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SAMMANFATTNING 

 

Ädelreformen som infördes i Sverige 1992 har inneburit att alltfler äldre personer vårdas i 

särskilda boenden eller i hemmet vid livets slutskede. Nattsjuksköterskor i kommunal 

sjukvård har därigenom omvårdnadsansvar för ett stort antal äldre, ofta i palliativ vård. 

Sjuksköterskornas roll är ofta konsultativ gentemot undersköterskor/vårdbiträden och 

närstående. Syftet med studien var att beskriva några nattsjuksköterskors upplevelser av 

etiska problem inom kommunal vård av äldre personer i palliativ vård. Metoden är 

kvalitativ med deskriptiv ansats. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio 

nattsjuksköterskor i två kommuner i Mellansverige. Kvalitativ innehållsanalys 

genomfördes vilket resulterade i sex kategorier med ett antal subkategorier. Resultatet 

visade att nattsjuksköterskorna upplevde att undersköterskor/vårdbiträden kunde ha brist 

på kunskap i att vårda döende. Det inträffade att sjuksköterskan gav smärtstillande 

och/eller lugnande läkemedel även om han/hon hade bedömt att det inte var nödvändigt. 

Flera upplevde sig som en isolerad nattgrupp och arbetet beskrevs som ensamarbete men 

ofta med stöd från kollegan. Samarbetet med läkare beskrevs både som bra men kunde 

också innebära svårigheter.  Önskemålet att ha någon hos sig i livets slutskede tillgodosågs 

inte alltid. Närstående beskrevs ha behov av stöd vilket ibland kunde vara svårt att 

tillmötesgå. Slutsatsen är att nattsjuksköterskorna i denna studie upplevde flera etiska 

problem i vården som drabbar den äldre vid livets slutskede. Det kunde även vara 

samarbetssvårigheter inom teamet. Teamet bestående av sjuksköterska, 

undersköterska/vårdbiträden, läkaren och anhöriga och sjuksköterskorna upplevde ibland 

att de inte tillhörde teamet runt personen i palliativ vård. Den nuvarande organisationen 

försvårar för nattsjuksköterskorna i deras strävan att ge personcentrerad omvårdnad.  

 

 

Nyckelord: etiska problem, nattsjuksköterskor, upplevelse, palliativ vård i 

kommunen, äldre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

CONCLUSION  

 

The Elderly Reform from 1992 in Sweden has led to that more people are cared for in 

special settings or at home at the end of life. Therefore the R.N.s (Registered Nurses) 

working nightshifts, employed by the community, are responsible for the care of a large 

number of elderly in palliative care. The role of the R.N.s working nightshift is often as a 

consultant to the LPN (Licensed Practical Nurses)/Aides and the family. The objective of 

the study was to describe ethical problems of palliative care of the elderly experienced by 

the R.N.s working nightshift. The method is qualitative with a descriptive approach. Semi 

structured interviews with nine R.N.s working nightshift were carried out in two 

communities in the central Sweden. The qualitative analysis resulted in six categories with 

a number of sub categories. The result showed that the R.N.s on nightshift sometimes 

found that the LPN/Aides lacked in knowledge how to care for the dying. It happened that 

the R.N administered pain medication and/or tranquilizer even if it was determined not to 

be necessary. Many perceived themselves as an isolated group at night and their work was 

described as lonely often with support from a colleague. The cooperation with the 

Physician was described both as good but also sometimes difficult. The wish to have 

somebody present at life's end was not always achieved. The close family was often in 

need of support, which was sometimes difficult to provide. The conclusion is that the R.N.s 

working nightshift in this study experienced several ethical problems in the care of the 

elderly at the end of life. There could also be difficulties cooperating within the team. The 

team consisted of R.N, LPN/ Aide, Physician and family, but the R.N. felt as if she/he was 

not part of the team surrounding the person receiving palliative care. The present 

organization makes it more difficult for the R.N.s on nightshift in their endeavor to give 

personalized care.  

 

 

Keywords: ethical problems, R.N.s working nightshift, experience, palliative care in 

the community, elderly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING .................................................................................................................. 1 

BAKGRUND .................................................................................................................. 1 

Kommunala nattsjuksköterskans arbete .................................................................... 1 

Palliativ vård .................................................................................................................. 2 

Personcentrerad vård ................................................................................................... 3 

Etiska principer ............................................................................................................. 4 

Svårigheter i vården av människor i livets slutskede................................................. 5 

Reflektion som arbetsredskap ...................................................................................... 6 

Värdighet, trygghet, integritet och autonomi ............................................................. 6 

Teoretisk referensram ................................................................................................... 7 

Problemformulering ...................................................................................................... 7 

SYFTE ............................................................................................................................ 8 

METOD .......................................................................................................................... 8 

Ansats ............................................................................................................................. 8 

Urval ............................................................................................................................... 8 

Genomförande ............................................................................................................... 9 

Databearbetning ............................................................................................................ 9 

Forskningsetiska överväganden ................................................................................. 11 

Giltighet, Tillförlitlighet, Trovärdighet ..................................................................... 12 

RESULTAT ................................................................................................................. 13 

Behov av läkemedel ..................................................................................................... 13 

Team ............................................................................................................................. 16 

Arbetsförhållanden ..................................................................................................... 19 

Någon som sitter hos personen ................................................................................... 20 

Närstående i vården under natten ............................................................................. 22 

Vården av döende personer på natten ....................................................................... 23 

DISKUSSION .............................................................................................................. 24 

Metoddiskussion .......................................................................................................... 24 

Resultatdiskussion ....................................................................................................... 26 

Slutsats .......................................................................................................................... 30 

Fortsatt forskning ........................................................................................................ 31 

REFERENSER ............................................................................................................ 32 

 

Bilaga I         Intervjuguide 

Bilaga II       Informationsbrev till enhetschef 

Bilaga III      Informationsbrev till respondent 

 

 

 



 

 1 

INLEDNING 

 

I och med Ädelreformen som genomfördes 1992 innebar det att kommunerna fick ett 

samlat ansvar för vård och omsorg för äldre och funktionshindrade i Sverige (Motion, 

1998/99: So436). De mest sjuka och döende personerna vårdas alltmer på särskilda 

boenden och i hemmen istället för på sjukhus (Socialstyrelsen, 2006). Av drygt 90 000 

personer som avled i Sverige 2010 var ca 80 procent i behov av palliativ vård 

(Socialstyrelsen, 2013). Det gäller främst de allra äldsta som vårdas utanför sjukhuset 

under deras sista tid i livet (Andershed, Ternstedt & Håkanson, 2013). Med stigande ålder 

ökar risken att insjukna i demenssjukdom. Av de som är 65 år eller äldre har åtta procent 

en demenssjukdom och de som är 90 år eller äldre är det knappt hälften. Ca 24 000 

personer dör i demenssjukdom varje år (Socialstyrelsen, 2010). Nattsjuksköterskorna är i 

denna studie verksamma inom all sjukvård som är utanför landstinget. Med äldre personer 

menas i denna studie de som vårdas inom denna vård i de två undersökta kommunerna.  

 

 

BAKGRUND 

 

Kommunala nattsjuksköterskans arbete 

 

I en studie av bl.a. Gustafsson, Fagerberg och Asp (2010) beskrivs nattsjuksköterskors 

arbete. Där framkom att sjuksköterskorna ofta arbetar som konsult i situationer där 

vårdbiträde/undersköterska och närstående inte själva kan lösa problem som uppstår. 

Konsultationen börjar genom att vårdbiträde/undersköterska observerar ett problem och 

ringer nattsjuksköterskan som ger instruktion och/eller delegering hur de ska hantera 

situationen. Konsultationen kan vara med vårdbiträde/undersköterska eller att de räcker 

över telefonen till den äldre personen eller den närstående. Nattsjuksköterskan får då 

prioritera och bedöma om han/hon behöver träffa personen i behov av vård eller göra 

bedömningen per telefon (Gustavsson et al., 2010). Sjuksköterskorna upplever att arbetet 

kräver erfarenhet och mod att arbeta ensam utan närhet till läkare (Karlsson, Ekman & 

Fagerberg, 2009). Törnqvist, Andersson och Edberg´s (2013) studie visar att i den 

kommunala vården är arbetssituationen komplex och vikten av att dela kunskap samt lära 

av varandra betonas av sjuksköterskorna, liksom att lösa problem tillsammans och ge 

varandra återkoppling. 

 

Gustavsson, Asp och Fagerberg (2009) menar att vårdandet innebär att se personen bakom 

sjukdomen, att förstå situationen genom att stanna upp och reflektera samt använda den 

erfarenhet sjuksköterskan har av vårdande kombinerat med egen livserfarenhet 

(Gustavsson et al., 2009). Viktigt för god vård till äldre är att sjuksköterskorna har 

kunskaper i åldrande och hur det upplevs. Det innebär kunskap om det friska åldrandet och 

besvär som kan finnas då och hur det är i slutet av livet (Josefsson, 2009). 

 

Gustafsson et al. (2010) visar att samarbete för att uppnå mål, att ge den bästa möjliga vård 

till äldre personer och deras närstående inbegriper att lita på varandra samt ha mod att 

diskutera inadekvat vård. Josefsson och Hansson (2011) fann att den kommunala 

sjuksköterskan upplever att de själva har ledaransvar för en mindre grupp personal.  
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I studien av Gustafsson et al. (2010) redovisas att nattsjuksköterskan är ansvarig för flera 

enheter i ett stort område och är därför beroende av vårdbiträden/undersköterskors vilja att 

samarbeta. 

 

Palliativ vård 

 

Socialstyrelsen (2013, s.16) definierar palliativ vård som hälso- och sjukvård i syfte 

att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig 

sjukdom eller skada...Palliativ vård bygger på ett palliativt förhållningssätt som 

kännetecknas av en helhetssyn på människan genom att stödja individen att leva 

med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut, oavsett 

ålder och diagnos. 

 

I svenska studier bygger palliativ vård på fyra hörnstenar (Andershed et al., 2013; 

Socialstyrelsen, 2013). Den första handlar om att lindra symtom som exempelvis 

illamående, smärta och oro (Socialstyrelsen, 2006). Detta görs samtidigt som personens 

integritet och autonomi beaktas och omfattar såväl fysiska som psykiska, sociala och 

existentiella aspekter (Socialstyrelsen, 2013). Teamarbete mellan olika professioner är den 

andra hörnstenen (Socialstyrelsen, 2006). Teamet i palliativ vård består av ett 

multidisciplinärt sammansatt arbetslag som inkluderar den döende och närstående där alla 

betraktas som likvärdiga (Edvardsson, 2010).  Den tredje handlar om god kommunikation 

mellan den döende, närstående och vårdpersonal samt vikten av kontinuitet i vården. Den 

fjärde handlar om stöd till närstående som ofta är involverade i vården i livets slutskede 

(Edvardsson, 2010; Wallerstedt & Andershed, 2007). Stödet ska ges under den tid 

personen är sjuk och efter dödsfallet (Socialstyrelsen, 2013). Att vårda en närstående kan 

innebära att utföra intim vård och ibland tunga lyft. Detta utförs i regel av närstående, ofta 

boende i samma hushåll, och som motiveras av kärlek och en önskan att hålla den äldre 

från institutionell vård. Det kan för den närstående innebära blandade känslor, då det kan 

medföra att den äldre blir personlighetsförändrad och därigenom ett förändrat beteende. 

Detta kan ge restriktioner i vårdarens eget liv och minskade ekonomiska resurser. Vård 

under lång tid av en allvarligt sjuk närstående är obetald och ofta utan stöd vilket kan skada 

hälsan och välbefinnandet hos vårdaren själv (World Health Organization [WHO], 2004). 

Därför är det en väsentlig uppgift för vårdteamet att uppmärksamma och vid behov åtgärda 

närståendes oro, behov och bekymmer (Edvardsson, 2010). 

 

Äldre människors död skiljer sig från de yngres genom att det oftare innebär en långsam 

process och ofta med flera diagnoser samtidigt vilket gör det svårt att se när tidpunkten för 

döden är nära (Socialstyrelsen, 2013; WHO, 2004). Dessutom är äldre som behöver vård i 

större utsträckning ensamstående och med närstående som själva kan ha egna 

hälsoproblem (Socialstyrelsen, 2013). Att ha flera diagnoser ökar risken för påverkan av 

mediciner och läkemedelsbiverkningar.  Flera små problem kan sammantaget bli stort när 

akut sjukdom läggs till fysisk eller mental försämring och social isolering (WHO, 2004). 

Edvardsson, Fetherstonehaugh och Nay (2010) fann att vad gäller äldre med 

demenssjukdom bör det finnas en förståelse av personens medicinska status och behov så 

att symtomlindrande strategier kan bli individuellt utvecklade, genomförda och 

utvärderade.  
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Personcentrerad vård 

 

Det centrala i personcentrerad vård innebär att se människan, utgå från individens 

perspektiv, bekräfta dennes upplevelse av sjukdom och inkludera honom/henne i alla 

aspekter av vården. För att personer med en demenssjukdom i senare stadium av sin 

sjukdom ska kunna visa sin identitet så har det stor vikt hur de behandlas av andra. Då 

behöver vårdaren se sin roll i interaktionen med personen med demenssjukdom där 

relationen sätts i centrum. Vårdaren behöver stärka och locka fram människan bakom 

sjukdomen (Edvardsson, 2010). Ibland kan personer med demenssjukdom få en bristfällig 

vård i livets slutskede eftersom de har svårt att tolka och berätta om exempelvis smärta 

(Harris, 2007). Upp till två tredjedelar av människor som lever i vårdboenden har kognitiv 

svikt och det komplicerar att känna igen och bedöma smärta (WHO, 2004). Detsamma 

gäller andra upplevelser som ilska, glädje och mening med livet. Många etiska 

frågeställningar uppkommer i vården av personer med demens som inte kan uttrycka sina 

önskningar och behov (Edvardsson, 2010).  

 

Edvardsson et al. (2010) beskriver att det i personcentrerad vård är betydelsefullt att 

välkomna närstående i vården av i synnerhet äldre personen med demenssjukdom. Det ger 

möjlighet till fördelaktigt teamarbete, så att närstående unika kännedom om personen med 

demens kan inkorporeras i vårdplanen. McCormack, Karlsson, Dewing och Lerdal´s 

(2010) forskning visar att en betydelsefull del i arbetet för att lyckas med personcentrerad 

omvårdnad är att det finns stöd från arbetsledningen. 

