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SAMMANFATTNING 
 
Antalet patienter med kronisk njursjukdom ökar hela tiden och för dessa patienter finns det ett 
ökat behov av palliativ vård inom akutsjukvården. God palliativ vård vid livets slut för 
patienter med kronisk njursjukdom är komplext och det är viktigt med kommunikation mellan 
olika vårdgivare, inom vårdteamet, patienten och anhöriga. Som vårdpersonal är det viktigt att 
bygga vården på en helhetssyn som ser till patientens fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella behov. Sjuksköterskan bör sträva efter att finna tid för kommunikation, vara 
närvarande och tillgängliga för patienten och dennes anhöriga. Omvårdnaden bör 
individanpassas efter patientens individuella önskemål för att bidra till god personcentrerad 
omvårdnad och sträva efter att minska lidandet för patienten. 
 
Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor som arbetar på en njurmedicinsk 
akutvårdsavdelning upplever hur det är att vårda patienter med kronisk njursjukdom i livets 
slutskede. 
  
Materialet till studien samlades in genom tio semistrukturerade intervjuer där sjuksköterskor, 
som arbetade på en njurmedicinsk akutvårdsavdelning deltog. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ner för att sedan analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  
 
Resultatet som erhölls redovisas i följande fem kategorier: patienten i centrum, att våga och 
kunna fatta avgörande beslut, svårigheter/problem i vårdteamet, symtom hos patienten och att 
vårdas på sjukhus. Resultatet i studien belyser sjuksköterskors upplevelser av att under en 
längre tidsperiod ha en relation med patienter med kronisk njursjukdom och deras anhöriga. 
De ansåg att det var berikande men även känslomässigt svårt att känna patienten på ett 
djupare plan. Sjuksköterskorna i studien beskrev bristfällig kommunikation i vårdteamet som 
något som kunde begränsa och försvåra vid avgörande beslut gällande palliativ vård i livets 
slutskede. Sjuksköterskorna upplevde känslan av att inte räcka till och att de i vissa fall 
saknade erfarenhet och relevant kunskap för att vårda patienter i behov av palliativ vård i 
livets slutskede. Tid var en springande punkt som samtliga sjuksköterskor upplevde att de 
saknade för att kunna ge god omvårdnad vid livets slut. I resultatet framkom det önskemål 
från sjuksköterskorna om ett utökat och förbättrat samarbete med olika vårdgivare t.ex. ASIH 
(avancerad sjukvård i hemmet) för att lättare tillmötesgå patienternas önskemål om att få 
avsluta sitt liv i hemmet. 
 
Studien har hjälpt till att belysa problematiken som sjuksköterskans upplever gällande vård i 
livets slutskede på en njurmedicinsk akutvårdsavdelning. Kommunikation, kunskap, 
vårdteamet och tid är centrala aspekter som är avgörande för sjuksköterskans möjlighet till att 
ge god personcentrerad vård i livets slutskede. 
 
Nyckelord: Palliativ vård i livets slutskede, patienter med kronisk njursjukdom, 
kommunikation, tid, lidande 
 



    

 
 

ABSTRACT 
 
Patients with chronic kidney disease are increasing, and for these patients there is an increased 
need for palliative care in emergency care. Good palliative care at the end of life for patients 
with chronic kidney disease is complex and it is important that communication between 
different health care providers, within the care team, patient and family. As health 
professionals, it is important to build the care of a holistic approach that looks to the patient’s 
physical, mental, social and existential needs. The nurse should endeavor to find time to be 
present and available to the patient and their family to hopefully help reduce the suffering of 
the patient. 
 
The aim of the study was to describe how nurses working on a kidney emergency ward 
experience of caring for patients with chronic kidney disease in their end of life care. 
 
Data was collected through ten semi-structured interviews with nurses who worked in a renal 
medical ward. The interviews were recorded and transcribed verbatim and then analysed 
using a content analysis.  
 
The results are reported in the following five categories: patient in the center, to dare and to 
make critical decisions, difficulties / problems with the care team, symptoms of the patient 
and hospital treatment. The results of the study highlight nurses' experiences of over a longer 
period of time to have a relationship with chronic kidney disease patients and their relatives. 
They felt that it was enriching but also emotionally difficult to know the patient on a deeper 
level. The nurses in the study mentioned poor communication in the care team as something 
that could restrict and hamper the crucial decisions regarding palliative terminal care. The 
nurses experienced the feeling of not being good enough and that in some cases they lacked 
experience and relevant knowledge to care for patients in need of palliative terminal care. 
Time was a crucial point that all nurses felt that they lacked in order to provide quality care at 
end of life. The result showed that the wishes of the nurses on an expanded and improved 
cooperation with various health care providers such as ASIH (advanced medical care in the 
home ) to help meet patients' desire to get end his life at home. 
 
The study has helped to highlight the problems that the nurse's experience regarding palliative 
care on a kidney medical emergency department. Communication, knowledge, care team and 
time are key aspects that are crucial to the nurse's ability to provide good person-centered 
palliative care. 
 
 
 
 
 
Keywords: Palliative care in the final stages of life, patients with chronic kidney, 
communication, time, suffering 
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INLEDNING 
 
Medellivslängden fortsätter att öka i Sverige och år 2013 nådde både männen och 
kvinnornas medellivslängd över 80 år (Folkhälsomyndigheten, 2014). Antalet patienter 
med kronisk njursjukdom fortsätter att öka då befolkningen blir allt äldre och för dessa 
patienter finns det ett ökat behov av palliativ vård (Coldstream & Murtagh, 2008). 
Personer med njursvikt har ofta en komplicerad och nyanserad sjukdomsbild som 
framförallt drabbar personer över 65 år (Svenskt njurregister SNR, 2013). Behovet av 
god palliativ vård vid livets slut för den här patientgruppen är komplext och det är viktigt 
med god kommunikation mellan olika vårdgivare och som sjuksköterska ha en öppen 
kommunikation med patienter och anhöriga (Coldstream & Murtagh, 2008). 
Som sjuksköterska på njurmedicinsk vårdavdelning är det viktigt att ha kunskap om de 
olika symtom som kan uppstå hos personer som drabbas av njursjukdom. Både för att 
kunna lindra de generella symtom som kan förekomma vid livets slut men även de 
specifika symtom som kan uppkomma vid livets slut hos patienter med njursjukdom. 
Problem med klåda, illamående, extrem trötthet, smärta och oro är några av de symtom 
som kan uppkomma (Coldstream & Murtagh, 2008). År 2012 var mortaliteten hos 
patienter som gick i dialys 21,1 procent (SNR, 2013). 
 
På njurmedicinsk akutvårdsavdelning förväntas det att sjuksköterskan ska kunna vårda 
patienter i kurativt syfte men även ha förmågan och kunskapen att ge palliativ vård till 
patienter som befinner sig i livets slutskede. Författaren till föreliggande studie har flerårig 
erfarenhet av vårda med patienter med kronisk njursjukdom. Under årens lopp har 
författaren vid flertalet tillfällen reflekterat över sjuksköterskans och läkarens bristande 
kunskaper gällande att vårda patienter med kronisk njursjukdom som befinner sig i 
palliativt skede. Även svårigheterna och problematiken som läkare och sjuksköterskor 
brottas med gällande kommunikationen både inom vårdteamet men även 
kommunikationen med patienten och anhöriga angående vården vid livets slut.  

