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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Vården av äldre personer i livets slut omfattar ofta vård från flera olika 

vårdgivare vilket gör vårdsituationen mer komplex. Många av de döende äldre som vårdas 

på en akutvårdsavdelning får inte vård i enlighet med den palliativa vårdfilosofin. Den 

äldres döende beskrivs ofta som en långsam död och personen är ofta drabbad av flera 

sjukdomar som kan göra det svårt att identifiera brytpunkter för när döden är nära. Att 

bedöma när vården ska övergå från botande till lindrande vård är ett av läkarnas svåraste 

beslut, liksom att bedöma om man ska avstå från eller sätta in olika behandlingar. Brist på 

beslut och kunskap inom palliativ vård kan vara en källa till etiska problem för 

sjuksköterskan. Att vårda döende människor ställer många och komplexa krav på 

sjuksköterskan och förutsättningarna skiftar beroende på var mötet med patienten sker. På 

akutvårdsavdelningen är miljön ofta intensiv och patienterna vårdas ofta på stora salar. 

Mötet med patienten är många gånger kort och gör det svårt för sjuksköterskan att skapa en 

relation. Akuta tillstånd måste ofta prioriteras och den äldre personen i livets slut eller 

dennes närstående får inte den tid för samtal och stöd som är viktigt. Fokus läggs på att 

utföra själva handlingen snarare än relationen.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vården av äldre 

personer i livets slut på en akutvårdsavdelning. 

Metod: Studien bygger på åtta intervjuer med sjuksköterskor som arbetar på en 

akutvårdsavdelning. En intervjuguide med semistrukturerade frågor användes och det 

insamlade materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: De äldre döende patienterna sågs som en naturlig del på akutvårdsavdelningen, 

men sjuksköterskorna uppgav samtidigt att de upplevde vården som problematisk. Brist på 

samsyn och enighet vad gäller den palliativa vården, brister i kommunikation och 

samarbete framstår som de enskilt största anledningarna. Men även akutvårdsavdelningens 

specifika miljö och arbetsbelastning lyftes fram som hinder för det goda omhändertagandet 

av den döende. Överlag upplevde sjuksköterskorna att läkarna visade lite eller inget 

intresse om vården av äldre döende patienter. De upplevde också att läkaren saknade 

kunskaper om palliativ vård och äldrevård. Att utsätta döende patienter för provtagningar, 

behandlingar och undersökningar väckte olust och missnöje från samtliga sjuksköterskor 

och ledde till många tankar om etik och värdighet.  

Slutsats: Sjuksköterskorna upplevde att de måste strida för patienten för att han eller hon 

inte ska utsättas för vad sjuksköterskan anser är överbehandling. Otydliga riktlinjer eller 

snarare samma riktlinjer för alla oavsett ålder och diagnos samt otydliga eller inga beslut 

om behandling skapar osäkerhet hos sjuksköterskan och är en grogrund för konflikter med 

läkaren. De förutsättningar som råder på akutvårdsavdelningen kan utgöra en källa till 

olust och otillfredsställelse för sjuksköterskorna då deras bild av en god vård i livets slut 

inte alltid stämmer överens med verkligheten. Studien visar på att det finns ett stort behov 

av utbildning för all vårdpersonal. Författaren hoppas att studiens resultat kan ligga till 

grund för ett utvecklings- och förbättringsarbete med syfte att införliva det palliativa 

synsättet även i akutsjukvården.  

Nyckelord: palliativ vård, vård i livets slut, äldre personer, akutvårdsavdelning, 

sjuksköterskans upplevelse 



   
 

ABSTRACT 

Background: The care of older people in the-end-of-life often includes care from multiple 

health care providers making the health care situation more complex. Many of the dying 

older people that are being cared for in the acute care setting may not receive care in 

accordance with the palliative care philosophy. The older people´s dying process is often 

described as a slow death and the person is often affected by illness that can make it 

difficult to identify markers for when death is near. Assessing when care must shift from 

curative to palliative care is one of the physicians' most difficult decision and to assess 

whether to forgo or put into different treatments. Lack of decision and knowledge in 

palliative care can be a source of ethical problems for the nurse. To care for the dying 

persons makes many and complex demands on the nurse and conditions vary depending on 

where the meeting with the patient occurs. The acute care setting environment is often 

intense and patients are often cared for together with other patients. The encounter with the 

patient is often short and makes it difficult for the nurse to create a relationship. Acute 

conditions must often be prioritized and the older person in the-end-of-life or their family 

may not receive the time for conversation and support that is important. The focus is on 

performing the act itself rather than the relationship. 

Aim: The aim of this study was to describe nurses´ experiences of caring for older people 

in-the-end-of-life in an acute care setting.  

Method: This study was based on eight interviews with nurses working in an acute care 

setting. An interview guide with semi-structured questions was used and the data collected 

was analyzed using qualitative content analysis. 

Result: The older dying patient was seen as a natural part in the acute care setting, but the 

nurses expressed that they experienced the care as problematic. Lack of consensus and 

agreement regarding palliative care, deficiencies in communication and collaboration is 

emerging as the single largest reason why. But also the specific environment in the acute 

care setting and workload were highlighted as barriers to good care of the dying. Overall 

nurses experienced that the physicians showed little or no interest in the care of older dying 

patients. They also felt that the physicians lacked knowledge about palliative care and 

geriatric care. Exposing dying patients for tests, treatments and examinations was 

described by all nurses as undignified and ethically questionable. 

Conclusion: The nurses felt that they had to stand up for the patient so that he or she 

wouldn´t be exposed to what the nurses regarded as overtreatment. Unclear guidelines or 

rather the same guidelines for everyone regardless of age or diagnosis and unclear or no 

decision about treatment creates uncertainty among nurses and is a source of conflict with 

the physician. The prevailing conditions in the acute care setting can be a source of 

uneasiness and dissatisfaction for nurses when their image of a good palliative care does 

not always match the reality. The study shows that there is a great need for education for 

all health professionals. The author hopes that the results can provide the basis for the 

development and improvement with a view to incorporating the palliative approach even in 

the acute care setting.  

Keyword: palliative care, end-of-life care, older people, acute care setting, nurses´ 

experience 
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”Det ställer ju sig på ett speciellt sätt när det gäller en akut vårdavdelning när patienterna 

kommer in och är sjuka på ett eller annat sätt.                                                                  

Man kan säga att nästan rent generellt är det så att en akutvårdsavdelning fungerar så att 

man har grundinställningen att patienten ska bli, om inte frisk så i alla fall bättre.          

Det ligger liksom i sakens natur. Det gör ju så att man inte är riktigt……har inte tillräcklig 

beredskap för dem som faktiskt befinner sig i…...inte så långt ifrån livets slutskede.      

Utan man betraktar dem nästan som vilken annan patient som helst vad det gäller 

behandling, åtgärder och undersökning.                                                                           

Vilket ju naturligtvis är väldigt problematiskt……kan bli väldigt problematiskt, inte bara 

för patienten själv utan också för eventuella anhöriga som följer med”                             

                                                                                                        //Citat från sjuksköterska
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INLEDNING  

I takt med sjukvårdens medicinska framsteg överlever alltfler sjukdomar som tidigare 

innebar en dödsdom. I Sverige avlider varje år cirka 90 000 personer, av dessa är 60 

procent 80 år eller äldre, och andelen äldre förväntas öka framöver (Socialstyrelsen, 2006). 

År 2030 beräknas antalet invånare över 80 år uppgå till nära 800 000, jämfört med dagens 

494 000 (Socialstyrelsen, 2012).  

I ”Döden angår oss alla – Värdig vård vid livets slut” anges att alla döende människor, 

oberoende av diagnos har rätt till palliativ vård (SOU 2001:6). Men av tradition har 

palliativ vård utgått från behovet hos personer med cancersjukdom snarare än behovet hos 

äldre. World Health Organization påtalar att den allt äldre befolkningen och den 

traditionella synen gör att området är viktigt och angeläget att diskutera (World Health 

Organization [WHO], 2011). Studier har pekat på att även sjuksköterskor tenderar att 

uppfatta att palliativ vård är riktad mot människor med cancersjukdomar och de inser inte 

heller eller värderar sin egen betydelse i vården av äldre i livets slut (Casey, Murphy, Ni 

Leime, Larkin, Payne, Frogatt & O´Sheas, 2011). Den palliativa vårdens utveckling till 

trots, så får många äldre personer i livets slut som vårdas på en akutvårdsavdelning inte 

vård i enlighet med den palliativa vårdfilosofin och vårdsituationen är långt ifrån idealisk 

(Parish, Glaetzer, Grbich, Hammond, Hegarty & Annie, 2006). Willard och Luker (2006) 

skriver att alla utvecklingsarbeten, hjälpmedel och indikatorer som syftar till att förbättra 

den palliativa vården för de äldre i livets slut, är meningslösa så länge hälso- och 

sjukvården inte är överens, talar samma språk eller uppmärksammar att patienten är 

döende och att den fortsatta botande behandlingen är meningslös. Studier har också visat 

att det råder en uppgiftsfokuserad vård inom äldrevården, snarare än den personcentrerade 

vård som förespråkas och är nödvändig inom både palliativ vård och vård av äldre (Rees, 

King & Schmitz, 2009). 

BAKGRUND  

Vård i livets slut – ett historiskt perspektiv 

Redan på antiken förekom olika former av hospiceverksamhet men den döende vårdades 

oftast i hemmet (Widell, 2003). I mitten av 1900-talet, efter penicillinets upptäckt och den 

medicinska och kirurgiska utvecklingen, så flyttades vården av de döende ut från hemmen 

och in på sjukhuset. Från att döden hade varit en del av livet så blev nu döden mer osynlig 

och något som andra tog hand om (Widell, 2003) och döden kom alltmer att ses som ett 

misslyckande (Strang, 2012). Som en protest mot den tekniska utvecklingen och 

medikaliseringen växte den moderna hospice-rörelsen fram i Storbritannien på 1960-talet 

(Strang, 2012; Ternestedt & Andershed, 2013).  

Det första moderna hospicet öppnades i London 1967 och grundades av Dame Cicely 

Saunders (Strang, 2012). I Sverige började hospicerörelsen och den palliativa vården 

uppmärksammas på 1970-talet (Socialstyrelsen, 2004). En offentlig utredning som anses 

särskilt viktig för utvecklingen av den palliativa vården i Sverige var ”SOU 1995:5 - 

Vårdens svåra val”. I utredningen lyftes vård i livets slut fram som lika viktig som 

livräddande akuta insatser och livskvalitetshöjande behov fick samma ställning som 

hälsorelaterade behov vid svår sjukdom och svårt lidande (Strang & Beck-Friis, 2012).  
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Saunders som tidigt insåg betydelsen och behovet av en helhetsvård där människans 

fysiska, psykiska, sociala och andligt/existentiella dimension beaktades, lade grunden för 

dagens moderna palliativa vård och synsätt där symtomlindring, kommunikation och 

relation, teamarbete och närståendestöd utgör fyra viktiga hörnstenar (Strang, 2012). WHO 

antog 1990 en definition av palliativ vård som grundas på hospicefilosofin och som har 

anammats i Sverige (Strang, 2012). Definitionen reviderades 2002 och den översatta 

versionen lyder: ”Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra 

livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet 

genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, 

psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande 

sjukdom” (Nationella Rådet för Palliativ Vård). 

Dagens vård i livets slut  

Begreppet palliativ vård började användas under 1980-talet och ordet ”palliativ” kommer 

från latinska ”pallium” som betyder mantel och beskriver den lindrande och goda vården i 

livets slut som eftersträvas (Strang & Beck-Friis, 2012). Den palliativa vården ska kunna 

bedrivas där den döende befinner sig, det vill säga oavsett om det är på sjukhus, på 

kommunens äldreboenden eller i egna hemmet och det åligger sjuksköterskan att hjälpa 

människorna oavsett om döden är väntad eller oväntad (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 

2005). Målet med vården är att öka den döende människans förutsättningar att kunna leva 

med värdighet och livskvalitet till livets slut. För hälso- och sjukvården innebär det att 

arbeta förebyggande och lindra lidande genom att tidigt upptäcka, noggrant analysera och 

behandla fysiska, psykiska, sociala och existentiella problem (Regionalt Cancercentrum, 

2012).  

Människans egen levnadsberättelse, värderingar och preferenser utgör grunden för god 

omvårdnad och symtomlindring (Socialstyrelsen, 2010). För att kunna tillgodose detta är 

en personcentrerad vård- och omvårdnad utifrån en humanistisk människosyn av vikt. En 

personcentrerad omvårdnad förutsätter ett förhållningssätt där sjuksköterskan är öppen för 

och respekterar patientens upplevelser av hälsa och ohälsa och är medveten om den 

utsatthet det innebär för en patient att vara beroende av vård. Respekt för patientens 

sårbarhet, värdighet, integritet och självbestämmande är en förutsättning om patienten ska 

känna tillit och lindring (Socialstyrelsen, 2005; Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). 

I vården av den döende människan är det viktigt att även involvera de närstående och göra 

dem delaktiga, ge hjälp och stöd (Widell, 2003). Sjuksköterskan har en central roll inom all 

sjukvård men inom palliativ vård och vård av äldre, är ett multiprofessionellt teamarbete 

viktigt och nödvändigt (Nordgren & Olsson, 2004; Regionalt Cancercentrum, 2012; 

Socialstyrelsen, 2012). Ett gott samarbete som baseras på tillit, respekt och god 

kommunikation både mellan teammedlemmarna och mellan sjuksköterskan och läkaren är 

en förutsättning för god palliativ vård (Nordgren & Olsson, 2004). 