 

I personcentrerad omvårdnad är miljön viktig. Det betyder att det är av betydelse att i 

miljön ha med personliga föremål d.v.s. fotografier, möbler, växter och annan utsmyckning 

som man vet att personen känner igen och tycker om. Dessa fungerar som start på 

meningsfulla samtal mellan den äldre, närstående och personal, så att den boende kan 

känna sig hemma och samtidigt påminna personalen om den unika person de vårdar 

(Edvardsson et al., 2010). 

 

Edvardsson et al. (2010) konstaterar att det är av betydelse med flexibilitet och kontinuitet 

i vården av personer med demenssjukdom. Det innebär att personalen behöver vara 

närvarande i vården och att ta sig tid för samtal med personen och dennes närstående. Det 

innebär även att informera innan man vidtar någon kroppsnära åtgärd som att visa att man 

bryr sig om personen genom exempelvis att hålla i handen eller ge en kram. Holmberg, 

Valmari och Lundgren (2012) fann att personen i vård inte ville bli behandlad som en sjuk 

person. De ville bli erkända som individer, få uppmärksamhet genom att bli lyssnad på och 

disskutera det dagliga livet genom mänsklig kommunikation (Holmberg et al. 2012). För 

att den äldre med demenssjukdom ska känna igen personalen och därmed känna sig 

hemma, även om han/hon inte kan deras namn, är det en förutsättning att det finns 

kontinuitet ibland personalen (Edvardsson et al., 2010). Viktigt för den personcentrerade 

omvårdnaden är även att personalen är engagerad i sitt arbete och har en god 

självkännedom, även vad gäller egna värderingar.  Personalen kan uppleva det som en 

konflikt när deras värderingar krockar med vårdmiljön, t.ex. när akutvård som fokuserar på 

symtom är aktuell, istället för att se helheten (McCormack et al., 2010). 

 

Näsman, Lindholm och Eriksson (2008) visar att ha ett flexibelt förhållande till personen 

som vårdas och arbeta utifrån flexibla rutiner är berikande men krävande. Det behövs då 

att vårdaren lämnar ut mer av sig själv samt har ett engagemang som medmänniska på ett 

djupare plan. Krav på rättvisa kan göra att personalen inte engagerar sig och det kan även 
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finnas rädsla för att bli för privat med den sjuka personen. McGarry (2003) kom i sin 

studie fram till att personalen behöver en viss distans till personen som vårdas. Att ge ”för 

mycket” av känslomässigt engagemang och tid skulle enligt de intervjuade 

sjuksköterskorna ge negativa konsekvenser för dem och för den som vårdas (McGarry, 

2003). Andra vårdare beskriver att de kom nära personen i behov av vård när de visar sin 

egen sårbarhet. Personalen upplever att de genom att erkänna sina egna svårigheter i livet 

skapar en närmare relation till den sjuka personen (McCormack et al., 2010). 

 

Etiska principer 

 

Sjuksköterskorna ska i sitt yrke främja hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande och det 

är bra om de etiska principerna omfattar värden som hjälper honom/henne att genomföra 

denna uppgift (Stryhn, 2007). Sjuksköterskorna har en uppgift att i omvårdnaden ta hänsyn 

till de värderingar, tro och vanor som människor har samt respektera mänskliga rättigheter. 

En etisk medvetenhet utvecklas när uppmärksamheten riktas på och värderingar 

medvetandegörs. Medkänsla för människors sårbarhet och den empatiska förmågan hålls 

vid liv genom reflektion över gemensamma värden. Det innebär bland annat att ge den 

information som krävs för att personen ska kunna besluta om samtycke och rättigheten att 

välja eller vägra behandling (ICN, 2014). Sjuksköterskors upplevelse av om val i vården är 

etiskt gott och rätt påverkas av om valet motsvarar sjuksköterskans uppfattning om god 

omvårdnad och därigenom om hon/han tycker sig leva upp till ett etiskt och professionellt 

ansvar (Stryhn, 2007). 

 

Tre etiska principer ligger till grund för prioriteringar inom sjukvården i Sverige och det är 

regeringens riktlinjer som riksdagen ställer sig bakom: Människovärdesprincipen, behovs- 

och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Människovärdesprincipen 

innebär att alla människor har samma värde och samma rättigheter oberoende av funktion i 

samhället eller personliga egenskaper. En människas sociala ställning, inkomst eller 

begåvning mm får inte påverka hälso- och sjukvårdens val (SOU 2001:8). Resurserna ska 

fördelas efter behov enligt behovs- och solidaritetsprincipen och det innebär att vården ska 

bli så lika som möjligt för att alla ska nå bästa möjliga hälsa och livskvalitet, speciellt de 

svagaste i samhället (SOU 2001:8). Enligt Hälso- och sjukvårdlagen [HSL] (SFS, 

1982:763) § 2) ska resurserna satsas där behoven är störst och enligt SOU 2001:8 på de 

behov de allra svagaste i samhället har d.v.s. de som inte är medvetna om sitt 

människovärde och därmed inte kan utnyttja sina rättigheter. Detta avser t.ex. människor 

med demenssjukdom, medvetslösa och förvirrade. Kostnadseffektivitetsprincipen ska 

användas efter att de två första har tillämpats.  

 

För att ytterligare förtydliga innebörden av människovärdesprincipen kan man dela in den i 

fyra delar (Karolinska Universitetssjukhuset, 2013). Dessa är godhetsprincipen, att icke 

skada principen, rättviseprincipen och autonomiprincipen och de kan fungera som 

vägledning för personal i samröre med personer i behov av vård i svåra beslut (Stryhn, 

2007). Dessa fyra principer är inte rangordnade och kan komma i konflikt med varandra. 

Autonomiprincipen innebär att alla har rätt att bestämma över angelägenheter som rör det 

egna livet och att förmågan till självbestämmande och integritet ska respekteras. 

Godhetsprincipen innebär att man ska försöka göra gott och nytta och i hälso- och 

sjukvården innebär det att sträva efter att bota personens sjukdom och om inte det går 

lindra hans/hennes besvär. Att inte skada principen innebär en skyldighet att verka 

förebyggande och i hälso- och sjukvården ska man förhindra skada och minimera lidande 
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(Karolinska Universitetssjukhuset, 2013). Rättviseprincipen innebär att alla människor har 

lika värde och ska behandlas lika och med lika rätt till vård och omsorg (Stryhn, 2007).   

 

Svårigheter i vården av människor i livets slutskede 

 

Törnqvist et al. (2013) fann att i den kommunala vården känner sig sjuksköterskorna ofta 

ensamma i avgörande beslut. Personalen upplever att de hade för lite kunskap i etik, vilket 

kan fungera som ett stöd i hanteringen av svåra situationer (Näsman et al., 2008). 

Sjuksköterskorna kan uppleva besvikelse när de inte kan ge tillräckligt med 

symtomlindring till personen i behov av vård och när han/hon inte vill ta emot hjälp 

(Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva & Berggren, 2010). Enligt Jakobsen och Sörlie 

(2010) har personal i utbildningen lärt sig att respektera den äldre personens 

självbestämmande, men på samma gång ser de att han/hon inte kan tillgodose sina egna 

behov. Människor med en demenssjukdom är ofta oförmögna att ta egna beslut. I akuta och 

dramatiska situationer kan det ibland vara svårt att följa personen med demenssjukdoms 

beslut och som en följd av detta får personalen dåligt samvete (Jakobsen & Sörlie, 2010). 

Gustavsson et al. (2010) menar att när personal utan adekvat utbildning och/eller 

erfarenhet vårdar människor i livets slutskede kan det leda till att de har svårt att observera 

och påtala symtom som krävde åtgärd hos den döende. Enligt både Karlsson et al. (2010) 

och Wallerstedt och Andershed (2007) saknades det ibland konsensus inom teamet om 

innebörden av palliativ vård vilket oroar och irriterar sjuksköterskorna. Karlsson et al. 

(2010) fann att sjuksköterskan kan uppleva en känsla av maktlöshet när den döende 

personens livskvalitet inte prioriteras, utan han/hon får behandling som innebär mer 

lidande än nytta. 

 

Enligt Wallerstedt och Andershed (2007) kan det innebära stress att arbeta under kväll/natt 

när inte många sjuksköterskor är tillgängliga. Sjuksköterskorna kan känna sig otillräckliga 

när ambitionen är att hjälpa personen i behov av palliativ vård men att det finns liten 

möjlighet att ge den vård de önskar ge. Norell Pejner, Ziegert och Khilgren (2012) studie 

visar att sjuksköterskan ibland inte har tillräckligt med tid att sitta och prata med den 

vårdade personen om dess känslor. De känner att det är bättre att låta bli än att göra det 

under stress (Norell Pejner et al., 2012). Eftersom rörligheten mellan olika länder är stor 

idag ställs sjuksköterskorna inför utmaningen att möta människor med andra kulturella och 

religiösa värden än de egna. Sådana värden omfattar ofta hur man förhåller sig till livet och 

döden och tankar om vad som händer efter döden (Stryhn, 2007).  

 

Det kan även vara svårt att kombinera vården av en döende personer med personer med 

botande behandling i en och samma enhet (Jakobsen & Sörlie, 2010; Wallerstedt & 

Andershed, 2007). Äldre med demenssjukdom kan vara rastlösa och högljudda vilket kan 

innebära en ovärdig situation för de som samtidigt vårdas i livets slutskede eftersom de inte 

får lugn och ro (Jakobsen & Sörlie, 2010).  

 

Yttre hinder för ett etiskt handlande är organisatoriska faktorer och regler som påverkar 

arbetet, t.ex. personalbrist, vårdutrymmen och tidsbrist. Inre hinder kan vara brist på 

kunskap, rädsla och en känsla av otillräcklighet. Känslan av otillräcklighet kan göra att 

personalen upplever att det alltid finns något ytterligare hon/han kan göra för den sjuka 

personen vilket kan ge dåligt samvete (Näsman et al., 2008). Jakobsen och Sörlie (2010) 

menar att när vårdpersonalen inte blir lyssnad på och inget görs åt den situation som de 

tagit upp, känner de sig arga, maktlösa och resignerade samt lider av dåligt samvete. Att 
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det inte finns förståelse mellan kollegor och arbetsledare är den viktigaste anledningen till 

att maktlöshet vilket även påverkar hälsan. 

 

Reflektion som ett arbetsredskap 

 

I ICN:s (2014) etiska kod för sjuksköterskor står att de ska vara med och forma 

arbetsplatsen så att den stödjer professionella, allmänna och etiska värderingar och 

förhållningssätt. Näsman et al. (2008) visar att etik är ett sätt att förhålla sig och att etisk 

kunskap kräver reflektion och en begåvning att väga olika alternativ mot varandra.  

Förmåga till etisk reflektion utvecklas under livets gång och därmed finns olika beredskap 

för det. Den kan dock stärkas av utbildning och erfarenhet (Näsman et al., 2008). 

Sjuksköterskorna använder reflektion som strategi för att se på en arbetssituation, vad 

gäller bedömning, övervägning och diskuterar sina egna och andras erfarenheter. Genom 

att tillsammans reflektera upplever nattsjuksköterskorna samhörighet med kollegor och det 

är en hjälp att klara av svåra erfarenheter i arbetet (Gustavsson, Asp & Fagerberg, 2008). 

Även Ericson-Lidman och Strandberg (2013) studie visar att dela svårigheterna i arbetet 

beskrivs som ett sätt att klara av dem. Vårdare beskriver som naturligt att dela svårigheter 

och nödvändigt eftersom det får dem att känna sig mindre ensamma. Ett exempel när det är 

nödvändigt att dela upplevelsen är när vårdaren upplever att de gör något de anser som fel 

men det är inget annat de kunde göra.  

 

Det är att hjälpa varandra att växa genom vägledning när man ser att kollegan handlar 

oetiskt men det kan vara svårt eftersom var och en själv måste ta ansvar för sitt arbete och 

det kan kännas som ett tillrättavisande. Vårdledaren har ett viktigt ansvar när det gäller att 

skapa ett klimat på arbetsplatsen som är ärligt och tillåtande. Samtidigt kan det vara svårt 

för vårdpersonalen i diskussion kring etiska teman att visa svaghet för sina arbetskamrater 

(Näsman et al., 2008). 

 

Värdighet, trygghet, integritet och autonomi 

 

Enligt socialtjänstlagen ska de äldre få omsorg som gör att de upplever välbefinnande och 

kan leva värdigt (SFS, 2001: 453, kap. 5, 4 §). Nordenfelt (2010) fann att för en värdig död 

är det av betydelse att den döende ses som en människa med en unik livshistoria och inte 

en objektiv kropp. Det möjliggör att bevara sin självbild ända till slutet och att den levda 

kroppen är en utgångspunkt i vården (Nordenfelt, 2010). Sjuksköterskor handlar med 

utgångspunkt från yrkeskunskap tillsammans med personlig bedömning, förståelse och 

erfarenhet. Den sjuka personen utgår från vad som är viktigt för dem just nu i livet och i 

den situation de befinner sig i. Det viktiga är om personen i behov av vård upplever att 

valet är rätt, om det ligger nära han/hennes önskemål, förhoppningar eller behov nu och i 

framtiden (Stryhn, 2007).  Ibland upplever personalen enligt Jacobsen och Sörlie (2010) att 

en viss grad av mild övertalning är befogad när den äldre inte själv är kapabel att ta beslut. 

Även om det till en viss del görs mot dennes vilja stärker åtgärden den äldres värdighet. 

Det framkom att vissa i personalgruppen ser sin förmåga att kommunicera som verktyg till 

övertalning och därmed mildrar åtgärden mot personens vilja. Att ge vård kan ofta vara en 

balansakt mellan autonomi och värdighet. Studien av McCormack et al. (2010) visar dock 

att det finns tillfällen när personalen använder sin makt för att begränsa valmöjligheterna 

för den äldre eller bara ger dem möjlighet att välja det som passar personalen. 

 

Enligt Karlsson och Berggren (2011) är säkerhet för den döende personen och de 

närstående regelbunden information, kontinuitet och möjlighet till hjälp och stöd. Det 
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innebär också trygghet att få adekvat symtomlindring. I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] 

(SFS, 1982:763) stadgas i 2 § att vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens 

behov av trygghet i vård och behandling. Vidare ska den vara lättillgänglig och verka för 

bra kontakter mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal och sörja för personens 

behov av säkerhet och kontinuitet. Karlsson och Berggren (2011) menar att när 

sjuksköterskan är trygg i sin roll och i den medicinsk tekniska vården, kan personen i 

behov av vård och närstående känna att de litar på den vård som ges. Studier visar att 

personer som vårdas i sitt hem har ett större inflytande på sin vård och därmed större 

möjlighet att förhandla om behandling och vård (McGarry, 2003; Nordenfelt, 2010). 