BAKGRUND 

Situationen för personer med kronisk njursjukdom  
 
En persons njurfunktion skattas med hjälp av glomerular filtration rate (GFR). Det innebär 
att variablerna kön, vikt, längd och kreatinin läggs in i en formel som sedan räknar ut 
njurarnas filtrations hastighet. GFR är en viktig markör för att bestämma fortsatt 
behandling för patienten (SBU, 2013).”Kronisk njursjukdom definieras som njurskada med 
bestående albuminuri och/eller hematuri eller GFR < 60mL/min/1,73m2 ” (SBU,s.38, 
2013). Vid värden < 15mL/min/1.73 m2 har personen så pass nedsatt njurfunktion att 
personen har urinförgiftning (uremi) och ställningstagande till dialys, njurtransplantation 
eller konservativ behandling bör tas (SBU, 2013). Vid årsskiftet 2012/2013 fanns det i 
Sverige 8852 personer i aktiv uremivård i form av antingen ett fungerande njurtransplantat, 
hemodialys eller peritonialdialys behandling (SNR, 2013). Detta är en liten ökning från 
föregående år då drygt 8700 personer i Sverige hade någon form av aktiv uremivård (SNR, 
2012). 
 
Behandling hemodialys innebär att patientens blod renas från restprodukter, balanserandet 
av elektrolyterna och avlägsnandet av vatten sker genom ett filter i en dialysmaskin som 
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patienten är kopplad till genom en dialysaccess. Dialysaccesserna är antingen en 
arteriovenös fistel, graft eller en central dialyskateter (CDK) (Challinor, 2008). 
Peritonialdialys är en dialysform som utförs flera gånger per dag genom att patienten fyller 
på och tappar ur dialysvätska ur bukhålan. Detta blir möjligt då patienten har en peritonial 
dialyskateter inopererad i peritonialhålan. Bukhinnan fungerar som ett dialysfilter och 
renar kroppen från restprodukter, överskott av vatten och hjälper kroppen att balansera 
elektrolyterna (Wild, 2008). Dialysbehandling är en avancerad livsuppehållande 
behandling och om patienten avslutar dialys avlider personen i genomsnitt efter ca sju 
dagar (Birmelé 2004; Ikäheimo et al., 2005). Det förekommer att personen med avancerad 
njursvikt och samtidigt andra allvarliga sjukdomstillstånd inte startar i dialysbehandling för 
de anses inte gynna personen och behandlingen inriktas då på att lindra de uremiska 
symtomen (Attman & Alvestrand, 2008). 

Anhöriga 
 
Anhöriga till personer som går i dialys är liksom patienten väl medvetna om att dialys är en 
livsuppehållande behandling och har svårt att planera för framtiden utan de försöker 
tillsammans leva i nuet och inte planera för mycket för den kommande framtiden (Ziegert, 
Fridlund & Lidell, 2009).  

Symtom vid kronisk njursjukdom 
 
När GFR värdet är <30 mL/min/1,73 m2 börjar patienten besväras av uremiska symtom 
som bland annat klåda, extrem trötthet, nedsatt aptit, muntorrhet och illamående (Viss, 
2012). Personerna kan drabbas av en obeskrivlig fysisk och mental trötthet som kan leda 
till nedsatt initiativ och kognitiv förmåga (Attman & Alvestrand, 2008). En extrem trötthet 
förknippas som ett symtom vid livets slutskede och förekommer hos över hälften av 
patienter med kronisk njursjukdom som befinner sig vid livets slut (Coldstream & 
Murtagh, 2008). Weisbord et al (2004) skriver att patienter som går i hemodialys lider av 
flertalet olika symtom som till exempel illamående, klåda och muskelkramper under 
dialysen.  
 
Patienter med en kronisk sjukdom som t. ex njursjukdom upplever likartade symtom som 
patienter med cancersjukdom (Solano, Gomes & Higginson, 2006). Ett av de symtom som 
kan förekommer hos patienter med njursjukdom (Solano, Gomes & Higginson, 2006). Ett 
flertal studier visar att drygt hälften av alla patienter med njursjukdom upplever smärta och 
av de patienter som går i dialys besväras majoriteten av symtom som smärta och trötthet 
(Gamondi et al. 2013; Davison & Jhangri, 2010; Coldstream & Murtagh, 2008). Dialysen i 
sig är hos en del personer en trigger till smärtan och endast ett fåtal av patienterna får 
tillräcklig smärtlindring då smärtan både underskattas och underbehandlas av 
vårdpersonalen. Smärtan beskrivs av patienterna som ett hinder i de dagliga aktiviteterna 
(Gamondi et al. 2013). 

Palliativ vård 
 
Socialstyrelsen har i samråd med kunniga personer inom ämnet tagit fram gemensamma 
begrepp som kan användas för att ha ett gemensamt språkbruk gällande palliativ vård 
(Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012). Socialstyrelsen definierar palliativ vård 
på följande sätt: ”Palliativ vård som hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och 
främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Palliativ 
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vård innebär också ett beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt 
ett organiserat stöd till närstående” (Socialstyrelsen,s.16, 2013).  
 
Den palliativa vården brukar delas in i en tidig fas och en sen fas som innefattar palliativ 
vård i livets slutskede. Det finns inga tydliga linjer mellan de olika faserna utan är en 
process som är olika lång för olika individer och olika sjukdomar. När brytpunkten har 
kommit för att övergå till vård i livets slutskede är det medicinska beslutet en viktig 
brytpunkt som innebär att vården övergår från att vara kurativ till lindrande och döden 
förväntas inom en snar framtid (Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012). 
 
Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för 
patienter och deras anhöriga. Genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig 
upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och 
andliga problem som kan uppstå i samband med livshotande sjukdom. Palliativ vård är att 
lindra smärta och även lindra andra plågsamma symtom. Bekräfta livet och se döden som 
en normal process och den palliativa vården har inte för avsikt att påskynda eller fördröja 
döden. Vården ska präglas av en helhetssyn där psykologiska och existentiella aspekter ska 
vägas in (WHO, 2002). Det är viktigt att ha i åtanke att den palliativa definitionen inte är 
sjukdomsinriktad utan patientinriktad. Fortfarande ägnas stor del av den palliativa vården 
till patienter med cancerdiagnos (Coldstream & Murtagh, 2008). 
 
I den palliativa vården är det viktigt att ge patienten en värdig död och behandlingen utgår 
från ett lindrande perspektiv (Gulbransen, 2009). Gulbransen (2009) skriver vidare att det 
är viktigt att försöka undvika en situation där lidandet för patienten förlängs med hjälp av 
olika medicinska insatser istället för att koncentrera vården på att minska lidandet för 
patienten. Varje person som är i livets slut uppvisar det beteende som är rätt för 
henne/honom eftersom döden är unik precis som personens liv har varit. Palliativ 
behandling är en helhetsbehandling som kräver insatser från flera olika professioner 
(Gulbransen, 2009).  
 
Palliativ vård för patienter med kronisk njursjukdom är ett outvecklat område som behöver 
utvecklas i samma grad som för patienter med cancer (Davison & Jhangri, 2010). 
Axelsson, Randers, Jacobson och Klang (2012) skriver att personer med kronisk 
njursjukdom som går i dialys brottas med frågor om en oviss framtid och funderingar om 
döden. De upplever en rädsla för att bli en börda för familjen, rädsla för smärta och hur det 
skulle vara att avsluta den livsuppehållande dialysbehandlingen. Upplevelsen av att vara 
ensam om funderingar kring döden upplevde personerna som betungande. Att behöva vara 
bunden till att gå i hemodialys minst tre gånger i veckan ungefär fyra-fem timmar per gång 
för resten av sitt liv kan vara svårt för personerna att hantera (Axelsson, Randers, Jacobson 
& Klang, 2012). Ofta har patienten själv kommit till insikt över att livet går mot sitt slut 
trots det har vårdpersonalen svårt att kommunicera om patientens dåliga prognos. Speciellt 
om vårdpersonalen och patienten har en relation sedan en längre tid tillbaka (Fitzsimons et 
al 2007). 

