och de upplever en tillfredställelse i det jobb de utför. 

När alla i teamet arbetar mot samma mål och det finns en plan för hur vården kring patienten 

ska bedrivas upplevde sjuksköterskorna att vården fungerar allra bäst. 

 
Det krävs ett tydligt beslut om det ska fungera och då blir det oftast bra. 

 

Att bära ett stort ansvar som sjuksköterska 

Samtliga sjuksköterskor var överens om att palliativ vård ställer stora krav på sjuksköterskan 

och hens kompetens. Omvårdnaden värderas, av sjuksköterskorna, högt vid vården av den 

döende patienten och den medicinska biten uppledes mer som ett komplement för att förbättra 

möjligheterna att ge god omvårdnad.  

 
De palliativa patienterna, de är ju extremt beroende av att omvårdnaden är god. 

 
Det är ju något av de viktigaste vi sjuksköterskor gör, att se till att någon får dö i frid. 

 

Några av sjuksköterskorna upplevde ansvaret som vilar på dem som något positivt och något 

som de förvaltar väl, medan några andra sjuksköterskorna kände sig lämnade ensamma i en 

situation de inte riktigt kan hantera. De upplevde att de inte alltid får gehör på ronden och att 

den döende patientens behov inte diskuteras i samma utsträckning som övriga patienter. 

Sjuksköterskorna menade att de i sin utbildning är tränade i att vara nära patienten och att de 

då också har förmåga att märka små skiftningar i patientens tillstånd som inte läkaren alltid 

uppmärksammar. 

 
Vi har ju omvårdnad som vårt huvudämne, och är då mer tränade i att vara nära patienten, vi är 

mer nära patienten än läkaren för vi är där hela arbetspasset och kan se små skiftningar på ett 

annat sätt och ibland kan man ju se när en patient ger upp. 

 

Dock upplevde sjuksköterskorna att det inte blir lyssnade på när de tar upp och diskuterar 

patientens symtom, som ibland är mycket subtila, och att de har fått ta med läkaren in till 

patienten för att påvisa att patienten faktiskt behöver behandling för något symtom. Några 

sjuksköterskor beskrev också hur läkarna kan reagera med irritation när sjuksköterskan 

kommer och ber dem tala med närstående, som fortfarande har fler frågor trots att de redan har 

fått information tidigare. Läkarna har då inte lust att ta ytterligare ett samtal och lämnar det 

istället till sjuksköterskan att utföra, vilket upplevdes som stressande. 
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Jag upplever att man inte alltid har läkarna med sig på banan, eller att de tycker att man är 

jobbig som tycker att de ska prata med angöriga en tredje gång för att de inte har förstått. 

 

Flera av sjuksköterskorna beskrev hur det efter att ett palliativt beslut är taget kan stå i 

läkarens journalanteckning att beslutet är taget och att det är god omvårdnad som ska utföras. 

Sjuksköterskorna berättade att de kan ställa sig frågande till detta eftersom god omvårdnad är 

något de ger till alla patienter dagligen oavsett om de är döende eller inte. Upplevelsen hos 

sjuksköterskorna var att omvårdnaden inte ses som en aktiv vård utan något som läkaren 

ordinerar när det inte finns något mer att göra som kan rädda patienten. Läkaren tar ett steg 

tillbaka och släpper ansvaret och sjuksköterskan upplevde sig lämnad.  

 
Läkarna ordinerar god omvårdad, de släpper ansvaret och så får vi sköta resten. Det är ett stort 

ansvar. 

 

Endast omvårdnadshandlingar ska utföras, god omvårdnad. Så tycker jag ofta att det står, 

läkarna känner sig i många fall klara med patienten då. 

 

Sjuksköterskorna upplevde att den palliativa vården anses vara mindre viktig och att de får ta 

huvudansvaret för vården så att läkarna får tid att lägga på de patienter som ska botas. En 

sjuksköterska menade att omvårdnad i allmänhet inte är ett så attraktiv område i dagens 

sjukvård. Inte ens sjuksköterskor själva, med omvårdnad som huvudämne, vill syssla med 

omvårdnad. Mycket av arbetstiden går åt till att sköta medicinsk teknik, dela mediciner och 

utföra läkarens ordinationer. Den döende patienten har dock ingen glädje av all denna 

avancerade akutsjukvård, menade sjuksköterskorna. Den döende patientens behov är god 

omvårdnad utförd av kompetenta sjuksköterskor tillsammans med en god medicinsk vård, där 

symtomlindrande medicin står högst på prioriteringslistan, ordinerad av kompetenta läkare 

som deltar aktivt i vården betonade de intervjuade sjuksköterskorna. 

 
Palliativ vård är när man kan kombinera väldigt god omvårdnad med väldigt god medicinsk 

vård. Då har du en bra palliativ vård. Och god medicinska palliativ vård är ofta att avstå från 

saker som man kan göra. 

 

Sjuksköterskans upplevelse av kommunikation och relation 

Att vara hos och tala med patienten 

Ingen av de intervjuade sjuksköterskorna har någon gång under sin tid på den aktuella 

strokeenheten talat med patienten om att denna är på väg att dö. Inga samtal har förts med 

patienten om dess tillstånd och åt vilket håll det kommer att gå. Samtliga sjuksköterskor 

beskrev att patienterna som vårdas i livets slut på avdelningen är för medvetandesänkt så att de 

helt enkelt inte kan föra ett samtal om döden med dem. När beslutet tas kring en patient om 

övergång till palliativ vård är patienten redan så svårt sjuk att sjukvårdsteamet inte kan 

diskutera beslutet med patienten, eller höra vad denna har för önskan. 

 
Våra patienter hamnar så fort i sitt akuta tillstånd så vi hinner inte med samtal. När de kommer 

in från akuten och redan är så dåliga, de är medvetslösa eller svårt medvetandesänkta redan då.  
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Några av sjuksköterskorna beskrev en oro att göra patienten stressad eller ledsen om de 

berättar för patienten att denne är döende och patienten inte kan ställa frågor tillbaka.  

 
De kanske hör men samtidigt känner jag såhär att om de då hör att jag säger det då kanske det 

skapar en oro för att de inte kan ställa följdfrågor […] Det kanske väcker hur mycket känslor 

som helst hos dem. 

 

En annan av sjuksköterskorna tänkte att patienten kanske redan vet om hur svårt sjuk denne är 

och att det därför inte behövs talas om. Några av sjuksköterskorna funderade över om det 

verkligen är så viktigt att veta om att man ska dö, när man är medvetslös och döden bara är 

några dagar bort.  

 
Man kanske ska prata mer om döden med dem? Men det är inget jag har gjort. 

 

Däremot berättade samtliga sjuksköterskor hur de tala med patienten när de utför omvårdnad. 

Om allt från små beskrivningar kring vad de utför, till hur vädret är eller om något har hänt i 

omvärlden. Att hörseln är ett starkt sinne var sjuksköterskorna överens om. Det upplevdes som 

viktigt att komma ihåg att patienten kan höra allt som sägs i rummet och att noga tänka över 

hur det talas till varandra när patienten vårdas. Några av sjuksköterskorna var också noga med 

att tala med anhöriga om att patienten kan höra det som sägs, och att de kan försöka skapa en 

fin stämning runt patienten genom att tala om gamla minnen och upplevelser. 

 

Det som kunde upplevas som tungt av sjuksköterskorna var att de inte riktigt vet hur den 

döende patienten hade önskat leva sina sista dagar intill döden. Medvetslösheten gör att de inte 

heller kan fråga patienten hur de vill ha det när de väl bestämt sig för vård i livets slut. Ibland 

kan anhöriga berätta något kring vad patienten har haft för tankar kring döden, men det händer 

sällan, berättade några av sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna frågade sig hur de vet att 

patienten får det som den önskar i livets slut?  

 
Det handlar om någon annan som ska gå in i döden och hur har den patienten tänkt och hur 

känner den patienten. Så det är inte bara vad jag känner för döden, utan det är mer vad någon 

annan tänker och tycker, som man ska hjälpa till och underrätta för så mycket som möjligt. 

 

Sjuksköterskorna önskade skapa en relation med den döende patienten för att kunna inge 

trygghet. Några sjuksköterskor beskrev hur de försöker ändra arbetsläge när de kommer in till 

den döende patienten så att de inte ska uppfatta stressen som finns där när arbetsbördan är stor. 

De vill känna sig helt närvarande i situationen med den döende patienten och inte behöva 

hasta vidare direkt. Att vara ens stund i lugnet hos den döende patienten kunde också upplevas 

som avslappnade i en för övrigt stressande arbetssituation. En av sjuksköterskorna beskrev hur 

viktigt det är med den fysiska kontakten så att patienten ska känna att någon är där. Än 

viktigare är det att vara närvarande hos den döende patienten om det inte finns anhöriga som 

vakar beskrev några av sjuksköterskorna. Flera av sjuksköterskorna upplever det som tungt att 

se en ensam patient inför döden, utan några anhöriga vid sin sida. Framför allt upplevdes det 

tung när tiden inte räcker till och sjuksköterskan måste skynda sig till andra patienter. Ibland 

har de tagit kontakt med sjukhuskyrkan för att kunna ge närhet till dessa patienter. 
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Jag kallade efter en präst till patient som var palliativ […] och sedan gick patienten bort den 

natten. Det kändes bra att han fick träffa någon för han hade inga anhöriga. 

 

Att vara hos och tala med anhöriga 

Sjuksköterskorna berättade om många fina samtal som de har haft med anhöriga, om livet och 

döden. Hela situationen kan bli så positiv även om det också är en stor sorg i grunden var 

sjuksköterskornas upplevelser. 

 
De anhöriga var verkligen här hela tiden. Det blev en annan atmosfär inne på rummet, för de 

var väldigt… de var väldigt bra att ha att göra med och de var insatta i läget, förstod att x 

skulle gå bort. De pysslade om x och det var skönt för då visste man att det fanns något där. X 

skulle inte vara ensam när hon gick bort. 

 

Samtalen som kan uppstå med anhöriga när livet och döden nuddar vid varandra upplevde 

sjuksköterskorna som värdefulla och utvecklande för dem själva. Några av sjuksköterskorna 

beskrev också hur de i situationen med en patient i livets slut ofta kan få direkt återkoppling på 

sitt arbete från de anhöriga. Det är som att stämningen nära döden gör de anhöriga mer 

uppriktiga i vad de tänker och tycker om den vård som sjuksköterskan ger, beskrev de 

intervjuade. Ibland kan det innebära att sjusköteskan får höra mindre positiva saker, vilket kan 

upplevdes som tungt men ändå viktigt för att utvecklas i sin yrkesroll. Många gånger är 

anhöriga nöjda och ger positiv återkoppling och berömmer, något som sjuksköterskorna 

upplevde som värdefullt. 

 
Jag känner att det jag gör får jag ofta mycket feedback på. Oftast får man höra om man gör 

något bra, likväl om det är något de är lite missnöjda med. 

 

Några av de mer erfarna sjuksköterskorna som intervjuats tittade tillbaka till början av sin 

yrkeskarriär och mindes hur osäkra de var när de skulle tala med anhöriga.  

 
I början tyckte man att det var jobbigt att gå in till anhöriga, det tycker jag inte längre. 

 

Någon av dem beskrev hur hen undvek de anhöriga, och försökte att inte gå in till patienten 

allt för ofta av rädsla för att behöva svara på frågor. Istället hänvisade hen också till läkaren 

när frågorna kom. Vilket i sin tur resulterade i att läkarna ibland blev irriterade och kände sig 

störda i sitt arbete när inte sjuksköterskan själv kunde svara på frågorna. En annan 

sjuksköterska vittnade om den tunga uppgift att stå inför gråtande anhöriga och försöka 

förklara att patienten förmodligen inte kommer överleva sin svåra stroke, som kommit 

plötsligt. 

 
Det är inte så lätt att prata om döden alls, speciellt inte när det är någon som står framför en 

och gråter. Och då vill man ju göra saker så bra som möjligt. 

 

En av sjuksköterskorna, som i början av sin yrkeskarriär upplevde en stor stress i att tala med 

anhöriga, reflekterade nu, senare i sin karriär, över tanken att anhöriga inte alltid behöver ett 

klart svar på sina frågor. Trots de många frågor som de anhöriga ställer så kan det ibland 

hjälpa att bara lyssna och inte ens försöka besvara frågorna. Sjuksköterskan har också vid 
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många tillfällen känt att hen kan säga att hen inte vet svaret, för att ingen kan svara på många 

av de existentiella frågorna som uppstår. Att de istället bara finns där bredvid den anhöriga 

tröstar mer än ett svar kanske gör.  