Självklara etiska principer som är lagfästa är självbestämmande och respekt för 

människans integritet. Organisationen behöver därför främja medarbetarnas 

kommunikativa kompetens och inlevelseförmåga i andras situation (Socialstyrelsen, 2013).  

Karlsson och Berggren (2011) konstaterar att sjuksköterskan visar respekt för den sjuka 

personens integritet när vården ges i hemmet. Men studien av McGarry (2003) visar även 

att vård hemma kan innebära att hemmet blir en ”vårdinrättning” och den sjuka personen 

och närstående upplever alienation i hemmet. Ågren Bolmsjö, Sandman och Andersson 

(2006) fann att äldre som är beroende av vård är rädda att vara till besvär och störa 

personalen med sina behov och önskemål. De vill göra allt de kan själva och leva så 

självständigt som möjligt. 

 

Hur komplex en människas problem än är så är autonomi en nyckel till mänskliga 

rättigheter (WHO, 2004). Karlsson och Berggren´s (2011) studie visar att sjuksköterskor 

uppvisar mod och engagemang i vården av döende och arbetar mot ett gemensamt mål, 

tillsammans med den döende och närstående, vilket skapar trygghet och stärker personens 

autonomi (Karlsson & Berggren, 2011). Personalens attityd är av betydelse för hur de äldre 

uppfattar sig själva och det påverkar deras känsla av identitet och värdighet samt inre 

styrka (Franklin, Ternstedt & Nordenfelt, 2006). 

 

Teoretisk referensram 

 

I detta arbete har personcentrerad omvårdnad använts som teoretisk referensram. Den 

personcentrerade vården innebär att vårdaren lyssnar på personen bakom sjukdomen och 

dennes tankar och upplevelser om vad sjukdomen betyder för honom/henne utifrån 

hans/hennes egna förutsättningar (Edvardsson, 2010). Enligt Edvardsson et al. (2010) 

upplever familjemedlemmar och personer med demenssjukdom det som personcentrerad 

vård när personalen är tillgänglig och närvarande. Det innebär att ta sig tid och småprata 

med personen och de närstående. Att starta meningsfulla samtal, ge plats för reminiscens 

samtal mellan personal, närstående och personen med en demenssjukdom ger en 

hemkänsla till honom/henne (Edvardsson et al. 2010). Såväl personcentrerad vård som 

palliativ vård har som mål att sätta hela personen, med själ och kropp i centrum för 

omvårdnaden, där även personen ses som en del i ett större socialt sammanhang. När en 

organisation använder ett personcentrerat arbetssätt blir det av större betydelse att ta 

hänsyn till personens behov än till organisationens behov av fasta rutiner (Edvardsson, 

2010).  

  

Problemformulering 

 

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som innebär en helhetssyn på människan 

genom att stärka individen att leva med värdighet och välbefinnande till livets slut oavsett 

diagnos eller ålder. Alla som har behov ska erbjudas palliativ vård oberoende av ålder, 
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sjukdom, kön eller bostadsort (Nationella Rådet för Palliativ Vård [NRPV], u.å.). Många 

av de äldre som vårdas i kommunal vård i Sverige har en demenssjukdom (Socialstyrelsen, 

2010). Personcentrerad vård innebär bland annat att de med demenssjukdom får bevara sin 

identitet och bli erkänd som en värdefull och kompetent person som människor känner och 

respekterar (Edvardsson et al., 2010). Andershed et al. (2013) konstaterar att 

hälsosituationen hos äldre ofta är komplex med flera sjukdomar samtidigt, ibland kroniska 

och vissa med funktionsnedsättningar. Nattsjuksköterskorna i denna studie ansvarar för 

stora geografiska områden med många personer i behov av vård under ett arbetspass. 

Sjuksköterskorna behöver kunskap om den person de vårdar och hans/hennes önskemål för 

att kunna ge en personcentrerad omvårdnad tillsammans med närstående och annan 

personal. Det kan vara en utmaning att se den enskilda människan och att utforma vården 

efter hans/hennes behov. Därför är det av värde att utforska etiska problem som 

nattsjuksköterskor upplever i vården av de äldre som är i livets slutskede. 

 

 

SYFTE 

 

Syftet med studien var att beskriva några nattsjuksköterskors upplevelser av etiska problem 

inom kommunal vård av äldre personer i palliativ vård. 

 

 

METOD 
 

Ansats 

 

Kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer samt deskriptiv ansats har använts då 

det ansågs kunna svara på syftet med studien. Genom en deskriptiv ansats försöker 

forskaren erhålla nyanserade beskrivningar av olika aspekter av den livsvärld som 

intervjupersonen har (Kvale & Brinkman, 2009). Kvalitativ metod utgår från 

studieobjektens perspektiv och forskaren studerar då fenomen i deras naturliga omgivning 

och försöker förstå fenomen genom den innebörd som människor ger dem (Alveson & 

Sköldberg, 2008).  Polit och Beck (2012) menar att kvalitativ forskning kräver att 

forskaren blir intensivt involverad och blir forskningsinstrumentet (Polit & Beck, 2012). I 

intervjuer krävs förståelse och sammarbete mellan forskaren och informanten, så att texten 

som baseras på intervjun är gemensam handling (Graneheim & Lundman, 2004).  Relation 

mellan intervjupersonen och intervjuaren bygger på att intervjuaren har förmåga att skapa 

en miljö där intervjupersonen känner sig trygg och fri att prata om privata händelser som 

kommer att registreras och redovisas offentligt. Detta kräver en balansgång mellan 

intervjuarens intresse för kunskap och respekt för intervjupersonens integritet (Kvale & 

Brinkman, 2009). Polit och Beck (2012) konstaterar vidare att i en semistrukturerad 

intervju har forskaren övergripande ämnen eller frågor som ska bevaras av informanten. 

Denna teknik är användbar om ett visst ämnesområde ska belysas och ger informanten 

frihet att ge svar med så många illustrationer och förklaringar som han/hon önskar. 

Frågorna ställdes enligt intervjuguiden (Bilaga I).  

 

Urval 

 

Två kommuner i ett län i Mellansverige har valts. Kommunerna valdes för att 

arbetsorganisationen såg olika ut i de två kommunerna. I den ena kommunen arbetade alla 

nattsjuksköterskor även kväll. Tre sjuksköterskor arbetade på kvällen och två på natten och 
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de arbetade för det mesta ensamma. I den andra kommunen arbetade de två 

nattsjuksköterskorna endast natt och de arbetar två mestadels men vid korttidsfrånvaro 

ensamma. Inklusionskriterier för deltagande i studien var sjuksköterskor i tjänst och med 

minst sex månaders erfarenhet som nattsjuksköterska i kommunen samt att informanten 

kunde förstå och tala det svenska språket. Till samtliga 16 sjuksköterskor som författaren 

fick mailadress till av enhetscheferna skickades en fråga om de ville delta i studien. Två 

var sjukskrivna och ringdes inte upp för att få frågan. Tre tackade nej, två av okänd 

anledning. En angav som orsak att den personen hade för långt att resa för att träffas. En 

valdes bort p.g.a. för kort erfarenhet av arbetet.  En informant som tackat ja till att 

medverka föll bort på grund av semester. Nio nattsjuksköterskor ingår i studien med en 

fördelning på sex kvinnor och tre män. Åldrarna på intervjupersonerna var 31-62 år. De 

hade fyra till 35 års erfarenhet av arbetet som sjuksköterska. Som nattsjuksköterska i 

kommunen hade de arbetat från sex månader till tio år. Fem av de nio intervjuade hade 

vidareutbildning.  

 

Genomförande 

 

Datainsamling  

Genom telefonsamtal har kontakt tagits med enhetschefer i två kommuner i Mellansverige. 

De gav sitt godkännande och har till författaren lämnat telefonnummer och e-mailadresser 

till de sjuksköterskor som de är chef för. En skriftlig förfrågan (Bilaga II) med information 

om studiens syfte och utformning skickades till de två enhetscheferna som gav sitt 

godkännande. En kort information om syftet med studien har skickats via mail till samtliga 

nattsjuksköterskor och sedan har de kontaktats per telefon. Efter det har informationsbrevet 

(Bilaga III) skickats som mail till informanterna. Det innehöll bland annat syftet med 

studien och forskningsetiska aspekter. I samband med varje intervju har intervjupersonen 

skrivit på informationsbrevet att de vill vara med i studien. De som intervjuades fick själva 

välja plats för intervjun. Alla intervjuer utom en gjordes på informanternas arbetsplats i ett 

enskilt rum. En intervju ägde rum i ett enskilt rum i en byggnad som enhetschefen i den 

kommunen bokat. Innan intervjun presenterade författaren sig och syftet med studien. 

Frågor ställdes om antal år i yrket, ålder, antal år som nattsjuksköterska och eventuell 

vidareutbildning. Frågorna i intervjuguiden ställdes i den ordning som de står, men ibland 

fick författaren följa upp med en fråga för att få bekräftat att intervjupersonen uppfattats 

rätt och för att få ett tydligare svar. Forskaren blir en medskapare till texten genom att 

uppmuntra berättandet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Intervjuerna tog mellan 

14 och 38 minuter och spelades in på mobiltelefon. 

 

Intervjuguide 

Datainsamlingen har gjorts med hjälp av semistrukturerade intervjuer med hjälp av en 

intervjuguide (Bilaga III). Intervjuguiden har prövats på en nattsjuksköterskekollega. Pilot 

intervjun har inte tagits med i resultatet eftersom hon arbetade i en annan kommun. Den 

intervjun användes bland annat för att kontrollera om frågorna behövde formuleras om för 

att bli mer begripliga för intervjupersonen. Ingen fråga formulerades om.  

 

Databearbetning 

 

Direkt efter att inspelningen på mobiltelefonen var avslutad fördes den över till en privat 

dator som förvarades på ett sådant sätt att ingen annan än författaren hade tillgång till den. 

Intervjuerna på telefonen raderades för att tillförsäkra att ingen obehörig har tillgång till 

materialet. Efter varje avslutad intervju har intervjun skrivits ut ordagrant av författaren 
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och även pauser, skratt och utfyllnadsord transkriberades (Graneheim & Lundman, 2004). 

När alla intervjuer blivit transkriberade påbörjades analysarbete. Det transkriberade 

materialet har sedan lästs upprepade gånger av författaren för att få god kännedom om 

materialet. Med hjälp av kvalitativ innehållsanalys från Graneheim och Lundman (2004) 

har materialet bearbetats och analyserats. 

 

Analysprocessen 

Efter genomläsningen togs alla meningar som handlade om palliativ vård ut och delades 

upp i två domäner: svårigheter i palliativ vård på natten som en domän och beskrivning av 

palliativ vård på natten och det som var positivt med den som den andra domänen 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Samtliga meningar gjordes om till 

meningsbärande enheter. De utgörs av de ord eller meningar av text som hör ihop genom 

sitt innehåll eller sammanhang. Sedan har meningsenheterna kondenserats, en process som 

gör att det viktiga i texten bevaras samtidigt som texten blir kortare.  Sedan skapades en 

kod till varje kondenserad meningsenhet genom att abstrahera dvs., höja innehållet till en 

högre logisk nivå (Graneheim & Lundman, 2004). Det blev ca 90 koder och de koder som 

hörde ihop markerades med samma färg och varje färg gavs en rubrik. I kvalitativ 

innehållsanalys är fokus att beskriva variationerna genom att se vilka likheter och 

skillnader som finns i textinnehållet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Inom varje 

kategori skapades subkategorier som försågs med ett namn som innefattade innehållet i 

subkategorin samtidigt som meningsenheten skrevs in i resultatet. De kondenserade 

meningarna jämfördes med det transkriberade intervjumaterialet kontinuerligt för att det 

skulle bli korrekt återgivet. Sedan användes direktcitat från det transkriberade materialet 

för att ytterligare belysa texten. När resultatet var klart diskuterades det som helhet med 

handledaren för att få grepp om det inför resultatdiskussionen. 
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Tabell 1. Exempel på meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, kod och kategori 

från manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad enhet Kod Kategori 

Anhörigas oro, ser 

minsta 

grej…indikation på 

smärta. Ger 

läkemedel för att 

lugna anhöriga. 

Ger läkemedel för att 

lugna anhöriga. 

Ge läkemedel för 

anhöriga. 

Behov av läkemedel 

En natt lugn, en natt 

tio timmar ute och 

åker, en utmaning och 

en trygghet att vara 

två. 

Varierande nätter, 

lugnt, hektiskt, 

trygghet att vara två. 

Trygghet att vara 

två. 

Team 

Man ska vara lyhörd 

för var patienten 

befinner sig. I 

palliativt skede kan 

finnas behov av 

samtal om 

existentiella frågor, 

smärtlindring. 

Lyhörd för patienten, 

prata om 

existentiella frågor. 

Lyhörd för patient Vården av döende 

personer på natten 

Mycket ensam, stora 

beslut själv, prioritera 

om i stressiga 

situationer, jobbigt. 

Mycket 

ensamarbete. Stora 

beslut själv, jobbigt. 

Stort ansvar Arbetsförhållanden 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

För att skydda individen vid forskning ställs fyra allmänna huvudkrav. Det är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 1990). Först kontaktades respektive enhetschef i kommunerna och 

tillfrågades om studien kunde göras i deras verksamhet. Sedan skickades en skriftlig 

förfrågan (Bilaga II) som de skrev under och returnerade. Informationskravet innebär att 

forskaren ska informera de som är berörda av forskningen på så sätt att de förstår vad som 

förväntas av dem (Vetenskapsrådet, 1990). Detta gjordes genom att skicka en kort 

information om studien och dess syfte innan sjuksköterskorna kontaktades per telefon. 

Samtyckeskravet innebär att samtycket ska vara frivilligt och lämnat efter det att 

intervjupersonen fått information om hur uppgifterna kommer att behandlas (Centrala 

Etikprövningsnämnden [EPN], 2013). Före intervjun mailades informationsbrevet till de 

berörda (Bilaga III) vilket också skrevs ut i text som lämnades i samband med intervjun 

och signerades. Det beskrev hur insamlade data kommer att användas och förvaras samt på 

vilket sätt deltagarna kommer att ingå i studien. Vid första telefonkontakten och i 

informationsbrevet meddelades intervjupersonerna om att de när som helst kunde avbryta 

sin medverkan utan förklaring varför (Helgesson, 2006). De var även garanterade 

konfidentialietet som innebär att intervjuerna är skrivna på så sätt att informanterna inte 
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kan bli identifierade i presentationen av resultatet. De insamlade uppgifterna har endast 

använts för forskningsändamål enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990). 