Palliativa vårdens värdegrund 
 
I dag finns att läsa hur Saunders, grundaren av det första moderna hospiset i London 1967, 
lyfte fram vikten av helhetssyn på människan och ansåg att vården skulle utgå från fysiska, 
psykiska, sociala och andliga eller existentiell dimensioner för att på så sätt kunna lindra 
patientens totala smärta och lidande (Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2012). 
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Den palliativa vårdens värdegrund bygger på att hjälpa patienten att uppnå bästa möjliga 
livskvalitet och kan sammanfattas i fyra ledord: närhet, helhet, kunskap, och empati 
(Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012). Ordet närhet syftar till att vårdpersonal 
ska våga vara fysiskt och mentalt närvarande för patienten och anhöriga. På så sätt kan 
personalen lyssna in önskemål hos patienten och anhöriga och försöka erbjuda det som 
önskas. Helhet innebär att se den obotligt sjuka i sin helhet innehållande de fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella delarna. Den palliativa vården måste se hela personen 
och inte enbart rikta in vården på de olika delarna för sig. Ledordet kunskap innebär att 
vårdpersonal som arbetar inom den palliativa vården ska ges möjlighet till fördjupade 
kunskaper för att kunna erbjuda optimal vård och på så sätt ha som mål att förbättra 
patientens livskvalitet. Empati innebär att personalen inom den palliativa vården ger stort 
personligt engagemang och har förmåga att känna in patientens situation och visa omtanke 
(Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012). 

Palliativ vård i livets slutskede 
 
När den palliativa vården går in i skedet palliativ vård vid livets slutskede innebär det att 
döden är oundviklig inom överskådlig framtid och att patienten inom en kort tidsperiod 
kommer att avlida. Definitionen för när palliativ vård går in i livets slutskede är när vården 
inriktas på att lindra lidande istället för livsförlängande behandling. Övergången från 
palliativ vård till palliativ vård vid livets slutskede bygger på en helhetsbedömning 
gällande medicinskt bedömning och patientens egna önskemål. Den tidpunkt när den 
palliativa vården ändras från att vara livsförlängande till att vara lindrande benämns som 
en brytpunkt i patientens vård (Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012). 

Brytpunktssamtal 
 
Vid svår livshotande sjukdom är det viktigt med en fortlöpande dialog mellan patienten, 
närstående och vårdpersonalen. Genom dialogen kunna få kunskap om hur personens 
autonomi och integritet ska respekteras och få kunskap om förhoppningar, föreställningar 
och farhågor som personen har. En dialog som bygger på ett förtroende mellan inblandade 
parter som förutsätter öppenhet, kommunikation och ärlighet. Förtroendet bör byggas upp 
under en längre tid och underlättar när tidpunkten har kommit för att samtala om 
livskvalitet och symtomlindring i livets slutskede, när målet med vården har ändras från att 
vara livsförlängande till lindrande (Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012). 
 
Chan, Noble, Lo, Kwan, Lee och Sze (2007) tar upp vikten av att ha diskuterat med 
patienten i ett tidigt skede om vilka önskemålen denne har vid livets slut. Det ska även 
finnas nedskrivet för att kunna underlätta när olika beslut ska tas som till exempel om 
dialysavslut. Risken finns att patienten blir mer och mer kognitivt påverkad ju längre tiden 
går och får svårt att då redogöra för sina önskemål. Om det inte har skett en diskussion 
innan patienten blir kognitivt påverkad är det svårt för att anhöriga att veta vet vad 
patienten önskar angående den palliativa vården vid livets slut.  
 
Nationella Rådet för Palliativ Vård (2013) skriver att ett brytpunktssamtal sker mellan 
ansvarig läkare, patienten och där anhöriga får delta om patienten så önskar. Där samtalas 
det om ett ställningstagande om att vården ska gå från palliativ till att vara inriktad på ett 
omhändertagande i livets slutskede. Den fortsatta vården ska fortsatt vara inriktad på 
patientens individuella behov och önskemål och brytpunktssamtalet ska dokumenteras i 
patientens journal (Nationella Rådet för Palliativ Vård, 2013). Vid ett brytpunktsamtal är 
det viktigt att vårdpersonal tänker på sitt kroppsspråk, sitter ner, visar att det finns tid för 
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samtalet. Patienten uppskattar läkaren som visar respekt, empati, intresse, vänlighet och 
mod. Läkaren ska vara rak och ärlig i sin kommunikation med patienten och anhöriga 
(Friedrichsen, 2013). 

Liverpool Care Pathway (LCP) 
 
LCP är en standardvårdplan som är utarbetat i England för att användas för döende 
patienter under deras sista tid i livet, från några dagar upp till en vecka. Det är 
dokumentationsstöd och riktlinjer för vårdpersonal som arbetar med döende patienter 
(Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012). 
 
LCP är en multiprofessionell vårdmodell som utvecklades för att överföra modellen för 
palliativ vård som förekommer på palliativa enheter till alla vårdformer. LCP lyfter fram 
fyra olika sidor av palliativ vård: säkerställa patientens välbefinnande, förutse förskrivning 
av mediciner för att lindra symtom, sätta ut alla interventioner som inte är aktuella, erbjuda 
psykologiska och andlig vård till en döende person i de sista 48 timmarna (Duffy, Payne & 
Timmins 2011). LCP är även ett verktyg för att kunna uppmärksamma behov av 
kompetensutveckling och utbildning hos vårdpersonal. I Sverige använder sig i dag drygt 
hundra olika enheter LCP och det finns i ett 20-tal olika länder (Nationellt vårdprogram för 
palliativ vård, 2012). 

Omvårdnad vid livets slutskede 

Sjuksköterskans roll 
 
I sjuksköterskans kompetensbeskrivning beskrivs att sjuksköterskans arbete ska bygga på 
vetenskap och beprövad erfarenhet och genomsyras av etiskt förhållningssätt och 
helhetssyn i alla situationer och utföras i enlighet med gällande riktlinjer och författningar 
(Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan som arbetar på en akutvårdsavdelning strävar efter 
att kunna ge god kvalité vid livet slutskede. Bland annat genom att försöka skapa fysiskt 
utrymme för närstående för att kunna vara närvarande med sin döende anhörig så mycket 
som möjligt i form av enkelrum och tänja på besökstider. Finnas tillgänglig för patienten 
och anhörigas behov upplever sjuksköterskan som viktigt men sjuksköterskan splittras av 
känslan att slitas mellan akuta situationer som kräver omedelbara åtgärder och lindra 
lidande hos patienten som befinner sig i livet slutskede (Thompson, McClement, Daeninck, 
2006). 
 
Sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvården och möter patienter i livets slut upplever 
att palliativ vård är viktigt och att det är ett privilegium att få vårda en döende människa 
och möta dennes anhöriga (Smith et al. 2009; Nordgren & Olsson, 2004). 
Tillfredsställande känsla hos sjuksköterskorna har beskrivits vara att känna patienten och 
anhöriga väl, att följa hela förloppet och att vara med vid dödsögonblicket (Thompson, 
McClement, Daeninck, 2006). Wallerstedt och Andershed (2007) beskriver dock i sin 
studie att sjuksköterskor kan uppleva stress över att vårda patienter i behov av palliativ 
vård parallellt med kurativa patienter. Sjuksköterskorna upplever att tidspress bidrar till att 
de ibland inte kan ge personen i behov av palliativ vård och deras anhöriga det stöd som de 
upplever att de behöver. 
 