 

Den äldre personen 

Idag bedrivs vården av den döende framförallt på sjukhus och på särskilt boende, men i allt 

större utsträckning sker vården i det egna hemmet (Socialstyrelsen, 2005, 2006). Det råder 

en uppfattning att det främjar möjligheten till en värdig eller god död (Socialstyrelsen, 

2005; Ternestedt, 2010). Vårdsituationen för den äldre personen i livets slut är ofta 

komplex och omfattar vård från flera olika vårdgivare (Socialstyrelsen, 2012). Det innebär 
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att andra och nya krav ställs på hälso- och sjukvården (Strang & Beck-Friis, 2012). Nästan 

två tredjedelar av de äldre med kommunal vård och omsorg har haft en eller flera 

vårdperioder på sjukhus under det sista året i livet (Andersson, 2013). Socialstyrelsens 

kartläggning från 2012 visade att upp emot var tionde patient lades in på sjukhus minst två 

gånger den sista månaden i livet (Holm & Richardsson, 2013).  

Äldre personers vårdbehov  

Vård av äldre personer i livets slut skiljer sig jämfört med vård av yngre eller medelålders. 

För att möta de äldres specifika behov är det viktigt att den palliativa vården inte bara 

omfattar cancersjukdomar utan också kroniska sjukdomar och alla sjukdomstillstånd i 

livets slut (Socialstyrelsen, 2013). Socialstyrelsen (2012) påtalar också att sjuksköterskan 

måste ha kunskaper inom geriatrik för att kunna bedöma, eventuellt åtgärda och utvärdera 

den äldre patientens behov. Att enbart fokusera på huvuddiagnosen är inte realistiskt utan 

sjuksköterskan måste ha kompetens att arbeta med äldre, arbeta personcentrerat och 

systematiskt bedöma den äldre personens hela livssituation och tillstånd (Socialstyrelsen, 

2012). 

Döden som för många äldre är en långsam och utdragen process, påverkas också ofta av att 

personen lider av flera kroniska sjukdomar samt nedsättningar i funktion och kognition 

som gör dem skörare jämfört med yngre eller medelålders. Det kan orsaka många problem 

och innebära ett ökat beroende av andra (Andersson, 2007; Socialstyrelsen, 2013). Den 

kliniska bilden och symtombilden kan också se annorlunda ut för den äldre personen 

(Socialstyrelsen, 2013; Stotts & Deitrich, 2004), till exempel en förändrad smärtupplevelse 

eller vid en infektion är det inte alltid att den äldre personen har feber (Stotts & Deitrich, 

2004). Det är också vanligare med depressioner och förvirringstillstånd. Det sociala 

nätverket är ofta skörare och den äldre lever i större utsträckning ensam då maka eller 

make avlidit, barnen kanske bor på annan ort och vänskapskretsen har minskat. Den äldre 

personen har också generellt en ökad känslighet för läkemedel som gör att dosanpassning 

är nödvändig. (Andersson, 2007; Strang & Beck-Friis, 2012).  

Äldre personers beroende  

Trots flera olikheter mellan yngre och äldre personer finns ändå vissa likheter och 

Socialstyrelsen (2007) lyfter särskilt fram att både äldre och yngre människor i livets slut 

värderar autonomi högt i den beroendesituation de befinner sig i. Men att behålla sin 

identitet och värdighet när man befinner sig i ett beroendetillstånd kan vara svårt och det 

kan förvärras vid sjukdom, sjukhusvård, åldrandet i sig och när symtom inte lindrats till 

exempel av smärta, trötthet och aptitlöshet (Nordenfelt, 2010). Att vara beroende av vård 

innebär en utsatthet för den äldre som måste uppmärksammas av hälso- och sjukvården 

(Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008).  

I Anderssons (2007) avhandling beskrivs två sidor av hur beroendet kan upplevas, dels en 

negativ som uppstår när man känner sig tvungen att anpassa sig och sin vardag efter andra, 

att inte var delaktig i vården och upplevelsen av förlorad kontroll och försämrad 

livskvalitet. Men att vara i någon annans händer, att någon annan övertog det praktiska 

ansvaret och att miljö och vården var anpassad till den äldres behov, kunde också upplevas 

positivt och inge trygghet.  

För att stärka den äldres identitet och självbild måste varje vårdsituation beaktas som unik 

och patienten måste mötas i sin livsvärld för att inge respekt för patientens 

självbestämmande och även patientens värderingar måste respekteras (Stryhn, 2007).  
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Sjuksköterskan måste också vara medveten om sambandet mellan den sjuke människan 

och omgivning och hur samspel och bemötande påverkar den äldres identitet och självbild 

(Ternestedt, 2010).  

Äldre personers livskvalitet  

Den palliativa vården brukar delas in i en tidig fas, som kan vara i månader till flera år. 

Målet i den tidiga fasen är livsförlängning och att öka livskvaliteten. I den sena fasen, är 

döden förväntad inom veckor eller någon månad. Målet är då varken livsförlängning eller 

att förkorta livet utan att trots svår sjukdom, skapa förutsättningar för livskvalitet (Strang & 

Beck-Friis, 2012). I WHO`s definition av palliativ vård betonas att livskvalitet är målet 

med den palliativa vården, men avsaknad av en entydig definition av begreppet livskvalitet 

gör att inte heller målet är entydigt (Strang & Beck-Friis, 2012).  

Respekt för integritet, autonomi, värdighet och det sårbara är fundamentalt i 

sjuksköterskans arbete och för den äldre personen i livets slut kan självbestämande och 

frihet att styra sin sista tid vara en förutsättning för upplevelsen av livskvalitet (Nordgren 

& Olsson, 2004; Socialstyrelsen, 2013). Förekomsten av hälsobesvär och 

funktionsnedsättningar kan dock leda till begränsningar som kan orsaka att livsvärlden 

minskar och påverkar upplevelsen av livskvalitet negativt (Andersson, 2007). Små 

vardagsting kan få stor betydelse och det är viktigt att den äldre får tid och utrymme till 

eftertanke och reflektion över livet man levt. Att få summera sin livshistoria inför mötet 

med döden kan tillföra en känsla av lugn och välbefinnande och är en viktig del för 

upplevelsen av god livskvalitet i livets slut (Andersson, 2007, 2013).  

Sjuksköterskans förmåga att stödja patienten i övergången mellan botande till lindrande 

vård kan vara avgörande för upplevelsen av livskvalitet och för att patienten och 

närstående ska få en positiv upplevelse av vården i livets slut (Thompson, Mc Clement & 

Daenick, 2006). Att få information om sjukdomen och prognosen kan vara mycket viktigt 

då det påverkar den döende personens möjlighet till delaktighet och att välja om han eller 

hon vill förberdeda sig inför döden. Vården av de äldre i livets slut måste därför utformas i 

samråd med patienten och närstående i en individuell vårdplan (Socialstyrelsen, 2004; 

2013). Ett palliativt förhållningssätt där döendet betraktas som en normal process är en 

förutsättning för upplevelsen av livskvalitet (Strang, 2012). 

Äldre personers brytpunkter  

Inom den palliativa vården är begreppet ”brytpunkt” ett uttryck som framför allt används 

inom och mellan professionerna vid övergång från botande behandling till lindrande och 

vid övergång till palliativ vård i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2013). De äldre som ofta 

är drabbade av flera sjukdomar och funktionsnedsättningar kan försvåra identifieringen av 

brytpunkter för när döden är nära (Socialstyrelsen, 2005; 2013). Att de äldres döende ofta 

är en långsam död och mer utdragen i tid, jämfört med yngres döende till exempel vid 

cancersjukdom, kan också försvåra identifieringen av brytpunkt. Även det faktum att 

döendet och döden fått en alltmer undanskymd plats i vårt samhälle och att döden ibland 

förknippas med medicinska misslyckanden kan också bidra till oklarheterna kring livets 

slutskede (Gardiner, Cobb, Gott & Ingleton, 2011; Österlind, 2009). Österlind (2009) 

skriver i sin avhandling att det kan vara så att det först efter döden är möjligt att se när den 

allra sista fasen i livets slutskede började.  
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Beslut om brytpunkt ska enligt Socialstyrelsen (2001) baseras på en adekvat medicinsk 

bedömning men både inom sjukvården och bland närstående kan det råda olika 

uppfattningar om behandlingsnivå och om slutet är nära som kan göra att vårdsituationen 

blir svår att hantera (Socialstyrelsen, 2001). I Willard och Lukers (2006) studie framgår det 

att vårdpersonalen ansåg att en övergång från botande behandling till palliativ vård var 

detsamma som att ge upp. I Sachs, Shega och Cox-Hayley (2004) studie framgick att 

sjukvården och närstående inte alltid uppfattade att till exempel demenssjukdomar är något 

man dör av eller ens är en palliativ sjukdom. Merparten av de närstående till personer som 

avlidit med en demensdiagnos som ingick i studien, förstod att personen snart skulle dö. 

Men av dessa angav två tredjedelar att de dock inte trodde att demenssjukdomen var 

orsaken. Författarna betonar att även om patienten med demenssjukdom avlider på grund 

av en pneumoni så är det grundsjukdomen som starkt bidrar då personer med demens i 

livets slut utvecklar apraxi, dysfagi och minskad rörlighet som ökar risken för infektioner 

(Sachs et al. 2004). Mitchell, Teno, Kiely, Shaffer, Jones, Prigerson, Volicer, Givens och 

Hamel (2009) påtalar att en person med demensdiagnos ofta saknar en palliativ vårdplan 

medan en person med cancersjukdom sannolikt har en och därför kan aggressiv behandling 

oftast undvikas de sista veckorna i livet.  

 

Läkarens uppgift är att bedöma när vården ska övergå från botande till lindrande vård, 

liksom att bedöma om man ska avstå från eller sätta in olika behandlingar. Den medicinska 

utvecklingen har under åren lett till att det inte längre är enbart den medicinska kunskapen 

som sätter gränserna för läkarens behandlingsfrihet. Dagens kunskaper inom hälso- och 

sjukvården gör att de medicinska ingreppen och behandlingarna istället riskerar att bli 

mänskliga övergrepp (Brattgård, 2013). Strang (2012) menar att WHO´s definition av 

palliativ vård bör ligga till grund för beslut och vid tveksamheter eller oklarheter ska 

läkaren fråga sig ”om det finns skäl att tro att patientens livskvalitet förbättras av insatsen 

och vad vill patienten?”  

 

Äldre personer i livets slut på akutvårdsavdelning 

Patienter med kroniska sjukdomar behöver sjukhusvård periodvis, både Willard och Luker 

(2006) och Sachs et al. (2004) menar att hälso- och sjukvården ofta missar att det oftast är 

grundsjukdomen som orsakar det akuta tillståndet och som regel innebär det en generell 

försämring i denna. Det kan till och med vara så att det är inledningen till den sista fasen i 

livet. De medicinska och etiska konsekvenserna av behandlingen bör därför alltid 

övervägas av läkarna, liksom att de har modet att frångå gängse rutiner och avsluta 

behandlingen. Sachs et al. (2004) anser att hälso- och sjukvården bör påbörja en palliativ 

vårdplanering i ett tidigare skede, innan den sjuke kanske förlorar sin förmåga att 

kommunicera och fatta egna beslut. Det är särskilt viktigt i vården av personer med 

demenssjukdomar. 

Att behandling och rutiner prioriteras inom hälso- och sjukvården kan leda till mindre 

uppmärksamhet på symtom och hindra att lindrande vård ges. Tidigare studier har visat att 

den palliativa vården försvåras av att vården i så hög grad styrs av rutiner och är 

behandlingsfokuserad (Willard & Luker, 2006). Evers, Purohit, Perl, Khan och Marin 

(2002) fann i sin studie att 53 procent av deltagarna som alla hade en svår demenssjukdom, 

behandlades med antibiotika och 14 procent hade någon form av smärtlindrande 

läkemedel. De drar slutsatsen att personer med svår demens behandlas med antibiotika i 

samma höga utsträckning som personer utan demensdiagnos. Enligt Evers et al. (2002) kan 
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behandling med antibiotika vid återkommande infektioner hos personer med mild och 

måttlig demens minska dödligheten, men att aggressiv antibiotikabehandling hos de med 

svår demens inte förlänger livet. Den aggressiva behandling som personer med svår 

demens utsätts för kopplar de samman med bristen på palliativa vårdplaner, okunskap hos 

läkarna när det gäller demenssjukdomar och sjukdomens utveckling samt bristen på 

erfarenhet hos läkaren när det gäller att diskutera beslut som rör vård i livets slut.  

I en studie av Bloomer, Endacott, O´Connor och Cross (2013) framgick att 

sjuksköterskorna upplevde en svårighet i att identifiera och skilja mellan akut sjukdom och 

när en patient var döende. Det ledde till att sjuksköterskan intog en passiv roll och 

inväntade läkarens beslut. Om beslut uteblev fortsatte sjuksköterskan med den botande 

behandlingen även i de fall de visste att patienten var döende och att det skapade en känsla 

av otillfredsställelse. Liknande resultat beskrivs i Thompson et al. (2006) studie, där 

sjuksköterskorna uppgav att de lättare hanterade vård av döende när det fanns uppenbara 

kliniska bevis på att patientens sjukdom inte var botbar och när patienten, närstående och 

läkaren också var medveten om detta.  