 
Det behövs inte så mycket, man behöver inte säga att man vet allt. 

 

Några av sjuksköterskorna berättade att de känner att de har lyckats väl med att göra anhöriga 

trygga, när de vågar gå ifrån avdelningen en stund och ta en paus från vakandet och lita på att 

sjukvårdspersonalen finns där och har kontroll över situationen. Att ha en god relation med de 

anhöriga upplevdes förbättra hela arbetssituationen för sjuksköterskorna. Samtidigt påpekade 

några andra av de intervjuade sjuksköterskorna att det ibland kan skapas en relation med 

anhöriga som sjuksköterskan inte önskar vara en del av. De upplevde att vissa anhöriga knyter 

an till en sjuksköterska och ofta frågar efter den specifika personen när de ringer eller kommer 

till avdelningen. Sjuksköterskan ifråga kanske inte finns på plats eller har bytt patientgrupp 

och känner sig besvärad av ansvaret för de anhöriga. 

 
Det blir ju jobbigt när man får en mer och mer nära relation, och ofta när det är någon bland de 

anhöriga som inte mår bra så blir det att de ringer efter en sjuksköterska specifikt liksom, och 

det är ju inte så vanligt här att man har den relationen till anhöriga annars. 

 

Sjuksköterskans upplevelse av närståendestöd 

Att ge närstående information 

För att som sjuksköterska kunna bedriva en god palliativ vård krävs det att anhöriga är insatta i 

vården menade flera av de intervjuade sjuksköterskorna. Beslutet att övergå till palliativ vård 

måste vara välförankrat hos de anhöriga och de behöver få möjlighet att få svar på alla sina 

frågor. Det tar tid att tala med anhöriga, det är inte alltid en lätt uppgift och några av 

sjuksköterskorna trodde att det är därför samtalen inte alltid blir så bra. Flera av 

sjuksköterskorna beskrev hur anhöriga har fått samtala med läkaren ståendes i korridoren, och 

där fått veta att patienten är döende. Anhöriga får ta del av läkarens beslut och sedan inte 

möjlighet att djupare förstå varför beslutet tagits.  

 
Men jag kan inte påstå att de alltid får tillräckligt bra med information. Och hur informationen 

ges ibland, det är mycket tveksamt, ibland får de information ute i korridoren när de står där. 

 

Några sjuksköterskor beskrev hur de, om de är med läkaren under anhörigsamtalet, försöker 

hjälpa till att föra de anhörigas talan. En sjuksköterska förklarade hur hen alltid under samtalet 

ställer frågor till läkaren, då hen upplever att anhöriga har svårt att själva ställa frågor. På så 

sätt förtydligas läkarens information. Välinformerade anhöriga leder till att hela 

arbetssituationen förbättras. Några av sjuksköterskorna beskrev akutsjukhusets miljö som en 

plats där anhöriga inte bjuds in att vara lika delaktiga. Besluten tas många gånger snabbt, och 

patienterna är så svårt sjuka att det inte alltid finns tid över till att sitta ner med anhöriga. Det 

finns inte heller alltid tid att upprepa informationen flera gånger om och ha fler anhörigsamtal 

vilket kan behövas upplevde sjuksköterskorna. 
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Ju närmre akuten man kommer, akutsjukvården, så vill man försöka mer, man vill testa med 

mer grejer och man är inte lika intresserad av att prata med anhöriga och inte lika intresserade 

av att prata med patienten om vad dom vill. 

 

Det händer också att teamet runt patienten inte tar reda på vilka anhöriga som finns, och därför 

ger information till den som är på plats just då, och sedan dyker det upp fler anhöriga som inte 

har fått information och inte förstått beslutet. Då står sjuksköterskan själv och ska försöka 

förklara vad som bestämts och varför, upplevde några av sjuksköterskorna. Grundarbetet som 

görs i början, när det ses till att samtliga familjemedlemmar får information, kan ta lång tid, 

men leder till att resten av vårdtiden blir lugn och trygg för både patienten och anhöriga var 

sjuksköterskornas upplevelse.  

 
Om man har gett bra information till anhöriga så är det väldigt givande att bedriva god 

palliativ vård på ett sätt som blir bra för patienten och för anhöriga och det blir bra för hela 

personalgruppen. 

 

Några sjuksköterskor beskrev att patientens akuta insjuknande gör att anhöriga har svårt att 

följa med i det som händer och har svårt att ta till sig information. Trots att läkare och 

sjuksköterska har förklarat situationen så kommer samma frågor gång på gång och anhöriga 

har svårt att förstå. Detta upplevdes av sjuksköterskorna som frustrerande, och de känner sig 

hjälplösa när allt de önskar är att få ta väl hand om den döende patienten och inte behöva 

kämpa med de anhörigas ilska eller oförståelse. Ibland kan denna oförståelse hos de anhöriga 

försämra vården av den döende då läkarna låter de anhöriga bestämma vårdens inriktning och 

att behandling av olika slag ska fortsätta att ges. Sjuksköterskorna ställer sig då frågande till 

detta, men upplevde att de får dåligt gehör från läkarna som inte vill ta ett till samtal med 

anhöriga.  

 
Hela den situationen att anhöriga vill något annat än vad vi tycker inom sjukvården. När 

anhöriga tycker att man ska ge dem näring och vätska och man ska fortsätta behandla patienten 

fast vi vet att det är nästan sämre för patienten. Det förstör mer än vad det gör nytta. Jag tror 

det blir såhär därför att läkarna inte riktigt håller sig till det beslut de har tagit och att man inte 

pratar med de anhöriga på ett sådant sätt som de förstår. 

 

Flera av sjuksköterskorna berättade att de alltid börjar med att fråga anhöriga vad läkaren har 

berättat för dem. På så vis får de en bild av vad de anhöriga har hört, och förstått och ungefär 

vad som sagts. Då är det lättare för sjuksköterskan att fylla i och svara på frågor. Dock 

kommer svårt sjuka patienter upp till avdelningen dygnet runt och det blir då sjuksköterskan, 

som tar emot, som måste sätta sig tillsammans med anhöriga och tala om vad som kan ske, då 

tillståndet ibland är så kritiskt att ingen läkare hinner ta det samtalet. De mer vana 

sjuksköterskorna tar gärna ett stort ansvar i informationsarbetet. De är inte rädda för att tala 

om beslutet som tagits om övergång till palliativ vård och om döden som kommer inträffa. 

 

Att vårda närstående 

Samtliga sjuksköterskor som intervjuades berättade om vikten av att stötta och ta hand om de 

anhöriga. Flera beskrev anhörigstödet som nästan mer viktig än den vård de ger till patienten i 

flera situationer. De patienter som vårdas i livets slut på avdelningen är alla medvetandesänkta 
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och alla samtal som hålls är med de anhöriga. Det är till de anhöriga sjuksköterskorna ger det 

största stödet och kanske inte till patienten som är på väg att dö. Att stötta de anhöriga 

uppmärksammades också av sjuksköterskorna i förlängningen underlätta deras arbete. De 

anhöriga blir mer som en i teamet runt den döende patienten. Om de anhöriga är trygga och 

känner sig väl omhändertagna så blir stämningen runt den döende trygg och patienten 

upplevdes därför bli lugnare.  

 
Har man anhöriga där som känner sig oroliga, det smittar ju också av sig på patienten. 

 

Anhöriga regerar så olika på situationen de befinner sig i. För sjuksköterskan innebär detta att 

ständigt försöka förstå de anhöriga och stötta på olika sätt. 

 
då blir man lite pokerface, man hänger med i hur känslorna är inne på rummet. 

 

När anhöriga har svårt att ta till sig vad som har hänt och hur situationen är, blir det mycket 

jobb för sjuksköterskorna som behöver finnas tillgängliga och stötta. Ett par av 

sjuksköterskorna beskrev känslor av hjälplöshet och upplevde att det är bara är läkarens ord 

som kan trösta. Några andra av sjuksköterskorna lägger upp en plan för hur de ska tala med de 

anhöriga för att kunna stötta så bra som möjligt. En sjuksköterska beskrev hur hen alltid börjat 

sitt arbetspass med att tala med de anhöriga för att på så sätt ge en grundläggande trygghet och 

förhoppningsvis inte behöva bli jagad av oroliga anhöriga under resten av arbetspasset. En 

annan sjuksköterska berättade hur hen går in regelbundet under hela arbetspasset och stämmer 

av. Även om det egentligen inte är något som måste utföras inne hos patienten så verkar de 

anhöriga må bättre när de vet att någon kommer till dem ofta.  

 
De anhöriga behöver prata och det är bra om man går in ofta till dem även om man inte gör så 

mycket praktiskt kanske, utan bara går in, Det fungerar bra oftast, och det är en värdefull del 

av jobbet. Jag tycker att man ska göra det, för min skull också, att kunna svara på frågor om de 

har det. 

 

En annan sjuksköterska menade att det är viktigt att verka säker i varje situation inne hos den 

döende patienten för att på så sätt skapa trygghet hos de anhöriga. Verkar hen på något sätt 

osäker på vad hen ska göra så känner de anhöriga av detta och börjar ställa frågor. Alla 

sjuksköterskorna betonade att ge stöd till de anhöriga tar mycket tid, men att det är viktigt att 

tiden tas till detta, då oroliga anhöriga tar än mer tid att handskas med.  

 

Att stötta under och efter dödsfallet 

Fler av de intervjuade sjuksköterskorna beskrev hur fint det kan vara att få vara med när 

patienten till slut avlider. Några har suttit ner tillsammans med de anhöriga och funnits som ett 

stöd när patienten tagit sitt sista andetag. De anhöriga har inte behövt känna sig rädda eller 

ensamma och för sjuksköterskan har det också upplevts som ett fint avslut på en ibland lång 

period av vård av den sjuke patienten.  

 
Det var ganska skönt, för då fick man ett avslut med familjen som hade varit där, för patienten 

låg ändå mer än en vecka, det var ett tag. 
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Idag är döden inte lika närvarande i livet och flera anhöriga har inte sett en död person 

upplevde någon av sjuksköterskorna. Då kan det vara än mer viktigt att vara med i 

dödsögonblicket för att kunna stötta anhöriga och hjälpa till att göra del hela till en 

minnesvärd och positiv upplevelse. 

 

Efter dödsfallet får anhöriga den tid på sig som de behöver att ta farväl, patienten görs fint i 

ordning i sängen och anhöriga får information om vad som händer sedan berättade 

sjuksköterskorna. Samtliga intervjuade erbjuder någon form av samtalskontakt som 

avdelningens kurator eller någon från sjukhuskyrkan. Ibland tas detta väl emot av anhöriga 

medan andra inte känner något behov av att tala med någon. När de anhöriga lämnar 

avdelningen får de med sig telefonnumret till avdelningen om de har några frågor i efterhand. 

Ingen av de intervjuade sjuksköteskorna har någon erfarenhet av att ringa upp anhöriga några 

veckor efter dödsfallet för att höra hur de mår och om de har några frågor då. 

 

Andra upplevelser hos sjuksköterskan kring vård i livets slutskede vid en strokeenhet 

Existentiella tankar 

Att vårda patienter som är döende kan väcka existentiella tankar hos sjuksköterskan beskrev 

flera av sjuksköterskorna. Några av de intervjuade sjuksköterskorna jämförde med tidigare 

arbetserfarenheter där de stött på patienter i livets slut. De vittnade om att en patient som har 

drabbats av stroke så snabbt kan bli försämrad och att det akuta insjuknandet kan göra det 

svårt både för sjuksköterskan och för anhöriga att förstå vad som händer. För sjuksköterskorna 

blir det ibland en svår situation att handskas med då det är komplicerat att bedöma hur illa 

patienten drabbats.  

 

Sjuksköterskorna berättade om hur de vårdar patienter som är döende efter en stroke i flera 

veckor. Vissa kommer upp från akuten och avlider inom ett par dygn men upplevelsen är att 

de flesta ligger kvar länge på avdelningen, medvetandesänkta och dåliga. Sjuksköterskorna 

berättade att det också är svårt att veta vem det är som kommer att bli kvar länge på 

avdelningen och vem som avlider inom några dygn. Ibland tror sjuksköterskan att en patient 

kommer att dö inom några timmar, men det visar sig sedan att patienten överlever i flera 

veckor. En sjuksköterska berättade att hen ringde efter anhöriga flera gånger i tron om att en 

patient var på väg att dö, men inget hände. När patienten sedan plötsligt avled, så hade hen 

inte sett det komma. 

 
Strokepatienter som är döende har försämrat min kliniska blick för att se hur nära döden de är, 

de är svårbedömda. 