Lindqvist et al. (2012) skriver att den icke farmakologiska vården som sjuksköterskan ger i 
livets slutskede när det endast är några dagar kvar av personens liv är komplex och 
innehåller flera olika delar. Att den verbala och ickeverbala kommunikationen med 
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patienten och anhöriga är betydelsefull som tillexempel genom att hålla handen, vara 
lyhörd för patientens och anhörigas önskemål och behov. Sjuksköterskan genomför många 
olika omvårdnadshandlingar för att underlätta för patienten. Gör regelbunden munvård, 
hjälper patienten att ändra läge i sängen för att förebygga trycksår och observerar och 
utvärderar olika omvårdnadsåtgärder (Lindqvist et al. 2012). 
 
I en studie av Törnquist, Andersson och Edberg (2013) intervjuades sjuksköterskor om 
deras erfarenheter av att bedriva palliativ vård inom kommunal verksamhet. 
Sjuksköterskorna beskrev att när patienter som vårdades inom en kommunal verksamhet 
vårdades på sjukhus hade personalen på sjukhusen svårt att bedriva palliativ vård. 
Personalen var inriktad på att bota vilket kunde stå i konflikt med att patienten hade 
bedömts vara i behov av palliativ vård i livet slut. Det hände att sjukhusen skrev ut döende 
patienter som sedan dog endast några timmar efter att de kommit till sitt boende. Detta 
kunde bidra till ökat lidande för patienten och deras anhöriga. 

Vårdteamet 
 
Nordgren och Olsson (2004) nämner att samtliga personer i vårdteamet, läkare, 
sjuksköterskor och undersköterskor anser att palliativ vård är viktigt och strävar efter att 
göra sitt allra bästa för att ge patienterna god personcentrerad palliativ vård. Vårdteamet 
ansåg dock att de hade otillräckliga kunskaper i palliativ vård. Det var erfarenheten inom 
sitt yrke och tidigare erfarenheter av möten med patienter i behov av palliativ vård som gav 
en trygghet i hur de skulle hantera olika situationer. 
 
Thompson, McClement och Daeninck (2006) beskriver att sjuksköterskan såg att läkaren 
som arbetar på akutvårdsavdelning ibland uppvisade bristande kunskap och erfarenhet om 
palliativ vård och vård i livets slutskede vilket skapar hinder för sjuksköterskan för att 
kunna genomföra det som krävs för att bedriva god vård i livets slutskede.  
 
Det är betydelsefullt att ha en relation till patienten och anhöriga, hinna förbereda och 
planera vården för patienten som befinner sig i livets slutskede. Det är även viktigt att ha 
etablerat en god kommunikation inom vårdteamet och med patienten och anhöriga vilket 
bidrar till ett ökat välbefinnande och ett gott avslut för alla inblandade parter (Costello, 
2006). 
 
Anhöriga till patienter som går i hemodialys där patienten befinner sig i livets slutskede 
önskar ett ökat stöd, tydligare och utökad information från vårdpersonal angående deras 
närståendes sjukdomsförlopp. Anhöriga önskar även ett fortsatt stöd från vårdpersonalen 
efter det att deras anhörig har avlidit (Axelsson, Klang, Lundh Hagelin, Jacobson & 
Andreassen Gleissman, 2014). 

Smärta, oro och ångest vid livets slutskede 
 
I Smith et al. (2010) studie gjordes intervjuer med patienter som var knutna till den 
palliativa vården men av olika orsaker behövde söka akut vård på akutmottagningen på 
deras närliggande sjukhus. Intervjuer gjordes även med närmast anhörig till patienten. Det 
framkom att den vanligaste orsaken till att patienterna sökte akut vård var smärta. Trots att 
olidlig smärta var den största orsaken till att de sökte akut framkom det att endast ca 
hälften av de 14 intervjuade patienterna upplevde tillfredsställande smärtlindring. 
Orsakerna till varför de upplevde att de inte fick tillfredsställande smärtlindring var flera. 
Bland annat beskrev deltagarna i intervjuerna att kommunikationen mellan behandlande 
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läkare i öppenvården och läkaren på akuten var bristfällig. Ofta blev patienten remitterad 
till akuten av behandlande läkare men ingen information till mottagande läkare fanns. 
Detta bidrog till ett ökat lidande för patienterna i form av oro och smärta.  
 
För att uppnå tillfredsställande smärtlindring i livets slutskede är det viktigt att se till hela 
patienten och både de fysiska, psykiska, sociala, existentiella och andliga dimensioner av 
lidande (Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012). All smärtlindring ska syfta till att 
minska lidandet för patienten. Lidandet kan ha negativa konsekvenser för patienten och 
bidra till ångest, oro, rädsla och nedstämdhet. De existentiella aspekterna på en 
smärtupplevelse är ofta vanligt förekommande i den palliativa vården (Werner, 2012). Vid 
vård av patienter i livets slutskede ska det inte uppstå någon osäkerhet hos personalen eller 
patienten och anhöriga gällande adekvat smärtlindring (Samuelsson, 2012). Costello 
(2006) skriver att sjuksköterskor upplever skuldkänslor när patienterna har smärta när de 
avlider, att det är ett misslyckande att inte kunna lindra smärtan tillräckligt.  
 
Varje människa vet att hon en dag ska dö men ingen kan ge svaret på exakt när eller vad 
som händer efter döden. Att uppleva dödsångest kan vara rädslan för separationen från sin 
egen kropp men också att skiljas från familj, vänner och världen (Ottosson & Délia, 2008). 
Ångest i livets slut är en signal om att jagets existens är i fara. En person kan uppleva 
dödsångest på flera olika sätt. Det kan vara ångest över vad som komma skall, vad som 
händer efter döden, vara rädd för lidande eller att behöva lämna sin familj. Dödsångesten 
kan också handla om funderingar om det liv som personen levt (Gulbransen, 2009).  
 
Det beskrivs även i en svensk studie av Adelbratt och Strang (2000) där de intervjuade 20 
patienter som hade en hjärntumör. Intervjuerna gällde patienternas och deras närståendes 
dödsångest. Det som kom fram under intervjuerna var att patienterna tyckte att en av de 
orsaker som väckte existentiell dödsångest var den kommande separationen från 
familjemedlemmar och framför allt från sina barn. Under intervjuerna förekom hos 
patienterna olika känslor som var förknippat med dödsångesten som t ex. oro, rädsla, ilska 
och ledsamhet. Olika triggerfaktorer som t ex lukten av sjukhus eller oro över olika 
symtom kunde trigga i gång dödsångest hos en del av patienterna i studien. 
 
Det är viktigt att vårdpersonal ger anhöriga och patienten möjlighet att samtala om sin oro, 
ångest, rädsla, att lyssna aktivt och vara närvarande. När patienten närmar sig 
dödsögonblicket kan det förekomma framför allt motorisk oro som kan ha många olika 
förklaringar som t.ex. eliminationsproblem hos patienten (Nationellt vårdprogram för 
palliativ vård, 2012).  

Kommunikation vid livets slutskede 
 
En definition av ordet kommunikation är att det är något som blir ett ömsesidigt utbyte, det 
går att dela tillsammans med någon eller några, det är något som blir gemensamt och man 
blir delaktig. Inom vården är kommunikation ett absolut måste då det är viktigt att 
vårdgivare och patienten förstår varandra för att mötet ska bli så givande som möjligt för 
patienten. Ett givande möte bygger på att se till hela patientens situation där 
kommunikationen är en essentiell del. Enligt slutsatser dragna från en Cochrane- rapport 
kan en del av orsaken till kommunikationsproblem inom vården bero på att vårdpersonal 
riktar in sig på sjukdomar och problemlösningar i stället för att se till personen och hennes 
hela hälsoproblem och livsstil (Fossum, 2013). 
 