 

Forskning har visat att äldre personer med till exempel demens, som befinner sig i livets 

slut, får sämre vård än personer utan demenssjukdom och de vårdas sällan på hospice 

(Norberg, 2013). Den döende personen med demens får ofta genomgå onödiga 

behandlingar och åtgärder som kan vara plågsamma till exempel sondmatas många ända 

fram till dödsögonblicket, trots att det saknas vetenskapligt underlag att det förbättrar 

nutritionsstatuset eller ger en ökad livslängd och livskvalitet (Engel, Kiely & Mitchell, 

2006; Tabloski, 2010; Socialstyrelsen, 2010). Sachs et al. (2004) lyfter fram att just 

personer med demens löper stor risk att utsättas för aggressiv behandling med antibiotika 

och sondmatning eftersom det är svårt att avgöra när personen med demens befinner sig i 

livets slut då deras kognitiva status och förmåga att kommunicera är försämrad eller 

förlorad. Information till närstående om sjukdomen och sjukdomens utveckling leder 

sannolikt till att den äldre personen i livets slut i mindre utsträckning utsätts för aggressiv 

behandling de sista tre månaderna i livet (Mitchell et al. 2009). 

 

Sjuksköterskans möte med döende och döden 

I en undersökning av Veilgard och Addington-Hall (2005) om vårdpersonalens attityder till 

palliativ vård i Danmark framgick att sjuksköterskorna hade en mer positiv attityd till 

palliativ vård jämfört med läkarna. De sjuksköterskor och läkare som arbetade i 

primärvården hade dessutom en mer positiv attityd jämfört med de som arbetade på 

sjukhus. Av sjuksköterskorna ansåg 61 procent att arbete med palliativa patienter var 

givande jämfört med läkarna där siffran endast var 30 procent. Veilgard och Addington-

Hall (2005) drar slutsatsen att attityden är starkt förknippat med brist på kunskap och 

utbildning inom palliativ vård i Danmark och att personalen saknar stöd och tid för 

reflektion. 

Att vara nära och arbeta med svårt sjuka och döende människor och deras närstående kan 

upplevas känslomässigt dränerande och utmanande (Mohan et al. 2005) och kan väcka 

många tankar och känslor om den egna döden (Kristoffersen Jahren et al. 2005). Om 

sjuksköterskan blir berörd av patientens lidande beror på hennes förmåga till empatisk 

förståelse (Kristoffersen Jahren et  al. 2005). Vårt sätt att förhålla oss till vår egen död 

formar sättet vi hanterar mötet med döende (Johansson & Lindahl, 2011) och vår egen 

dödsångest kan leda till att den äldre döende patienten undviks både fysiskt och 

känslomässigt (Casey et al. 2011). Brist på tid och tillräckliga kunskaper inom palliativ 

vård kan också leda till att sjuksköterskan, oavsett ett känslomässigt engagemang i den 
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döende personen, inte förmår sig att ge en god omvårdnad och kan även orsaka etiska 

konflikter (Mohan et al. 2005; Rees et al. 2009).  

 

Om sjuksköterskan tycker det är svårt att möta lidande och död, om känslor och reaktioner 

skjuts åt sidan kan det leda till att man omedvetet undviker att ta in patientens lidande. Det 

är ett sätt att undvika, hantera och övervinna den egna ångesten (Kristoffersen Jahren et al. 

2005). Inom vårdande yrken är det därför viktigt att ha tänkt igenom och tagit ställning till 

sina egna grundläggande värderingar, människosyn och tankar om döden. Personliga 

värderingar får betydelse i mötet med andra människor (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2010). Kristoffersen Jahren et al. (2005) skriver att ett så kallat falskt beteende, det vill 

säga att sjuksköterskan visar upp en fasad mot den döende för att hon helt enkelt inte kan 

hantera situationen, kan leda till att patienten själv följer samma jargong och inte talar om 

hur han eller hon mår och döljer sina känslor.  

 

Sjuksköterskans möte med den äldre i livets slut 

För många sjuksköterskor är målet med vård i livets slut, en god och värdig död (Nordgren 

& Olsson, 2004; Thompson et al. 2006). Men att vårda döende människor ställer många 

och komplexa krav på sjuksköterskan och förutsättningarna skiftar beroende på var mötet 

med patienten sker. På akutvårdsavdelningen är miljön ofta intensiv med många in- och 

utskrivningar. Patienterna vårdas ofta på stora salar och bristen på enkelsalar kan upplevas 

som ett hinder för en god vård i livets slut (Thompson et al. 2006). Sjuksköterskans 

inställning till vård i livets slut och kvaliteten på vården som ges påverkas av vårdkultur, 

förhållningssätt, vårdorganisation och resurser men även kunskaper och samsyn har 

betydelse (Hopkinson, Hallett, Luker, 2003; Johansson & Lindahl, 2011; Nordgren & 

Olsson, 2004; Thompson et al. 2006 ).  

För att kunna bedöma den enskilda individens behov krävs närhet och tillgänglighet, men 

mötet mellan sjuksköterskan och patienten blir ofta kort och akuta tillstånd prioriteras 

framför vård av döende. Ofta läggs fokus på att utföra själva handlingen snarare än 

relationen (Bloomer et al. 2013). De stora kontrasterna och skiftningarna kan leda till en 

fysisk och känslomässig splittring för sjuksköterskan som kan upplevas negativt. En god 

vård i livets slut och en god död förutsätter att en relation finns mellan vårdpersonal, 

patient och närstående och det blir extra betydelsefullt i den allra sista fasen i livet när den 

döende kanske inte längre kan kommunicera (Casey et al. 2011). Den begränsade tiden 

med den döende upplevs hindra sjuksköterskans möjlighet att vara tillgänglig och nära den 

döende (Johansson & Lindahl, 2011).  

 

Många studier om palliativ vård på akutvårdsavdelning fokuserar på de negativa 

aspekterna men enstaka studier lyfter fram att just balansen mellan botande och lindrande 

palliativ behandling upplevs positivt (Johansson & Lindahl, 2011). Att vårda döende och 

närstående kräver ett stort engagemang från sjuksköterskan och därför kan vården av 

patienter med akuta sjukdomar och tillstånd upplevas som ett andningshål då de inte kräver 

samma djupa engagemang. Närheten till döden kan också bidra till att liv och död blir en 

naturligare del av livet (Johansson & Lindahl, 2011).  

Både inom sjukvården och bland närstående kan det råda olika uppfattningar om när slutet 

närmar sig som kan göra att vårdsituationen blir svår att hantera. Närstående kan ha 

önskemål eller krav på behandling som inte överensstämmer med vad sjuksköterskan anser 

är etiskt riktigt, till exempel att sond ska sättas på en döende patient. Anhöriga kan 
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upplevas oförstående angående patientens tillstånd och möjligheter till fortsatt liv och 

förmåga till egenvård (Rees et al. 2009). I tidigare studier beskrivs sjuksköterskans 

upplevelse av otillfredsställelse i arbetet med döende människor när det personliga idealet 

av en god död inte matchar verkligheten och när de resurser som finns att tillgå är 

begränsade (Hopkinson et al. 2003; Socialstyrelsen, 2007; Thompson et al. 2006). 

 

Problemformulering  

Den legitimerade sjuksköterskans mål och omvårdnadens är att främja patientens hälsa och 

välbefinnande, förebygga ohälsa samt lindra lidande och verka för ett fridfullt och värdigt 

avslut av livet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). Hur väl fungerar det att bedriva en 

god vård i livets slut på en akutvårdsavdelning som av tradition är inriktad på botande 

behandling och akuta tillstånd som ofta prioriteras framför relationen med patienten? 

Sjuksköterskans arbete med palliativa patienter inom akutsjukvården, är i låg grad 

beskriven medan sjuksköterskans upplevelse av sitt arbete inom onkologin och hospice-

rörelsen finns beskriven i flera studier (Hopkinson et al. 2003; Mohan, et al. 2005). 

Sjuksköterskan har en viktig roll inom all hälso- och sjukvård, så även i akutsjukvården 

och är den person som patienten först möter när diagnos ställs och har en central och 

stödjande roll genom både utredning, diagnos och den fortsatta vården. Då det saknas 

kunskaper om sjuksköterskans upplevelser av palliativ vård på akutvårdsavdelningen och 

den äldre patienten i livets slut som ofta vårdas inom akutsjukvården, anser författaren att 

det är angeläget att forska och belysa detta område. 

Att bedöma när vården ska övergå från botande till lindrande vård är ett av läkarkårens 

svåraste beslut, liksom att bedöma om man ska avstå från eller sätta in olika behandlingar. 

Forskning har pekat på att läkarens val att under- och överbehandla samt brist på beslut 

och kunskaper inom palliativ vård utgör en källa till etiska problem för sjuksköterskorna 

(Rees et al. 2009; Thompson et al. 2006). Studier (Engel et al. 2006; Sachs et al. 2004; 

Thompson et al. 2006) har pekat på att patienter i livets slut ofta utsätts för aggressiv 

behandling ända fram till dödsögonblicket. Hur upplever då sjuksköterskan på 

akutvårdsavdelningen sitt möte med äldre i livets slut och de känslor som väcks när ideal 

och verklighet inte stämmer överens?  

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vården av äldre personer 

i livets slut på en akutvårdsavdelning. 

METOD 

Författaren genomförde en studie med kvalitativ ansats och som datainsamlingsmetod 

valdes forskningsintervjuer. En kvalitativ forskningsintervju är lämplig när man försöker 

förstå världen från forskningspersonens synvinkel och dennes livsvärld (Kvale & 

Brinkman, 2009). Syftet med denna metod är att få fram forskningspersonernas 

upplevelser eller erfarenheter och genom tolkning av innebörden av de beskrivna 

fenomenen generera kunskap och förståelse inom forskningsområdet (Hartman, 2004; 

Kvale & Brinkman, 2009). En forskningsintervju bygger på vardagslivets samtal men är 

trots det inte ett samtal mellan likställda parter, utan det är ett professionellt samtal där 
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forskaren kontrollerar intervjusituationen och samtalet innehåller både en struktur och ett 

syfte (Kvale & Brinkman, 2009).  

 

Urval  

Forskningspersonerna valdes genom ett strategiskt urval. Det är en lämplig urvalsmetod 

när forskaren vill att intervjuerna ska generera rik och djup kunskap inom det valde 

forskningsområdet, enligt Malterud (1998) är ett strategiskt urval ett sätt att säkerställa att 

det insamlade materialet ger relevanta svar på studiens problemställning. 

Inklusionskriterier i studien var sjuksköterskor som arbetar på en akutvårdsavdelning på en 

medicinsk närsjukvårdsklinik, har varit yrkesverksamma som sjuksköterskor minst ett år 

samt pratar och förstår det svenska språket. I denna studie förelåg inget bortfall. 

 

Datainsamling 

Författaren genomförde åtta forskningsintervjuer med sjuksköterskor som arbetar på en 

akutvårdsavdelning på en medicinsk närsjukvårdsklinik i Södra Sverige. Medicinklinikens 

verksamhetschef kontaktades efter projektplanens godkännande och erhöll ett 

informationsbrev (Bilaga I). Informationsbrevet bestod av en kort presentation av den 

planerade studien samt ett skriftligt godkännande. Författaren erhöll ett skriftligt 

godkännande innan samtliga intervjuer påbörjades. 

Intervjuguide  

Som utgångspunkt för forskningsintervjuerna var en intervjuguide med semistrukturerade 

frågor (Bilaga II). En intervjuguide kan liknas vid ett manus med frågeområden eller teman 

som forskaren önskar beröra (Kvale & Brinkman, 2009). Frågorna ställs i ordning men 

forskningspersonen har möjlighet att formulera sig fritt (Hartman, 2004; Polit & Beck, 

2011). Genom att använda en intervjuguide kan man minska risken att material samlas in 

som inte har relevans till studien (Hartman, 2004; Polit & Beck, 2011). Det är viktigt att 

lägga ner tid på intervjuguiden och vara väl förberedd inför varje intervju då kvaliteten på 

intervjuarens färdigheter och ämneskunskaper kan vara avgörande för kvaliteten på det 

material som samlas in (Kvale & Brinkman, 2009). En ovan intervjuare riskera också att 

upprepa sig och brista i fokus (Gilham, 2008).                             

Intervjuerna föregicks av två testintervjuer som gav författaren möjlighet att revidera och 

förbättra frågorna i intervjuguiden. Testintervjuerna sågs också som ett tillfälle för 

författaren att bli lite bekvämare i intervjusituationen (Gilham, 2008). Testintervjuerna 

ledde till att ytterligare ett tema och en följdfråga kom till då författaren bedömde att det 

kunde generera mer kunskap till studien: Vad saknar du eller vad hade gjort skillnad för 

dig i ditt arbete med äldre i livets slut på din avdelning? Berätta om dina upplevelser av 

situationer som du tycker är etiskt svåra och som du inte känner dig tillfreds med?  

Testintervjuerna inkluderades i studien då författaren bedömde att de teman som utgjorde 

intervjuguiden var relevanta samt att materialet genererade i ny kunskap och svarade mot 

studiens syfte och därför kunde ingå i resultatsammanställningen.   
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Genomförande av intervjuer  

De tilltänkta forskningspersonerna tillfrågades muntligt om medverkan i forskningsstudien. 

Samtliga var positiva till att medverka och erhöll en skriftlig beskrivning av studiens 

bakgrund, syfte och metod samt fick skriva på ett skriftligt godkännande (Bilaga III). 

Intervjuerna utfördes av författaren ensam under februari-mars 2014 på 

forskningspersonernas arbetsplats i ett avskilt rum för att minimera risken för avbrott. De 

deltagande forskningspersonerna fick i god tid förslag på tider för intervjuerna. Författaren 

valde att lägga dem i anslutning till deras arbetspass och för att inte störa avdelningens 

rutiner. Intervjuerna bandades och avsatt tid för intervjuerna var 30 minuter, vilket i 

samtliga fall kunde hållas. Efter varje intervju transkriberades det inspelade materialet 

ordagrant i författarens hem. Författaren hade tillgång till penna och papper för att kunna 

skriva ner stödord, till exempel för att fånga uttryck som förmedlades genom kroppsspråk. 