 

Giltighet, tillförlitlighet och trovärdighet 

 

Giltighet handlar om hur sanna resultaten är och det anses giltigt om man kan få fram de 

karakteristika som utmärker det som man vill beskriva (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Det menas då datainsamlingens och analysens trovärdighet. Om forskaren är 

oberoende och dennes perspektiv benämns tillförlitlighet (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2012). Trovärdigheten i resultatet handlar bland annat om hur 

forskarens förförståelse har satt sin prägel på analysen (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). I kvalitativ forskning är forskaren själv ett redskap för urval, datainsamling och 

analys och det betyder att forskarens roll och förförståelse är viktig i bedömningen av 

studien.  Det är viktigt att forskaren strävar efter att medvetet och aktivt förhålla sig till sin 

förförståelse (SBU, 2012). Genom hela studien har författaren reflekterat kring sin 

förförståelse, även i samtal med handledaren. Detta stärker giltigheten och tillförlitligheten. 

Under intervjufasen har författaren uteslutande använt intervjuguiden (bilaga I) för att öka 

tillförlitligheten. Frågorna ställdes i samma ordning till alla intervjupersoner.  

 

Urval har presenterats noggrant och även hur analysen genomförts. Det finns även 

illustrerat med en tabell (tabell 1) för att processen ska kunna följas av läsaren vilket ökar 

giltigheten. I denna studie har deltagarna som intervjuats olika lång erfarenhet, ålder och 

kön och utbildning vilket gör att olika perspektiv bidrar till en rikare variation av det 

studerade fenomenet (Graneheim & Lundman, 2004).  
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RESULTAT 

 

Resultatet redovisas med hjälp av sex kategorier som framkom vid dataanalysen. Den 

första kategorin var Behov av läkemedel med subkategorierna brist på kunskap, olika 

bedömning, brist på tid, att ge läkemedel mot sin vilja och svårigheter i 

läkemedelsbehandlingen. Den andra kategorin var Team med subkategorier svårigheter i 

läkarkontakt, god samverkan med läkaren, stöd till undersköterskan/vårdbiträdet, 

bristande insikt i varandras arbetssituation, isolerad yrkesgrupp och kollegialt samarbete. 

Den tredje kategorin var Arbetsförhållanden med två subkategorier, ensamarbete och 

behov av stöd och självständigt arbete. Den fjärde kategorin var Någon som sitter hos 

personen. Subkategorierna till denna kategori är hindrande faktorer och främjande 

faktorer. Kategori nummer fem var Närstående i vården under natten med 

subkategorierna stöd till närstående och svåra situationer med närstående. Sista kategorin 

var Vården av döende personer på natten med subkategorierna god omvårdnad och 

svårigheter i vården nära den döende. 

 

Behov av läkemedel 

 

Brist på kunskap 

Flera informanter i studien beskrev att när en person i behov av palliativ vård behövde 

symtomlindring ringdes sjuksköterskan upp av den undersköterska/vårdbiträde som hade 

ett särskilt ansvar för den döende. Det var upp till den personalen att bedöma om personen 

var i behov av symtomlindring, och att ringa sjuksköterskan. Flera informanter beskrev att 

när personen hade en demenssjukdom eller av annan orsak inte verbalt kunde uttrycka vad 

de behövde kunde det vara svårt att ta ställning till behovet av t.ex. smärtlindring eller om 

det bara var oro.  

 

... det är väldigt mycket upp till den som sitter vak att känna in och förstå, vad 
som händer, ja, när den som är palliativ har ont. Då ringer de till oss 
nattsjuksköterskor, så får vi komma ut. Många av de som är palliativa kan inte 
själva verbalt säga att nu har jag ont, nu behöver jag något, utan många är 
dementa och väldigt… glömska och så. Då kan det vara svårt och då gäller det att 
den som är vak kan ta ställning till att nu har den här palliativa personen vi har 
blivit väldigt orolig. Oro kan ju vara en indikation på smärta. 

 

En informant beskrev att undersköterskan/vårdpersonalen ibland lovat närstående att 

sjuksköterskan skulle ge injektion fast det inte fanns någon ordination. När informanten 

sedan kom till personen i palliativ vård fanns det ingen ordination och det kunde då ta lång 

tid innan han/hon fick tag på läkarjouren för att få en sådan. Det kunde även hända att 

sjuksköterskan bedömde att ingen injektion behövde ges och närstående blev förtvivlade 

eftersom de blivit ”lovade” detta av undersköterskan/vårdbiträdet.  

 

En informant upplevde att dennes kollegor var rädda för att ge läkemedel till personer i 

palliativ vård. Informanten hade åsikten att det gavs alldeles för små doser till cancersjuka 

med svåra smärtor och trodde det var av rädsla att göra den döende beroende av läkemedel.  
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Olika bedömning  

En informant upplevde att undersköterskan/vårdbiträdet ville ge så god vård som möjligt 

till den döende personen och det var utifrån det som de ville att sjuksköterskan skulle ge en 

injektion, även när sjuksköterskan ibland bedömde att en injektion inte var nödvändig. 

Eftersom det var undersköterskan/vårdbiträdet som kände personen i behov av vård och 

hade något att relatera till så upplevde dock flera informanter i studien att de litade på 

undersköterskans/vårdbiträdets bedömning.  De hade kunskap om och såg behov och var 

bra på att tolka den döende personen. Några informanter uttryckte att de behövde 

undersköterskan/vårdbiträdet för att bedöma personens behov av symtomlindring.  

 

... jag tar mycket hjälp av undersköterskorna och frågar, hur brukar de se ut i 
ansiktet i vanliga fall och hur deras mönster brukar vara. Om de är … ja, hur de 
vanligtvis är. För att veta om de har ont eller är oroliga och så där. Och oftast ser 
undersköterskorna… att nu har hon/han ont även fast det bara är en liten rynka 
mellan ögonbrynen. Det är jättebra. Så man litar mycket på undersköterskorna 
också, deras erfarenhet av hur de känner den här personen… 

 

En informant berättade att den aldrig tvingade sig på någon. Ett exempel på detta var en 

man med en demenssjukdom som hela tiden skulle upp och iväg till jobbet. Informanten 

kände att den inte kunde medicinera honom för att han skulle ligga ned i sängen. En 

informant uttryckte att om personen i behov av vård kunde svälja en tablett, fick personen 

ta en tablett. Då gavs inte en injektion av sjuksköterskan om arbetssituationen var så att det 

var svårt att åka dit just då. En informant ansåg det fel att ge en injektion mot smärta till 

personen i palliativ vård som sov vilket kunde innebära att den vaknade upp med smärta. 

Då beskrev informanten att det var svårt att inte själv kunna följa upp personen på plats.  

 

Är det rätt att ge morfininjektion till någon som sover? Det tycker jag är helt fel. 
Och om man inte ger den får man kanske en avvikelse. För att vi inte gav och då 
kanske den vaknade och hade så ont. Men varför ringde ni inte då, ni ringde ju 
inte? 
 

Brist på tid 

Samtal om smärtlindring med den döende upplevde en informant tog mycket tid. Hur 

samtalen såg ut berodde på om personen hade en demenssjukdom eller annan sjukdom som 

påverkade förmågan att kommunicera. Flera informanter upplevde att 

undersköterskan/vårdbiträdet inte hade tid att sitta bredvid den äldre och därför ville att 

sjuksköterskan skulle ge smärtstillande eller lugnande injektioner. Flera informanter i 

studien beskrev även att de önskade att det skulle finnas mer tid för sjuksköterskan att sitta 

bredvid personen för att prata och lugna. En informant upplevde att döendet kunde vara 

värdig fast personen i palliativ vård inte låg stilla med slutna ögon, vilket 

undersköterskan/vårdbiträdet förväntade sig. 

 

Ger man injektion för att patienten är, alltså just vad står den personens oro för? 
Har den verkligen ont eller är det bara oro? Vill den bara hålla handen, vill den 
bara ha någon nära som… Så oftast får vi samtal där omvårdnadspersonalen 
känner sig osäker, otrygg och orolig och helst vill att de ska ligga stilla. För det är 
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ju så de anser. Många anser att döden ska vara så lugn och stilla. Så är det ju inte 
alltid… 

 

Att ge läkemedel mot sin vilja 

Personen i palliativ vård uttryckte enligt två informanter sin ovilja att få någon 

smärtstillande eller lugnande injektion. Undersköterskan/vårdbiträdet däremot hävdade att 

den döende behövde detta vilket medförde att informanten gav en injektion. Detta 

upplevdes att gå emot sina egna etiska värderingar. En informant beskrev det som att det 

gjorde ont i själen att gå emot den döende personens vilja.  

 

Man för ju patientens önskan och vilja liksom, vad ska man säga?  Det är ju det 
man upplever själv, att ibland är det inte patientens utan det är 
omvårdnadspersonal, vad de tycker. För att de ska vara lugna och nöjda. Det är 
mycket så. 

 
En informant beskrev att denne gav smärtstillande injektion, för att personen var 

”besvärlig”, d.v.s. hon larmade mycket, fast behov fanns av något annat läkemedel. Några 

informanter beskrev att de försökt följa sin uppfattning och ge injektion när de bedömde att 

det behövdes eftersom informanterna tyckte att de hade en bättre förmåga att bedöma 

personen i palliativ vård. Men när de inte lyssnade på undersköterskan/vårdbiträdet hade 

undersköterskan/vårdbiträdet skrivit avvikelser om att den döende inte var smärtlindrad. 

En informant upplevde att de förde den döende personens talan mer än vad 

undersköterskan/vårdbiträdet gjorde. En annan informant beskrev att den slutat att gå emot 

undersköterskan/vårdbiträdets uppfattning för att den inte orkade få avvikelser. Flera 

informanter i studien var medvetna om att undersköterskan/vårdbiträdet känner den döende 

bäst men några informanter upplevde att eftersom de hade mer utbildning hade de mer 

kompetens att bedöma symtom.  

 

... jag kan uppleva att mitt jobb är någon sorts beställningsarbete. Nu ska du 
komma och ge en spruta. Det är inte alla gånger som jag… själv bedömer att just 
den här patienten. Jag bedömer att den inte har ont, det är något annat… det 
kanske är så att det är en massa oro, den kanske behöver prata… Men då vet jag 
att ger inte jag den där morfinsprutan så har jag en avvikelse nästa dag. Där har 
jag gett upp. För där sprattlade jag emot länge… och försökte köra en egen linje. 
Men nej, det utsätter jag mig inte för längre.  

 

Svårighet i läkemedelsbehandling 

Ibland behövde personen i palliativ vård mycket smärtlindring och då kände en av 

informanterna i studien att den inte vågade ge så mycket som behövdes, för att den var 

rädd att överdosera. En person med demenssjukdom hade krävt både tabletter och injektion 

för att bli lugn vilket av informanten bedömdes vara att ge för mycket, trots att personen 

kan ha behövt det.  
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… man inte når fram med smärtlindringen kanske och att man är lite för feg när 
man smärtlindrar. Det är kanske någon som kräver jättemycket och man inte 
riktigt vågar… ge. 

 

En informant upplevde det svårt att bedöma hur mycket smärtstillande informanten skulle 

ge till en person som inte var palliativt inskriven men mycket svårt sjuk och som behövde 

smärtstillande. Då kunde informanten uppleva osäkerhet i hur mycket läkemedel som 

skulle ges. När personen var inskriven inom palliativ vård var det bara att ge det som 

behövdes beskrev informanten.   

 

Närstående upplevdes av flera informanter som oroliga för att den döende personen skulle 

ha besvär och tryckte därför på att sjuksköterskan skulle ge injektion, även om denne 

ibland inte tyckte själv att det behövdes. Ett par informanter beskrev att de sällan visste vad 

den döende själv hade sagt om smärtlindring och annan symtomlindring och att det då var 

svårt att gå emot närståendes krav. Det upplevdes som att gå emot egna etiska värderingar. 

 

… anhörigas oro på något sätt nästan projiceras på den palliativa. Att de ser 
minsta grej som någonting som skulle vara en indikation. t.ex. på att den har ont, 
fast det kanske inte är så. 

 
Team 
 

Svårigheter i läkarkontakt 

Några informanter i studien kände sig utelämnade när de skulle kontakta läkaren som fanns 

långt bort och som inte kände personen i palliativ vård. En beskrev att det kunde hända att 

det tog lång tid innan den fick kontakt med läkaren. 

 

Du kan ringa läkaren på vårdcentralen på kvällen och så ringer han tillbaka vid 
åtta eller nio, flera timmar efter, då är det på tok för sent. 

 
Ett par informanter upplevde att läkaren inte ville fatta beslut och några berättade att 

läkaren inte heller ville träffa den döende personen. På natten kontaktas jourläkaren på 

sjukhuset i en av kommunerna och informanterna beskrev att jourläkarna ofta var nya AT-

läkare utan erfarenhet och rädda för att fatta beslut vilket försvårade samarbetet. En av 

informanterna upplevde att doktorerna även var rädda för att ordinera för att den äldre 

personen skulle bli beroende av läkemedel, trots att personen var i slutet av livet.  

 

Är det en ny utexaminerad AT-läkare eller något sånt här så alltså något sådant 
här så… alltså det är jättesvårt att få… stöd eller få en ordination eller något 
sådant här. De törs ju inte göra någonting. 

 
God samverkan med läkaren 

När personen i behov av vård blev akut dålig hemma och inte ville läggas in på sjukhus 

beskrev en av informanterna i studien att denne ringde jourläkaren och fick palliativa 

ordinationer. Ett gott samarbete med jouren på sjukhuset och distriktläkaren upplevde flera 

informanter, då de fick stöd i de frågor de hade. En av informanterna beskrev att när denne 
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kände sig osäker i bedömningar om den äldre ska till sjukhus på natten eller kunde vänta 

till dagen fick informanten stöd av jourläkaren.  