 

Det är ju en stor sak att vara hos en patient som är döende och se skillnaden på om det är en 

försämring eller om det är en försämring som faktiskt kommer att leda till döden. 

 

Detta gör att flera av sjuksköterskorna upplevde det är svårt att svara på anhörigas frågor om 

hur lång tid det är kvar innan personen dör. Visserligen kan ingen riktigt veta när döden 

inträder menade några av sjuksköterskorna, men med en patient som drabbats av en stroke 

upplevdes det som extra svårt att bedöma. Sjuksköterskorna funderade över varför vissa 

patienter tar så lång tid på sig att dö, om de har ouppklarade angelägenheter som håller dem 
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kvar som de inte hunnit ordna med då stroken kom så plötsligt. Någon annan sjuksköterska 

funderar över känslan som finns i personalgruppen att patienterna dör tre åt gången inom 

samma dygn. 

 

En sjuksköterska funderade en del över hur hen skulle vilja ha det på sin egen dödsbädd, en 

annan har lärt sig att inte fundera så mycket och att inte känna efter. De sjuksköterskor som 

intervjuades som är mer nya i sin karriär berättade om hur de undan för undan lär sig att 

handskas med sina känslor. Hur deras första dödsfall på avdelningen kändes skrämmande, och 

hur det var att för första gången de ringde till anhöriga och berätta om en försämring hos en 

döende patient eller att döden inträtt. De upplevde att det tog lång tid att vänja sig vid att vårda 

döende patienter. Nu, några år senare, känner de sig mer trygga i sitt arbete. Döden är inte lika 

skrämmande längre och orden kommer lättare när de ska tala med anhöriga. 

 
Jag tyckte att det var jätteläskigt i början, för att jag visste inte riktigt hur jag skulle bemöta 

anhöriga och patienten. Jag tyckte att det var läskigt hela den här döden-grejen, tror jag, Men 

nu, nu har jag ett mål med det hela. Jag vet jag vad jag vill med det och jag vet lite vad döden 

kan innebära. Jag tycker att man kan göra det väldigt fint, att man kan göra det ganska fridfullt. 

Känslan fanns hos sjuksköterskorna att om det blir komplicerat runt en patient som är döende 

så är det alltid under jourtid det händer. Det kan lämna sjuksköterskorna i en svårhanterad 

situation, när bemanningen är lägre och endast jourläkare finns att tillgänglig.  

Behov av kunskap 

Någon av de nyare sjuksköterskorna berättade att de ibland saknar mer erfarna kollegor att 

vända sig till i svåra situationer. De berättade vidare att personalgruppen är relativt ung och att 

det inte alltid finns någon med större erfarenhet att ta hjälp av. Andra sjuksköterskor beskrev 

att allt de kan om palliativ vård har de lärt sig genom att vara med mer erfarna kollegor och 

sett hur de arbetar. Sjuksköterskorna upplevde att det saknas tydliga riktlinjer för 

akutsjukvården och hur palliativ vård bör bedrivas där. 

 

Sjuksköterskorna påtalade bristen av utbildning i vård vid livets slut. Dels under 

grundutbildningen till sjuksköterska men även fortbildning när de har börjat arbeta. En av 

sjuksköterskorna menade att de från början måste få mer kunskap i palliativ vård då det är ett 

område hen måste ha goda förkunskaper i för att kunna göra ett bra arbete. Att lära sig om hur 

hen vårdar döden inne hos en döende patient med sörjande anhöriga bredvid kändes inte alltid 

helt bra. De önskade att de hade haft mer kunskap med sig in i yrket eftersom döden är något 

som alla sjuksköterskor stöter på. 

 

Att vårda döden mitt i livet 

Flera av sjuksköterskorna såg svårigheter med att vårda döende patienter mitt i 

akutsjukvården. Vården som annars bedrivs syftar till att rädda liv och att bryta den 

inriktningen och gå in i vård i livets slut är inte helt okomplicerat. En av sjuksköterskorna 

beskrev den högteknologiska, specialiserade akutsjukvården som långt ifrån mänsklig, och att 

det är det mänskliga som behövs när sjuksköterskan vårdar en patient som ska dö. 
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Det bli mer tekniskt, ju mer apparater du har på en avdelning ju mer tekniskt blir det och ju 

mindre mänskligt blir det. 

 

Några av sjuksköterskorna uppmärksammade den miljön som är runt en döende patient på ett 

akutsjukhus. Det är ofta mycket ljud på avdelningen och det är många patienter, anhöriga och 

olika personal som går i korridorerna och talar med varandra. Enkelsalarna som står till 

förfogande för de patienter som vårdas i livets slut upplevdes som kalla och mindre 

gästvänliga, vissa av rummen har inga gardiner. 

 
Jag tycker mest synd om patienterna som behöver ligga i ett kalt, naket rumt med inga 

gardiner. Bara att vi inte har gardiner, en sådan enkel sak. Våra enkelsalar, de tycker jag 

faktiskt ser förjäkliga ut. 

 

De intervjuade sjuksköterskorna beskrev att det kan vara svårt att prioritera vården i den 

patientgrupp de är ansvarig för när de har en patient som vårdas i livets slut tillsammans med 

fem till åtta andra patienter som vårdas mitt i livet. I de flesta fall går den döende patienten 

först i prioriteringen och det kunde upplevas som stressande när de har andra patienter som 

behöver hjälp, som kan tala för sig. Det är lätt gjort att den patient som är döende ibland glöms 

bort då denne inte kan göra sig hörd och uttrycka sina behov. Sjuksköterskorna upplevde en 

känsla av otillräcklighet när de inte har tid med den döende. Några sjuksköterskor önskade att 

de kunde vara ansvariga för färre antal patienter när de har en döende patient för att kunna 

vara hos den personen mer. 

 
Jag önskar ofta att jag skulle ha färre patienter så att jag kan lägga mer tid på de här 

patienterna, för oftast tar det mycket tid just med anhöriga och prata och man vill inte stressa 

sådana situationer. 

 

Sjuksköterskorna försöker ta hjälp av sina kollegor för att hinna med vården av den döende 

patienten. De beskrev att det inte alltid är så lätt heller då deras kollegor själva har stor 

arbetsbörda och att det samtidigt på avdelningen kan finnas andra patienter i livets slut. Det är 

arbetsbelastningen på hela avdelningen sammantaget som avgör vilken vård som kan ges till 

patienten i livets slut och kanske inte alltid den döende individens behov just då, var några 

sjuksköterskors upplevelse.  

 
Om det är mycket tungt på avdelningen, kan det vara svårt att få den hjälp man behöver i rätt 

tid också, så det är arbetsbelastningen som kan påverka om man kan ge den perfekta vården. 

 

Samtidigt såg alla de intervjuade sjuksköterskorna vården av döende patienter som en mycket 

positiv och givande arbetsuppgift, när allt stämmer. Sjuksköterskorna upplevde att det gör 

något bra, och att det är värdefull del av arbetet. De kan skapa en fin relation med anhöriga, 

och vården av patienten är ofta lugn och rofylld. Från det rofyllda rummet kan de sedan gå till 

sina andra patienter, där det ofta är mer aktivitet och händelsefyllt. Blandningen av de två 

vårdformerna tilltalar sjuksköterskorna. 

 
Man jobbar ju för två olika saker känns det som, det blir ju så. Den ena vill man ska slippa 

oroa sig och anstränga sig så mycket, medan de andra vill man ska jobba. Jag trivs bra med 

det, för man kan se något positivt i båda. 
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Sjuksköterskorna beskrev hur de anstränger sig för att skapa en god miljö för patienterna att 

avsluta sina dagar i. Patienterna beskrevs ofta vara så pass dåliga att de inte kan transporteras 

till något annat ställe för att få dö, och vården av de döende patienterna är helt enkelt 

angelägen del av verksamheten menade de intervjuade sjuksköterskorna. De flesta av 

sjuksköterskorna upplevde att de lyckas bra med att skapa en harmonisk och varm atmosfär 

för anhöriga och patient, och att patienten i slutändan avlider lugnt och stilla under deras vård. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Urvalet 

I föreliggande studie strävade författaren att genom ett strategiskt urval få fram en heterogen 

grupp med informanter (Patton, 2002). Att ha en heterogen grupp av deltagare syftar till att få 

så många olika berättelser och upplevelser som möjligt. Totalt intervjuades åtta 

sjuksköterskor. Dessa sjuksköterskor representerade olika åldrar, antal år i yrket, olika 

bakgrund och tidigare yrkeserfarenhet samt olika kön. Två av de åtta sjuksköterskorna var 

män och sex av dem var kvinnor. Att inte fler män intervjuades hade helt enkelt att göra med 

att inga fler män som passade in enligt inklusionskriterierna, fanns att tillgå under den 

perioden då intervjuerna utfördes. Förhoppningen hade varit att författaren hade kunnat 

intervjua fem kvinnor och fem män för att få en bra spridning i berättelserna, men utifrån den 

rika information som framkommit av både männen och kvinnorna så blev det nuvarande 

underlaget tillfredsställande. Den strokeenhet där intervjuerna utfördes vårdar enbart patienter 

med stroke till skillnad från andra neurologavdelningar i Stockholm. Författaren önskade med 

detta val att få fram mer tydliga upplevelser av vården i livets slutskede av just patienter som 

drabbats av en stroke och inte patienter med olika neurologiska diagnoser. 

 

Alla som informerades om studien på strokeenheten var positivt inställda till att en studie med 

föreliggande syfte skulle utföras. Tre sjuksköterskor anmälde sig därefter självmant till att 

deltaga, och dessa tre passade alla in enligt inklusionskriterierna. De resterande fem 

informanterna tillfrågades av författaren. Ingen som tillfrågades valde att tacka nej till 

deltagande vilket möjligen speglar att ämnet anses viktigt att diskutera och vidareutveckla. 

Åtta deltagare kan ses som få deltagare i en studie men datainsamlingen avslutades då 

författaren inte tyckte sig kunna finna nya upplevelser i informanternas berättelser (Polit & 

Beck, 2012). Materialet upplevdes som mättat och de beskrivningar som framkommit under 

intervjuerna var rika (Polit & Beck, 2012).  

 

Genomförandet 

Att samla in data genom personliga intervjuer tar mycket tid och det kräver att den som 

intervjuar är insatt i hur en bra intervju kan genomförs (Kvale & Brinkmann, 2009). Det är 

svårt att lära sig intervjua och hantverket övas enbart genom att utföra intervjuer. Författaren 

av denna studie har inte tidigare varit i situationen som intervjuare och försökte därför skaffa 

sig goda kunskaper genom att läsa litteratur samt planera två pilotintervjuer. Pilotintervjuerna 

genomfördes och de informanterna som användes i dessa gavs möjlighet att ge intervjuaren 

feedback både på hur intervjun upplevdes, på de frågor som ställdes och om det var något 

annat intervjuaren borde tänka på. Efter pilotintervjuerna kunde författaren bestämma sig för 
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att fortsätta med det semistrukturerade frågeformuläret, då detta hade fungerat väl. Författaren 

fick också möjlighet att fundera över hur mycket tid som behövde avsättas för varje intervju, 

hur författaren ställde följfrågor samt vikten av att våga sitta tyst och invänta informantens 

vidare tankar. Efter att fler intervjuer genomförts bestämdes att pilotintervjuerna höll så god 

kvalitet att de kunde användas i studien. Dock uppmärksammades det att kvalitén på 

intervjuerna blev bättre och bättre för varje intervju som genomfördes. Författaren upplevde 

samtidigt under analysprocessen att de intervjuer som utfördes i början bidrog till resultatet i 

samma utsträckning som de senare intervjuerna. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att en intervju som inte har en förutbestämd 

intervjuguide öppnar upp för mer spontana berättelser och oväntade svar. Författaren av 

föreliggande studie valde dock att använda en semistrukturerad intervjuguide som täckte in de 

fyra hörnstenarna för att dessa skulle genomsyra arbetet redan från början. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att en mer tydlig struktur till intervjuerna banar väg för en tydligare 

teoretisering under analysarbetet. Författaren vill dock lyfta tanken att om intervjuerna hade 

valts att göras helt öppna hade förmodligen materialet kommit att se annorlunda ut. 

 

Innan själva intervjun inleddes småpratade intervjuaren en stund med intervjupersonen. Kvale 

(2007) skriver att det är viktigt att samtala en kort stund med informanten innan intervjun så 

att intervjusituationen känns mer bekväm för både intervjuaren och intervjupersonen. Syftet är 

att få intervjupersonen att börja tala och den första intervjufrågan formulerades så att den var 

öppen och lätt för informanten att börja tala kring (DiCicco-Blom & Crabtree, 2006). 