Det användes dock sparsamt för att inte störa uppmärksamheten mellan författaren och 

forskningspersonen. 

 

Databearbetning 

Som analysmetod valde författaren kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 

Metoden är användbar inom omvårdnadsforskningen för att tolka text och skapa mening 

(Kvale & Brinkman, 2009). Enligt den kvalitativa traditionen ses omvärlden som komplex, 

kontextberoende och subjektiv och forskaren bör därför se texten i sitt sammanhang och 

vara medveten om rådande kultur och forskningspersonens historia och livsvillkor. 

Kvalitativ innehållsanalys innebär att forskaren försöker hitta textens manifesta (beskriver 

vad som faktiskt sägs, det uppenbara) och latenta (forskarens tolkning av texten) innehåll 

och att forskaren försöker identifiera skillnader och likheter i texten (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012).  

Analysprocessen  

De bandade intervjuerna transkriberades ordagrant efter varje genomförd intervju. Texten 

lästes igenom flera gånger för att ge författaren en god kännedom och en helhet av 

materialet. Så småningom kunde författaren urskilja meningsbärande enheter och 

markerade dessa med en överstrykningspenna. Meningsenheterna är enligt Graneheim och 

Lundman (2004) ord eller meningar som är relaterade till varandra genom sitt innehåll och 

sammanhang och är relevanta för studiens syfte. Meningarna kondenserades med syfte att 

korta ner texten och göra den mer lätthanterlig. Stor vikt lades vid detta moment för att inte 

riskera att viktigt innehåll förlorades. 

Genom att klippa ut alla enskillda meningsbärande enheter med tillhörande kondenserad 

enhet, sorterades dem i olika högar. Meningar som författaren ansåg beskrev samma eller 

likande upplevelse placerades i samma hög och fick en unik siffra. Efter att de 

kondenserade meningarna kodats, abstraherats, började arbetet med att gruppera dem i 

underkategorier och kategorier. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är skapandet av 

kategorier själva kärnan i kvalitativ innehållsanalys och utgör det manifesta innehållet 

(Tabell 1).  

Kategorierna är baserade på texten som helhet och innehållet i kategorierna. En röd tråd 

ska kunna skönjas genom de kondenserade meningsbärande enheterna, koderna och 

kategorierna. Författaren har strävat efter att följa huvudregeln, det vill säga att data inte 
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får utelämnas eller falla mellan två kategorier eller passa in i två eller flera kategorier 

(Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).   

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet  

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod  Underkategori  Kategori  

”Ibland känner 

man ju liksom att 

man får göra val 

hur mycket tid man 

kan ägna detta och 

sedan samtidigt vet 

man att två ska ha 

antibiotika och en 

ska ha Furix och 

det kommer en ny 

patient från akuten. 

Alltså det är hela 

tiden den 

processen vi lever 

i” 

Förutsättningarna på 

akutvårdsavdelningen 

tvingar sjuksköterskan 

att ibland välja bort den 

döende patienten 

Tidsbrist och 

resurser 

Organisation och 

miljö 

Hinder för det 

goda 

omhändertagandet 

”Hon hade nog 

inte förstått att 

hjärtsvikt var 

dödligt…..och 

kanske var det vi 

som var otydliga, 

jag vet 

inte………men hon 

hade haft flera 

samtal med doktor 

och så men det 

hade troligtvis inte 

gått upp för henne. 

Och det gick väl 

inte upp för henne 

förrän mamman 

faktiskt var död” 

 

Information till 

närstående är inte alltid 

enkel och given 

information kan 

uppfattas olika. 

Relationen 

mellan läkare, 

sjuksköterska 

och närstående 

Kommunikation, 

relation och 

samarbete 

Kommunikation, 

kompetens och 

erfarenhet 

 

Giltighet och tillförlitlighet 

En forskare måste vidta olika åtgärder för att visa trovärdigheten i sin studie (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Inom kvantitativ forskning används ofta trovärdighet med 

begrepp som validitet, reliabilitet och generaliserbarhet men enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet mer lämpligt att använda för 

att beskriva en studies trovärdighet. Enligt Malterud (1998) måste forskaren ifrågasätta och 

reflektera över de egna valen under hela forskningsprocessen för att säkerställa kvaliteten 

på studien.  

En studies giltighet kan sägas vara ett mått på om forskaren studerat det som var avsett att 

studera och om forskaren lyckats fånga och lyfta fram det som ger svar på studiens 

problemställning (Dahlberg, 1993; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författaren i 

denna studie beskriver noggrant hur urval och analys genomförts samt presenterar 

analysprocessen i tabeller (Tabell 1 och 2) för att läsaren ska kunna följa processen, vilket 
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ökar giltigheten. För att säkerställa studiens tillförlitlighet har författaren beskrivit stegen i 

datainsamlingen och analysprocessen. Tydlighet i detta moment visar på att materialet som 

samlats in är relevant för studien (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012) och att 

resultatet inte är slumpmässigt (Dahlberg, 1993). Intervjuguiden som användes skapades 

utifrån ett tydligt syfte vilket också stärker tillförlitligheten. Författaren genomförde 

dessutom två testintervjuer som gav möjlighet att kontrollera att de teman som valts 

verkligen var relevanta i förhållande till studiens syfte. Intervjuerna utgick från samma 

intervjuguide som gjorde att författaren kunde säkerställa att forskningspersonerna fick 

svara på samma frågor och som följde en bestämd ordning (Graneheim & Lundman, 

2004). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Författaren har strävat efter att i enlighet med god forskningsed, säkerställa att studien 

berör väsentliga frågor, håller hög kvalitet och resulterar i ny kunskap. Forskningskravet 

måste alltid vägas mot individskyddskravet, det vill säga forskaren måste säkerställa att 

forskningspersonerna inte utsätts för fysisk eller psykisk skada, kränkningar eller 

förödmjukelse. Både kortsiktiga och långsiktiga följder ska beaktas (Vetenskapsrådet, 

2013). Författaren resonerar att studien kan få klinisk betydelse och generera ny kunskap 

inom området. Detta kan i sin tur leda till en ökad medvetenhet och ökad förståelse inom 

Hälso- och sjukvården och ligga till grund för utvecklings- och förbättringsarbeten som 

kommer gynna den äldre patienten i livets slut.        

Som utgångspunkt för god forskningsed ligger individskyddskravets fyra huvudprinciper; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2013). Vad gäller informerat samtycke har författaren säkerställt detta 

genom att samtliga forskningspersoner samt verksamhetschef mottagit muntlig information 

om den tänka studien samt information om att deltagandet var frivilligt och att man när 

som helst under intervjun kunde välja att avbryta utan att förklaring behövde lämnas. Alla 

deltagare fick också information att det bandinspelade materialet endast kommer att 

användas för den tänkta studien, med hänvisning till nyttjandekravet. När de tilltänka 

forskningspersonerna muntligt tackat ja lämnades också en skriftlig information och ett 

skriftligt godkännande lämnades. Vid genomförandet av varje intervju upprepades 

informationen om den planerade studien samt återigen att deltagandet var frivilligt.  

Då författaren själv arbetar på kliniken finns en naturlig och oundviklig kontakt som skulle 

kunna innebära ett negativt maktförhållande. Författaren har övervägt detta men genom att 

ha varit öppen i alla led med information och tydlighet bedömdes att fördelarna överväger 

eventuella obehag. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) kan kännedom vara en 

fördel och skriver att forskaren bör se texten sitt sammanhang och vara medveten om 

forskningspersonernas historia och livsvillkor. Relationen till forskningspersonerna i denna 

studie bedömdes kunna skapa trygghet och en avspänd intervjusituation. Intervjuguidens 

teman var också tydlig och byggde på sjuksköterskans upplevelser och innehöll inga teman 

som kunde uppfattas som kritiska mot den intervjuade personen. För att ytterligare skapa 

trygghet samt för att undvika eventuella obehag har författaren dels lagt stor vikt vid att 

säkerställa att forskningspersonernas identitet inte har kunnat eller kan röjas för 

utomstående. Författaren frågade endast om förnamn samt ålder och vid transkriberingen 

ersattes namnet med en siffra och dels förvarades intervjumaterialet på ett tryggt sätt med 

hänsyn till konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2013).  
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RESULTAT 

Under analysprocessen har två kategorier och sex underkategorier växt fram som 

författaren anser på ett tydligt sätt beskriver sjuksköterskornas upplevelser av vården av 

äldre personer i livets slut på akutvårdsavdelning och som väl stämmer överens med 

studiens syfte. Resultatet presenteras under respektive kategori och kommer att förstärkas 

av citat från de transkriberade intervjuerna (Tabell 2). 

Tabell 2. Sammanställning av resultatet   

Koder  Underkategori  Kategori  

Arbetslivserfarenhet och 

kompetens 

 

Kunskap och intresse  

Erfarenhet och kompetens  

 

 

Kommunikation, kompetens 

och erfarenhet  Relationen till den döende 

patienten 

 

Kommunikation mellan 

vårdpersonalen 

 

Relationen mellan läkare, 

sjuksköterska och närstående 

Kommunikation, relation 

och samarbete 

Vårdplaner i akutsjukvården 

 

 

 

Dokumentation inom 

akutsjukvården 

 

 

 

 

 

 

 

Hinder för det goda 

omhändertagandet  

Omvårdnaden av de döende 

äldre 

Omvårdnad inom 

akutsjukvården 

Miljön på 

akutvårdsavdelningen 

 

Tidsbrist och resurser 

 

 

Organisation och miljö 

Fokus på symtom hos äldre 

 

Vi talar inte samma språk 

Samsyn och enighet 

 

Samtliga sjuksköterskor som intervjuades upplevde att vården av äldre personer som 

befann sig i livets slut på akutvårdsavdelning kunde vara problematisk. Efter att ha 

analyserat resultatet framstår de enskilt största anledningarna till denna upplevelse vara 

brist på samsyn och enighet vad gäller den palliativa vården, brister i kommunikation, 

relation och samarbete. Akutvårdsavdelningens specifika miljö och 

arbetsflöde/arbetsbelastning lyftes också fram som hinder för det goda omhändertagandet 

av den döende. Överlag upplevde sjuksköterskorna att läkarna visade lite eller inget 

intresse om vården av äldre döende patienter och man upplevde också att läkaren saknade 

kunskaper inom palliativ vård och äldrevård. Att utsätta döende patienter för 

provtagningar, kontroller, behandlingar och undersökningar väckte olust och missnöje från 
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samtliga sjuksköterskor och väckte många tankar om etik och värdighet. Sjuksköterskorna 

fick under intervjuerna också möjlighet att beskriva sina upplevelser av att vårda akuta 

tillstånd samtidigt som man på akutvårdsavdelningen vårdade äldre patienter i livets slut 

och det framgick att de äldre döende patienterna sågs som en naturlig del i akutsjukvården. 

De intervjuade sjuksköterskor förmedlade en klar bild över hur vården borde bedrivas för 

de äldre i livets slut. 

 

Kommunikation, kompetens och erfarenhet 

Kommunikation, relation och samarbete 

Under analysprocessen växte kommunikation och relation fram som ett område som 

sjuksköterskorna ansåg vara problematiskt. Några sjuksköterskor upplevde att patienten 

inte tillfrågades eller informerades av läkaren om den planerade vården.                   

Personen tillfrågades inte heller hur han eller hon såg på sitt slut och om eventuella 

önskemål och sjuksköterskorna ansåg därmed att patienten inte var delaktig i sin vård.                            

En sjuksköterska upplevde att hon tyckte att man ofta pratade över patientens huvud och 

istället vände sig till de närstående.  

Många sjuksköterskor upplevde brister i kommunikationen mellan läkare och de 

närstående. De ansåg att information till närstående var en förutsättning för att 

omhändertagandet av den sjuke skulle bli bra men också för att ge närstående 

förutsättningen att bearbeta och förhålla sig till det kommande dödsfallet.  

 

”Jag har suttit med när överläkare har haft samtal med närstående och de har informerat 

på ett väldigt bra sätt och dem har fått bearbeta det och ställa frågor och det är så det ska 

vara. Det kan bli jobbigt när anhöriga inte är förberedda, när de inte förstår varför vi inte 

gör något, eller de upplever att vi inte gör något. Dem tror att patienten kommer att bli bra 

och kommer gå härifrån…och alla…även läkarna vet…men det är ingen som vågar säga 

något…och då kommer det ju som en jättechock” 

 

Att träffa eller prata med anhöriga en tid efter ett inträffat dödsfall var enligt en 

sjuksköterska sällsynt men upplevdes som positivt eftersom det väckte tankar och gav 

möjlighet till reflektion. Sjuksköterskan beskrev en situation där dottern till en avliden 

patient kom upp till avdelningen en kort tid efter dödsfallet och talade om att hon kände sig 

besviken på vården och att modern dog.  

 

”Hon hade nog inte förstått att hjärtsvikt var dödligt…..och kanske var det vi som var 

otydliga, jag vet inte………men hon hade haft flera samtal med doktor och så men det hade 

troligtvis inte gått upp för henne. Och det gick väl inte upp för henne förrän mamman 

faktiskt var död” 
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Några sjuksköterskor uttryckte att relationen till anhöriga ibland kunde vara svår. Till 

exempel upplevedes det svårt att skapa en relation när patienten eller de anhöriga talade ett 

annat språk och det var svårt att göra sig förstådd eller att förstå. Relationen till anhöriga 

kunde också försvåras av att man upplevde att de närståendes förhållande sinsemellan var 

komplicerat. Många av sjuksköterskorna upplevde att man la ner mycket tid på att 

informera anhöriga och försöka lindra deras oro.  