 

Agda 98 år liksom har de här besvären, diarré sen tre dagar, ska hon komma till 
er klockan tre på natten? Sådana grejer kan de också ringa om 
omvårdnadspersonalen. Är det akut? Ibland blir man också osäker själv, när är 
det akut att skicka in dem? Då kan jag ringa till jourhavande läkare. För någon är 
alltid ansvarig, jourhavande och ja, det löser sig, det brukar lösa sig. 

 
En informant beskrev att när det var erfarna distriktsläkare den hade kontakt med 

ordinerade läkaren det informanten ville vilket upplevdes bra. 

 

Stöd till undersköterska/vårdbiträde 

Att vårda döende kunde upplevas som problematiskt när personen hade svårighet att 

kommunicera. Informanten gav exempel på när de behövde lugna en demenssjuk person 

och att informanten då kunde känna sig otrygg som sjuksköterska. Det krävdes då både 

stöd till undersköterskan/vårdbiträdet och att tolka den äldre personen vilket kunde kännas 

tungt. Då behövdes rätt egenskaper hos personalen och också rätt kompetens och det kunde 

informanten själv och undersköterskan/vårdbiträdet sakna ibland. Flera sa att den 

undersköterska/vårdbiträde som satt hos den döende ibland hade mer ångest än personen i 

behov av vård på grund av rädsla för döendet och döden. Ofta fick informanten stötta 

personalen, vilket kunde ta mycket tid uppgav flera. Det fanns många frågor hos 

undersköterskorna/vårdbiträdena som exempelvis: När dör personen? Existentiella frågor 

samt om det var aktuellt att uppsöka akutsjukvård?  

 

… viktigt att ändå ha kunskap om en döende patienter för det skapar så mycket 
rädsla och frågor. Innan… personen har varit där och sett hur det ser ut och vad 
som händer. Det är en viktig bit att ha med, jag tror att det tjänar vi på i längden. 
När vårdpersonal, sommarvikarier kommer in och ringer till mig på natten helt 
hysteriska:”Han håller på att dö!” Då får man nästan åka ut för att ta hand om 
vårdpersonalen istället för patienten. 
 

En informant beskrev att kollegorna ofta inte förstod när undersköterskorna/vårdbiträdena 

hade behov av handledning eller en instruktion. Informanten hade fått frågor av dem om 

t.ex. en smärtskala som undersköterskan/vårdbiträdet fått till uppgift att fylla i utan 

kunskap hur. Att känna personalen gjorde det lättare att bedöma om de skulle åka till 

personen i behov av vård eller inte upplevde en informant. Kunskap om 

undersköterskan/vårdbiträdets kompetens underlättade i bedömningen i telefonen.  

 

Det kan vara så att i natt är det de som jobbar. Jag vet vad de kan och vad de inte 
kan och jag vet vad jag kan lita på. Om den här kvinnan säger: Ja, du måste 
komma, ja, då vet man att då är det något. Medan andra kanske man känner att 
här måste jag nog åka och göra min egen bedömning. 

 

 



 

 18 

Bristande insikt i varandras arbetssituation 

När beslut tagits om läkemedel skulle ges eller inte upplevde en av informanterna i studien 

att undersköterskan/vårdbiträdet inte respekterade dennes beslut.  Informanten kände att 

beslutet grundade sig på legitimationen och den därmed var mån om att fatta rätt beslut och 

att undersköterskan/vårdbiträdet inte såg informanten i hans/hennes roll.  

 

Så den kompetensen går inte, den finns inte, den är inte sedd någonstans. Då kan 
den också nedvärderas, nej, men du vet väl inte, kan den säga. Och man blir 
väldigt besviken… Man ska ju ändå jobba i team, och det är ändå mitt ansvar, det 
är min legitimation som står under liksom det beslutet, det är inte din kompetens. 

 

En av informanterna upplevde att undersköterskor/vårdbiträden kände att de störde när de 

ringde eftersom sjuksköterskorna inte fanns nära utan kanske var upptagna med annat. Den 

informanten hade åsikten att sjuksköterskorna skulle sitta på något vårdboende där 

undersköterskor/vårdbiträden fanns både för att vara lättillgänglig i vården och för att de 

skulle få insyn i undersköterskors/vårdbiträders arbete.  

 

Det är lättare för baspersonalen att gå in och prata med sköterskan som är på 
plats där än att ringa och tänka de kanske är upptagna med något annat. Men 
också för själva bedömningsgrejen. Sitter man på korttidsboendet, uppehåller 
man sig lite längre där som sköterska, då är det ju lättare att se, hur har de det 
som jobbar natt där? 

 

En av informanterna upplevde att det var fel när kollegor tog hjälp av 

undersköterskan/vårdbiträdet för att göra bedömningar. Informanten hade åsikten att det 

var sjuksköterskans eget ansvar.  

 

Isolerad yrkesgrupp 

Flera informanter i studien upplevde att de var en isolerad grupp, inte ett team. De är inte 

med i något möte runt personen i behov av palliativ vård beskrev en informant.  På dagen 

fanns det ett palliativt team från sjukhuset: sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, 

sjukgymnast m.fl. men den gruppen kände informanterna sig inte en del av.  

 

Vi i kväll och natt är aldrig med i något omvårdnadsmöte. Vi får våra 
beställningar på kvällen och på morgonen så säger vi vad vi tycker och tänker. 
Tyvärr har vi inte… jag känner inte att vi har något teamarbete på det viset. De är 
ju ändå dagsköterskan som rondar med doktorn och det här... och vi jobbar ju 
med det här 16 timmar om dygnet. Men vi är aldrig med i någonting. Vi blir 
aldrig tillfrågade om någonting. 

 

Dagsjuksköterskorna kände ofta den döende sedan flera år tillbaka och den kännedomen 

kunde inte nattsjuksköterskorna ha beskrevs av en informant. Det innebar att 

nattsjuksköterskorna inte hade kännedom om vad som diskuterats och beslutats i vården 

runt den äldre och ibland kunde det även vara svårt att läsa sig till det i journalen. 
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Dagsjuksköterskorna får enligt informanterna en annan förståelse av den döende personen 

och nattsjuksköterskorna kunde bara utgå från här och nu.  

 

Kollegialt samarbete  

Nätterna upplevdes av flera informanter som varierande, en natt lugn med endast några 

samtal, en annan natt är de ute och åker mellan personer i behov av vård hela natten. En 

informant beskrev det som en utmaning och flera beskrev att det samtidigt var en trygghet 

att vara två för att kunna konsultera varandra vid behov. Flera kände fullt stöd av kollegan 

och en informant upplevde det var bra att de även kunde skämta med varandra.  

 

Man vet aldrig vad som väntar en när man kommer och det är väl en spännig i 
det hela. Det är det som är lite utmaning. Men då är det också en trygghet att man 
är två för ibland får man verkligen bolla. 

 

Informanterna beskrev det som positivt att kunna följa med kollegan till för dem en ny 

person i behov av palliativ vård som kollegan kände. Detta var en trygghet både för den 

äldre och även för sjuksköterskan.  

 

… kanske en vårdtagare som man inte varit hos förut… som kollegan kanske 
känner till eller har varit hos någon gång. Då försöker vi möjligen… om det går 
att åka båda två. 
 

Några beskrev att de kände sig utsatta när de arbetade kväll och natt och då kände de ett 

stöd i att ha kollegan att ringa till när de behövde hjälp. I gruppen upplevde en av 

informanterna att den fick bra respons när den själv ställde upp i arbetet. Dock beskrev 

flera arbetet som ett ensamarbete i stor utsträckning. Ibland var kollegorna inte överens 

beskrev en informant. Informanten beskrev en person i sent palliativt skede med lungödem 

och då informantens kollega, undersköterskan/vårdbiträdet och närstående ville skicka in 

den döende till sjukhuset. Informanten löste det genom att stänga ute dem från personens 

rum och satte sig själv och höll honom i handen tills han dog. Efter detta fick annan 

personal och närstående komma in i rummet. En informant beskrev att den kände i 

diskussioner med annan personal att informanten kunde föra fram sin åsikt i teamet och det 

ledde till beslut som kändes rätt för honom/henne.  

 

Om en diskussion med en doktor eller med en sjuksköterska och med baspersonal 
så tror jag att jag kan resonera mig fram till: Nej, men du, ska vi verkligen göra så 
här? Jag känner nog lite mer så här att och i det här fallet. Jag vet att anhöriga har 
pratat så här. Så jag har nog kunnat ta mig ur det i så fall. Jag har ju jobbat i över 
20 år så att, det är kanske inte helt lätt om man är mera ovan är det kanske lättare 
att gå på det ens kollega tycker. 

 
Arbetsförhållanden 
 

Ensamarbete och behov av stöd 

Det fanns inte något stöd överhuvudtaget i arbetet upplevde flera av informanterna i 

studien, det som fanns var kollegan.  
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Vi är ju som högst två och vi är ju i samma sits, det finns inget annat. 
 

För att få stöd av kollegan behövde informanten själv söka upp kollegan och det stödet 

sökte inte alla upp enligt en informant. Informanten upplevde att de borde få handledning i 

yrket för det fanns svåra saker att hantera och informanten kände behov av att ventilera 

dessa och höra hur han/hennes kollegor löst situationer.  

 

Många anhöriga mår dåligt, saker och ting och det. Palliativ patient som mår 
dåligt, olika saker som det kan vara. Så då är jag lite förvånad att det inte finns 
handledning. 

 
I en kommun gjordes schemaförändring, så en sjuksköterska kommer arbeta ensam från 

fyra till halv åtta på morgonen och det innebar att man inte har någon kollega att samarbeta 

med. En av informanterna kände att det kunde vara skönt att arbeta ensam eftersom den då 

inte behövde ta hänsyn till någon kollega. En fördel med att arbeta två var att inte behöva 

åka ensam ut på landet mitt i natten. Det kunde upplevas som svårt att ta hand om döende 

och döda personer om sjuksköterskan var ny sa en informant. 

 

Självständigt arbete 

Arbetet innebar till stor del ensamarbete och att sjuksköterskan behövde vara självständig 

och åka till personer i palliativ vård och ta beslut själv beskrev flera informanter.  En 

informant beskrev att den upplevde stressiga situationer i arbetet ibland och att 

informanten då fick prioritera om, vilket kunde vara svårt. 

 

Så ena kanske redan är hemma på ett besök och sen en på ett och så är jag själv. 
Så kanske jag får tre samtal samtidigt. Det är ju sådant så det är de här stressande, 
pressande situationerna som är det jobbigaste. 

 
En annan informant sa att denne inte hade upplevt något högt tempo i arbetet på natten och 

såg inte att det fanns några risker relaterade till stress. Att få sköta sig själv, ta egna beslut 

och att inte ha någon doktor nära upplevde en informant som den viktigaste anledningen 

till att den arbetade natt. 

 

Någon som sitter hos personen 

 

Hindrande faktorer  

Ibland låg en person i livets slutskede under lång tid och då beskrevs i studien att den som 

satt hos den döende kunde tas bort när det gått flera veckor. Om den som satt hos personen 

var borttagen på dagen då kändes det svårare upplevde informanten att sätta in det på 

natten. Det upplevdes av den informanten som lite olika kulturer på dagtid/nattetid. En 

informant beskrev även att det hände att dagpersonalen bedömt att det inte skulle vara 

någon som satt hos den döende personen och de på natten bedömde att det behövdes. Då 

skulle en av sjuksköterskorna i den kommunen sitta hos den äldre och det hände att de 

hade så mycket att göra att ingen av dem hann sitta, vilket betydde att personen blev 

lämnad ensam.  
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Det kan ju vara så att dagen har bedömt att det inte behövs en som sitter vak och 
sen kommer vi och det är ju svårt tycker jag… och bedöma nu är det terminalt 
skede eller nu är det inte terminalt skede. Det känns som ett svårt dilemma tycker 
jag. Och så kanske man känner ja, vi har ju ganska mycket därute och i natt och 
så tar man in det i bedömningen. 

 
En informant upplevde att behovet att ha någon hos den döende var viktigare tidigare i det 

palliativa skedet, när den döende var vid medvetande. Flera informanter i studien beskrev 

att detta behov var en resursfråga.  

 

... kanske egentligen inte är när man ligger medvetslös som man behöver ha 
någon som sitter där utan det kanske är när oron finns som värst, som man kan få 
lite hjälp. Men det där är ju en resursfråga naturligtvis… 

 

Det kunde även hända att två kollegorna gjorde olika bedömning om behovet av någon 

sittande hos personen i livets slutskede. Då bestämde den med mest erfarenhet. 

Informanten kunde då känna att denne borde stått på sig och att informanten upplevde sig 

gå emot sina egna värderingar.  

 

Främjande faktorer 

En av informanterna berättade att den gärna satte in någon som satt hos den döende 

personen och att ingen skulle ligga själv med dödsångest samt att det hellre fick bli en 

sådan natt för mycket än en för lite. 

 

Bestämmer jag att det ska vara vak, ja, då är det ju så. Det är ju ingen annan som 
behöver bestämma det. Nej, jag har inga problem att ringa in vak, även om det 
kostar men... 

 

Att tillfråga den äldre angående önskemål om att ha någon som sitter hos sig beskrevs av 

en informant. Informanten gav exempel på en person som valt att dö ensam och betonade 

att det var personens eget val. I den ena kommunen i studien beskrev en informant att de 

hade som policy att den som känner den äldre personen ska vårda honom/henne i livets 

slut. Då löstes det så att en av sjuksköterskorna satt hos den döende personen och 

undersköterskan/vårdbiträdet som kände honom/henne kom och hjälpte till med 

omvårdnaden. 

 

… sköterskan sitter och då kommer den personen och hjälper till med 
omvårdnaden för den vet ju hur den här personen helst vill ligga och ha kudden 
och så där. Så att omvårdnaden ändå sker tillsammans med den som känner 
patienten bäst tillsammans med sköterskan. 
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Närstående i vården under natten 

 

Stöd till närstående 

Trots att närstående är en del av teamet beskrev flera informanter att arbetet innebar 

mycket stöd till dem. En beskrev att samtalen med närstående var tidskrävande och att de 

ofta hade många frågor t.ex. Hur ofta kommer sjuksköterskan? Hur lång tid är det kvar? 

Smärtstillande läkemedel?  

 

Vissa har inga anhöriga och då kanske, det är klart att då har man ju inte lika 
mycket jobb runt omkring dem. Men oftast är det mycket anhöriga, så de vill 
gärna vara delaktiga och det är klart att man måste visa respekt så också och ge 
dem tid… och de samtalen tar extremt mycket tid. 