    

                                                                             8 
  

När patienten närmar sig livets slut är det viktigt med god kommunikation mellan 
sjuksköterskan och patienten, anhöriga och inom vårdteamet för att sträva efter optimal 
vård för respektive patient där patienten är i centrum för vården. Information till patienten 
bör ges vid flera tillfällen och lite information i taget för att patienten ska kunna bearbeta 
det som sägs (Coldstream & Murtagh, 2008). 

Problemformulering 
 
Att vårda patienter med kronisk njursjukdom i livets slutskede är en kontrast mot det 
dagliga arbetet där vården på en akutvårdsavdelning går ut på att bota och rädda liv. 
Sjuksköterskan kastas mellan de olika ytterligheterna och det ställer stora krav på 
sjuksköterskans kompetens och förmåga att se till hela människan och hennes behov. 
Patienten med kronisk njursjukdom som vårdas i livets slut kan uppvisa en mängd olika 
fysiska och psykiska symtom som sjuksköterskan bör ha kännedom om för att kunna 
hjälpa för att minska lidandet för patienten. Kommunikation både mellan olika 
yrkesgrupper, patienten och anhöriga är avgörande för att patienten och anhöriga ska känna 
sig delaktiga i händelseförloppet vid livets slut. 

SYFTE 
   
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med kronisk 
njursjukdom som befinner sig i livets slutskede. 

METOD 

Design 
 
I arbetet valdes en kvalitativ ansats. Författaren till denna studie strävade efter att få ett 
djup och förståelse för sjuksköterskors upplevelser när det gäller att vårda patienter med 
kronisk njursjukdom i livets slutskede. Enligt Polit och Beck (2012) lämpar sig kvalitativ 
forskning då författaren eftersöker en förståelse av undersökningspersoners subjektiva 
upplevelser i olika sammanhang.  

Intervju som datainsamlingsmetod 
 
Som datainsamlingsmetod till studien användes semistrukturerade intervjuer vilket 
Jakobsson (2011) beskriver som att samma frågor ställs till samtliga deltagare men 
svarsalternativen är öppna. 
  
Författaren inspirerades av Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) som beskriver att när 
intervju används som datainsamlingsmetod är det viktigt att vara påläst om ämnet som 
intervjuaren ska intervjua om. Författaren till föreliggande studie förberedde sig genom att 
göra en litteraturgenomgång av det aktuella ämnet. 
 
Enligt Kristensson (2014) bör en provintervju genomföras innan själva intervjuerna som 
ska ingå i studien startar. Provintervjun genomförs för att kontrollera frågorna i 
intervjuguiden, tidsåtgången till intervjuerna, öva på rollen som intervjuare och testa 
intervjusituationen. En provintervju gjordes med en legitimerad sjuksköterska som 
uppfyllde inklusionskriterierna och som under flera år arbetat på den njurmedicinska 
akutvårdsavdelningen där studien planerades att genomföras. Efter provintervjun 
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redigerades en fråga i intervjuguiden då frågan ansågs vara något diffust formulerad. 
Redigeringen av frågan ansågs vara lindrig så ytterligare provintervju för att testa den nya 
frågan behövdes inte. 

Inklusionskriterier och urval 

Enhet 
 
En njurmedicinsk akutvårdsavdelning som vårdar patienter med akut och kronisk njursvikt 
på ett akutsjukhus i mellersta Sverige valdes ut. Den njurmedicinska akutvårdsavdelningen 
hade 20 vårdplatser varav fem enkelrum. År 2013 avled 37 personer på avdelningen och 
fram till och med oktober 2014 har 36 personer avlidit. Verksamhetschefen på den aktuella 
njurmedicinska akutvårdsavdelningen tillfrågades och erhöll information om studiens syfte 
och utformning (Bilaga I). När verksamhetschefen hade gett sitt godkännande till att 
studien fick genomföras på den aktuella avdelningen tillfrågades chefsjuksköterskan om 
hjälp att välja ut deltagare till studien. 

Deltagare 
 
Till föreliggande studie gjordes ett strategiskt urval. Enligt Polit och Beck (2012)  är det ett 
förfarande som passar för att utse lämpliga deltagare som kan erbjuda fördjupad kunskap i 
ämnet som ska studeras. 

Inklusionskriterier 
 
Antalet deltagare och inklusionskriterier valdes efter att få så rikt material som möjligt. Ett 
inklusionskriterium var att de legitimerade sjuksköterskorna skulle ha arbetat minst sex 
månader på den aktuella njurmedicinska akutvårdsavdelningen. Orsaken till att endast 
sjuksköterskor som arbetat minst sex månader valdes var att de förhoppningsvis hade fått 
erfara hur det är att vårda patienter i livets slutskede och därmed bidra med rik och 
varierande information gällande studiens syfte. Orsaken till att sjuksköterskor valdes var 
att studien har för avsikt att studera endast sjuksköterskors upplevelser i det aktuella ämnet.  
Chefsjuksköterskan gjorde urvalet efter hur de sjuksköterskor som uppfyllde 
inklusionskraven var schemalagda under den vecka intervjuerna genomfördes. Målet var 
att få en variationsbredd på deltagarna gällande ålder, yrkesverksamma år som 
sjuksköterska och antal år på den njurmedicinska akutvårdsavdelningen.  

Exklusionskriterier 
 
Inga relevanta exklusionskriterier användes då endast deltagare med rätt inklusionskriterier 
tillfrågades. 

Studiedeltagare 
 
Efter det att möjliga deltagare utifrån de uppställda kriterierna hade identifierats 
informerades dessa skriftligt om studien och godkännande till att delta efterfrågades 
(Bilaga II). Sammanlagt tillfrågades tio stycken legitimerade sjuksköterskor om 
deltagandet i studien vilka samtliga tackade ja till att delta. De tio legitimerade 
sjuksköterskor som deltog i denna studie hade en spridning gällande arbetsår som 
legitimerade sjuksköterska från 8 månader till 19 år. Tiden som sjuksköterskorna hade 
arbetat på den njurmedicinska vårdavdelningen sträckte sig från sex månader till tio år och 
åldersspannet på deltagarna var från 24 år till 50 år.  
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Intervjuguide  
 
Vid semistrukturerade intervjuer förbereder intervjuaren en intervjuguide för att kunna 
formulera frågor som berör ämnet och svarar mot syftet som intervjuaren vill undersöka. 
Frågorna ska vara formulerade så att det krävs ett mera uttömmande svar än enbart ”ja” 
eller ”nej”. Det är också viktigt att intervjufrågorna är formulerade så att 
intervjupersonerna förstår innebörden av frågorna (Polit & Beck, 2012). 
 
I denna studie har intervjuguiden konstruerats genom att den börjar med 
bakgrundsinformation om deltagarna för att sedan gå över i mera ämnesspecifika öppna 
frågor och avslutas med en avslutningsfråga. Intervjuguiden var framarbetad genom att 
författaren har formulerat relevanta frågor som svarar mot studiens syfte. Intervjuguiden 
formulerades med öppna breda frågor för att inte styra intervjupersonen till specifika svar 
utan avsikten med frågorna var att få intervjupersonens subjektiva upplevelse i ämnet 
(Bilaga III). 
 
Att använda sig av en intervjuguide ger intervjuaren en möjlighet att beröra frågor i det 
aktuella ämnet till samtliga deltagare och intervjuaren har även en möjlighet att ställa 
följdfrågor i ämnet. Intervjuguiden underlättar för intervjuaren att under avsatt intervjutid 
kunna få med de frågor som anses nödvändiga för studien. Det ger också deltagaren en 
möjlighet att ge sitt individuella perspektiv (Patton, 2002). 