Intervjun avrundades även med småprat. Ibland kan den som har blivit intervjuad känna sig 

tömd på känslor efter att öppenhjärtligt ha berättat om det som efterfrågats, utan att ha fått 

något tillbaka från den som har intervjuat (Kvale, 2007). Efter den sista frågan på intervjun 

stängdes inspelningen därför av och intervjuaren och intervjupersonen fick några minuter 

tillsammans att samtala allmänt kring intervjun. Att göra på detta sätt har till syfte att avsluta 

intervjusituationen på ett bra sätt och säkerställa att den som har blivit intervjuad känner att 

det även finns en möjlighet att samtal kring något som inte spelas in (Kvale, 2007). 

 

Intervjuerna spelades in på ett program på författarens telefon. Författaren hade redan innan 

intervjuerna inleddes sett till att lära sig programmet noga och hade prövat att spela in kortare 

stycken för att se hur nära informanterna behövde sitta för att ljudet skulle bli bra. Det är 

viktigt att intervjuaren är bekväm med utrustningen så att detta inte blir ett problem under 

intervjun och innebära ett störningsmoment (DiCicco-Blom & Crabtree, 2006). Varje 

informant fick information om inspelningen. Inte vid något tillfälle krånglade 

inspelningsprogrammet och ljudupptagningen var av god kvalitet.  

 

Alla intervjuer utfördes i slutet av informanternas arbetspass. Författaren tror att detta gjorde 

att ingen av informanterna kände sig stressade och att deras deltagande upplevdes vara av 

sådan betydelse att det genomfördes på betald arbetstid. Sju av intervjuerna utfördes i 

strokeenhetens samtalsrum. Där kunde intervjuaren och intervjupersonen sitta ostörda. En av 

intervjuerna genomfördes i intervjuarens arbetsrum, då samtalsrummet var upptaget. Denna 

intervju stördes tyvärr av annan personal kom och gick en del då detta rum ligger mitt i 

korridoren och avdelningens skrivare är placerad där. Kvalitén på denna intervju blev sämre 

vad gällde ljudupptagningen, och intervjuaren kände sig stressad. Intervjupersonen tyckte 

dock att hen hade fått säga det hen ville och upplevde sig inte avbruten.  
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Databearbetningen 

Samtliga inspelade intervjuer transkriberades ordagrant av intervjuaren. Redan under 

transkriberingen påbörjas den första analysen anser DiCicco-Blom och Crabtress (2006) och 

författaren såg ett värde i att därför utföra transkribering själv även om det tog mycket tid till 

förfogande. När transkriberingen var avklarad läste författaren igenom intervjuerna samtidigt 

som en till genomlyssning gjordes för att se att allt var korrekt nedskrivet.  

 

För att analysera insamlad data använde författaren kvalitativ innehållsanalys i enlighet med 

Graneheim och Lundaman (2004). Analys av data insamlad genom personliga intervjuer kan 

ske med hjälp av många olika metoder. Graneheim och Lundman (2004) menar att den 

kvalitativa innehållsanalysen kan vara en bra metod att använda om författaren är ny inom 

omvårdnadsforskning, då den kvalitativa innehållsanalysen kan användas på flera olika 

svårighetsnivåer, vilket är fallet med författaren till denna studie. Metoden är välstrukturerad 

och det är lätt att följa den utstakade analysprocessen vilket kan göra den aningen mer 

mekaniskt i sitt uttryck skriver Malterud (2001). Dock innebär det också att analysprocessen är 

mer transparent och ökar studiens överförbarhet.  

 

Att analysera insamlad data deduktivt kan kritiseras då författaren har en i förväg bestämd 

tanke med hur resultatet ska se ut och analysarbetet då inte sker helt förutsättningslöst, vilket 

kan vara att föredra menar Malterud (2001). Elo och Kyngäs (2007) skriver å andra sidan att 

en deduktiv ansats är att föredra då det finns en teori som forskaren vill testa i en ny situation. 

Att analysera insamlad data deduktivt kändes viktigt för författaren till den föreliggande 

studien då den palliativa vården bygger på en väletablerad filosofi, som idag framför allt ligger 

till grund för arbetet vid specialiserade palliativa vårdinstanser. Genom att ta den filosofin och 

applicera den ovanpå de intervjuade sjuksköterskornas berättelser från akutsjukvården kunde 

författaren se ytterligare en dimension till deras upplevelser. Att analysera texten med de fyra 

hörnstenarna som förutbestämda kategorier innebär dock att det i vissa fall var svårt att 

separera de olika meningsbärande enheterna in under de olika kategorierna. Vissa enheter 

kunde passa under flera kategorier och författaren fick hela tiden röra sig mellan delarna och 

textens helhet för att se i vilket sammanhang de olika upplevelserna beskrevs. På så vi kunde 

enheterna lättare separeras in under rätt hörnsten. Detta speglar emellertid hörnstenarnas 

funktion. Det går helt enkelt inte riktigt att separera dem från varandra då de alla behövs 

tillsammans för att bilda den palliativa vårdfilosofin. Samtidigt upplevde författaren att det 

stundvis gjorde analysarbetet fyrkantigt. Genom att låta kodade meningsbärande enheter som 

inte platsade in under någon av hörnstenarna hamna under en egen kategori kunde författaren 

avhjälpa detta något. Graneheim och Lundman (2004) varnar för att viss text kan hamna 

utanför kategoriseringen och att viktiga delar av berättelserna helt enkelt tappas bort, och att 

det sänker studiens vetenskaplighet. Kategoriseringen får inte innebära att viss text oavsiktligt 

eller medvetet exkluderas eller att irrelevant data inkluderas (Graneheim & Lundman, 2004). 

Författaren skapade därför en del i kategoriseringsmatrisen där kondenserade meningsbärande 

enheter placerades som inte passade in under de fyra hörnstenarna. Enligt Elo och Kyngäs 

(2007) är även detta en viktig del av resultatet trots att det inte stämmer in i den förutbestämda 

teorin. De meningsbärande enheter som hamnade här kodades och delades in i subkategorier 

på samma sätt som resten av texten. 
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Det finns en risk att förlora betydelsen av en text när den kondenseras till meningsbärande 

enheter och koder (Graneheim & Lundman, 2004). Författaren har under analysprocessen 

noggrant vägt varje meningsbärande enhet mot originaltexten så att den kondenserade texten 

överensstämmer med det informanten har berättat. Alla transkriberade intervjuer har funnits 

med som stöd under analysen och när författaren upplevt att en kondenserad meningsbärande 

enhet placerats i fel kategori har författaren gått tillbaka till intervjun och läst om stycket för 

att få en bättre förståelse av helheten. Genom att ständigt flyta mellan de kondenserade 

enheterna och texten som helhet har författaren försökt eliminera feltolkningar.  

 

Forskarens roll 

Att som forskare ha kunskap i det ämne som ska undersökas är viktigt så att forskaren kan 

förstå de upplevelser som informanterna delger (Kvale & Brinkmann, 2009). Samtidigt bör 

forskaren ha en naiv inställning till det deltagarna berättar så att en förutsättningslös analys av 

materialet kan ske. Malterud (2001) menar att en forskare alltid går in i en studie med en viss 

förförståelse och tankar om vad resultatet kan komma att visa. Författaren till föreliggande 

studie har reflekterat kring detta och försökt identifiera vilken förförståelse som finns och 

vilka förutfattade meningar kring resultatet som förekommit. Genom att reflektera över det 

genom hela datainsamlingen och analysprocessen har författaren försökt att eliminera sina 

personliga influenser.  

 

Författaren i föreliggande studie valde att utföra intervjuerna på sin arbetsplats och 

informanterna är således kollegor till författaren. Detta bör diskuteras då kollegor till forskaren 

kan befinna sig i en beroendeställning till forskaren och således kan innehållet i intervjuerna 

påverkas av det (Medicinska forskningsrådet, 2000). Samtidigt finns det litteratur som menar 

att det är viktigt att intervjuaren snabbt utvecklar en positiv relation till den som intervjuas så 

att denne vågar dela information öppenhjärtligt (DiCicco-Blom & Crabtree, 2006.) Det är 

också av betydelse att miljön runt intervjuaren och intervjupersonen känns säker och trygg 

menar DiCicco-Blom och Crabtree (2006). Genom att författaren intervjuade sina kollegor 

fanns det från början en relation mellan dem och intervjuerna gick lätt att inleda och 

intervjuaren upplevde att intervjupersonerna kände sig trygga i att dela sina upplevelser.  

 

Oavsett om informanterna och intervjuaren har en relation innan eller inte så kommer det alltid 

att uppstå en maktsymmetri i intervjusituationen skriver Kvale och Brinkmann (2009). 

Maktsymmetri innebär att det alltid kommer att vara en skillnad mellan den som intervjuar och 

den som blir intervjuad, där den som blir intervjuad kan känna sig i underläge och försöka 

berätta det denne tror att intervjuaren vill höra. Författaren var medveten om teorin om 

matsymmetri genom hela intervjuprocessen och försökte reflekterade över detta så att inte 

intervjupersonen skulle känna sig utsatt i enlighet med vad Kvale och Brinkmann (2009) 

skrivit. Författaren var innan intervjuerna noga med att informera om att intervjupersonernas 

kunskap inom ämnet inte på något vis skulle bedömas och att deras deltagande och 

beskrivningar av upplevelser skapar en förståelse för det som efterfrågats i syftet. De 

informerades om att deras deltagande således kan komma att hjälpa till att föra det kliniska 

arbetet framåt och ge en bas åt eventuella förbättringsarbeten på strokeenheten. 

 

Under intervjuerna, och framför allt efter att varje intervju avslutats kunde det komma fram 

tankar hos intervjupersonen som de ville delge författaren i rollen som enhetsledare. Dessa 
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tankar kunde handla om bristen på reflektion efter ett arbetspass, varför det inte finns mer 

fortbildning i palliativ vård för de som arbetar inom verksamhetsområdet och andra liknande 

önskemål och funderingar. Författaren tog sig därför den tiden som behövdes efter en intervju, 

att gå över till att vara enhetsledare och ta till sig dessa tankar och funderingar. Författaren 

upplevde att intervjupersonerna, kollegorna, kände sig så bekväma i situationen att de önskade 

framföra sina funderingar och att tiden avsatt för intervjun gjorde detta extra samtal möjligt. 

Ett samtal som i vanliga fall kanske inte hinns med under en arbetsdag.  

 

Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Genom att noga dokumentera hur hela analysprocessen utförts stärks arbetets vetenskaplighet 

(Malterud, 2001). För att stärka trovärdigheten betonar Graneheim och Lundman (2004) 

vikten av att finna de bäst passande meningsbärande enheterna under analysarbetet. En för 

lång meningsbärande enhet kan tolkas på flera olika sätt medan en för kort enhet splittrar 

texten för mycket. Författaren av föreliggande studie har försökt att balansera detta. 

Författaren har också genom att ta med citat från intervjuerna i resultatet försökt att stärka 

trovärdigheten ytterligare (Polit & Beck, 2012). 

 

I föreliggande studie användes en semistrukturerad intervjuguide för att minska risken för att i 

studiens design skulle förändras under tiden, för att stärka studiens tillförlitlighet (Graneheim 

& Lundman, 2004). Dock har forskaren också försökt vara medveten om att en 

intervjusituation inte är den andra lik, och att det är en del av analysprocessen att komma till 

nya insikter allteftersom intervjuerna fortlöper i enlighet med hur Graneheim och Lundman 

(2004) beskrivit det. 

 

En texts innehåll kan ofta tolkas på flera olika sätt beroende på vem som utför tolkning och 

författaren har under hela analysarbetet funderat kring detta och låtit texten tala sitt eget språk 

och inte försökt tolka in en betydelse som inte finns där (Graneheim och Lundman, 2004). För 

att göra ett resultat mer begripligt och meningsfullt behövs dock en viss mängd tolkning 

skriver Granskär och Höglund-Nielsen (2008). Graneheim och Lundman (2004) skriver vidare 

att det är i princip omöjligt för författaren att inte analysera materialet utifrån sitt perspektiv 

och bakomliggande kunskaper, och att författaren måste vara medveten om detta under hela 

analysprocessen. 