 

Det kunde hända att varken den äldre eller de närstående var införstådda med att vården 

övergått i palliativt skede. Det upplevde en informant svårt att förklara och kunde känna 

sig kluven över att de nu hade en annan inriktning på vårdinsatserna. Det hände att 

närstående ville skicka personen i behov av palliativ vård till sjukhus även när 

sjuksköterskan bedömde att det inte var nödvändigt men att då bejakades de närståendes 

vilja. Informanten menade att de vårdar även de närstående men att det var en balansgång.   

 

Vi skickar till sjukhus fast de är palliativt bedömda. De har en tro, att pappa ska 
in, för de har en tro, för får han några tabletter eller en spruta så går allting över. 
Sådana diskussioner tar vi aldrig. Vill anhöriga att vi ska skicka in dem så gör vi 
det. 

 

Svåra situationer med närstående 

En informant beskrev det som en balansgång mellan att tillfredsställa närstående och 

handla rätt i sin yrkesroll. Informanten kunde fråga sig vems behov den skulle prioritera, 

närståendes eller den döende personens. En del närstående hade olösta konflikter 

sinsemellan och med den äldre beskrev en informant och då kunde den känna sig osäker på 

sin roll i detta. Informanten beskrev det som att den var där för personen i palliativ vårds 

skull och hamnade i konflikter som den inte kunde hjälpa till att lösa.  

 

Och det kan bli, nästan stridigheter mellan anhöriga om olika saker och hur vi 
ska förhålla oss till det. Vilken roll har jag som sjuksköterska i detta? Vad kan jag 
säga och vad kan jag inte säga? Vad kan jag göra överhuvudtaget? Det låter ju så 
enkelt många gånger. Ja, men du har den och den skyldigheten och den och den 
rättigheten, men sen då? Det ska omsättas i den praktiska verkligheten också. 

 

Det kunde även vara så att närstående krävde saker som sjuksköterskan inte kunde 

acceptera beskrev en informant. Då beskrev informanten att den var rädd för att närstående 

skulle ringa till tidningen om det. När en informant ringde till närstående efter dödsfall för 

att informera har det hänt att de närstående har pratat illa om sina föräldrar. Informanten 

upplevde det som obehagligt och avbröt samtalet. En annan informant i studien hade 

åsikten att närstående kom i andra hand innan den äldre var död. När personen var avliden, 

blev de närstående viktiga enligt informanten. 
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… den här etiska debatten som är hur man ska bemöta anhöriga. För det tycker 
jag är helt, av sekundär betydelse helt enkelt… visst efter att patienten i fråga har 
dött… ja, men då kommer ju anhöriga in. Men före då tycker jag anhöriga är 
sekundärt utan då är det patienten i fokus… 

 

Vård av döende personer på natten 

 

God omvårdnad 

I arbetet på natten fanns tid att ge god omvårdnad till personer i palliativ vård beskrev en 

informant och jämförde då med arbetet på ett sjukhus på dagtid. Informanten menade att 

det i nattarbetet fanns tid att helt fokusera på den döende personen. Att vara lyhörd för var 

den äldre befann sig var grundläggande i omvårdnaden och det gällde speciellt personer i 

palliativ vård enligt flera informanter. Att känna in och bemöta med värdighet beskrev en 

person. Informanten beskrev hur samtalet med en äldre multisjuk kvinna som informanten 

fick möta i den sinnesstämning som personen befann sig i. 

 

Hon är i palliativt skede och får morfin på bestämda tider. Sen beror det väl lite 
på… ibland när man kommer till henne så frågar man ja, hur är det idag då? Jag 
är dålig kan hon säga... ja så nästa gång man kommer kan hon säga, ja, nu har jag 
nog inte lång tid kvar och så nästa gång man kommer så kan hon vara på lite 
bättre humör och man ser att hon är lite rosigare kanske om kinderna och hon är 
lite mer, inte uppåt med ändå… ja, mer pratig. 

 

Några informanter i studien beskrev även att de upplevde att personerna i behov av 

palliativ vård ibland hade behov att prata om existentiella frågor. Det kunde bli samtal om 

tankar vad som händer efter döden, och det kände en informant var viktigt att lyssna på.  

 

Det blir ju lättare ju mer erfarenhet man har och desto äldre man blir själv att 
faktiskt konfrontera existentiella frågor. Så att man inte bara glider undan, nej, 
men jag tycker du ser så pigg ut idag. 

 

En informant upplevde att informationen man gav på natten behövde vara tydligare just 

eftersom det var på natten, både till den döende personen och närstående. Informanten 

beskrev även att bemötandet var på den äldres villkor och i deras hem, vilket påverkade 

hur denne uttryckte sig. 

 

Svårigheter i vården nära den döende 

När den döende personen inte kan uttrycka det som han/hon känner får man tolka 

kroppsspråket och det upplevde en informant var intressant. Informanten upplevde det som 

extra viktigt att lindra ångest och smärta hos den som inte kan förmedla sig. Det kunde 

även betyda att informanten gav mer läkemedel än vad läkaren ordinerat, för personen inte 

skulle ha symtom. En av informanterna upplevde att kollegorna ofta gjorde för kort 

bedömning av den äldre. Att de inte satte personen i fokus och tog sig tid att se hur det 

verkligen var med honom/henne.  
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… att man är lite mer på plats för att verkligen kunna bedöma om hur är det med 
den här patienten. Det kanske inte räcker med att komma in och säga, det är 
lugnt nu och sedan sticker man iväg. 

 
 
DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Intervju är en lämplig metod när forskaren vill beskriva människors upplevelser av något 

enligt Kvale och Brinkman (2009). Intervjuerna i föreliggande studie har genererat ett antal 

spontana och innehållsrika beskrivningar av etiska problem, vilket tyder på adekvat val av 

metod.  

 

Samtliga sjuksköterskor som var i arbete i respektive kommun och som hade minst sex 

månaders erfarenhet av nattarbete i kommunen tillfrågades om de ville medverka för att få 

en så bred variation som möjligt. De tre som tackat nej har fått både skriftlig och muntlig 

förfrågan men valt att inte medverka. Det kan ha påverkat resultatet att deras upplevelser 

uteblev. Fördelen med att studien gjordes i två kommuner var att informanternas 

erfarenheter och upplevelser skilde sig åt genom något olika arbetssätt.  Studiens giltighet 

kunde ha ökats genom att inkludera fler kommuners nattsjuksköterskor i resultaten 

eftersom arbetssätten kan variera ytterligare i andra kommuner.  

 

Intervjuguiden (Bilaga I) skapades med utgångspunkt från syftet. Fråga fyra kunde ha 

formulerats med andra ord för att låta bättre men författaren har inte uppfattat att 

formuleringen har påverkat så att informanten inte har förstått frågan. Fråga fem kan 

eventuellt uppfattas som ledande, men i svaren som följde upplevdes inte frågorna som 

styrande eller ledande. I fråga sex kunde frågan ha ställts om arbetsrelationer, men den 

formulerades istället på detta sätt och författaren har fått svar på frågan hur kontakten med 

övrig personal i teamet fungerar. Sista frågan kunde eventuellt vara mer detaljerad, nu 

svarade de flesta vilken stöd de hade när de var i arbete på natten och det var det som 

författaren menade. Under intervjun ställdes följdfrågor för att intervjupersonen skulle 

utveckla sitt svar. Kvale och Brinkman (2009) menar att för att ställa andrafrågor under 

intervjusituationen kräver kunskap från intervjuarens sida om intervjuämnet, och 

uppmärksamhet på den sociala relationen. Intervjuaren behöver vara engagerad och känslig 

för de ämnen som kan leda intervjun på ett fruktbart sätt istället för att rikta all 

uppmärksamhet på intervjuguiden. 

 

De flesta intervjuerna gjordes på informantens arbetstid och några gjordes på deras fritid, 

när det inte var möjligt att göra den på arbetstid. Dag och tidpunkt för intervju fick 

informanten bestämma. Enhetscheferna hade tillåtit att intervjuerna gjordes på betald 

arbetstid och det bidrog troligen till villigheten att delta. Att informanterna fick välja var 

intervjun gjordes kanske bidrog till att de kände sig trygga i miljön eftersom alla utom en 

skedde på deras arbetsplats. Att en intervju gjordes på en annan arbetsplats upplevdes inte 

påverka informanten nämnvärt. Samtliga intervjuer skedde i ett enskilt rum där vi fick sitta 

ostört och med stängd dörr, så att det bara var författaren som hörde vad informanten ville 

berätta. Det kan ha gjort att informanterna kände sig bekväma i situationen.  
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Förförståelsen handlar om vilken bild som forskaren har av det studerade fenomenet och i 

stor utsträckning är våra tolkningar omedvetna. Vissa forskare menar att vi ska utnyttja vår 

förförståelse under forskningsprocessen och därmed skapa en djupare förståelse (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012). Författaren till denna studies förförståelse efter att ha 

arbetat sex år som nattsjuksköterska i en kommun har sannolikt påverkat intervjuerna. Det 

är bra att känna till de antropologiska begreppen emic och etic, som beskriver hur 

människan uppfattar världen. Emic är en beskrivning av kulturen så som de som lever i den 

uppfattar den och etic är när man ser kulturen utifrån. Forskaren behöver vara medveten 

om dessa olika perspektiv för att förstå kulturens och språkets verklighet (Fossum, 2013). 

Eftersom författarens erfarenhet ger författaren en kunskap om arbetsförhållanden i att 

arbeta på natten som sjuksköterska i kommunen kan det vara så att en del frågor för att få 

ett mer uttömmande svar inte ställdes.  Det kan göra att svaren inte var tillräckligt fylliga, 

för att ge en djupare förståelse av detta ämne. De berättade trots den begränsade tiden, om 

viktiga aspekter av vården av personer i palliativ vård. Ämnet etiska problem kan ha 

påverkat informanternas svar eftersom det kan påverka informanten känslomässigt.  

Kanske informanten känner att denne handlat fel även om det var det som var det enda den 

kunde göra i den situationen. Det kan kännas utlämnande att berätta om detta för en helt 

främmande människa. Materialet upplevdes som mättat efter nio intervjuer och 

beskrivningarna uppfattades som tillräckliga (Polit & Beck, 2012). Under intervjun har 

författaren förtydligat med exempel om det var någon fråga som informanten inte förstod.  

 

Informanterna informerades om studiens syfte vilket kan öka sannolikheten för att det de 

berättade var uppriktigt och stämde med studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). 

Intervjuerna spelades in på mobiltelefon för att säkerställa att inget av intervjumaterialet 

förvrängdes eller förlorades. Varje informant fick information om inspelningen. Om den 

som intervjuar skriver anteckningar under intervjun kan det innebära avbrott i samtalet och 

kan distrahera både den som intervjuas och den som utför intervjun (Kvale & Brinkman, 

2009). De inspelade intervjuerna transkriberades sedan direkt efter intervjun. Fördelen är 

att författaren själv varit med under intervjun och kunnat känna stämning och tolka 

kroppsspråk. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) innebär transkriberingen att 

materialet bearbetas omedvetet under tiden hos forskaren, därför är transkriberingen av det 

egna materialet en viktig del av forskningsprocessen. Efter transkriberingen av materialet 

lästes det igenom upprepade gånger av författaren. 

 

Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) har använts i analysen 

av de transkriberade intervjuerna. Inriktningen vid kvalitativ innehållsanalys är att beskriva 

variationerna genom att se likheter och skillnader i innehållet i texten (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Skillnader och likheter har yttryckts i meningsbärande 

enheter, kondenserad meningsenhet, kod, kategori och subkategori. Det är viktigt att välja 

lämpliga meningsenheter för att öka trovärdigheten. Detta har gjorts hela tiden under 

analysen genom att jämföra meningsenheterna med det transkriberade materialet. 

Författaren tog sig tid att reflektera kring passande kategorier och subkategorier som 

stämde överens med meningsenheten så att de varken blev för snäva eller för vida vilket 

kan göra att textens mening förloras i analysprocessen. När resultatet sen redovisats har 

citat använts från intervjuerna och därigenom ges läsaren en möjlighet att själv tolka om 

resultaten var tillförlitliga (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Med överförbarhet menas i vilken utsträckning det kvalitativa resultatet kan överföras till 

andra grupper (Polit & Beck, 2012). Nattsjuksköterskor som åker i bil till vårdboende och 

hemvård finns på många ställen i landet med liknande arbetsförhållanden och troligen kan 
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informanternas erfarenhet därför även överföras till andra ställen. Vården i studien har 

bedrivits i kommunal regi men om arbetsförhållandena är detsamma för verksamheter i 

annan regi så borde resultatet även kunna jämföras med dessa. Även om det ingår 

resonemang i studien om i vilken utsträckning den kan användas i andra sammanhang 

(SBU, 2012) är det är det till slut läsaren som avgör om resultatet är överförbart till andra 

likvärdiga grupper (Graneheim & Lundman, 2004; SBU, 2012). Urvalsstrategin är viktig 

för att läsaren ska kunna avgöra var gränserna går för hur överförbara resultaten är (SBU, 

2012). 

 

Resultatdiskussion 

 

Nattsjuksköterskor i de två kommunerna upplevde flera svårigheter i vården av äldre i 

palliativ vård. Studien tyder på att det inte fanns något adekvat team runt den döende 

personen som inkluderade dem som arbetade natt och att samarbetet mellan de som arbetar 

på natten hade brister. Teamet är en viktig del i både palliativ vård samt i personcentrerad 

vård (Socialstyrelsen, 2006; Edvardsson, 2010). Törnqvist et al. (2013) studie visar att 

sjuksköterskor i kommunen upplevde att deras kunskaper i omvårdnad inte var erkända 

och att detta begränsade dem.  Josefsson (2009) menar att sjuksköterskan arbetar som 

konsult, långt från den äldre eftersom det finns så få sjuksköterskor i kommunens 

äldrevård. Detta är en stor nackdel för alla inblandade särskilt eftersom många 

undersköterskor/vårdbiträden saknar adekvat utbildning. Sjuksköterskorna i föreliggande 

studien beskrev att undersköterskan/vårdbiträdet som sitter hos den döende ofta saknade 

kunskap att vårda en döende, både att bedöma behov av symtomlindring och erfarenhet av 

döendet och kännedom om den äldre. Det blir enligt Josefsson (2009) den äldre människan 

som förlorar mest på det här eftersom det är sjuksköterskor som är utbildade och har en 

klinisk blick att bedöma vilka omvårdnadsbehov som är nödvändiga. I den ena kommunen 

valde man ibland att sätta sjuksköterskan hos den döende då det var nödvändigt. Samtidigt 

är det undersköterskan/vårdbiträdet som känner den äldre bäst och därför kunde se och 

tolka personens mående, menade flera informanter. 