Genomförande 
 
Bandspelare användes för att spela in intervjuerna. Intervjuaren antecknade det som inte 
kom med på ljudupptagningen under intervjuernas gång. Detta rörde sig om t.ex. miljön 
där intervjun genomfördes och gester vilket finns beskrivet av Eriksson-Zetterquist och 
Ahrne (2011). 
 
Intervjuerna varade mellan 10- 20 minuter med en övervägande majoritet upp mot 20 
minuter. Ett enskilt rum på deltagarnas arbetsplats användes till intervjusituationerna. 
Intervjuerna har förts som ett samtal och intervjuguiden har följts och under intervjuerna 
har det uppkommit följdfrågor från intervjuaren som har besvarats av deltagarna. 
Intervjuerna transkriberades fortlöpande för att författaren skulle få en känsla för materialet 
och hur många deltagare som behövdes i studien för att få ett rikt innehåll.   

Dataanalys 
 
I denna studie har intervjutexterna analyserat utifrån modellen för latent innehållsanalys 
beskriven av Graneheim och Lundman (2004) och Lundman och Graneheim (2012), se 
Tabell 1. Innehållsanalys som analysmetod är ett systematiskt sätt för forskaren att 
beskriva meningen med insamlat material (Schreier, 2012). Analysen i föreliggande arbete 
valdes att göras med induktiv ansats vilket innebär en förutsättningslös analys av texterna 
enligt Lundman och Graneheim (2012) . Materialet lästes igenom flera gånger för att få en 
överblick av helheten. När intervjuerna hade lästs igenom flera gånger transkriberades 
materialet i stort sett ner i sin helhet, de ord som valdes bort var upprepningar som till 
exempel ”liksom”. Efter det minskades informationen ner till kortare formuleringar, 
meningsbärande enheter med bibehållen betydelse som svarade mot syftet. Under 
analysförfarandet har syftet med studien hela tiden varit i åtanke. Analysförfarandet i den 
aktuella studien fortsatte sedan att följa Graneheim och Lundman (2004) och Lundman och 
Graneheim (2012) analysmodell. Texten minskades ner till kondenserad meningsenhet för 
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att göra texten kortare och mera lätthanterlig. Fortfarande med inriktning kontexten av 
innehållet skulle bevaras. När det var gjort skapades koder vilket endast innehåller något 
eller några ord. Efter det skapades underkategorier och kategorier som innehöll flera koder 
med ett liknande innehåll. 
 
Tabell 1. Exempel på analysförfarande 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karakteristiska Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”... Vi har pratat 
om att utveckla 
det.  
Men jag kan 
inte riktigt säga 
vart det finns ett 
PM.  
Eller att det 
känns tydligt 
vilka riktlinjer 
vi har.” 
 
”Oftast tycker 
jag att det känns 
som en 
dragkamp 
mellan 
sjuksköterskor, 
läkare och 
anhöriga.  
Man vill olika 
saker, man vill 
hålla på olika 
länge och oftast  
håller man på så 
länge så att 
patienten inte 
kan svara på 
heller vad den 
vill för att den är 
för dålig.” 

Inte riktigt säga 
vart det finns ett 
PM eller att det 
känns tydligt 
vilka riktlinjer vi 
har. 
 
 
 
 
 
 
Dragkamp mellan 
sjuksköterskor, 
läkare, anhöriga 
Vill olika saker, 
hålla på olika 
länge 
 

Oklart om 
PM/riktlinjer 
finns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dragkamp 
mellan 
sjuksköterskor, 
läkare, 
anhöriga 
Olika viljor 
 

PM 
 
Riktlinjer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dragkamp 
 
Olika    
viljor 
 

Regelverk som 
underlättar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teambeslut 

Att våga 
och kunna 
fatta 
avgörande 
beslut 
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Trovärdighet 
 
Transparens i forskningssammanhang är viktigt för att öka trovärdigheten i 
forskningsstudier. I denna studie har författaren strävat efter att redogöra för samtliga steg i 
studiens process. 
 
Det är viktigt som forskare att redogöra för alla steg i forskningsprocessen och även 
redovisa det som möjligtvis kan ses som en svaghet i arbetet. Detta ökar studiens 
trovärdighet. Att som forskare även presentera och återkoppla resultatet till enheten där 
studien genomförts är ytterligare ett sätt att öka studiens trovärdighet (Svensson & Ahrne, 
2011). Graneheim och Lundman (2004) menar att det är en fördel om deltagarna i en studie 
har en varierande erfarenhet gällande ämnet som ska studeras och om möjligt vara i olika 
åldrar och kön för att öka trovärdigheten i studien.  

Etiska överväganden 
 
De forskningsetiska principer som används i studien är de principer som har antagits och 
utvecklats av vetenskapsrådet. En person som ska delta i en studie ska informeras om 
studiens upplägg och om att det är frivilligt att delta och att personen kan välja att avbryta 
sitt deltagande i studien när som helst. Det är viktigt att inhämta informerat samtycke från 
deltagarna enligt etablerade forskningsetiska regler och riktlinjer (Codex, 2014).  
 
Verksamhetschefen för den njurmedicinska akutvårdsavdelningen på ett akutsjukhus i 
mellersta Sverige godkände att de legitimerade sjuksköterskorna på avdelningen fick delta 
i studien (Bilaga I). Det insamlade materialet förvaras så att inga obehöriga har tillgång till 
materialet. Allt insamlat material kommer att förstördes efter godkännande av uppsatsen. 
Studien genomfördes på frivillig basis och deltagarna informerades både skriftligen och 
muntligen om studiens syfte och metod samt att de närsomhelst kunde avsluta sitt 
deltagande i studien. 
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RESULTAT 
 
Efter dataanalysens genomförande utkristalliserades följande fem kategorier: patienten i 
centrum, att våga och kunna fatta avgörande beslut, svårigheter/problem i vårdteamet, 
symtom hos patienten och att vårdas på sjukhus. Under kategorin patienten i centrum finns 
underkategorierna relation till patienten, kommunikation, relation till anhöriga, känslan av 
att inte räcka till, kunskap och erfarenhet hos vårdpersonal.  
Under kategorin att våga och kunna fatta avgörande beslut finns underkategorin teambeslut 
och regelverk som underlättar för vårdpersonal. Gällande kategorin svårigheter/problem i 
vårdteamet finns underkategorin undersköterskan. När det gäller kategorin symtom hos 
patienten vart smärta, lidande och oro och ångest underkategorier. Kategorin att vårdas på 
sjukhus avslutar resultatet och här framkom det ingen underkategori. 

Patienten i centrum 

Relation till patienten 
 
Att känna och ha en relation till patienten sedan en lång tid tillbaka, ibland flera år, ansåg 
sjuksköterskorna kunde vara både något positivt och negativt. Sjuksköterskorna upplevde 
att det kunde vara en ära att få följa patienten ända till slutet samtidigt som att de 
upplevdes känslomässigt påfrestande.  
 

”Eftersom njursvikt är en kronisk sjukdom, så får man följa patienten under en 
lång period och ibland kan det vara påfrestande när de dör….det finns liksom en 
dimension i att det är jobbigt att känna patienterna som är njursviktiga som inte 
finns hos andra patienter.”(Sjuksköterska 10) 

 
En av skillnaderna i att vårda njursjuka patienter i livets slutskede mot övriga patienter var 
att när beslut om dialysen skulle avslutas kunde patienten gå från att vara uppegående till 
avliden inom en kort vårdtid. En av sjuksköterskorna nämnde att vara njursjuk är en svår 
diagnos och innebär mycket lidande för patienten i livets slutskede. Samtidigt nämndes i 
flera intervjuer att det är viktigt att se patienterna som individer inte efter vad de har för 
sjukdomar. 
 