 

”……sedan tycker jag att man måste vara väldigt lyhörd för de anhöriga som sitter hos 

patienterna. Ibland så vill de ju att man ska ge mer läkemedel än vad jag själv tycker att 

det krävs med den bedömningen man gör efter sin erfarenhet. Och då kan man behöva 

förklara detta flera gånger, att någon som då kanske inte är kontaktbar men att man ändå 

kan uppleva smärtstimuli och så, eller oro under täcket. Man kan ju hjälpa de anhöriga 

genom att säga att det faktiskt inte ser ut som han har ont eller är orolig men om ni märker 

att det är ryckningar någonstans eller ja sånt….då kan det vara ett tecken….kalla då på 

oss, så vi kan komma och observera det” 

 

Även kommunikation inom personalgruppen togs upp under intervjuerna, en sjuksköterska 

uttryckte att det kändes skönt att kunna prata med sina kollegor så att man inte tog med sig 

sina tankar hem. En annan sjuksköterska efterlyste handledning där man kunde diskutera 

både etiskt svåra situationer och lyfta olika omvårdnadsfrågor.  

Några sjuksköterskor upplevde brister i läkarnas dokumentation och ibland saknades 

dokumentationen helt. Sjuksköterskorna uppgav även att de saknade en dialog mellan 

läkaren och sjuksköterskan och ansåg att det var lättare att motivera sig att utföra 

ordinationer om man visste hur läkaren resonerade och tänkte. 

 

”Läkarkåren……jag vet inte riktigt hur de tänker! Jag skulle gärna vilja sätta mig ner med 

en doktor och verkligen ha en dialog om hur du tänker här. Jag skulle gärna veta hur dem 

tänker, varför vill du nu att det här Cefotaximet fortfarande ska ges tre gånger om dagen, 

alltså…..tror du att patienten överlever eller tror du att han piggar på sig” 

 

Erfarenhet och kompetens 

De intervjuade sjuksköterskorna ansåg att många läkare inom akutsjukvården saknade 

förmågan att bedöma var i livet personen befann sig, vilka resurser och möjligheter som 

personen hade. Flera sjuksköterskor upplevde att läkarna inte visade intresse för den 

palliativa vården och vården av de äldre, liksom att de inte tog lärdom av inträffade 

händelser och vårdsituationer.  En sjuksköterska uttryckte känslan av att vissa beslut 

rörande de äldre i livets slut inte var tillräckligt underbyggda.  

 

”Jag frågade en av våra doktorer en gång hur han tänkte om den här patienten……han 

var övertygad om att det fanns en chans…..då kände jag att då är vi inte på samma planet, 

för jag såg ju att den här patienten tar ju sitt sista andetag imorgon och det gjorde han. 

Men han avslutade med en antibiotikabehandling” 
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Sjuksköterskorna beskrev läkaren som inte närvarande, som sällan träffade patienten och 

en sjuksköterska sa att läkaren aldrig efterfrågade hur det gick efter att personen hade 

avlidit. Hon drog därför slutsatsen att läkaren inte heller lärde sig något av händelsen. 

Sjuksköterskorna förmedlade också en bild av att överläkaren lämnade över för mycket 

ansvar till underläkaren och inte fanns tillgänglig för denne i den mån det skulle behövas. 

 

”Sedan det här med att det är en akut internmedicinsk avdelning gör att det är…….om 

man inte har någon som är direkt specialiserad av läkarna menar jag då, så är det väldigt 

svårt att bedriva ett utvecklingsarbete när det gäller omhändertagandet av patienter i 

livets slutskede för det är ingen som riktigt…….utan att vara elak nu skulle jag vilja säga, 

kanske tycker eller intresserar sig riktigt för det……det absolut viktigaste är ju att 

överläkarna tar detta som en…….likaväl som man är kardiolog eller allmänmedicinare 

eller någonting och har sina områden så ska detta ständigt finnas med som en del av 

kunskapsområdet och det gör det inte idag!” 

 

Under intervjuerna uttryckte sjuksköterskorna också att det fanns ett behov av läkare med 

kompetens inom geriatrik och palliativ vård på akutvårdsavdelningen. En möjlighet för 

läkarna att utvecklas föreslogs också kunna vara att prata med andra läkare som hade 

palliativ kompetens och/eller erfarenhet inom geriatriken.  

Även utbildning och kompetensutveckling för hela vårdteamet efterfrågades. 

Sjuksköterskorna menade att ökade kunskaper inom palliativ vård och vård av äldre skulle 

öka möjligheterna för akutvårdsavdelningen att arbetar mot samma mål, med samma 

metoder och filosofi. Under intervjuerna beskrevs upplevelsen att vården av döende äldre 

personer inte var i fokus på akutvårdsavdelningen av flera sjuksköterskor. 

 

”Jag tycker att det känns som att man inte är i kapp med den palliativa vården på något 

sätt, man utvecklar så mycket annan vård, akutvård och PM och allt ihop men just det har 

man väl tappat. Det har inte varit i fokus” 

 

Flera sjuksköterskor talade om arbetslivserfarenhet som kom efter flera års arbete på 

närsjukvårdskliniken som generellt har en stor andel av äldre patienter. En sjuksköterska 

ansåg att arbetslivserfarenheten hade genererat i kunskaper om de äldre och att hon därför 

upplevde sig trygg i sitt arbete trots att hon inte hade specifik utbildning inom varken 

geriatrik eller palliativ vård. De intervjuade sjuksköterskorna uttryckte att deras erfarenhet 

av vård av äldre i livets slut gett dem kunskaper och trygghet i sitt arbete. De upplevde 

också att denna erfarenhet hjälpte dem att bedöma var i livet patienten befann sig. Samtliga 

sjuksköterskor uppgav att de många gånger kunde uppfatta att patienten var döende i ett 

betydligt tidigare skede jämfört med läkaren. 
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”Vet du vad jag tror det handlar om lite grann, att om doktorerna hade stått och skött 

dessa patienter och sett dem och tagit i dem, alltså behandlat dem och skött om dem 

kroppsligen, då tror jag att de hade tänkt efter lite mer. För de går ju bara in och ställer 

sig i dörröppningen och tittar på patienten. Det är ju inte det här som vi känner att 

armarna försvinner och kroppen försvinner, det här som är på väg när man……vi ser 

skillnaden…...vi kan nästan säga att det handlar om timmar eller dagar. Men det kan inte 

dem för de ser på datorn och läser i journalen att patienten är si och så sjuk och så tittar 

de på dem i två minuter……och sen tycker dem…… äsch vi fortsätter med antibiotika och 

sen går dem. Det är inte dem som sprutar in det i den där lealösa och kalla armen” 

 

Hinder för det goda omhändertagandet  

Dokumentation inom akutsjukvården 

Sjuksköterskorna fick under intervjuerna möjlighet att beskriva sina upplevelser av att 

vårda akuta tillstånd på akutvårdsavdelningen samtidigt som man vårdade äldre i livets slut 

och samtliga ansåg att de äldre döende patienterna var en naturlig del i vården. Men de 

uttryckte att otydliga mål med åtgärder och behandling samt frånvaro av vårdplaner utifrån 

en helhetssyn av patienten gjorde det svårt att bedriva en god vård i livets slut. 

Sjuksköterskorna efterfrågade också ett bättre samarbete genom hela vårdkedjan. Det 

ansågs gynna patienten att slippa många och långa inläggningar. En sjuksköterska påtalade 

att patienten alltid träffade olika läkare vid vårdkontakt och upplevde det negativt för 

helhetsbilden.  

 

”Många gånger saknas en helhetsplan, både från kommun och här inne från oss. Man 

behandlar, ja man behandlar alla lite som att det skulle kunna gå att bota alla. Alla är ju 

inte kurerbara så att säga…..utan det skulle behövas en bra plan så att det inte blir så 

många inläggningar de sista månaderna eller året eller veckorna eller vad det nu kan 

vara. Så att de kan få lugn och ro hemma, smärtstillning hemma, lugn hemma. Det beror 

kan jag tycka på, att vi byter för mycket läkare varje vecka. Där är liksom ingen som har 

en helhetsbild här……eller orkar ta sig en helhetsbild egentligen” 

 

Några sjuksköterskor beskrev att omhändertagande av den döende patienten upplevdes 

bättre när det var uppenbart att patienten var döende eller när patienten övertogs från en 

annan klinik, där det redan fanns en tydlig vårdplan för avdelningsläkaren att följa.  

En sjuksköterska uppgav att akutvårdsavdelningens policy med direktinläggning av 

närsjukvårdspatienter var gynnsamt och en god vård för den äldre patienten. 

Sjuksköterskan resonerade att den äldre inte behövde åka de extra milen till de närliggande 

storsjukhusen och tillbringa många och långa timmar på akuten. 

Omvårdnad inom akutsjukvården 

Sjuksköterskorna i studien beskrev också sina upplevelser av vad de ansåg vara en god 

vård och omvårdnad, och vad de ansåg inte vara en god vård. En sjuksköterska uppgav att 

hon alltid strävade efter att vara delaktig i omvårdnaden av de döende patienterna. Hon 
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kände sig otrygg när det till exempel arbetade en vikarie som inte kände patienten så väl 

eller när omvårdanden inte utfördes mjukt och respektfullt. 

 

”Nyligen så hade jag hand om en patient som var döende och då kände jag liksom att då 

gick jag och hämtade en annan kollega när jag vill ha hjälp i sängen och rätta till och 

kolla blöjan och så, det gjorda jag. Jag tyckte att de andra händerna inte var så mjuka och 

det är inget man kan tackla precis inne i den situationen och kanske inte överhuvudtaget” 

 

 

Några sjuksköterskor upplevde omvårdnaden som god och att omvårdnadspersonalen var 

duktiga med att använda tryckavlastande madrasser, att ge munvård och vända patienterna. 

Några sjuksköterskor upplevde brister i omvårdnaden, bland annat med munvård och 

vändningar.  

 

”Sedan så tycker jag personligen att det är väldigt noga runt patienterna och att man 

kanske upplever att patienterna inte är vända tillräckligt ofta eller att man inte gjort 

munvård tillräckligt ofta och ja, jag tycker att det är det sista vi kan ge en människa i livet 

det goda omhändertagandet” 

 

En sjuksköterska uttryckte också att man borde vara mer flexibel när det gällde 

omvårdnaden av de döende patienterna och inte rutinmässigt utföra vissa moment. Hon 

framförde önskemål om att omvårdnaden borde lyftas och diskuteras mer, till exempel om 

en patient var döende så borde man utifrån varje enskild patient ta ställning till om det är 

nödvändigt att göra en helavtvättning i sängen. För att minimera påfrestningarna för den 

döende kanske räcker det att just den här patienten har en ren skjorta, att det är torrt i 

sängen och att man gör munvård. Sjuksköterskan uppgav dock att hon upplevde att det var 

ett känsligt ämne då det ofta togs som kritik och ledde till att vårdpersonalen gick i 

försvarsställning. 

Andra exempel på ”dålig” omvårdnad enligt sjuksköterskorna, var att skicka döende 

patienter på undersökningar som inte ledde någonstans, eller situationer där läkaren gav ett 

osäkert intryck och beslut dröjde liksom läkemedelsordinationer. Detta ledde till irritation 

samt att omvårdnaden och patienten blev lidande. Sjuksköterskorna upplevde att detta var 

vanligt förekommande framför allt på jourtid. 

Organisation och miljö 

Flera sjuksköterskor berörde under intervjuerna den fysiska miljön på 

akutvårdsavdelningen. Det ansåg bland annat att det fanns för få enkelsalar och 

sjuksköterskorna upplevde det som oetiskt att vårda den döende patienten på en stor sal.  

En sjuksköterska uppgav dock att hon kunde se fördelar med att vårda den döende på en 

större sal. Hon resonerade att stress och tidsbrist kunde göra att man undvek att gå in på 

den mindre salen och att det var mer sannolikt att man oftare gick in på den större salen 

och hon upplevde därför att den döende patienten blev påtittad oftare.  
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Ett fåtal sjuksköterskor uppgav att de stundtals upplevde att det kunde vara svårt 

känslomässigt att växla mellan vården av de relativt pigga patienterna och dem som var 

döende eftersom det krävdes en känslomässig omställning som upplevdes påfrestande.   

 

 

 

”Som sjuksköterska är det jättesvårt att växla mellan de här sinnesstämningarna, du är 

inne på den här pigga salen och du skojar och har trevligt med patienterna och man vet att 

de ska gå hem och nästa sekund så ska du gå in på salen där det ligger en döende 

människa och då måste du inta en helt annan sinnesstämning, där du ska möta de anhöriga 

och den döende patienten på ett bra och fint sätt och på ett värdigt sätt. Den här 

skiftningen mellan de här två tycker jag kan vara påfrestande för en själv” 

 

 

Många av de intervjuade sjuksköterskorna upplevde att stress och tidsbrist hindrade 

omvårdnadsarbetet och ett bra omhändertagande av både patient och närstående. Tidsbrist 

och mycket ny personal uppgavs också kunna leda till brister i omvårdnaden och att rutiner 

glömdes bort eller missades. Flera av de tillfrågade uttryckte att de upplevde det 

otillfredsställande när det inte kan ägna den döende eller de anhöriga tillräckligt med tid 

och omtanke.  

 

 

”Ibland känner man ju liksom att man får göra val hur mycket tid man kan ägna detta och 

sedan samtidigt vet man att två ska ha antibiotika och en ska ha Furix och det kommer en 

ny patient från akuten. Alltså det är hela tiden den processen vi lever i” 

 

En sjuksköterska angav att tidsbristen och stressen var särskilt jobbig när man visste att 

den döende var ensam på salen utan några närstående närvarande. En annan sjuksköterska 

önskade att de närstående var mer delaktiga i omvårdanden, men uppgav samtidigt att den 

stressiga situationen ibland orsakade att man missade eller glömde bort att fråga om de 

ville vara delaktiga. 