 

För att öka överförbarheten har författaren försökt att ge en klar beskrivning av deltagarna i 

studien, i vilket sammanhang de befinner sig och hur analysprocessen har fortskridit. I den 

föreliggande studien har informanter från ett av de större akutsjukhusen i Sverige deltagit och 

deras erfarenhet av att ta hand om döende patienter är stor då flödet av patienter genom 

avdelningen är stort. Det är inte säkert att det går att överföra resultatet på en grupp 

sjuksköterskor vid ett mindre sjukhus någon annanstans i Sverige. Ingen studie kan dock, 

oavsett vilken metod som används, ge ett resultat som är allmängiltigt och överförbart på alla 

grupper. Förhoppningen är att föreliggande studies resultat i alla fall ger en bild av hur det kan 

vara för sjuksköterskor på en strokeenhet på ett stort akutsjukhus i Sverige. 
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Resultatdiskussion 

Sjuksköterskans upplevelse av symtomkontroll 

För att ge en förståelse för vad begreppet symtomkontroll verkligen innebär önskar författaren 

återigen gå tillbaka till vad Cicely Saunders grundläggande tanke var. Hon skapade uttrycket 

”total pain” vilket bör ses som kärnan till den palliativa vården (Clark, 1999). Genom att se till 

den döende personens fysiska, psykiska, sociala, emotionella och andliga behov ser man hela 

personen och inte bara det sjuka som är orsaken till att personen inte kommer kunna överleva 

(Clark, 1999). 

 

Att bedöma symtom som kan uppkomma i livets slut upplevde sjuksköteskorna som svårt. 

Enbart en av de intervjuade använde sig av ett smärtskattningsinstrument i vården av döende 

patienter. Att använda ett smärtskattningsinstrument är viktigt för att kunna skapa en objektiv 

bild av smärtan och för att kunna utvärdera eventuell effekt av insatt åtgärd (Nationellt 

vårdprogram för palliativ vård, 2012). Detta ska ske i dialog med patienten enligt 

vårdprogrammet. Sjuksköterskorna i studien beskrev dock hur patienten är medvetandesänkta 

och en bedömning av symtom enbart kan ske genom att titta på patienten och ibland diskutera 

med anhöriga om deras upplevelse. Slutsatsen dras utifrån detta att systematisk smärtskattning 

med ett instrument bör utföras än mer noggrant, då patienterna på avdelningen är 

medvetandesänkta. Vårdpersonalen får då ett gemensamt värde att tala kring och utvärdera 

ifrån och bygger inte smärtskattningen på en subjektiv känsla eller upplevelse. Till exempel 

skulle smärtskattningsinstrumentet ”Abbey pain scale” kunna användas som är utformat för att 

bedöma patienter som inte kan tala för sig eller har någon form av kognitiv nedsättning 

(Abbey, 2004). Mazzocato et al. (2010) rekommenderade att smärtskattning utförs regelbundet 

med ett validerat instrument då strokepatienter som är svårt drabbade ofta har dysfasi och 

därför inte kan beskriva smärta även om de är mer vakna.  

 

De vanligaste symtomen hos patienter som till följd av en stroke vårdas i livets slut är smärta, 

dyspné och rosslighet (Mazzocato et al., 2009). Sjuksköterskorna i föreliggande studie 

upplevde rossligheten som extra svår att hantera då det påverkar anhöriga i större utsträckning, 

och kan låta så obehagligt även om patienten själv kanske inte är påverkad. Att vara medveten 

om att rosslighet hör till de mer vanligt förkommande symtomen kan hjälpa sjuksköterskorna 

att bättre förvarna anhöriga om att det kan komma att hända och på så sätt minska på stressen 

det symtomet utåt upplevt kan ge upphov till. Sjuksköterskor i en studie utförd på 

kardiologavdelning upplevde även de att andnöd och rosslighet var de svåraste symtomen att 

hantera (Nordgren & Olsson, 2004). Smärta däremot ansåg lättare att lindra och därför mer lätt 

att hantera. Liksom resultaten i föreliggande studie. Sjuksköterskorna i föreliggande studie 

upplevde att de hade för få medicinska preparat att använda i symtomlindrande syfte och att de 

inte alltid visste hur det skulle göra för att lindra bäst. God symtomkontroll menade Saunders 

var en av de viktigaste delarna i palliativ vård och ingen någonsin ska behöva lida i livets slut 

(Clark, 1999).  

 

Sjuksköterskorna beskrev hur de ville göra allt rätt för patienten som var i livets slut och att 

omvårdnaden var deras viktigaste verktyg för att lyckas. Det kanske inte handlade om att 

patienten uppvisade något direkt symtom. De omvårdnadshandlingar som utfördes syftade 

snarare till att öka patientens välbefinnande och att uppkomst av symtom då kunde undvikas. 

Genom att försöka skapa den mest bekväma viloställningen och se till att belysningen i 
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rummet var mjuk, att kläderna var rena och att det inte luktade illa önskade sjuksköterskorna 

förhindra obehag för patienten. Liknande resultat fann Lindqvist et al. (2012) i sin studie. Om 

symtom i livets slut kan uppstå av många olika anledningar, i enlighet med vad Saunders sa 

(Clark, 1999), kan ett välsträckt lakan och en vänd kudde göra skillnad mellan lugn och oro. 

Saunders menade också att uppkomst av symtom ska förebyggas och att en patient inte ska 

behöva be om symtomlindring för då har symtomet redan uppstått (Clark, 1999).  

 

I Nationellt vårdprogram för palliativ vård (2012) står det att vid vård i livets slutskede är 

syftet med vårdhandlingarna att patientens välbefinnande och värdighet ska främjas. De 

omvårdnadsåtgärder som utförs ska noga vägas mot patientens behov och vad som gagnar 

denne. Liksom några av sjuksköterskorna berättade i intervjuerna att de lät patienten ligga 

kvar på ena sidan för att de upplevde att patienten hade det bekvämt och att en liten 

lägesändring just då inte skulle göra patienten gott. 

 

Omvårdnaden upplevdes som oerhört viktig av sjuksköterskorna i studien, viktigare än 

medicinska åtgärder. De upplevde att deras kompetens sätts på sin spets när de ska vårda 

någon i livets slut. Vilken omvårdnadsåtgärd som hjälper i varje specifik situation varierar från 

att hålla i handen, ge munvård, öppna ett fönster till att sätta en urinkateter eller att utföra 

samtliga. Lindqvist et al. (2012) fann i sin studie att de icke farmakologiska vårdåtgärderna är 

många och komplexa, de är sammanvävda till en väv där varje tråd, varje omvårdnadsåtgärd, 

ofta benämns var för sig men i praktiken inte går att separera för de bidrar till den helhet av 

vård som ges till en döende patient.  

 

Sjuksköterskorna beskrev att de önskar ge mer omvårdnad men att tiden inte alltid räcker till, 

och att de då tagit till medicinsk hjälp för att kunna lindra patientens symtom. Att inte ha tid 

att vara hos patienten och behöva ge medicin istället för att lindra genom andra vårdåtgärder 

upplevdes av sjuksköterskorna som ledsamt. Att ge vård till döende patienter på en 

strokeenhet innebär att det ständigt finns andra patienter som behöver sjuksköterskan och att 

prioritera tiden mellan de olika patienterna upplevdes som svårt. Liknande resultat fann Rejnö, 

Danielson och von Post i sin studie (2012).  

 

Sjuksköterskans upplevelse av teamarbete 

Sjuksköterskorna var enstämmiga i att ett välfungerande teamarbete är grunden till god 

palliativ vård. Generellt sätt upplevde de att teamarbetet kan fungera bra, men att det beror 

mycket på vilka som arbetar och hur de kan kommunicera med varandra. Återigen kan 

kopplingar göras till Saunders uttryck ”total pain” (Clark, 1999) som i sig själv kräver ett 

teamarbete för att alla delar i begreppet ska kunna åtgärdas. Nationellt vårdprogram för 

palliativ vård (2012) beskriver att ingen enskild personalgrupp kan ta ansvaret för den 

helhetsvård som palliativ vård innebär och att det krävs ett team för att lyckas.  

 

Sjuksköterskorna beskrev att det kan vara svårt att kommunicera med läkarna och att de 

roterar på avdelningarna med bara en eller två veckor på varje ställe. Vissa av läkarna är 

insatta i vad palliativ vård innebär medan andra har sämre kunskaper, och det är svårt för 

sjuksköterskorna att veta vilken kompetens som läkaren besitter. Likaså kan antagandet göras 

att läkarna har svårt att lära känna sjuksköterskorna och förstå deras kompetens. För att få ett 

bra teamarbetet krävs det god kommunikation mellan yrkesgrupperna samt en förståelse för 
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varandras kompetens så att varje person vet vad den andre kan (Nationellt vårdprogram för 

palliativ vård, 2012). Ett team kan sättas samman av olika yrkeskategorier beroende på vilken 

patient man ska vårda. Sjuksköterskorna berättade att de aldrig tagit hjälp av arbetsterapeut 

eller sjukgymnast i arbetet med döende patienter. Däremot hade de vid flera tillfällen haft med 

kurator. Att utelämna olika kompetenser i arbete med döende patienter kan ge negativa 

konsekvenser och som Nationellt vårdprogram för palliativ vård (2012) skriver behövs ett nära 

samarbete med olika kompetenser för att lyckas väl. På en strokeenhet finns det redan från 

början ett utarbetat teamarbete och teamronder förekommer regelbundet. Strokevård bygger på 

bedömning av multidisciplinära team (Socialstyrelsen, 2011b) och arbetssättet torde därför 

vara väl implementerat. Det logiska skulle därför vara att även bedöma de patienter som är i 

livets slut i dessa team, likväl som övriga patienter bedöms.  

 

Några av de mer erfarna sjuksköterskorna i studien nämnde att de ofta tog en ledande roll 

under ronden när det kom till bedömning av de döende patienterna. De upplevde att de kunde 

ha mer kompetens än många av läkarna när det kommer till vård av döende och att det inte 

blev någon bestämd vårdplan om de inte såg till detta. Long et al. (2002) och Burton et al. 

(2009) menar att sjuksköterskan är den som är med patienten dygnet runt, hela veckan, och 

därför är den som måste ta på sig rollen som teamets koordinator och överbrygga de olika 

yrkeskategorierna i teamet. Vidare stärks resultatet att sjuksköterskans upplevelse av att 

många gånger vara den med störst erfarenhet av döendet av liknande fynd i studier utförda vid 

akutsjukhus av Hildén, Louhiala, Honkasalo och Palo (2004) samt Westphal och McKee 

(2009). Hildén et al. (2004) fann i sin enkätstudie bland annat att läkarna skattade att de kände 

sig mindre bekväma med att vårda döende patienter än vad sjuksköterskorna gjorde.  

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna upplevde att de inte kan utföra ett bra arbeta när 

det inte finns ett tydligt beslut kring patienten angående vårdens inriktning. De upplevde att 

dåliga patienter kan ligga länge utan att läkarna kan bestämma sig för om det ska övergås till 

vård i livets slutskede eller inte. Rogers och Addington-Hall (2005) uppmärksammade i sin 

studie att sjuksköterskorna upplevde vården av de patienterna som befann sig mitt emellan 

livet och döden som mer komplicerad. Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev en 

frustration över att behöva utföra vård utifrån en otydlig vårdplan, och att det också blev svårt 

att ta hand om anhöriga i denna situation, då det inte blir tydligt för dem heller vad de har att 

förvänta sig. Rogers och Addington-Hall (2005) fann vidare i sin studie att det var komplext 

och utmanande att ta beslut kring patienter som hade fått en svår stroke och som överlevt 

längre en fem dagar. Med medicinsk hjälp, nutritionssonder och andra hjälpmedel kan en 

person trots stora hjärnskador kanske överleva. Dock sträcker sig deras beräknade överlevnad 

endast över några månader (Rogers, 2003). Att ta ett beslut kring dessa patienter får därför 

antas vara mycket krävande för läkaren ur många synvinklar, och detta berättade de 

intervjuade sjuksköterskorna att de har förståelse för. Det är ett tungt beslut att ta, men det är 

också tungt att vara sjuksköterskan som ska utföra vården utan riktning vittnade intervjuerna 

om. Sjuksköterskorna önskade egentligen bara att läkaren kommunicerar hur denne tänker, 

även om beslutet är att det inte går att ta ett beslut än. Bara sjuksköterskorna visste att läkaren 

önskar mer tid på sig och varför tiden behövdes så kunde de agera därefter och vårda patienten 

och de närstående. Detta styrks av liknande resultat i studien av Hildén et al. (2004) där 

sjuksköterskorna upplevde en lättnad i vården om de var insatta i hur läkaren tänkte, även om 

beslutet kanske inte var det sjuksköterskan ansåg rätt. 
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Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev att de redan tidigt i vårdförloppet vet att 

patienten inte kommer att överleva och önskar därför ofta övergång till vård i livets slutskede 

tidigare än vad läkaren är villig att ta beslutet. Flera studier visar dock att om beslut tas för 

tidigt, kring en patient som fått en svår stroke, att denne person har en förmodad dålig prognos 

så blir det i större utsträckning också så att denne patient avlider (Becker et al., 2001; 