”….Jag tänker ofta ändå att alla patienter är individer och olika behov. Att se 
patienterna som individer istället för vad dom har för sjukdomar”. (Sjuksköterska 
8) 

 
Sjuksköterskorna kände att en del patienter inte var beredda på att dialysbehandlingen en 
dag kunde ta slut. Att den dagen snart var dags då dialysbehandlingen måste av olika skäl 
avslutas. De ansåg att patienterna borde bli tillfrågade i ett tidigare skede hur de vill ha det. 
Vill de avsluta dialysen och kanske i slutet av sitt liv uppleva bättre livskvalitet eller vill de 
köra dialys så långt det bara går ända in i det sista? Men flera sjuksköterskor upplevde att 
det kunde vara att patienten möjligtvis hade blivit tillfrågade om att avsluta sin dialys och 
om livets sista tid men av olika orsaker inte varit mottagliga för informationen och därför 
glömt bort vad som hade diskuterats. 
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Kommunikation 
 
Sjuksköterskorna ansåg att det kändes svårt och tungt när de inte kunde kommunicera med 
patienten. Att bara kunna göra en klinisk bedömning om patienten lider eller inte.  
Kommunikationen i sjuksköterskegruppen upplevde samtliga sjuksköterskor att det 
fungerade fint. Sjuksköterskorna upplevde att de var samspelta och överens gällande 
omvårdnaden av patienten. Sjuksköterskorna stöttade varandra, använde varandra som 
bollplank och det upplevdes vara ”högt i tak” på arbetsplatsen. 

Relationen till anhöriga 
 
Relationen till anhöriga upplevdes av sjuksköterskorna både som något positivt och 
negativt.  
En del anhöriga hade sjuksköterskorna träffat under hela patientens sjukdomsperiod genom 
åren på den njurmedicinska kliniken hade sjuksköterskorna utvecklat en relation till 
anhöriga vilket de flesta av sjuksköterskorna upplevde som något positivt.  
 

”Oftast är anhöriga där dygnet runt tills patienten går bort och de vill gärna vara 
med och göra omvårdnad, pyssla om”.(Sjuksköterska 3)  

 
Svårigheterna uppstod om anhöriga inte hade förstått att patienten befann sig i livets 
slutskede då kunde det bli tungt som sjuksköterska att vård patienten. Sjuksköterskorna 
ansåg att det ibland var bristfällig information från läkarna vilket bidrog till att det var 
svårt för anhöriga att förstå att patienten var döende. Anhöriga kunde ibland inte förstå 
skillnaden på förra veckan då patienten fick dialys och kurativa åtgärder och nu då allt var 
borttaget. Anhöriga kunde inte förstå vad som var annorlunda den här veckan gentemot 
förra veckan.  
 
Miljön för patienterna upplevdes av flera sjuksköterskor som viktig. Gällande det nämndes 
att det är viktigt att patienten har ett eget rum för att kunna ge anhöriga möjligheten att 
vara hos patienten dygnet runt. Sjuksköterskorna upplevde att majoriteten av anhöriga ville 
vara närvarande dygnet runt och hjälpa till med omvårdnaden. En sjuksköterska beskrev på 
följande sätt svårigheterna i att låta anhöriga vara delaktiga och att själva kunna genomföra 
god omvårdnad: 
 

”Just det här hur mycket man ska gå på och hur mycket ska man backa, när ska 
man informera anhöriga, hur mycket ska de få vara delaktiga och försöka få den 
där balansgången. Att de får göra så mycket som de vill samtidigt som vi gör det 
som vi tycker att vi måste göra utan att känna att man tränger sig på”. 
(Sjuksköterska 1) 

 
En annan sjuksköterska nämnde att vårdpersonalen ibland la över hela ansvaret gällande 
bland annat den personliga hygienen på anhöriga. Hon ansåg att vårdpersonalen måste ta 
över ansvaret och inte förlita sig på att anhöriga ska göra saker och ting. 

Känslan av att inte räcka till 
 
Önskemål om mer tid för att finnas tillgänglig för anhöriga och patienten nämndes av 
samtliga sjuksköterskor. Tid att vara inne hos patienterna speciellt hos dem som inte hade 
några anhöriga närvarande. Tid för att trösta, lindra och samtala, för att anhöriga och 
patienterna ska känna sig prioriterade och sedda.  
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”De här skriken ibland, ångesten eller om det är smärtan man springer bara in 
och ger Stesolid. Det är väldigt korta besök, det känns tungt”. Jag tror det skulle 
bli bättre om man avdelade personal till det här med tid för de här patienterna för 
att kunna gå in till dem och vara där lite mera än vad man hinner i den vanliga 
verksamheten”. (Sjuksköterska 2) 

Kunskap och erfarenhet hos vårdpersonal 
 
Ökad kunskap om läkemedel som används för att minska lidande för patienten vid vård i 
livets slutskede var något som nämndes av flera sjuksköterskor. En sjuksköterska nämnde 
att det fanns en svårighet i att vara ung och oerfaren i mötet med människor som befinner 
sig i sorg situation. Erfarenhet som sjuksköterska och att vårda patienter i livets slut ansågs 
av flera sjuksköterskor spelade roll vid vården av patienter i livets slutskede. 

Att våga och kunna fatta avgörande beslut 
 
Sjuksköterskorna upplevde att det fanns delade åsikter mellan sjuksköterskor och läkare 
när beslut om palliativ vård och vård i livets slutskede skulle tas. De ansåg att läkarna 
många gånger var rädda för att föra ett brytpunktssamtal med patienten och våga besluta 
om dialysavslut.  
 

”Doktorerna har lite svårt att ta beslut om palliativ vård tycker jag. Det är oftast 
vi sjuksköterskor som får pucha på, ställa frågan, initiera vård vid livets 
slutskede”. (Sjuksköterska 4) 

Teambeslut 
 
Känslan hos sjuksköterskorna var att läkaren inte lyssnade på varken sjuksköterskan eller 
patienten utan ”körde på” med dialys och medicinska åtgärder oavsett om det gagnade 
patienten. De upplevde att det tog alldeles för lång tid innan beslut om vård i livets 
slutskede togs.  
 

”Om man verkligen lyssnade på patienten då kanske man skulle fatta beslut om 
palliativ vård långt tidigare”. (Sjuksköterska 10) 
 

Det fanns bland sjuksköterskorna ett starkt önskemål om att beslut om vård i livets 
slutskede skulle beslutas mera tillsammans inom teamet. Sjuksköterskorna kunde förstå att 
det var ett svårt beslut och de ansåg att prata om döden kunde var olika svårt beroende på 
läkarens egna funderingar gällande palliativ vård. De funderade över om det kunde vara att 
läkarna saknade kunskap och riktlinjer om att kunna fatta beslut om vård i livets slutskede.  
 

”Det är själva steget från att gå från aktiva vården till vård i livets slutskede där 
jag tycker att det är lite suddigt i mellan åt, och att det kanske tar lång tid innan 
det blir beslutat att det är vård i livets slutskede som gäller”.(Sjuksköterska 1) 

 
När beslutet om vård i livets slutskede väl var taget upplevde sjuksköterskorna att det 
underlättade i arbetet att ge god omvårdnad. Det kändes inte oklart eller lika svårt längre 
för sjuksköterskorna, utan alla i teamet visste vad som gällde. 
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Regelverk som underlättar  
 
Sjuksköterskorna upplevde att det var oklart vilka riktlinjer och PM som gäller vid vård i 
livets slutskede.  
 