Samsyn och enighet 

Under samtliga intervjuer framkom att sjuksköterskorna upplevde brist på samsyn och 

enighet inom vårdlaget särskilt när det gällde vården av de döende äldre patienterna. En av 

sjuksköterskorna beskrev det som att omvårdnadspersonalen och medicinskt ansvariga 

”står på olika nivåer” och en annan som att ”man talade olika språk”. Bristen på samsyn 

och enighet uppgavs orsaka meningsskiljaktigheter mellan läkare och sjuksköterskor samt 

skapade olust för sjuksköterskan. Samtliga sjuksköterskor uttryckte att det bar emot att 

utsätta patienten för provtagningar, kontroller, behandlingar och undersökningar i ett läge 

när sjuksköterskan ansåg att det inte längre var etiskt försvarbart. 

 

”Man har ju varit med om att gå in och det sista man gör innan patienten tar sitt sista 

andetag har man tagit ett blodprov och det mår man inte bra av..….fast man har påpekat 

det kanske i ett par dagar att……så den biten är jag inte nöjd med” 
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Flera sjuksköterskor beskriver vården av de döende äldre som konfliktfylld och upplevde 

att läkaren har svårt att ta beslut om palliativ inriktning samt att avsluta och stoppa 

behandlingar och kontroller när man väl valt riktning. 

 

”Kommer en patient in med pneumoni och är 87 år gammal och har en cancerdiagnos så 

behandlar man pneumonin och sen går man vidare, man ser inte till helheten. Jag saknar 

att man inte ser helheten. Man ser symtomet, provsvaret, röntgensvaret men inte patienten 

i sitt sammanhang” 

 

Många av sjuksköterskorna påtalade att de upplevde att vården av de döende äldre 

patienterna hade ett medicinskt fokus och att läkarna saknade en helhetssyn på patienten. 

 

”Doktorerna är här och nu, de tänker inte som vi och ser i ett längre perspektiv och ser 

helheten. De tittar på en liten del, symtomet för stunden” 

 

Några sjuksköterskor tryckte på att arbetet med den äldre döende patienten borde påbörjas 

redan på akuten med en dialog med patient och dennes närstående för att ta reda på vilka 

förutsättningar och resurser den sjuke har som ett led i en första grovplanering.  

 

”När patienten kommer in på akutavdelningen här så tycker jag att det är så väldigt ofta 

som man fokuserar på precis aktuellt symtom utan att binda ihop det med själva 

människans anamnes och historia och så” 

 

Sjuksköterskorna upplevde generellt att för många dagar hann passera innan det fanns en 

tydlig plan. Enligt sjuksköterskorna kunde det leda till omvårdnadsinsatser som inte var 

relevanta till patientens faktiska omvårdnadsbehov. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Författaren anser att valet av metod var relevant då studiens syfte var att få fram 

sjuksköterskornas upplevelser. Enligt Kvale och Brinkman (2009) är en kvalitativ 

forskningsintervju lämplig när syftet är att försöka förstå världen från forskningspersonens 

synvinkel och dennes livsvärld. Att intervjuerna byggde på en semistrukturerad 

intervjuguide ökar studiens tillförlitlighet, liksom att samma frågor ställdes till samtliga 

forskningspersoner och i samma ordning. Utifrån intervjuguidens teman kunde sedan 

forskningspersonerna tala fritt och följdfrågorna användes för att föra samtalet framåt och 

för att få fram djupare information. Varje intervju avslutades också med att fråga om det 

var något mer dem ville berätta, med syfte att samla upp eventuella tankar som väckts 

under intervjuerna. Valet att utföra intervjuerna på forskningspersonernas arbetsplats, vid 
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en tidpunkt som anpassades efter deras arbetstider gjorde att dem inte behövde avsätta sin 

fritid eller känna att de försakade sitt arbete. En svaghet i studien kan dock ha varit 

författarens ovana att intervjua. Genom att utföra två testintervjuer har möjlighet getts att 

träna intervjutekniken. På så sätt har författaren försökt begränsa effekten av bristerna. 

Testintervjuerna fungerade också som en kontroll av intervjuguidens hållbarhet vilket ska 

ses som en styrka i arbetet.  

Valet att använda ett strategiskt urval för intervjuerna anser författaren vara korrekt då 

målet var att få en rik och djup kunskap. Författaren anser att urvalet är en styrka i studien 

då sjuksköterskorna som valdes hade både kortare och längre arbetslivserfarenhet från 

yrket, vilket gav en bra spridning. Enligt Malterud (1993) kan ett slumpmässigt urval leda 

till att material samlas in som inte är relevant till studiens syfte. Att ha känndedom om 

problemområdet och fältet är en förutsättning vid just urvalet för att säkerställa att 

relevanta forskningspersoner tillfrågas. En svaghet med studien kan dock vara att det var 

för få deltagare i studien och att endast en av forskningspersonerna var av det manliga 

könet. Att intervjua fler personer skulle kunna genererar i ytterligare material men också 

att intervjutekniken skulle bli säkrare. Att intervjua fler män skulle vara intressant med 

tanke på den kvinnliga dominansen inom vårdyrket. 

Analysprocessen har beskrivits tydligt, både i text och med tabell och stärker studiens 

tillförlitlighet. Alla intervjuerna transkriberades ordagrant efter varje intervju för att 

säkerställa att författaren skulle minnas olika ansiktsuttryck och kroppsspråk. Penna och 

papper användes sparsamt för att undvika att uppfattas som ofokuserad och för att inte 

missa värdefull information. Mycket tid lades både på transkriberingen samt på att läsa 

igenom materialet, vilket resulterade i god kännedom om texten. Dessutom blev författaren 

medveten om storleken på de meningsbärande enheterna. Viktig information kan missas 

vid för stora meningsenheter då de kan innehålla flera företeelser och för små enheter 

riskerar att fragmentera innehållet. I båda fallen kan viktig information missas (Graneheim 

& Lundman, 2004). Mycket tid lades ner på detta moment samt på kategoriseringen. Bland 

annat klipptes alla enheterna ut för att enklare överblicka, sortera och flytta mellan 

kategorierna. Noggrannheten är en av styrkorna med studien. Under analysprocessen 

kunde dock författaren se fördelar med att ha varit ytterligare en medhjälpare vid 

sorteringen och kategoriseringen av texten. Man kunde då ha fört en diskussion om var de 

olika enheterna hörde hemma.  

 

En aspekt som bör lyftas är det faktum att samtliga intervjuer utfördes på författarens 

arbetsplats. Även om det var på tre olika vårdavdelningar så var författaren bekant för alla. 

Enligt Kvale och Brinkman (2009) uppstår det alltid en maktsymmetri vid 

intervjusituationer vilket kan innebära att den intervjuade kan uppleva sig vara i underläge 

och till exempel försöker berätta det den tror forskaren vill höra. Författaren har försökt att 

undgå detta genom att vara medveten om fenomenet och varit tydlig med att informera om 

studiens syfte och inte några av de teman som användes i intervjuguiden syftade till att på 

något sätt bedöma forskningspersonens kunskaper. Författaren bedömde att relationen till 

forskningspersonerna istället skapade trygghet och gjorde intervjusituationen mer avspänd. 

Enligt Kvale och Brinkman (2009) är kännedom om fältet och vissa förkunskaper inom 

området viktigt för att förstå forskningspersonernas upplevelser. Även Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) beskriver att det kan vara en fördel om forskaren är medveten 

om forskningspersonernas historia och livsvillkor och texten bör ses i sitt sammanhang.  
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Resultatdiskussion 

Sjuksköterskorna i studien ansåg att de döende äldre personerna var en självklar del i 

akutsjukvården. De förmedlade en bild av hur den palliativa vården borde bedrivas och gav 

uttryck för frustration och uppgivenhet över den problematik som vården av de äldre i 

livets slut kunde medföra. Dessa faktorer och hinder prestenterades i två kategorier 

”Kommunikation, kompetens och erfarenhet” samt ”Hinder för det goda 

omhändertagandet”. Kategorierna kan tolkas både som positiva och negativa, vilket inte 

har varit författarens avsikt. I detta avsnitt ämnar författaren diskutera resultatet av 

sjuksköterskornas upplevelser.  

 

Den medicinska utvecklingen har lett till att människan idag lever allt längre. Dock på 

bekostnad av att istället lida av kroniska sjukdomar och nedsättningar i funktion och 

kognition. Det gör dem därför skörare jämfört med yngre eller medelålders och döden är 

för många äldre en långsam och utdragen process (Socialstyrelsen, 2006, 2013). 

Utredningar har pekat på att de äldre har upprepade vårdperioder på sjukhus, bland annat 

visade Socialstyrelsens kartläggning att upp emot var tionde patient lades in på sjukhus 

minst två gånger den sista månaden i livet (Holm & Richardsson, 2013). Syftet med denna 

studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vården av äldre personer i livets slut 

på akutvårdsavdelning. Då akutsjukvården generellt är uppbyggd kring rutiner och med 

fokus på bot kan det tänkas försvåra ett palliativt synsätt och en personcentrerad vård. 

Vården och sjukhusavdelningarna idag blir också alltmer specialiserade och hälso- och 

sjukvården styrs av ett ekonomiskt tänk och strävar mot en mer effektiv och slimmad 

organisation. Stort fokus riktas mot att korta vårdtider och för den äldre multisjuka 

personen kan det innebära att symtomet för stunden sätts i fokus och när behandlingen är 

given blir han eller hon utskriven. Att sjukvården inte ser till hela personen utan bara till en 

liten del kan få konsekvenser för den äldre personen som till exempel snabba 

återinläggningar och många vårdtillfällen. För vårdpersonalen kan brist på personal, 

resurser och en ständig jakt på sängplatser innebära stress och olust.  

Sjuksköterskorna i studien upplevde att läkarna inte följde med i utvecklingen mot den allt 

äldre befolkningen och vården på akutvårdsavdelningen upplevdes inte heller vara 

fokuserad på de äldre. Vården bedrevs istället utifrån generella behandlingsrutiner och med 

fokus på huvuddiagnos, snarare än efter en personcentrerad vård. Enligt Socialstyrelsen 

(2012) är detta synsätt inte realistiskt. I ”Värdig vård i livets slut” (SOU 2001:6) anges att 

palliativ vård bör omfatta alla patienter i livets slutskede oavsett vilka diagnoser 

patienterna har och oavsett var de vårdas. Vården som bör bedrivas utifrån en palliativ 

vårdfilosofi är inte knuten till specifika platser eller byggnader, således ska den äldre 

personen i livets slut kunna få vårdbehovet tillgodosett också på en akutvårdsavdelning. 

Varje person som befinner sig i livets slut, ung eller gammal ska också mötas av en 

yrkesutövare som har grundläggande kompetens i palliativ vård och vården i livets slut ska 

prioriteras lika högt som akutvård och kurativ vård (Jakobsson, 2007).  

Den palliativa vårdfilosofin som innebär att vården bedrivs utifrån en helhetssyn, beaktar 

personens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov, är en förutsättning för god 

palliativ vård. Parish et al. (2006) studie visar dock att äldre inte får vård enligt denna 

filosofi. I tidigare studier har det framkommit olika faktorer som upplevdes hindra 

sjuksköterskan att ge en god vård i livets slut, exempelvis brist på tid, resurser, enkelsalar 

och samarbete. Men även kommunikation och organisation och arbetsledning utgjorde 

hinder. Nordgren och Olsson (2004) menar att det ofta saknas tydliga riktlinjer inom 

akutsjukvården för att vårda palliativa patienter. Även det faktum att man inom Hälso- och 
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sjukvården inte är överens om begrepp och termer gör att palliativ vård kan få olika 

innebörd för olika personer och försvåra ett bra omhändertagande av den döende.  

 

Vård på sjukhus riskerar alltid att begränsa den döendes möjligheter till självbestämmande 

och sjuksköterskan spelar en avgörande roll för patientens upplevelse av livskvalitet. 

Sjuksköterskans arbete påverkas dock av samarbetet mellan andra professioner. I denna 

studie framkom att sjuksköterskorna upplevde att omhändertagande blev bättre och kändes 

lättare när det var tydligt för alla parter att den äldre var döende. Sjuksköterskorna uppgav 

också att omhändertagandet blev bättre när det fanns en tydlig vårdplan från andra klinker 

som till exempel onkologen. Tidigare studier har också visat på att en god död lättare kan 

tillgodoses om alla personer som arbetar runt den döende och patienten själv och dennes 

närstående är införstådda med sjukdomens förlopp och den annalkande döden (Thompson 

& McClement, 2006).  

 

Sjuksköterskorna i studien uppgav att det var en självklarhet att patienten och dennes 

närstående skulle informeras om vårdplan, prognos och vilka möjligheter som fanns. De 

upplevde dock att läkarna inte kunde tillgodose detta i den mån som de önskade. I de fall 

information var given saknades ofta dokumentation om samtalet och vilken information 

som var given. Sjuksköterskorna upplevde stora brister på akutvårdsavdelningen gällande 

kommunikation och information, både inom personalgruppen men även utåt till patient och 

närstående. Författaren anser att akutsjukvården har en bit kvar när det gäller att uppnå 

Socialstyrelsens krav som är att den palliativa vården och vården av de äldre ska utformas i 

samråd med patienten och dennes närstående (Socialstyrelsen, 2004 och 2013). Resultatet 

pekar på att akutvårdsavdelningen saknar rutiner för ett personcentrerat arbetssätt. 