Mohammed, Mant, Bentham, Stevens & Hussain, 2006; Zahuranec at al., 2007). Patienten 

skulle kunna, med aggressiv behandling, överleva men beslutet blir som en självuppfyllande 

profetia skriver Becker et al. (2001). Zahuranec et al. (2007) föreslår att läkare noggrant måste 

fundera kring eventuella begränsningar av vården av en patient med stroke tidigt i 

sjukdomsförloppet så att inte denne frånhålls fulla insatser. Samtidigt vittnade 

sjuksköterskorna i föreliggande studie om att det i flera fall inte tas ett beslut om övergång till 

vård i livets slut i tid och att patienten inte får det lugna och fina avslut de borde ha fått och 

närstående inte får den tid att säga farväl som de behöver. Thompson, McClement och 

Daeninck (2006) fann i sin studie utförd på en medicinsk akutsjukvårdsavdelning att 

sjuksköterskorna kände sig frustrerade att de var tvungna att fortsätta med kurativ vård när de 

egentligen ansåg att palliativ vård var det enda rätta. De hade svårt att knyta an och vara ärliga 

med patienten och närstående och upplevde etiska dilemman. Kan tiden för att ta beslutet om 

övergång till vård i livets slut ligga någonstans mitt emellan vad läkare och sjuksköterskor 

anser vara rätt? Hildén et al. (2004) och Westphal och McKee (2009) föreslog i sina slutsatser 

att sjuksköterskor och läkare generellt måste bli bättre på att tillsammans diskutera besluten 

kring övergång till vård i livets slut. Att diskutera tillsammans och stötta varandra kan 

underlätta tagandet av beslutet. Nationellt vårdprogram för palliativ vård (2012) beskriver att 

personal inom akutsjukvården ska försöka använda sig av palliativa konsultteam för att få stöd 

i svårare beslut. Även specialister inom andra områden kan behöva kopplas in för att få en 

bättre överblick av patienten. Vidare föreslår vårdprogrammet att teamet ska ta sig tid till 

etiska ronder, eller etiska reflektioner. Under en sådan rond kan teamet diskutera allt runt 

patienten och tillsammans ta ett beslut kring vilken riktning vården ska tas. Enighet i teamet 

ska eftersträvas och på så sätt blir det inte en enskild persons beslut (Nationellt vårdprogram 

för palliativ vård, 2012). 

 

Att delta i anhörigsamtal upplevde sjuksköterskorna som viktigt, emellertid var det inte en 

självklarhet att göra det. Ibland hade läkaren haft samtalet med anhöriga ensam utan att säga 

till. Sjuksköterskorna försökte att säga till läkarna i förväg att de önskade vara med. I 

enkätstudien av Westphal och McKee (2009) visade resultatet att majoriteten av läkarna tyckte 

att anhörigsamtalet skulle hållas av sjuksköterska och läkare tillsammans för att de upplevde 

sjuksköterskan som stöd under samtalet (Westphal & McKee, 2009). Nationellt vårdprogram 

för palliativ vård (2012) föreslår att sjuksköterska och läkare tillsammans ska planera 

anhörigsamtalet och sedan gemensamt genomföra det. Vårdprogrammet poängterar också att 

samtalet ska dokumenteras noggrant så att alla som har ansvar för vården känner till vad som 

är bestämt (Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012). Sjuksköterskorna i föreliggande 

studie upplevde att läkarna inte dokumenterade tillräckligt efter ett anhörigsamtal och kände 

därför ett ansvar att dokumentera i omvårdnadsjournalen även de medicinska beslut som 

fattats.   

 

Sjuksköterskorna var eniga i sin upplevelse att omvårdnaden är det viktigaste inom den 

palliativa vården, och att det leder till att de måste använda all sin kompetens som expert inom 

omvårdnad. Några av sjuksköterskorna upplevde sig dock tyngda av det stora ansvaret som 
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vilar på dem när de tar hand om en patient i livets slut. De berättade att de inte har fått gehör 

hos läkaren när de försökt förklara olika symtom eller andra problem hos patienten. De 

upplevde också att det var svårt att få läkaren att förstå att denne behövde tala mer med de 

närstående som hade fler frågor. Författaren till föreliggande studie har funderat över om det 

möjligen kan vara så att sjuksköterskan, kanske omedvetet, utför sin omvårdnad utan att 

släppa in läkaren då sjuksköterskan känner att det är detta hen kan allra bäst, och njuter av att 

få använda hela sin kompetens. Flera sjuksköterskor klarar förmodligen av detta ansvar vilket 

beskrevs av några av sjuksköterskorna under intervjuerna. Dessa sjuksköterskor har arbetat lite 

längre, och kan hantera många olika situationer som kan uppstå hos patienten i livets slut och 

de vågar tala med närstående på egen hand. De sköter helt enkelt vården självständigt och 

blandar inte in läkaren annat än när det behövs. Antas kan också att det är samma 

sjuksköterskor som även tar en ledande roll på ronden och därför får gehör för de problem som 

uppstått och får hjälp med dessa. Läkaren, som kanske inte känner sig lika bekväm i vården av 

döende patienter som påvisades i studien av Hildén et al. (2004), tar ett steg tillbaka och låter 

sjuksköterskan ta det största ansvaret. Baksidan av detta kanske dock blir att andra 

sjuksköterskor som behöver mer stöd i arbetet känner sig ensamma med ett för tungt ansvar 

och upplevelsen av att läkaren svikit. 

 

Sjuksköterskorna var emellertid eniga om det inte känns bra när det i läkarens journal står att 

vården inriktas på palliativ vård och att endast god omvårdnad nu ska ges. De upplevde att det 

betyder att god omvårdnad är något läkaren ordinerar när inget mer finns att göra för 

patienten. Läkaren tar samtidigt ett steg tillbaka upplevde sjuksköterskorna och vården blir 

sjuksköterskans hela ansvar. Även sjuksköterskorna som upplevde sig positiva över det ansvar 

de får vid vården av en döende patient önskade att läkaren inte skulle uttrycka sig på detta sätt. 

Thacker (2008) fann i sin studie genomförd på ett akutsjukhus att sjuksköterskor uppfattade att 

det fanns en barriär mellan dem och läkarna, oavsett vilken arbetslivserfarenhet 

sjuksköterskorna hade. Denna barriär bestod i att de inte kunde förstå hur läkarna tänkte och 

att kommunikationen inte fungerade. De mer erfarna sjuksköterskorna kunde se att beteendet 

var kopplat till att läkarna inte var bekväma med att ta hand om döendet. De mer nya 

sjuksköterskorna kände sig, liksom i föreliggande studie, lämnade ensamma utan stöd av 

läkaren och att det var svårt att kommunicera med dem (Thacker, 2008).  

 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie funderade vidare kring att god omvårdnad är något de 

alltid ger till alla patienter, inte för att läkaren ordinerat det utan för att det är deras 

arbetsuppgift. Personcentrerad vård anses vara ett bra exempel på vad god omvårdnad är 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). I den personcentrerade vården ska vårdpersonalen se 

till personens alla behov, och återigen kan anknytning till Saunders begrepp ”Total pain” 

göras. Ska personens samtliga behov tas i beaktande behövs hela teamet (Nationellt 

vårdprogram för palliativ vård, 2012). Läkaren behövs således för att sjuksköterskan kan 

kunna ge god omvårdnad liksom sjuksköterskan behövs för att läkaren ska kunna ge god 

medicinsk vård. Tillsammans i teamet, med allas olika kompetenser, kan vården av personen i 

livets slut utformas fullständigt. 

 

Sjuksköterskans upplevelse av kommunikation och relation 

Ingen av sjuksköterskorna i studien hade någonsin talat med patienterna om att de är döende 

till följd av sin stroke. Inget samtal har hållits med patienten där det förklarats att kurativ 
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behandling avslutas och att vården inriktas mot palliation. Beslutet att övergå till vård i livets 

slutskede tas så sent att patienten vid det laget redan är medvetandesänkt berättade 

sjuksköterskorna. Enligt Nationellt vårdprogram för palliativ vård (2012) bör det i de flesta 

fall finnas tid att tala med patienten innan de blir så dåliga att de inte kan delta i ett samtal 

Vårdprogrammet menar att det ska pågå en dialog mellan patienten och behandlade läkaren 

redan tidigt i sjukdomsskedet. Strokeinsjuknandet sker dock ofta plötsligt (Asplund et al., 

1988) och när patienten kommer till akutsjukhuset är vården helt och hållet inriktad på 

livräddande åtgärder (Perry et al., 2012). Rogers (2003) menar att det ibland behövs ett beslut 

om övergång till vård i livets slut redan vid det akuta omhändertagandet då patienten har fått 

en så pass stor hjärnskada och är dålig. Det finns således ingen tid eller möjlighet att tala med 

patienten innan insjuknandet, eller när patienten väl har blivit dålig. Rogers och Addington-

Hall (2005) skriver också att flera av patienterna överlever de första kritiska dygnen men 

förblir medvetslösa och övergång till vård i livets slutskede sker så småningom. Det blir därför 

de anhöriga som läkare och sjuksköterska får tala med. Detta skiljer sig från vad nationellt 

vårdprogram för palliativ vård (2012) rekommenderar. Vårdprogrammet menar att det ofta 

finns tid att tala med patienten innan denne blir riktigt sjuk, och att vårdpersonalen måste 

förbereda för ett sådant samtal innan det är för sent. Sjuksköterskorna i föreliggande studie 

beskrev dock att det i verkligenheten på strokeenheten inte är en möjlighet då patienten blir 

försämrad så fort. 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de var oroliga att väcka tankar och känslor hos den medvetslöse 

patienten om de talade om döden med denne. Istället försökte de tala med patienten om mer 

vardagliga saker och berättade om vilken omvårdnad de skulle utföra. Studier har visat att 

patienter inte blir mer oroliga av att tala om den snart förestående döden (Löfmark & Nilstun, 

2000; Lundquist, Rasmussen & Axelsson, 2011). Det är snarare så att patienterna upplevde 

dessa diskussioner som något positivt för att de fick veta på ett uppriktigt vid hur det låg till 

(Löfmark & Nilstun, 2000). Lundquist et al. (2011) fann i sin studie att de patienter som hade 

haft ett samtal om att de snart skulle dö inte behövde mer lugnande eller smärtstillande 

medicin än de patienter som inte fått någon information. I båda studierna var patienterna fullt 

medvetna och adekvata vid hållandet av samtalet, så det kan vara svårt att dra paralleller till de 

patienter som vårdas på en strokeenhet i livets slut. Dock kan tänkas att dessa patienter inte 

skulle blir mer orolig eller påverkade på andra sätt om sjuksköterska faktiskt talade med dem 

om döden, även om de själva inte har möjlighet att svara. 

 

Sjuksköterskorna beskrev också hur tungt det kan vara att se en ensam patient inför döden, 

utan anhöriga vid sin sida. Speciellt tungt upplevdes det när sjuksköterskan inte har all tiden 

hen önskar att vara hos den döende. Rejnö et al. (2012) fann i sin studie genomförd vid tre 

olika strokeenheter liknande resultat där sjuksköterskorna beskrev att det kände att de inte gav 

den ensamme patienten den goda vård de önskade ge. 

 

Sjuksköterskorna beskrev hur de i början av sin yrkeskarriär upplevde svårigheter att 

kommunicera med anhöriga. Det kunde upplevas stressande och de kände sig osäkra i hur de 

skulle bemöta de anhöriga och svara på alla frågor. Sjuksköterskorna berättade att när de har 

blivit allt mer vana vid situationen så har många fina samtal uppstått med anhöriga. 