 

Informanterna i denna studie gav uttryck för frustration över att deras kompetens inte 

respekterades och att undersköterskan/vårdbiträdet skrev avvikelser om de tyckte att 

sjuksköterskans bedömning var felaktig. Informanterna upplevde att de förde den döende 

personens talan och hade en större kompetens att se behov av läkemedel. Alla i teamet 

måste vara lyhörda och samarbeta kring analys, behandling och utvärdering av 

smärtproblematiken (Dehlin & Rundgren, 2007). Törnqvist et al. (2013) menar att flera 

sjuksköterskor känner att deras kunskap i palliativ vård och deras yrkeskunskaper inte är 

erkända i kommunen och att deras kompetens riskerar att förminskas (Törnqvist et al., 

2013). Det kan skapa stress hos sjuksköterskan när den inte ges utrymme att ge den 

omvårdnad som behövs och som de har utbildning för (Josefsson, 2009). Samtidigt är det 

viktigt att sjuksköterskorna är medveten om att det kan uppstå motsättningar mellan 

yrkesgrupper och att den arbetar för att motverka dessa (ICN, 2014).   

 

En informant beskrev att det kunde hända om den äldre blev liggande i livets slutskede 

under lång tid togs den undersköterskan/vårdbiträdet bort som satt hos honom/henne för 

det blev för kostsamt. I den kommun där sjuksköterskan behövde sitta hos den döende 

kunde det även hända att sjuksköterskorna hade så mycket att göra med andra personer i 

behov av vård att den döende lämnades ensam. Behovet av att ha någon sittande hos sig 

beskrevs vara en resursfråga men en informant uttryckte att den satte in detta oberoende av 

vad det kostar. Det ska finnas resurser till de som har behov av det enligt Hälso- och 
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sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) 2 § och då menas de (SOU 2001:8) som är mest 

sjuka och med minst livskvalitet och särskilt ska man beakta behoven hos de allra svagaste.  

Lagen säger även att patientens behov av trygghet i vården ska tillgodoses [HSL] (SFS, 

1982:763, 2 §). 

 

Symtomlindring är en av hörnstenarna i palliativ vård (Socialstyrelsen, 2006) och 

Andershed et al. (2013) menar att vid vård i livets slutskede får den kroppsliga 

dimensionen tydligare plats på ett annat sätt än när personen var frisk. I föreliggande studie 

beskrevs att informanten kände att det var svårt att lugna äldre med demenssjukdom och 

det upplevdes som att kunskap saknades både hos informanten själv och hos 

undersköterskor/vårdbiträden. Personer med demens uttrycker sin smärta på sätt som 

skiljer sig mycket från dem som inte har en demenssjukdom (Harris, 2007). I studien av 

Karlsson et al. (2009) beskrev en sjuksköterska att kollegorna saknade kunskap i 

smärtlindring inom palliativ vård och detsamma uppgav en av informanterna i förliggande 

studie.  

 

Karlsson et al. (2009) menar att personen blev synligare på en individuell nivå vid besök i 

den äldres hem. En informant i föreliggande studie upplevde att när bemötandet var i den 

äldres hem var det på hans/hennes villkor. I arbetet på natten fanns tid att ge den döende 

personen god omvårdnad, att helt fokusera på den, utan störande moment runtomkring 

beskrev informanterna. Det innebar att vara lyhörd för den äldre och att bemöta med 

värdighet sa de. Värden som respekt, medkänsla, lyhördhet, trovärdighet och integritet ska 

sjuksköterskan visa i omvårdnaden (ICN, 2014). Edvardsson et al. (2010) konstaterar att 

personcentrerad vård inkluderade aspekter av stödjande av personen med demens att vara 

den person som den varit och stödja dem och deras familjer att fortsätta leva så normalt 

som möjligt. Informanter i föreliggande studie pekade på vikten av att den döende 

personen själv fick välja om den vill ha någon som satt hos honom/henne eller ville dö 

ensam. Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763, 2 §) bygger på respekt för 

patientens integritet och självbestämmande. 

 

Informanterna i denna studie upplevde sig utsatta och ibland att det saknades stöd i arbetet. 

En informant uttryckte att han/hon saknade handledning. Oavsett i vilken organisation som 

personal vårdar svårt sjuka och döende människor, så bör de erbjudas fortlöpande 

handledning, stöd och kompetenshöjning. Handledning är en mycket viktig insats för 

personalen, inte minst för att minska arbetsrelaterad stress (NRPV, u.å.) Sjuksköterskorna i 

studien av Törnqvist et al. (2013) uppgav att de behövde handledning efter att ha gått 

igenom psykologiskt svåra situationer, som trauma eller oväntat dödsfall eller samtal om 

existentiella frågor med närstående. Att sjuksköterskorna inte fick stöd ansåg de var för att 

deras chef antingen hade en övertro på deras kunskap eller inte förstod komplexiteten i 

arbetssituationerna och därför inte såg deras behov. Enligt Josefsson och Hansson (2011) 

upplever sjuksköterskorna att enhetschefen har kunskap i deras arbete men inte alltid delar 

sjuksköterskornas syn om vilken kompetens de ska ha. Vidare framkom att 

sjuksköterskorna anser att de får för lite feedback av enhetschefen i diskussion eller genom 

synpunkter på sitt utförda arbete. Wallerstedt och Andersheds (2007) studie visar att 

kollegan som sjuksköterskan arbetade med var ett stöd i palliativ vård och det upplevde 

även flera i den här studien. Informanterna i föreliggande studie kände det som en trygghet 

att kunna diskutera med sin kollega i svåra beslutsituationer och när de skulle åka ute på 

landet till nya personer i behov av vård. Karlsson et al. (2010) fann däremot att 

sjuksköterskorna kan uppleva att kollegan inte inser att den döende personen behöver 
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smärtlindring vilket det kan leda till motsättning mellan personal och den döende samt dess 

närstående och detsamma upplevdes i föreliggande studie. 

 

Flera informanter menade att arbetet på natten innebar att ge stort stöd till närstående. 

Karlsson et al. (2009) studie visar att sjuksköterskorna upplevde att de fick svara på frågor 

från närstående som de inte kunde svara på och den erfarenheten beskrevs även i 

föreliggande studie. Närstående beskrevs av informanterna kunna fråga saker som 

sjuksköterskorna inte hade myndighet att besvara. Det kunde hända att närstående ville 

skicka den döende personen till sjukhus och informanten upplevde att de önskade det för 

att han/hon skulle botas, trots att informanten bedömde att personen kunde vårdas hemma. 

Karlsson et al.´s (2010) studie visar att sjuksköterskorna kan uppleva maktlöshet när 

närstående bestämt hävdar att den döende bör bli inskickad till sjukhuset istället för att 

vårdas hemma, även om personens egen önskan är att dö hemma. Närstående litar ibland 

inte på att sjuksköterskan kan ge symtomlindring hemma. Sjuksköterskan var medveten 

om att transport och byte av miljö förmodligen skulle påskynda döendet. Närstående 

upplevdes av informanter i föreliggande studie som oroliga för att den döende inte skulle 

vara tillräckligt smärtlindrad fast informanten bedömde att läkemedel inte behövdes. Då 

nattsjuksköterskor sällan hade kunskap om vad den äldre själv uttryckt om symtomlindring 

så var det svårt att gå emot närstående. Hörnsten tre i palliativ vård är bra kommunikation 

mellan den döende personen, närstående och personal och den fjärde hörnstenen är stöd till 

närstående (Socialstyrelsen, 2006). Genom att arbetsplatsen har regelbundna gemensamma 

reflektioner där etiska frågor diskuteras för att hitta regler och verktyg för hur de ska 

handla gör att sjuksköterskan har ett underbyggt beslut istället för att bara gå på känsla. Det 

är ledningens ansvar att skapa tillfälle för sådan reflektion (Bolmstedt, 2014). 

 

Karlsson et al. (2009) visar att sjuksköterskorna upplevde att det krävdes kunskap och 

erfarenhet från många områden inom omvårdnaden och att ha förmåga att svara på frågor 

från den äldre, dennes närstående och från undersköterskor/vårdbiträden om symtom, 

sjukdomar och mediciner. I föreliggande studie beskrev informanterna att de fick svara på 

många frågor från undersköterskor/vårdbiträden. Det uttrycktes speciellt gälla 

kommunikationen med den döende. Att vårda äldre är förenat med problem som hör till 

vanligt åldrande t.ex. syn och hörselproblem vilket gör kommunikationen extra 

problematisk (Harris, 2007). En informant i studien kunde känna sig otrygg i sin roll när 

han/hon skulle handleda personalen. I ICN:s (2014)  etiska kod för sjuksköterskor står att 

det ingår i sjuksköterskors yrkesutövning att stödja personalens hälsa och kompetens för att 

de ska kunna göra ett bra arbete. Det ingår även att värdera sin egen och andras kunskap i 

samband med det egna arbetet och delegering av ansvar (ICN, 2014). Att känna 

undersköterskan/vårdbiträdet underlättade bedömning i telefonen hur informanten skulle 

göra med en äldre i livets slutskede beskrevs i denna studie. Ibland hade 

undersköterskan/vårdbiträdet själva mycket ångest uttryckte flera informanter. 

Känslomässiga svårigheter som personalen kan uppleva vid vård av den döende, kan 

bottna i egen dödsrädsla, vilket kan leda till ett undvikande bemötande av personen. 

Tankar och känslor kan den döende då bli lämnad ensam med (Dehlin och Rundgren, 

2007). Sjuksköterskan ska enligt ICN:s  (2014) etiska kod utöva de åtgärder som behövs 

för att ge stöd och leda arbetskamraterna till större etisk medvetenhet.  

 

I föreliggande studie beskrevs att det kunde vara svårt att få tag i läkaren och det kunde 

vara nyutbildade AT-läkare med liten erfarenhet och det upplevdes komplicera arbetet. Det 

gjorde att informanterna fick vänta på ordination eller en läkares bedömning och om det 

var en oerfaren läkare kanske denne inte hade kunskap inom den palliativa vården. Läkaren 
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ville oftast inte komma ut och träffa den döende personen. Enligt Wallerstedt och 

Andershed (2007) känner sig sjuksköterskorna ansvariga för läkarens ordinationer. 

Karlsson et al. (2009) och Törnqvist et al. (2013) fann att det innebar ett etiskt dilemma för 

sjuksköterskan som hade kunskapen om smärtlindring men inte fick stöd från läkaren att 

ge smärtstillande till personer i behov av vård. Detta gjorde att flera informanter i 

föreliggande studie kände sig vara utan stöd av läkaren.  Andra informanter i denna studie 

upplevde att de fick stöd av jourläkaren både vad gällde bedömningar och att få 

ordinationer till människor i livets slutskede.  

 

Flera informanter i föreliggande studie menade att arbetet kunde variera mycket från natt 

till natt och arbetet upplevdes även som stressigt och att det ibland var svårt att prioritera. 

Upplevelsen av tidsbrist gjorde att sjuksköterskorna var rädda att göra misstag som kunde 

skada personen i behov av vård (Karlsson et al. 2009). Flera i studien upplevde att det 

saknades tid både för undersköterskan/vårdbiträdet och sjuksköterskan att sitta bredvid den 

äldre för att lugna och samtala liksom studien av Norell Pejner et al. (2012) visar. 

Edvardsson et al. (2010) betonar vikten av samtal med den äldre och att lyssna på personen 

bakom sjukdomen. Bristen av samtal visar att vården inte är personcentrerad. Wallerstedt 

och Andershed´s (2007) studie visar otillfredsställelse i hur en del närstående och döende 

personer behandlades samt frånvaro av tillräcklig tid innebar en stressfaktor som kunde 

innebära risk både på organisationsnivå och på personlig nivå. Mycket av 

sjuksköterskornas missnöje berodde på organisationen som den palliativ vården utfördes i 

(Wallerstedt & Andershed, 2007). Ibland fanns det inga kollegor nära som sjuksköterskan 

kunde diskutera med och han/hon upplevde att den fick lösa problem själv (Karlsson et al. 

2009). Arbetet beskrevs i förliggande studie av flera informanter som ensamarbete. 

Törnqvist et al. (2013) menar att sjuksköterskorna kände sig ofta ensamma i vården av 

döende personer och de betonade sitt behov av stöd. Det innebar bl.a. fördjupad kunskap 

inom palliativ vård. 

 

Att informantens kollegor gjorde en otillräcklig bedömning och inte tog sig tid att se hur 

det verkligen var med den äldre personen beskrevs med. Detta var enligt informanten en 

följd av att sjuksköterskorna inte fanns på boenden längre utan hade stora geografiska 

områden med flera boenden och även hemvården inom detta område. Det gjorde att 

sjuksköterskan hade svårt att på plats följa upp personer i behov av palliativ vård vid t.ex. 

bedömning efter en injektion. Det fick ofta ske genom telefonkontakt. Flera informanter i 

föreliggande studie beskrev att undersköterskor/vårdbiträden inte hade insikt i deras 

yrkesroll. En informant ansåg att sjuksköterskorna inte heller hade insikt i 

undersköterskornas/vårdbiträdernas arbetssituation. Gustafsson (2009) fann i sin 

avhandling att nattsjuksköterskornas vårdande innebär ett beroende att lita på att 

undersköterskan/vårdbiträden uppmärksammar och bedömer den äldre personens tillstånd 

och behov av omvårdnad i en fungerande organisation. Flera informanter i den här studien 

upplevde att de hade stor tilltro till undersköterskornas/vårdbiträdernas bedömning 

eftersom de ofta kände den döende sedan tidigare och var bra på att tolka personen, även 

om förändringarna var subtila. Enligt Ågren-Bolmsjö et al. (2006) kunde det göra mycket 

för den äldres värdighet och välbefinnande att personalen uppfattade knappt märkbara 

saker hos honom/henne.  