Kunskapen eller insikten saknas också om de fyra hörnstenarnas betydelse för att kunna 

tillgodose en god omvårdnad och ett bra omhändertagande i akutsjukvården.  

 

Det åligger läkaren att genomföra ett brytpunktssamtal med patienten och dennes 

närstående när vården ändrar riktning från botande till lindrande vård eller övergår från 

tidig palliativ fas till sen. Det är av stor vikt att snabbt inleda en dialog om önskemål men i 

studien framgick att flera sjuksköterskor upplevde att samtalet inte kom eller att läkaren 

väntade för länge och kom i ett läge när personen var döende inom dagar eller timmar. 

Sjuksköterskan fyller en viktig funktion när det gäller att förklara och vid behov upprepa 

information samt att stötta den döende och dennes närstående. Närstående som får 

information har troligen mer kunskap om situationen. Med rätt förutsättningar kan de bli 

mer delaktiga i vården, känna sig tryggare och bli mer positiva trots att deras närstående är 

döende. De närståendes möjlighet till brytpunktssamtal och information är också viktig då 

det påverkar upplevelsen av den fortsatta vården och är en viktig del i sorgeprocessen efter 

att den närstående avlidit. För den döende personen kan information och kunskap påverka 

möjligheten att själv bestämma och ge frihet att styra över den sista tiden i livet vilket kan 

vara avgörande för upplevelsen av livskvalitet. 

 

Information om sjukdom och prognos är en förutsättning om patienten ska få möjlighet att 

vara delaktig i sin vård och kunna välja om han eller hon vill förbereda sig inför döden. All 

vårdpersonal har ett stort ansvar att informera patient och anhöriga. Tidigare studier 

exempelvis Mitchell et al. (2009) och Sachs et al. (2004) har visat på att information om 

situationen och om sjukdomen också tillför kunskaper hos både den döende och dennes 

närstående. Författaren anser att kunskap är det bästa sättet att skapa trygghet, lindra oro, 

öka närståendes upplevelse av god vård och öka förståelsen till sjukvårdens olika val. Utan 

kunskap kan vårdpersonalen till exempel ”pressas” av anhöriga att utföra behandlingar och 
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åtgärder som kanske inte gagnar den döende människan. Under en av intervjuerna gavs ett 

exempel på en situation med en närstående vars moder avlidit på avdelningen och som i 

efterhand gav uttryck för missnöje med vården. Det visade sig i att hon inte hade uppfattat 

att modern var döende, trots att både sjuksköterska och läkare vid flera tillfällen informerat 

om den annalkande döden. Detta exempel visar tydligt på att information till döende och 

närstående kräver lyhördhet av både läkare och sjuksköterska, och visar också hur 

komplext och svårt det är att kommunicera eftersom alla har olika förutsättningar att ta 

emot information men också att ge.  

 

Den palliativa vården som ofta delas in i en tidig fas och i en sen blir tydligt i studien då 

även sjuksköterskorna delade in vården av de döende äldre i två grupper och som enligt 

dem krävde olika handläggningsförfaranden. Kanske är det så att akutvårdsavdelningen 

speciellt måste uppmärksamma och tydliggöra detta, då patienterna som är i ett mycket 

sent palliativt skede kräver en snabbare handläggning och en tydlig vårdplan för att kunna 

tillgodose patientens och närståendes önskemål om bland annat val av dödsplats. 

Sjuksköterskorna uttryckte i studien att läkaren väntade för länge med att inleda en dialog 

och att uppföra en vårdplan. När man väl hade bestämt att patienten exempelvis skulle 

vårdplaneras så var det i ett alldeles för sent skede och sjuksköterskan upplevde att det var 

oetiskt att skicka hem personen som kunde dö närsomhelst. För de personer som också är 

döende men är i en tidig palliativ fas ansåg sjuksköterskorna att det krävdes en mer 

långsiktig planering för att undvika många och långa inläggningar. Men också för att det 

skulle finnas en handlingsplan den dagen personen inte längre kunde kommunicera. 

Sjuksköterskorna i studien efterlyste även hos den här patientgruppen ett tydligt mål med 

vården och tryckte på att läkaren måste efterfråga vad den sjuke vill den dagen man inte 

längre kan behandla. I båda fallen efterfrågades också ett bättre samarbete med kommunen 

och primärvården.                                                 

Flera sjuksköterskor i studien upplevde att sjuksköterskearbetet handlade om att utföra 

läkarens ordination och efterfrågade samarbete och bättre kommunikation med läkaren. 

Författaren anser att obefintlig kommunikation och upplevelsen att inte vara delaktig 

riskerar att göra sjuksköterskorna oengagerade vilket ofrånkomligt drabbar den döende 

patienten och dennes närstående. Sjuksköterskorna efterlyste en dialog och uttryckte en 

önskan att föra diskussioner om behandling och mål med vården som gavs. Inom all 

sjukvård har sjuksköterskan en central roll men för att bedriva en god vård av de äldre 

personerna i livets slut krävs ett teamarbete för att kunna tillgodose den döendes fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella behov.                                                                        

 

Under intervjuerna fick sjuksköterskorna möjlighet att beskriva sina upplevelser av att 

vårda akuta, botbara tillstånd samtidigt som man på avdelningen vårdade döende personer 

och ett fåtal sjuksköterskor uttryckte att de tyckte det kunde vara svårt att växla 

känslomässigt mellan olika sinnesstämningar. De ansåg att det inte var respektfullt att 

skämta och skratta inför den döende på samma sätt som de upplevde att man kunde göra 

med patienterna som vårdades för en botbar akut åkomma. Författaren uppfattade inte att 

de tyckte att det var känslomässigt jobbigt att hantera det faktum att personen var döende 

eller att det var jobbigt att hantera döden i sig, utan att de uttryckte en oro över hur de 

uppfattades av den döende och dennes närstående. Författaren uppfattade sjuksköterskorna 

som trygga med att vara runt döende och döden.  

 

Flera sjuksköterskor påtalade att erfarenheten som kom efter många års arbete med äldre 

och döende gav dem trygghet. Det verkar som att det till viss del kompenserar frånvaron av 

utbildning. Sjuksköterskorna beskrev också att de upplevde att de kunde noterade tecken 
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på att patienten var döende i ett betydligt tidigare skede än läkaren. De upplevde att läkaren 

först timmar eller möjligen någon dag innan dödsfallet verkade förstå att döden var nära 

och då först sattes kontroller ut och behandlingar avslutades. Att utsätta döende patienter 

för provtagningar, behandlingar och undersökningar väckte olust och missnöje från 

samtliga sjuksköterskor och ledde till många tankar om etik och värdighet. I resultatet 

framstår detta område som mycket problematiskt och en källa för etiska dilemman för 

sjuksköterskan. I studien framgick att handledning inte förekom på akutvårdsavdelningen, 

istället försökte sjuksköterskorna prata med varandra när en vårdsituation kändes tung eller 

om man var missnöjd med hur en vårdsituation hanterades, detta för att undvika att man 

tog med sig arbetet hem. Om sjuksköterskan inte får möjlighet att bearbeta sina upplevelser 

och intryck eller får bekräftelse av sina arbetskamrater kan det leda till en känslomässig 

belastning. Socialstyrelsen (2007) skriver att personal som arbetar inom olika vårdformer 

med vård av döende behöver kontinuerlig utbildning, stöd och handledning. Organisation 

och ledning bidrar starkt till möjligheten att förverkliga verksamhetens mål men även för 

arbetstillfredsställelsen och vårdens organisation både kan främja och hindra de mål man 

vill uppnå (Socialstyrelsen, 2007).  

 

Sjuksköterskorna som intervjuades efterfrågade utbildning och kompetensutveckling. 

Författaren anser att all vårdpersonal som arbetar med äldre personer och palliativ vård 

behöver ha kunskaper om det naturliga åldrandet för att kunna se det sjuka, liksom att ha 

kunskaper om de äldres ibland avvikande symtombild. Utan kunskap är det svårt eller rent 

av omöjligt att bedöma och eventuellt åtgärda och utvärdera den äldre personens behov. 

Resultatet i denna studie visade på att sjuksköterskan upplevde att läkaren inte visade 

intresse för den palliativa vården och hade för lite kunskaper om vården av äldre och om 

palliativ vård. När läkaren inte har kunskap eller intresse för vården av döende äldre kan 

konsekvensen bli att symtom som till exempel smärta inte uppmärksammas utan lämnas 

obehandlade. Tidigare forskning har också visat på att sjuksköterskorna anser att läkarna 

inom akutsjukvården har svårt att fatta rätt beslut för den döende patienten och att de 

döende behandlas efter generella behandlingsrutiner (Mohan et al. 2005). Även 

sjuksköterskorna i Nordgren och Olssons studie (2004) uppger att de upplevde att de 

döende patienterna utsattes för onödiga behandlingar och undersökningar som inte ledde 

någonstans och att det bottnade i läkarens rädsla att patienten skall dö. Det är författarens 

övertygelse att kunskapsbristen inom dessa områden bäddar för skiftande uppfattningar 

och den brist på samsyn och enighet som sjuksköterskorna i studien ansåg fanns inom 

Hälso- och sjukvården. Sjuksköterskorna ansåg att utbildning och mer kunskap behövdes 

för att få vårdteamet att arbeta mot samma mål och efter samma filosofi. 

 

Sjuksköterskorna i studien lyfte även fram andra faktorer som ansågs försvåra en god vård 

och ett bra omhändertagande av de äldre döende personerna på akutvårdsavdelningen. 

Bland annat upplevde sjuksköterskorna att tidsbrist, resurser och den fysiska miljöns 

utformning hindrade dem från att utföra en bra omvårdnad och ett bra omhändertagande av 

den döende. Sjuksköterskorna uppgav att det var svårt att avsätta tid för den döende och 

dennes närstående i den omfattning man skulle vilja. Det dagliga arbete på 

akutvårdsavdelningen innefattar ofta moment som är svåra för sjuksköterskan att påverka, 

till exempel mycket administrering av läkemedel, in- och utskrivningar, telefonsamtal, 

tillgodose enkelrumsbehovet, planering och akuta situationer som kräver omedelbar 

uppmärksamhet. Sjuksköterskorna i studien uppgav att detta ofta prioriterades framför tid 

med den döende. Att den döende eller dennes närstående inte får den tid och omvårdnad 

som sig bör på akutvårdsavdelningen får stöd av tidigare studier till exempel Bloomer et al. 

(2013), Casey et al. (2011), Johansson och Lindahl (2011), Mohan, et al. (2005) och Rees 
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et al. (2009). Författaren funderar på vilka konsekvenser det kan få för den döende 

patienten och dennes närstående då en bra palliativ vård bygger på en aktiv helhetsvård 

utifrån den palliativa vårdens fyra hörnstenar. En aktiv helhetsvård innebär att 

sjuksköterskan måste arbeta personcentrerat vilket kräver en relation mellan personen 

vården avser, dennes närstående och sjuksköterskan. En relation är ju också en 

förutsättning om sjuksköterskan ska kunna uppfylla sina förpliktelser att arbeta 

förebyggande och att lindra lidande genom att tidigt upptäcka, noggrant analysera och 

behandla fysiska, psykiska, sociala och existentiella problem. Relationer kan inte komma 

till stånd utan närhet mellan personerna. Bristen på tid riskerar också leda till en alltför 

uppgiftsfokuserad vård som i sin tur kan leda till att sjuksköterskan enbart beaktar de 

fysiska behoven och utlämnar de psykiska, sociala och existentiella.  

 

Precis som i många andra studier upplevs tidsbrist vara en faktor som ständigt återkommer 

när det talas om sjuksköterskeyrket. Författaren ställer sig frågan om tidsbristen alltid är 

verklig eller kan tidsbrist ibland används som ett svepskäl för att på så vis undvika att vara 

nära den döende i känslomässigt tunga vårdsituationer. Nordgren och Olssons studie 

(2004) visade på att sjuksköterskor med mindre arbetslivserfarenhet upplevde vård av både 

akuta tillstånd och palliativa patienter på samma avdelning som bekymmersamt och en 

källa till olust. I denna studie uppgav de mer erfarna sjuksköterskorna att erfarenheten gav 

dem kunskap och trygghet att vårda de äldre döende patienterna. Det kan tänkas att en 

nyutexaminerad sjuksköterska har svårt att göra prioriteringar i sitt arbete och i större 

utsträckning fokuserar på de akuta tillstånden. Den nyutexaminerade sjuksköterskan har 

inte heller samma erfarenhet att vara runt döende och döden och har därför inte fått 

möjlighet att förhålla sig till sina egna känslor om döden och känner sig troligen inte så 

trygga i sin yrkesroll. Detta kan också leda till att sjuksköterskan undviker att vara nära den 

döende och dennes närstående som ett sätt att skydda sig mot de känslor som väcks. 

Sjuksköterskorna med längre erfarenhet har en viktig roll i att stötta och handleda de med 

kortare arbetslivserfarenhet. Det finns ett stort behov av fortsatt forskning inom vård av 

äldre i livets slut generellt, men författaren finner det speciellt intressant om just 

nyutexaminerades upplevelser av vård av döende hamnade i fokus. Kunskapen det skulle 

kunna inbringa kan vara till nytta för både sjuksköterskestudenter och nyutexaminerade 

och göra dem mer förberedda inför mötet med dessa patienter.  

  

Tidigare studier har visat att sjuksköterskan kan uppleva otillfredsställelse och stress när 

idealet av en god död inte matchar verkligheten (Hopkinson et al. 2003; Thompson et al. 