Sjuksköterskorna i en studie av Thompson et al. (2006) beskrev de fina relationerna som de 

kunde skapa med patienten och närstående och att detta hjälpte dem att inte uppleva dödsfallet 

som alltför tungt. Samtidigt har Stayt (2009) i sin studie genomförd på en 
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intensivvårdsavdelning visat att den relation som sjuksköterskan skapar med patienten och 

närstående upplevs som viktiga av sjuksköterskan men att dessa relationer också kan upplevas 

som känslomässigt dränerande. Någon av sjuksköterskorna i aktuell studie berättade att 

anhöriga till döende patienter ibland skapade en nära relation till en specifik sjuksköterska och 

sedan vill tala med enbart den personen vilket kunde upplevas som tungt. Stayt (2009) samt 

Johansson och Lindahl (2011) fann i sina studier att sjuksköterskorna ibland försökte 

distansera sig från anhörigrelationer för att klara av det dagliga arbetet utan att påverkas för 

mycket. Vidare har Johansson och Lindahl (2011) beskrivit att vårda döende patienter kan ta 

mycket energi från sjuksköterskan på en akutsjukvårdsavdelning men det kan också innebära 

att sjuksköterskan får energi tillbaka från de anhöriga. Sjuksköterskorna i föreliggande studie 

beskrev att de från anhöriga till döende patienter fick mer feedback än från andra anhöriga och 

detta upplevdes mycket värdefullt i arbetet. Furman (2002) menar att sjuksköterskan på grund 

av den stress hen utsätts för när patienter dör behöver stöd till exempel från kollegor i sitt team 

på avdelningen. 

 

Sjuksköterskans upplevelse av närståendestöd 

Den fjärde hörnstenen beskriver vikten av att stötta närstående då de har en så stor del i den 

palliativa vården (SOU 2001:6). Närstående behöver få information så de förstår situationen 

och involveras i vården. Sjuksköterskorna i föreliggande studie berättade att det nästan är mer 

viktigt att ta hand om de anhöriga än att ta hand om den döende patienten. I en studie beskrevs 

sjuksköterskornas upplevelse av närståendestöd liknande (Peterson et al., 2010). 

Sjuksköterskorna i den studien kände mer för de närstående än för patienten och deras önskan 

var att trösta de närstående och underlätta deras tid vid den döende patientens sida.  

 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde att välinformerade angöriga som är delaktiga 

och införstådda i vården underlättar hela arbetssituationen för sjuksköterskan. De upplevde en 

stress i att ibland vara den som måste ge svår information till exempel under jourtid när ingen 

läkare finns på plats. Stayt (2009) fann i sin studie att sjuksköterskor upplevde det mycket 

stressande att behöver informera anhöriga. Stayt (2009) menade också att de har en stor del i 

informationsgivandet även om det är doktorn som traditionellt sett är den som ger 

informationen. Sjuksköterskorna beskrev att det ibland inträffar att anhöriga får information 

ståendes i korridoren, och att informationen också är bristfällig. Sjuksköterskorna försökte 

därför i så stor utsträckning som de kunde delta i mer anhörigsamtal tillsammans med läkaren 

för att på så sätt kunna styra samtalen och förtydliga informationen till de anhöriga.  

 

De intervjuade upplevde att miljön på akutsjukhuset inte var inbjudande mot de anhöriga och 

att beslut som tas, inte alltid förklaras för dem. Andershed och Ternstedt har i flera olika 

studier undersökt närståendes engagemang i palliativ vård och därefter gjort en 

sammanställning i en studie (2001) för att belysa vilket stöd de behöver och utveckla en teori 

kring detta. De fann att närstående vars nära snabbt insjuknat och var döende hade ett större 

behov av god information än de närstående som hade mer tid på sig för att förbereda sig på 

dödens ankomst. De närstående där insjuknande gått fort hamnade lätt i en negativ känsla 

kring den palliativa vården (Andershed & Ternstedt, 2001). Dock kunde detta avhjälpas om 

personalen kring patient och närstående visade på en öppenhet, ärlighet, en vilja att 

kommunicera och bekräftade de närstående i sin situation. På en strokeenhet där insjuknandet 

ofta kommit plötsligt och där döden snabbt skyndar efter kan antas att behovet av information 
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hos de närstående är större. Dessutom behöver sjuksköterskorna och läkarna sannolikt vara 

mer öppna med allt som händer, ärliga i all information, inbjuda till kommunikation och 

bekräfta de närstående så att deras upplevelse blir positiv trots det snabba insjuknandet och 

dödens plötsliga närvaro. Vidare fann Andershed och Ternstedt (2001) att närstående som blir 

en del i teamet runt den döende personen upplever det som mycket positivt. Vilket 

sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde underlätta deras arbete med den döende 

patienten. 

 

Sjuksköterskorna beskrev också en frustration när anhöriga inte verkar vilja förstå trots 

upprepad information. Ibland har detta försämrat vården av den döende då anhörigas vilja, och 

oförståelse för den oundvikliga döden, gjort att vården blivit ett mellanting mellan försök till 

livräddande och palliativ. Rejnö et al. (2012) fann att sjuksköterskorna upplevde att närstående 

som inte fått tillräckligt med information eller som av annan anledning inte förstod vad som 

hänt med patienten och allvarlighetsgraden visade missnöjde med vården och brist på tilltro 

till personalen. En dialog ska alltid föras med de närstående om vården och de eventuella 

behandlingsalternativ som finns, speciellt om patienten själv inte kan redogöra för sina 

önskemål om hur denne vill avsluta sina sista dagar (Rogers & Addington-Hall, 2005). 

Emellertid har varken patient eller närstående rätt att begära att få en behandling genomförd 

som saknar medicinsk indikation, och det är alltid läkarens ansvar att ta denna diskussion och 

fatta ett beslut (Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012). 

 

Sjuksköterskorna beskrev hur fint det kunde vara att få vara med när patienten till slut avlider. 

Det upplevdes som ett avslut och de visste med säkerhet hur dödens inträdelse varit, hur 

patienten mått in i det sista och de anhöriga fick stöd. Sjuksköterskorna beskrev också sin 

upplevelse av att i dagens samhälle är döden inte alltid en självklar del av livet och att deras 

stöd till närstående under dödsögonblicket därför var mycket viktigt. Thompson et al. (2006) 

fann liknande resultat i sin studie där sjuksköterskorna beskrev att få vara med i 

dödsögonblicket gjorde det lättare att ta farväl och känna att de utfört ett bra arbete. 

 

När dödfallet har kommit plötsligt är det viktigt att de närstående får tid på sig att förstå vad 

som hänt och i lugn och ro sörja vid den döda kroppen (Fridh, Forsberg & Bergbom, 2009). 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev att de lät anhöriga ta den tid det behöver för att 

ta farväl innan vårdpersonalen gör i ordning patienten. När de anhöriga ska lämna avdelningen 

beskrev sjuksköterskorna att de gav ut avdelningens telefonnummer om frågor skulle uppstå, 

inget uppföljande samtal bokads in. I Nationellt vårdprogram för palliativ vård (2012) står 

skrivet att den palliativa vården inte slutar i samband med att patienten dör utan fortsätter för 

att stötta de närstående i sin sorgeprocess. Alla enheter som tar hand om patienter i livets slut 

bör ta kontakt med närstående en tid efter dödsfallet och erbjuda ett efterlevandesamtal. 

Samtalen kan handla om vad som hänt under vårdtiden, hur patienten avled och hur de 

närstående nu mår. Somliga närstående kan behöva hjälp att kontakta kurator eller psykolog 

(Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012). Att genomföra ett efterlevandesamtal är 

positivt både för närstående och för den som haft hand om patienten, då det hjälper till skapa 

ett fin avslut (Fridh et al., 2009). 
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Andra upplevelser hos sjuksköterskorna kring vård i livets slutskede vid en strokeenhet 

En stroke drabbar ofta patienten plötsligt och de kan snabbt bli mycket dåliga. 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde det ibland svårt att hantera det snabba 

insjuknandet, den nästan omedelbart medvetslösa patienten och chockade anhöriga. 

Sjuksköterskorna i studien av Rejnö et al. (2012) berättar om liknande upplevelse. Vidare 

beskrev sjuksköterskorna i föreliggande studie att de upplevde det svårt att bedöma hur nära 

döden en patient som drabbats av stroke är. Patienter kan vårdas i livets slut på enheten 

alltifrån några timmar till flera veckor. Rogers och Addington-Hall (2005) fann i sin studie att 

sjuksköterskorna ständigt stod inför svårigheten att försöka bedöma hur nära döden en patient 

drabbad av stroke var. Anhörigas frågor om dödens inträdelse kommer ofta, och 

sjuksköterskorna kan självklart aldrig helt säkert besvara den frågan. Upplevelsen hos 

sjuksköterskorna i föreliggande studie var att det var svårt att bemöta de anhörigas frågor om 

när döden skulle komma. 

 

Existentiella tankar drabbade sjuksköterskorna ibland och de funderade över hur de själva 

skulle vilja ha det på sin dödsbädd. Några andra av sjuksköterskorna har lärt sig att stänga av 

känslorna och inte fundera så mycket på döden. Furman (2002) menar att det är viktigt att 

sjuksköterskorna inte stänger av och trycker undan den sorg som kan uppstå i mötet med 

döende patienter. För att kunna handskas med känslorna krävs det att sjuksköterskan arbetar 

med sig själv genom att tala om sina känslor, ge sig tid till återhämtning och förstå sin 

yrkesroll som separerad från privatpersonen. Furman (2002) skriver vidare att en 

sjuksköterska får sörja när en patient gått bort, och att det inte är bra att hålla sig kylig till det 

inträffade. Framför allt måste sjuksköterskan tala om sina upplevelser med andra kollegor och 

få möjlighet till stöd för att handskas med döden. Sjuksköterskor som arbetar på exempelvis 

hospice skattar sig ofta som glad människor, och få blir utbrända inom denna del av 

sjuksköterskeyrket skriver Furman (2002). De klarar av att dagligen hantera döden därför att 

de har konfronterats med sina känslor inför sin egen död och lärt sig att inte skrämmas av detta 

förestående. 

 

Nordgren och Olsson (2004) visade i sin studie att sjuksköterskor med kortare 

arbetslivserfarenhet upplevde det svårare att vårda den döende patienten och närstående 

jämför med sjuksköterskor med längre erfarenhet. Likande upplevelser framkom i rådande 

studie. Sjuksköterskorna beskrev också bristen på kunskap om palliativ vård och döden, att 

knappt någon tid alls ägnats åt detta på sjuksköterskeutbildningen. De mer oerfarna 

sjuksköterskorna önskade att det fanns mer erfarna sjuksköterskor att få hjälp av, och att de 

hade haft mer kunskap med sig in i arbetet. Sjuksköterskorna upplevde det svårt att lära sig om 

döendet på plats inne hos en döende patienten där de vill utföra arbetet helt korrekt från 

början. Speciellt när anhöriga är närvarande och sjuksköterskorna vill verka allt annat än 

osäkra. Reisetter och Thomas (1986) fann dock i sin studie att det är just den kliniska 

erfarenheten av döendet som är viktigt för sjuksköterskorna när de ska lära sig om vård i livets 

slutskede. Hurtig och Stewin (1990) menade att det under studietiden är viktigt för 

sjuksköterskorna att få grundläggande kunskap om döden, då de utvecklar sitt första 

förhållningssätt gentemot döden under denna tid. 

 

Akutsjukhus upplevdes inte vara en optimal plats att vårda döende patienter på upplevde 

sjuksköterskorna. Det är ständigt ljudligt i korridorerna, vården är fokuserad på att vara 
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livräddande och miljön är ofta mer teknisk än mänsklig. Ändå försökte sjuksköterskorna så 

gott de kunde att göra det fint runt patienten och skapa en varm atmosfär för patienten och 

anhöriga. Svårigheter att prioritera bland patienterna i den grupp sjuksköterskan är ansvarig i 

upplevdes ibland som ett problem. De beskrev att de försökte ta hand om den döende patienten 

i första hand och alltid prioritera denne högst. De övriga patienterna kan dock föra sin egen 

talan och ser till att få den hjälp de anser sig behöva. Det uppstår känslor av stress när 

sjuksköterskorna upplever att de glömmer bort den döende patienten och hjälper de andra 

patienterna i högra utsträckning. Liknande upplevelser hade sjuksköterskorna i studien av 

Rejnö et al. (2012). De beskrev känslor av otillräcklighet när de måste välja mellan den 

döende patienten och andra uppgifter på avdelningen. Den tunga arbetsbelastningen som är på 

en akut strokeenhet upplevs ofta ställa till det i vården av de döende menade sjuksköterskorna 

i föreliggande studie. Den vård de önskar ge till den döende patienten blir helt beroende av 

vilken vårdtyngd det är på resten av avdelningen och inte beroende av de behov patienten i 

livets slut faktiskt har. I en avhandling av Holritz-Rasmussen (1999) fann författaren att 

patienter på ett hospice upplever sig mindre ensamma än patienterna på en sjukhusavdelning. 

Sjuksköterskorna hade mer tid att vara mer den döende patienten och lade mindre tid på andra 

arbetsuppgifter jämfört med sjuksköterskorna på en sjukhusavdelning (Holritz-Rasmussen, 

1999). 