 

Informanter i denna studie uttryckte att många döende hade behov av att prata om 

existentiella tankar. Det beskrevs även som att informanten själv med stigande ålder fått 

modet att möta personen i palliativ vård, i dennes tankar om döendet och vad som kommer 

efter. Vilken sjukdom personen än har så brukar det i livets slutskede uppkomma 
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existentiella behov (Dehlin och Rundgren, 2007). Personal har erfarenhet av processen att 

dö men inte av döden. Den är individuell och det kan vara svårbegripligt för många. När 

den döende personen tar upp existentiella tankar med en personal betyder det att han/hon 

har förtroende för den och att han/hon även ser till personens själsliga behov (Kaasa, 

2001). En informant upplevde det utifrån sin yrkeserfarenhet befogat att överskrida 

ordinationer för att smärtlindra och lindra dödsångest till personer i behov av palliativ vård. 

Det betyder att intervjupersonen överskred sina befogenheter och mot sin legitimation. 

Informanten gick över ordinationer kanske för att det var svårt att få tag i läkaren och att 

det ibland var nyutbildade AT-läkare med liten erfarenhet.  

 

Att informanterna inte kände sig som en del av teamarbetet runt personen i palliativ vård 

beskrevs, trots att de vårdade dessa personer många av dygnets timmar. På dagen fanns 

team runt den äldre vilket inte informanterna var del av. Helhetsperspektivet på 

människans lidande är av stor betydelse i den palliativa vårdfilosofin och det innebär att 

personal med olika kompetenser måste samverka för att tillgodose den döende personens 

behov. För att teamet ska fungera optimalt ska det finnas en öppen kommunikation mellan 

medlemmarna och teamet ska sträva mot ett gemensamt mål, ett mål som är tydligt, 

accepterat och förstått (NRPV, u.å.). De olika kompetenserna i teamet är viktiga och att 

varje medlem uttrycker sin kompetens i teamets komplexa problemlösning (Sandberg, 

2006). Dagsjuksköterskan kände den äldre ofta sedan lång tid tillbaka och fick då en helt 

annan förståelse för honom/henne, medan nattsköterskan bara kunde utgå från just den 

natten. För att beslut runt personen ska bli optimala måste de vara sanna mot dennes hela 

liv. Det innebär att ta hänsyn till personens tro, värderingar, åsikter och erfarenheter liksom 

individens biografi enligt McCormack (2003). När informanterna tog hjälp av 

undersköterskan/vårdbiträdet i bedömningen av en döende upplevde en informant att det 

var fel. Olika yrkesgrupper har olika beslut situationer, roller och ansvar men ändå ska de 

förhålla sig till samma etiska situation (Bolmstedt, 2014). Informanter uttryckte att de gav 

läkemedel för undersköterskan/vårdbiträdets skull och några beskrev att de gjort det mot 

den äldres vilja.  Att ge läkemedel för att annan personal eller närstående önskar det, och i 

allra högsta grad när det är mot den döendes vilja är inte korrekt. Jakobsen och Sörlie 

(2010) fann att vården av demenssjuka ibland var en balansakt mellan autonomi och 

värdighet.  Mild övertalning kunde vara befogat om personen inte själv kunde ta beslutet 

och då kunde åtgärden bevara hans/hennes värdighet även om det var mot dennes vilja. 

Samtidigt stadgar Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) i 2 § att vården ska så 

långt det går ske i samråd med patienten. Sjuksköterskan ska ge sådan information som 

krävs för att han/hon ska kunna ge sitt samtycke till omvårdnad eller medicinsk behandling 

och ge information om rätten att avstå eller välja behandling (ICN, 2014). Forskning visar 

att en värdig död innebär att bevara sin självbild ända till slutet. Att få vara den man är och 

få fatta sina egna beslut är av stor betydelse (Nordenfelt, 2010). Detta är ämnen som bör 

tas upp och diskuteras, hur personalen ska förhålla sig till etiska frågor. Vad de etiska 

koderna och riktlinjerna betyder på den enskilda arbetsplatsen och hur de ska arbeta med 

dem behöver varje arbetsplats fundera över (Bolmstedt, 2014). 

 

Slutsats 

 

Studien visar att informanterna ansåg att det fanns flera etiska problem som drabbar den 

äldre personen i livets slutskede i kommunal vård på natten. Bland annat var inte 

nattsjuksköterskorna en del av teamet runt den döende och det ledde till att vården ibland 

inte var personcentrerad. Det fanns även svårigheter i samarbetet mellan de som arbetade 

på natten det vill säga sjuksköterskan, undersköterskan/vårdbiträdet, läkaren eller 
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närstående. Arbetet beskrevs av flera som ensamarbete i stor utsträckning och stödet som 

fanns var av kollegan.  Det finns ett behov av återkommande utbildning som lägger tonvikt 

på samarbetet mellan olika yrkesgrupper som inkluderar både natt och dagpersonal 

eftersom bristande samarbete alltid drabbar den äldre. Författaren har uppfattat att det finns 

ett behov av omvårdnadshandledning samt stöd i etiska frågor till all personal. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Vården i kommunen på natten bör bli mer personcentrerad med fokus på att alla som 

arbetar runt den döende har kännedom om hans/hennes önskemål och göra det möjligt att 

själv bli delaktig i slutet av sitt liv. Det kunde innebära att sjuksköterskan och 

undersköterska skulle delta i möten runt den äldre tillsammans med dagpersonal vilket 

även kunde innebära att en del av arbetstiden på natten förläggs till dagtid.  Författaren tror 

också att rapporteringen kunde ske på ett annat sätt, så att nattsjuksköterskan har större 

möjlighet att ta del av den information som finns om personerna i palliativ vård på dagtid. 

Utifrån denna studie kan man tänka sig att diskussioner om etiska problem som drabbar 

den äldre i livets slutskede kan föras på den enskilda arbetsplatsen. 

Omvårdnadshandledning skulle vara ett bra sätt att tillsammans skapa verktyg att använda i 

etiskt svåra situationer. Det är även viktigt att personalen som vårdar äldre har kunskap om 

döendet och döden. Därför är utbildning i palliativ vård av betydelse. 

 

Fortsatt forskning 

 

Studier bör ske med både nattsjuksköterskor, undersköterskor/vårdbiträden, närstående och 

de äldre personerna. Fokus kunde ligga på hur man arbetar tillsammans i teamet, så att 

teamet kunde utvecklas. Vad är ett team och vem ska leda teamet? Flera yrkeskategorier 

anser att de ska leda arbetet och det är inte förenat med god vård om personalen uppträder 

respektlöst mot varandra och är oense. Läkarna arbetar under en annan arbetsgivare vilket 

kan leder till svårigheter i vården. Studier för att finna former för att underlätta samarbetet 

med läkarna nattetid är också nödvändigt. Det kanske kunde vara möjligt att mäta vårdens 

kvalitet och bortse från de olika yrkeskategorierna. Forskning visar att nattarbete påverkar 

hälsan, det finns fler hjärt- och kärlsjuka och psykisk ohälsa i denna grupp. Skulle det vara 

möjligt att minska antalet timmar personalen arbetar per natt till 8 tim/pass, såsom sker i 

våra grannländer? Skulle det innebära bättre vård? 
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Intervju guide                                                                                                             Bilaga I 

 

1. Har du någon vidareutbildning och i så fall vilken?  

 

2. Hur upplever du din arbetssituation?  

 

3. Hur gör du när du kommer hem till en patient på natten? 

 

4. Några av de äldre befinner sig i palliativt skede; är denna vård någon skillnad mot 

vården av andra äldre? 

 

5. Har du upplevt någon situation där du känner att du har gått emot dina egna etiska 

värderingar när du vårdat äldre människor i behov av vård och omsorg?  

 

6. I palliativ vård lyfts teamets roll fram, hur fungerar kontakten med den övriga 

personalen? 

 

7. Upplever du att du får stöd i ditt arbete? 
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Till enhetschef  XXX                                                                                                Bilaga II  

I XXXXX kommun 

 

Jag heter Matilda Joelsson och är sjuksköterska.  Jag läser till specialistsjuksköterska i vård 

av äldre vid Sophiahemmet Högskola. I mitt självständiga arbete, som omfattar 15 poäng, 

har jag valt att studera: De etiska dilemman som nattsjuksköterskan i kommunen eventuellt 

kan uppleva i vården av äldre i behov av palliativ vård. Jag är därför intresserad av få 

genomföra studien i Er kommun genom kvalitativa intervjuer med några 

nattsjuksköterskor. Intresset för studien har väckts i mitt eget arbete som nattsjuksköterska. 

Inklusionskriterier för deltagande i studien är erfarenhet mer än sex månader som 

nattsjuksköterska och att han/hon kan förstå och tala det svenska språket. Studien beräknas 

vara färdig i juni 2014. 

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid din enhet 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.  Du välkommen att kontakta mig eller min handledare om Du har 

frågor rörande själva undersökningen. 

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 bl.a. innebär att 

namn i studien (inklusive namn på arbetsplatser) kommer att vara avidentifierade. 

 

Jag kommer gärna till Dig och/eller Din arbetsplats och presenterar mina resultat efter att 

studien godkänts, om Du önskar detta. 

Örebro 2014-02-28 

Med vänlig hälsning   

 

___________________________________ 

Student 

 

___________________________________ 

 

Namnförtydligande 

Tel: 070-3716573 

Mail: matilda_joelsson@hotmail.com 

 

__________________________________ 

Examinator 

 

__________________________________ 

 

__________________________________

_ 

Handledare 

 

__________________________________

__ 

Namnförtydligande, hemvist 

Tel: 08-4062978 

Mail: Lise-lotte.FranklinLarsson 

@sophiahemmethogskola.se        

 

Namnförtydligande, hemvist 

 

Tel:08-4062920 

Mail:Bjoorn.Fossum@sophiahemmethogskola

.se 

 

mailto:matilda_joelsson@hotmail.com
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Studiens preliminära titel: Nattsjuksköterskors upplevelse i vården av äldre personer i 

livets slutskede. 

Syftet med studien är att utforska vilka eventuella etiska dilemma nattsjuksköterskors i 

kommunal vård upplever när de vårdar äldre patienter i behov av palliativ vård. 

 

Problem: Palliativ vård är hälso- och sjukvård som har som intention att främja 

livskvaliteten och minska lidande för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada 

som innebär att ta hänsyn till psykiska, fysiska och existentiella behov samt ett strukturerat 

stöd till närstående. Vården bygger då på ett förhållningssätt som innebär en helhetssyn på 

människan genom att stärka individen att leva med värdighet och välbefinnande till livets 

slut oavsett diagnos eller ålder. Många av de äldre som vårdas i livets slutskede i 

kommunen i Sverige har en demenssjukdom. Hälsosituationen hos äldre är ofta komplex 

med flera sjukdomar samtidigt, ibland kroniska och ofta funktionsnedsättningar. 

Nattsjuksköterskan har stora områden med många patienter under sitt arbetspass och att ge 

en personcentrerad omvårdnad till de äldre i behov av palliativ vård ställer stora krav på 

personalen och organisationen. Sjuksköterskan behöver ha kunskap om patienten som 

person och hans/hennes önskemål för att kunna ge en god omvårdnad tillsammans med 

närstående och annan personal när slutet närmar sig. Det kan vara en utmaning att se den 

enskilda människan i patienten och att utforma vården efter henne/honom. 

Nattsjuksköterskan kan hamna inför svåra etiska ställningstaganden och ställs då inför 

frågan; vad gagnar patienten bäst i detta läge? Därför är det av värde att utforska eventuella 

etiska dilemman som nattsjuksköterskan upplever i vården av de äldre som är i behov av 

palliativ vård. 

 

Metoden som kommer att användas är kvalitativ forskningsmetod vilket innebär intervjuer 

av 8-10 nattsjuksköterskor i två kommuner. 

 

Önskemål från Din verksamhet: Jag önskar kunna intervjua sjuksköterskor på Din enhet. 

Intervjuerna, som beräknas ta 30-60 min önskar jag genomföra i lokaler på Din enhet och i 

anslutning till de intervjuades arbetspass. Det är även önskvärt att intervjuerna får ske på 

betald arbetstid. Intervjuerna kommer att ljudupptas. Jag planerar att genomföra 

intervjuerna under mars 2014. Alla personer som ska intervjuas kommer att få skriftlig och 

muntlig information om studiens syfte och problemformulering 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: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 

 

Datum               Namn                           Namnförtydligande                                   Enhet 
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Örebro 140309                                                                                                         Bilaga III 

 

Hej! 

 

Jag vänder mig till dig som arbetar som nattsjuksköterska i XXX kommun. Du har tidigare 

fått en förfrågan muntligt om deltagande i denna studie. Därför får du nu denna skriftliga 

information. 

Jag heter Matilda Joelsson och är sjuksköterska.  Jag läser till specialistsjuksköterska i vård 

av äldre vid Sophiahemmet Högskola. I mitt självständiga arbete, omfattande 15 poäng, 

har jag valt att studera: Kommunens nattsjuksköterskas upplevelse av eventuella etiska 

dilemma i vården av äldre personer i behov av palliativ vård. Jag är därför intresserad av 

att få intervjua dig om din upplevelse av att vårda äldre människor i livets slutskede i 

kommunen på natten. Intresset till studien har valts genom att jag själv arbetar som 

nattsjuksköterska i kommunen och har sett och känt att detta ämne behöver belysas. 

 

Jag kommer att spela in intervjuerna som beräknas ta 30-60 minuter. Intervjun kommer att 

genomföras på er arbetsplats eller på annan av dig vald plats. All insamlad data kommer att 

behandlas konfidentiellt och de förvaras oåtkomligt för andra än mig. Resultatet kommer 

att presenteras så att det inte går att spåra enskilda individers svar. Om du önskar finns det 

möjlighet att ta del av det färdiga arbetet efter studiens slut. 

 

Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och du kan välja att avbryta ditt deltagande när som 

helst utan att ange orsak till detta. Din medverkan i studien kan bidra till ökad kunskap om 

nattsjuksköterskans arbete med palliativa äldre patienter i kommunen. 

 

Om du har frågor angående studien eller din medverkan kan du kontakta mig eller min 

handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

Matilda Joelsson 

 

Jag lämnar härmed samtycke att delta i Matilda Joelssons studie om nattsjuksköterskans 

upplevelse av eventuella etiska dilemma i vården av äldre människor i behov av palliativ 

vård i kommunen. 

Namnunderskrift                              Namnförtydligande                           Datum 

 

Sjuksköterska                                                  Handledare   

Matilda Joelsson                                                Lise-Lotte Franklin Larsson 

Tel: 070-3716573                                              Tel: 08-4062978 

Mail: matilda_joelsson@hotmail.com               Mail: Lise-lotte.FranklinLarsson     

                                                                           @sophiahemmethogskola.se         

                                                                          

mailto:matilda_joelsson@hotmail.com
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