2006) och även Socialstyrelsen (2007) skriver i sin forskningssammanställning att 

personalen upplever att det brister mellan mål och visioner och de resurser som finns för 

att tillgodose en god palliativ vård. Resultatet i denna studie styrker tidigare forskning och 

visar på det angelägna i att lyfta fram och diskutera de faktorer som sjuksköterskan 

upplever hindra en bra vård och ett bra omhändertagande av den döende äldre personen. 

En ökad medvetenhet hos alla är ett steg i rätt riktning. Genom att reflektera, lyssna, lära 

sig av andra, acceptera varandras upplevelser och genom fortbildning kan vi undanröja de 

hinder som till synes kan verka omöjliga att påverka. På så vis kan vi införliva ett palliativt 

förhållningssätt som är mer anpassad till akutsjukvården.  

 

 

Kliniska implikationer 

Den allt äldre befolkningen utgör en viktig anledning till att förbättra och vidareutveckla 

metoder och rutiner som tillgodoser en god vård och omhändertagande av de äldre i livets 

slut på akutvårdsavdelningen. De i studien framkomna resultaten antyder att 
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sjuksköterskorna upplever att vården av de döende äldre inte är tillfredsställande samt att 

vården av de äldre har ett medicinskt fokus på bekostnad av en god omvårdnad. För att 

tillgodose ett bra omhändertagande och en god död krävs en vård som beaktar och ser den 

värdefulla betydelse som de fyra hörnstenarna har för en god palliativ vård. Då studien 

tydligt belyser områden som akutsjukvården behöver fokusera på och aktivt arbeta med 

kan den få stor klinisk betydelse. Professionerna står idag för långt ifrån varandra och ett 

första steg måste vara att börja kommunicera och skapa forum för diskussioner mellan de 

olika professionerna. Studien kan användas som diskussionsunderlag och förhoppningen är 

att den ska leda till en ökad förståelse mellan de olika professionerna och skapa enighet 

och samsyn vad gäller vården av äldre personer i livets slut.   

 

 

Slutsats  

Sjuksköterskorna i studien ansåg att de äldre döende personerna var en naturlig del på 

akutvårdsavdelningen men lyfte samtidigt fram olika hinder som de upplevde försvårade 

arbetet och möjligheterna att ge en god vård och omvårdnad till den äldre döende personen 

och dennes närstående. Sjuköterskorna upplevde att de måste strida för patienten för att 

denne inte ska utsättas för vad sjuksköterskan anser är överbehandling. Otydliga riktlinjer 

eller snarare samma riktlinjer för alla oavsett ålder och diagnos, otydlig eller ingen 

dokumentation samt otydliga eller inga beslut alls skapar osäkerhet hos sjuksköterskan och 

är en grogrund för konflikter med läkaren. Resultatet visar på att risken för konflikter kan 

minskas om sjuksköterskan känner sig delaktig i vården av den döende äldre personen och 

om sjuksköterskan känner till läkarens resonemang och tankar bakom besluten och 

ordinationerna. Samarbete är en viktig hörnsten i den palliativa vården och författaren tror 

att just samarbete är något som akutvårdsavdelningen måste arbeta aktivt med för att 

motverka kollision mellan läkare och sjuksköterskor.                                                                                                          

 

Författaren gör bedömningen att de förutsättningar som råder på akutvårdsavdelningen kan 

utgöra en källa till olust och otillfredsställelse för sjuksköterskorna då deras bild av en god 

vård i livets slut inte alltid stämmer överens med verkligheten. De hinder som upplevs är 

till viss del en organisatorisk fråga men handlar också om sammarbete, kommunikation, 

synsätt och etik. Studien visar på att det finns ett stort behov av utbildning och möjlighet 

till regelbunden handledning för all vårdpersonal. Författaren anser att det är viktigt att det 

råder konsensus kring de olika begrepp och termer som används inom den palliativa 

vården och ett sätt att åstadkomma detta är genom utbildning och handledning. En annan 

viktig effekt av kompetenshöjning och möjlighet till samtal är att det kan öka förståelsen 

för sjuksköterskans upplevelser, mellan de olika professionerna och mellan de olika 

vårdgivarna.  

 

Den palliativa vården bygger på hospicefilosofin och kanske är det just detta som är en del 

av problemet? Kanske behöver vi utarbeta ett arbetssätt där hospicefilosofin mer anpassas 

efter akutsjukvårdens förutsättningar och speciella miljö. Sjukhusvärlden som är 

traditionsbunden och de många hinder som framkommer i studien kan inge en känsla av att 

det är svårt att åstadkomma förändring. Författaren hoppas att studiens resultat kan ligga 

till grund för ett utvecklings- och förbättringsarbete med syfte att införliva det palliativa 

synsättet även i akutsjukvården. Ett utvecklings- och förbättringsarbete kommer i 

slutänden också att gynna den äldre personen i livets slut som vårdas på 

akutvårdsavdelningen.  
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Till XXXX XXXXXX, verksamhetschef  

 

Medicinkliniken, XXXXX XXXXXX 

 

Jag heter Susanne Lundin, legitimerad sjuksköterska inom Region Skåne och 

magisterstudent vid Sophiahemmet Högskola. I mitt självständiga arbete, omfattande 15 

poäng, har jag valt att studera sjuksköterskors upplevelser av vården av äldre personer i 

livets slut på akutvårdsavdelning. Jag är därför intresserad av få genomföra studien vid 

Medicinkliniken, XXXXXX XXXX.  

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid din klinik, är jag tacksam för Din underskrift 

av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du har förbehåll vill jag 

gärna att Du anger detta. Har Du frågor rörande själva undersökningen är Du välkommen 

att kontakta mig eller min handledare. Efter att studien är genomförd och godkänd, 

kommer den att publiceras på internet på DIVA som är en gemensam portal för publicering 

av forskningsrapporter och studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer att följas 

strikt, vilket bland annat innebär att namn i studien (inklusive namn på arbetsplatser) 

kommer att vara avidentifierade. Efter godkänd studie kommer jag gärna och presenterar 

mina resultat för Dig och/eller på arbetsplatsen om Du så önskar. 

 

Landskrona 2014-02-25 

 

Med vänlig hälsning   

 

Susanne Lundin, magisterstudent 

 

___________________________________ 

Namnförtydligande                      

 

tel:0732010140 

 

e-post: lundin.susanne@telia.com   

 

Lise-Lotte Franklin Larsson, handledare 

Högskolelektor vid Sophiahemmets 

högskola 

e-post: lise-lotte.franklinlarsson@shh.se 

 

 

Bjöörn Fossum, examinator  

Högskolelektor vid Sophiahemmets 

högskola 
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Sjuksköterskors upplevelser av att vårda äldre personer i livets slut på 

akutvårdsavdelning 

 

Problemformulering: I takt med sjukvårdens medicinska framsteg överlever vi idag allt 

fler sjukdomar som tidigare innebar en dödsdom. I Sverige, liksom i många andra länder 

ökar medellivslängden och andelen äldre ökar markant. Vården av äldre personer i livets 

slut omfattar ofta vård från flera olika vårdgivare vilket gör vårdsituationen mer komplex. 

Vården av våra äldre och döende har idag flyttat ut från sjukhusen och bedrivs alltmer i 

hemmet eller på kommunens särskilda boenden men upp emot var tionde patient vårdades 

på sjukhus minst två gånger den sista månaden i livet. Den äldres döende beskrivs ofta som 

en långsam död och personen är ofta drabbad av flera sjukdomar som kan göra det svårt att 

identifiera brytpunkter för när döden är nära. Både inom sjukvården och bland närstående 

kan det råda olika uppfattningar om när slutet närmar sig som gör att vårdsituation kan bli 

svår att hantera.  

 

Att bedöma när vården ska övergå från botande till lindrande vård är ett av läkarnas 

svåraste beslut, liksom att bedöma om man ska avstå från eller sätta in olika behandlingar. 

Detta kan vara en källa till etiska problem för sjuksköterskan liksom brist på beslut och 

kunskap inom palliativ vård. Sjuksköterskan har en central del i vården av den äldre 

personen i livets slut, oavsett var vården bedrivs. Både i den palliativa vården och i vården 

av de äldre är personcentrerad vård och omvårdnad i fokus. På en akutvårdsavdelning där 

mötet med patienten ofta är kort gör det svårt att skapa en relation, och därmed tillit mellan 

vårdpersonal och patient. Akuta tillstånd måste ofta prioriteras och den äldre personen i 

livets slut eller dennes närstående får inte den tid för samtal och stöd som är viktigt. Fokus 

läggs istället på att utföra själva handlingen snarare än relationen.  

 

Syftet: Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vården av äldre 

personer i livets slut på akutvårdsavdelning. 

Metod: Jag planerar genomföra en intervjustudie med kvalitativ ansats. 

 

Önskemål från Din verksamhet: Jag önskar intervjua åtta sjuksköterskor på Din enhet. 

Intervjuerna, som beräknas ta ca 30 minuter, önskar jag genomföra i lokaler på Din klinik 

och i anslutning till de intervjuades arbetspass. Intervjuerna kommer att ljudupptas. Jag 

planerar att genomföra intervjuerna under februari-mars 2014. Alla personer som ska 

intervjuas kommer att få skriftlig information och deltagande kommer att vara frivilligt. 

Forskningsetiska principer kommer att följas. 

 

Samtycke:  

  Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 

 

 Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

_________________________________________________________________________ 

 

 Jag samtycker inte till att studien genomförs vid min enhet 

 

Datum, namn______________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande_________________________________________________________   
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INTERVJUGUIDE                                                                                              

 

Ålder? Antal år i yrket? 

 

Berätta hur du upplever vården av äldre personer i livets slut här på din avdelning?  

 

Berätta om dina upplevelser av: 

 

 vårdsituationer som har känts bra? 

 

 vårdsituationer som har känts mindre bra? 

 

 vård av akuta tillstånd och äldre i livets slut på din avdelning?  

 

 situationer som du tycker är etiskt svåra och som du inte känner dig tillfreds med? 

 

Vad saknar du eller vad hade gjort skillnad för dig i ditt arbete med äldre personer i 

livets slut på din avdelning?
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Förfrågan om att delta i en intervjustudie                                                                            

I takt med sjukvårdens medicinska framsteg överlever vi idag allt fler sjukdomar som 

tidigare innebar en dödsdom. I Sverige, liksom i många andra länder ökar 

medellivslängden och andelen äldre ökar markant. Vården av äldre personer i livets slut 

omfattar ofta vård från flera olika vårdgivare vilket gör vårdsituationen mer komplex. 

Nästan två tredjedelar av de äldre med kommunal vård och omsorg har haft en eller flera 

vårdperioder på sjukhus under det sista året i livet. Upp emot var tionde patient vårdades 

på sjukhus minst två gånger den sista månaden i livet.  

Den äldres döende beskrivs ofta som en långsam död och personen är ofta drabbad av flera 

sjukdomar som kan göra det svårt att identifiera brytpunkter för när döden är nära. Både 

inom sjukvården och bland närstående kan det råda olika uppfattningar om när slutet 

närmar sig som gör att vårdsituation kan bli svår att hantera. Att bedöma när vården ska 

övergå från botande till lindrande vård är ett av läkarnas svåraste beslut, liksom att bedöma 

om man ska avstå från eller sätta in olika behandlingar. Detta kan vara en källa till etiska 

problem för sjuksköterskan liksom brist på beslut och kunskap inom palliativ vård.  

Sjuksköterskan har en central roll i vården av den äldre personen i livets slut, oavsett var 

vården bedrivs. På en akutvårdsavdelning är mötet med patienten ofta kort och det kan 

vara svårt att skapa en relation. Akuta tillstånd måste ofta prioriteras och den äldre 

personen i livets slut eller dennes närstående får inte den tid för samtal och stöd som är 

viktigt. Fokus läggs istället på att utföra själva handlingen snarare än relationen.  

 

I mitt självständiga arbete, omfattande 15 poäng, har jag valt att studera sjuksköterskors 

upplevelser av vård av äldre personer i livets slut på akutvårdsavdelning. Jag undrar därför 

om du är intresserad av att bli intervjuad kring dina upplevelser av att vårda äldre personer 

i livets slut på din akutvårdsavdelning. Intervjun kommer att ta ca 30 minuter och kommer 

att ske i anslutning till Din arbetstid och på Din arbetsplats. Intervjun kommer att 

ljudupptas, även minnesanteckningar kan komma att användas under samtalet. 

 

Det är möjligt att avbryta intervjun om Du så önskar utan att förklaring krävs. Efter att 

studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internet på DIVA som är 

en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och studentarbeten. 

Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket bland annat innebär att namn i 

studien (inklusive namn på arbetsplatser) kommer att vara avidentifierade. Det är frivilligt 

att delta i intervjustudien. Om Du godkänner att delta i studien är jag tacksam för Din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du har 

förbehåll vill jag gärna att Du anger detta. Har Du frågor rörande själva undersökningen är 

Du välkommen att kontakta mig eller min handledare.                                                                      

 

Med vänlig hälsning 

 

Susanne Lundin, magisterstudent                     Lise-Lotte Franklin Larsson, högskolelektor    

lundin.susanne@telia.com                                 lise-lotte.franklinlarsson@shh.se   

mobil 0732-010140 

 

mailto:lundin.susanne@telia.com
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Samtycke 

Jag har tagit del av informationen om syfte och samtycker härmed till att Susanne Lundin 

får intervjua mig till sin studie om sjuksköterskors upplevelser av vård av äldre personer i 

livets slut på akutvårdsavdelning.  

 

            Jag ger mitt samtycke till att delta 

            Jag ger inte mitt samtycke till att delta. 

 

 

Ort, datum________________________________________________________________ 

 

Namnteckning_____________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande_________________________________________________________ 

 

 

 