 

Wallerstedt och Andershed (2006) fann i sin studie om palliativ vård utanför specialiserade 

palliativa enheter att sjuksköterskorna upplevde svårigheter i att vårda döende patienter på 

samma avdelning som patienter som skulle bli friska. Vidare fann de att tidsbristen var ett 

problem och att just kombinationen av att befinna sig mitt emellan livet och döendet stressade 

sjuksköterskorna. Liknade resultat fann även Johansson och Lindahl (2010) i sin studie. Där 

beskrev sjuksköterskorna att det gav dem andrum att ha hand om de mer friska patienter och 

att de på det sättet orkade med vården av de döende som upplevdes dränerande på energi 

(Johansson & Lindahl, 2010). Sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde emellertid 

vården av de döende som mestadels positiv och givande. De kände att de kunde fylla på med 

energi i lugnet hos den döende patienten och sedan gå ut i bruset på avdelningen till de andra 

patienterna som ska aktiveras. Sjuksköterskorna upplevde att vårda döden och livet på samma 

avdelning som något positivt. 

 

Slutsats 

Döden är ofta närvarande på en strokeenhet. Sjuksköterskorna som arbetar där upplevde 

palliativ vård som något fint och positivt och gör sitt bästa för att lyckas ge patienten ett stilla 

avslut trots den akuta miljö som är runt i kring. Emellertid finns det flera fallgropar på vägen 

och det är inte alltid som vården blir som sjuksköterskan har tänkt det trots att deras 

intentioner varit i allra högsta grad goda. Teamarbetet fungerade inte optimalt och 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och läkaren fallerar. Sjuksköterskorna upplevde sig 

positiva över att de kan ett ta ett stort ansvar vid vård av en döende patient och får använda sin 

fulla kompetens som expert inom omvårdnad. Samtidigt kände de sig ofta lämnad av läkaren 

med ett allför stort ansvar och närståendes frågor och tankar kunde upplevas som betungande. 

När beslutet om övergång till palliativ vård låter vänta på sig och vården måste utföras utan 

riktning, mitt emellan livet och döden har sjuksköterskorna särskilt svårt att hantera 

situationen. Studien har hjälpt till att belysa det komplexa arbete som sjuksköterskan på en 

strokeenhet ständigt står inför. Där patienter mitt i livet vårdas i salen bredvid den patient där 
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livet inte längre orkar övervinna döden. Vården ska benämnas allmän palliativ vård, men 

bedrivs inte alltid utifrån den palliativa vårdfilosofin. Tiden räcker inte alltid till och 

grundläggande kunskap saknas inom alla de fyra olika hörnstenarna som tillsammans lyfter 

den palliativa vården. Den huvudsakliga inriktningen av strokevården gör att de livräddande 

insatserna bedrivs intensivt tills det inte finns något mer att göra. Först då tas beslut om 

övergång till vård i livets slut. Vården måste därefter snabbt anpassas efter den korta tid av 

livet som är kvar för patienten och det blir främst sjuksköterskans uppgift att lyckas med detta. 

Sjuksköterskorna försöker skapa en fin och behaglig tillvaro för patienten och för dess 

anhöriga så att livets slut ändå blir en tid av välbefinnande för den döende patienten.  

 

Fortsatt forskning 

Författaren anser att det skulle vara intressant att utföra samma studie med läkare och se vad 

deras upplevelser av palliativ vård inom strokesjukvården är. Dessutom skulle det behöva 

klargöras genom mer genom forskning varför sjuksköterskor och läkare ibland har svårt att 

kommunicera med varandra och inte talar samma språk trots att de arbetar sida vid sida 

dagligen. Vidare skulle det vara intressant att utforska hur närstående ser på den palliativa 

vården på en strokeavdelning för att kunna förbättra omhändertagandet av dem. Till sist 

funderar författaren över om det kan finnas behov av ett till begrepp inom den palliativa 

vården. Är möjligen allmän palliativ vård ett för vitt begrepp för att kunna innefatta all 

palliativ vård som inte är specialiserad? Till exempel kunde ett begrepp som akut palliativ 

vård utvecklas för att precisera den vård som bedrivs i livets slut på en strokeenhet och andra 

avdelningar vid ett akutsjukhus. Detta skulle med fördel kunna undersökas djupare. 
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    Bilaga I 
 

Forskningspersonsinformation 

 
Sveriges befolkning växer och våra äldre blir allt fler. Den största dödsorsaken idag är hjärt-

och kärlsjukdomar där ischemiska hjärtsjukdomar och cerebrovaskulära sjukdomar är den 

absolut största orsaken bland personer över 75 år. Många avlider dessutom på våra 

akutsjukhus och dessa tros bli fler i och med en åldrande befolkning. 

Den palliativa vården delas in i specialiserad palliativ vård och allmän palliativ vård. Den 

specialiserade palliativa vården bedrivs runt om i landet på hospice, sjukhem, på palliativa 

enheter på sjukhus och i hemmet med hjälp av palliativa hemsjukvårdsteam. Den allmänna 

palliativa vården är den vård som varje person som är i livets slutskede har rätt att få oavsett 

inom vilken vårdinstans personen befinner sig.  

På en strokeenhet på ett akutsjukhus syftar det initiala omhändertagande till att rädda liv, 

därefter ska patienten utredas, få lämplig behandling och en första rehabilitering inleds. Målet 

är hela tiden att patienten ska återfå sina funktioner så gott som möjligt som det var innan 

insjuknandet. Dock är döden ofta närvarande och många är de patienter som helt enkelt har 

fått för stora hjärnskador för att kunna överleva. Dessa patienter är i behov av palliativ vård 

och oftast är de så sköra att en överflytt till en palliativ enhet vore oetiskt.  

Sjuksköterskan har en mycket viktig del i den palliativa vården som har ett stort fokus på 

omvårdnaden. Trots detta har endast lite forskning gjorts kring sjuksköterskans roll inom den 

palliativa vården. En djupare sökning efter forskning kring sjuksköterskans arbete med 

palliativ vård inom akutsjukvården visar på ett nästintill obefintlig resultat.  

Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskans upplevelser av att ge palliativ vård i livets 

slut vid en strokeenhet på ett akutsjukhus. 

Jag undrar därför om du skulle vara intresserad av att bli intervjuad kring dina upplevelser 

av att vårda patienter i livets slutskede på din avdelning. Jag kommer att intervjua åtta stycken 

sjuksköterskor, på vår strokeenhet, med olika bakgrund och erfarenhet. Intervjuerna kommer 

att ta mellan 20 och 60 minuter och det är bara jag som författare av uppsatsen och min 

handledare som kommer ha tillgång till det inspelade intervjumaterialet. I den slutliga 

uppsatsen kommer ingen kunna härleda det som sagts till en specifik person. Intervjuerna 

syftar absolut inte till att kontrollera din kunskap eller bedöma om du gör ett bra arbete eller 

inte. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande och om några frågor eller tankar uppstår 

efter utförd intervju så finns jag tillgänglig att svara på dessa.  

Resultatet av intervjun är en del i min magisteruppsats i omvårdnad. Uppsatsen kommer att 

examineras under våren 2013 vid Sophiahemmet Högskola. 
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Jag samtycker härmed till att Karin Listermar får intervjua mig till sin studie om 

sjuksköterskans upplevelser av att ge palliativ vård i livets slut vid en 

strokeenhet på ett akutsjukhus. Jag vet att jag när som helst kan avbryta mitt 

deltagande. 
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Bilaga II 

Till verksamhetschef 

Xxx xxx 

XXX, Xsjukhuset 

 

Jag heter Karin Listermar och är sjuksköterska. Jag studerar Magisterprogrammet 

Akutsjukvård vid Sophiahemmet Högskola. I mitt examensarbete, omfattande 15 poäng, har 

jag valt att studera Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede på en 

strokeenhet (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och uppläggning). 

Jag är därför mycket intresserad av få genomföra studien på strokeenheten.  

 

Om Du godkänner att studien genomförs på strokeenheten, är jag tacksamma för Din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner Dig 

tveksam till att studien genomförs är jag tacksamma för besked snarast.  

Har Du frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare. 

 

Vänlig hälsning   

 

__________________________   

Students namnteckning    

 

Karin Listermar 

E-post: karin.listermar@gmail.com   

 

__________________________ 

 

Carina Lundh Hagelin, handledare 

E-post: carina.lundhhagelin@shh.se 
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Sammanfattning av studiens upplägg och innehåll 

 

NÄR VÅRDEN BLIR SJUKSKÖTERSKANS ANSVAR 
 

PROBLEMFORMULERING 

Sveriges befolkning växer och våra äldre blir allt fler. Den största dödsorsaken idag är hjärt-

och kärlsjukdomar där ischemiska hjärtsjukdomar och cerebrovaskulära sjukdomar är den 

absolut största orsaken bland personer över 75 år. Många avlider dessutom på våra 

akutsjukhus och dessa tros bli fler i och med en åldrande befolkning.  

På en strokenhet på ett akutsjukhus syftar det initiala omhändertagande till att rädda liv, 

därefter ska patienten utredas, få lämplig behandling och en första rehabilitering inleds. Målet 

är hela tiden att patienten ska återfå sina funktioner, så gott som möjligt, som det var innan 

insjuknandet. Dock är döden ofta närvarande och flera är de patienter som helt enkelt har fått 

för stora hjärnskador för att kunna överleva. Dessa patienter är i behov av palliativ vård och 

oftast är de så sköra att en överflytt till en palliativ enhet vore oetiskt. Därför blir de kvar på 

avdelningen och vårdas där tills livet inte längre orkar övervinna döden. 

Sjuksköterskan har en mycket viktig del i den palliativa vården som har ett stort fokus på 

omvårdnaden skriver. Det är ofta sjuksköterskan som är närmst patienten och dess närstående 

och som blir den som ska ge det största stödet och inge trygghet i livets slut. Trots detta har 

endast lite forskning gjorts kring sjuksköterskans roll inom den palliativa vården.  

En djupare sökning efter forskning kring sjuksköterskans arbete med palliativ vård inom 

akutsjukvården visar på ett nästintill obefintlig resultat. Då den åldrande befolkningen blir allt 

större och sjuksköterskan i akutsjukvården får vårda fler personer i livets slut borde forskning 

av detta slag verkligen prioriteras. 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att ge palliativ vård i livets 

slut vid en strokeenhet på ett akutsjukhus. 

 

METOD 

Datainsamlingen kommer att ske genom personliga intervjuer. Intervjuerna kommer att vara 

semistrukturerade och inledas med frågan ”Vad är dina upplevelser av att vårda döende patient 

här på avdelningen?” Informanten kommer sedan att fritt få berättar om sina upplevelser av att 

vårda patienter palliativt och om det är nödvändigt kommer intervjuaren att ställa följdfrågor 

för att intervjun ska fortlöpa. Målet är att få så många olika beskrivna upplevelser som möjligt 

under intervjuerna. Detta uppnås genom att inkludera informanter med varierande bakgrund 

och erfarenhet. Därefter kommer en kvalitativ innehållsanalys att genomföras på insamlat 

material. Eftersom syftet är att undersöka sjuksköterskors upplevelser, och dessa kan variera 

från person till person, passar det också bra att använda kvalitativ innehållsanalys då målet 

med denna metod är att beskriva variationer kring ett fenomen genom att identifiera skillnader 

och likheter i insamlad data.  
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Jag godkänner härmed att Karin Listermar får utföra studien ”När vården blir Sjuksköterskans 

ansvar” under perioden januari 2012 – maj 2012. 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 
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Bilaga III 

Intervjuguide 

 
Ålder? Antal år i yrket? 

 
Vad är dina upplevelser av att vårda döende patienter här på avdelningen? 

 

 

De fyra hörnstenarna (Förslag på frågor med kursiverad stil)  

 

Symtomkontroll. 

Hur upplever du de symtom som patienten får i livets slut? 

Vad kan du göra för att lindra dessa? 

Teamarbete. 

Vad är dina upplevelser krig att arbeta i ett team runt patienten? 

Kommunikation och relation med patient och närstående. 

Hur talar du med patienten och dess närstående i livets slut? 

Hur talar de närstående och patienten med varandra? 

Stöd till närstående. 

Hur stöttar du de närstående i denna situation? 

Hur informeras de närstående? 

 

 

Kan du berätta om en situation med en döende patient som har känts bra? 

 

 

Kan du berätta om en situation med en döende patient som har känts mindre bra? 

 

 

Är det något annat du skulle vilja berätta för mig eller har du några frågor? 
 