”Om jag har en palliativ patienten så vet jag inte riktigt vilket PM jag ska leta  
efter”. (Sjuksköterska 7) 

 
Flera av sjuksköterskorna saknade tydliga direktiv och riktlinjer på avdelningen gällande 
vård i livets slutskede. De ansåg att om det fanns skulle det underlätta det dagliga arbetet 
och minska ovissheten om till exempel vilka relevanta läkemedel som ska sättas in för att 
underlätta för patienten. De flesta ansåg dock att sedan avdelningen hade diskuterat 
palliativ vård på klinikens utvecklingsdagar var flera i personalgruppen mera insatta i det 
nationella vårdprogrammet gällande palliativ vård. Sjuksköterskorna var medvetna om att 
det fanns en palliativ processgrupp sedan en tid tillbaka som skulle arbeta med att sprida 
kunskap om palliativ vård på kliniken.  
 
Ett fåtal av sjuksköterskorna hade kännedom om LCP och hade förhoppningar på att nu när 
avdelningen och sjukhuset inför LCP skulle det underlätta för läkare och sjuksköterskor i 
vården av patienter som befinner sig i livets slutskede.  

Svårigheter/problem i vårdteamet 
 

”Man märker att patienten inte vill att man ska göra saker längre, de vill inte äta, 
dricka, de vill inte att vi ska komma in och ta blodtryck, de protesterar men ändå 
så blir det att vi fortsätter med de aktiva åtgärderna. Ibland kan jag tycka att det 
tar lite lång tid innan man slutar med de här åtgärderna”. (Sjuksköterska 1) 

 
Sjuksköterskorna kunde känna att de vårdade mot sina principer. De upplevde att de var 
sjuksköterskorna som verkligen såg patienten, patientens lidande och behov. Läkaren var 
endast inne hos patienten i några minuter per dag och då var det för att förmedla vad 
läkaren hade bestämt. Sjuksköterskorna kunde känna att de ibland var som ”syster död”, 
”dödsänglar” när de försökte få läkarna att inse att det är dags att vården inriktades på vård 
i livets slutskede medan läkarna var ett par steg efter och ville fortsätta med medicinsk 
behandling. 
 

”Jag skulle vilja att det blev en större förståelse i teamet. Det här mellan läkare 
och sjuksköterskor att vi verkligen samarbetade och att det inte behövde vara en 
brottningsmatch många gånger ett beslut ska tas”.(Sjuksköterska 8) 

 
Flera sjuksköterskor nämnde olika förslag för att förbättra samarbetet mellan 
sjuksköterskor och läkare. Ett förslag som nämndes av en sjuksköterska var att det skulle 
vara lärorikt om sjuksköterskan fick gå med läkaren under en dag, sitta med vid samtal 
med anhöriga och patienten när beslut om vård i livet slutskede skulle tas. Läkaren skulle 
även gå en dag med sjuksköterskan för att få en ökad insikt i sjuksköterskans perspektiv av 
att bedriva vård i livets slutskede. Det ansåg att det skulle ge en ökad förståelse för 
varandras yrkesgrupp, beslut och åsikter. Att diskutera döden mera frekvent i 
arbetsgruppen i olika former skulle enligt en sjuksköterska öka förståelsen för varandras 
åsikter och beslut. 
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Undersköterskan 
 
Som en positiv aspekt i vårdteamet nämndes sjuksköterskan och undersköterskans 
samarbete. Flera sjuksköterskor ansåg att undersköterskan spelade en viktig roll i teamet 
gällande omvårdnaden av patienten och som stöttning av anhöriga.  

Symtom hos patienten 
 
Sjuksköterskorna upplevde att patienterna ofta hade en lång, utdragen sista tid i livet. Med 
mycket lidande, klåda, illamående, oro, ångest och smärta.  

Lidande 
 
Att försöka lindra besvär och lidande men inte lyckas helt kändes känslomässigt tungt 
ansåg sjuksköterskorna. Ibland upplevde sjuksköterskorna att de inte visst på vilket sätt de 
kunde minska lidandet för patienten. Men att ha mera tid och vara fysiskt närvarande inne 
hos patienten ansåg flera sjuksköterskor skulle kunna bidra till ett minskat lidande.  

Smärta 
 
Lindra smärta ansåg flera utav sjuksköterskorna som någonting svårt. Både att förstå hur 
mycket smärta patienten hade, utvärdera smärtlindring och att ha kunskap om vad och hur 
mycket med läkemedel som kan ges. 

Oro och ångest 
 
Att ha tillgång till läkemedel som kunde ges för att minska patientens oro och ångest var 
ett starkt önskemål. En sjuksköterska ansåg att det inte borde finnas någon maximal dos att 
administrera utan att behovet hos patienten borde styra. Dock nämnde några sjuksköterskor 
att det var en svår balansgång att inte ge för mycket men samtidigt minska oro och ångest.  
 

”Alltså just oro och ångesten kan vara jättesvårt. För man vill fånga det innan det 
blir någonting för att man vill att de ska lida så lite som möjligt”.(Sjuksköterska 
3) 

 
Närvaro och tillgänglighet av personalen och /eller anhöriga ansåg sjuksköterskorna ha en 
stor betydelse för att lindra oro och ångest hos patienten. 

Att vårdas på sjukhus 
 
Önskemål om ökat utrymme för att vårda patienter i livets slutskede nämndes av flera 
sjuksköterskor. Att avdela specifik personal som har kunskap, tid och intresse för att vårda 
enbart de patienter i behov av palliativvård kom upp som ett önskemål hos några av 
sjuksköterskorna. Det önskar även att det är kontinuitet i personalstyrkan som vårdar 
patienter i livets slutskede. Genom att ha kontinuitet i personalstyrkan underlättar det 
samtalen med anhöriga och patienten. Det skapar en trygghet för samtliga inblandade att 
alla vet vad som är sagt och vilka man är. Som förslag nämndes att det vore bra att ha ett 
till två rum på avdelningen reserverade för palliativ vård. 
 

”Att man är ett team som sköter de här patienterna så gott det går som ett litet 
ASIH fast på njurmedicinsk vårdavdelning”.(Sjuksköterska 2) 
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Sjuksköterskorna ser ett problem i att skriva ut patienten till en renodlad palliativ enhet om 
patienten fortfarande har dialys. Mottagande palliativa enhet anser att dialysen ska vara 
avslutat medan den njurmedicinska enheten tyckte vid enstaka tillfällen att en del patienter 
fortfarande kan ha dialys för att lindra olika uremiska symtom. När en patient ville få dö 
hemma upplevde några sjuksköterskor att det kunde vara svårt att tillmötesgå patientens 
önskemål rent organisatorisk. Sjuksköterskorna efterlyste bättre rutiner för att låta patienter 
dö hemma som till exempel utökat samarbete med ASIH. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Urval 
 
Undersökningsgrupperna i kvalitativa studier är oftast mindre vilket gör intervjuer lämplig 
som datainsamlingsmetod. Samtliga deltagare i studien var kvinnor. En svaghet som kan 
ses gällande deltagarna i studien är att det endast speglar det kvinnliga perspektivet. Under 
tiden för datainsamlingen fanns det dock inga manliga sjuksköterskor som uppfyllde 
inklusionskriterierna anställda på enheten. Möjligtvis hade resultatet sett något annorlunda 
ut om bägge könen var representerade hos deltagarna. En annan aspekt som kan ha 
påverkat resultatet var att det var chefsjuksköterskan som gjorde urvalet till studien. 
Möjligtvis fanns det en risk för att chefsjuksköterskan plockade ut deltagare efter ett 
önskvärt resultat av studien. Författaren till studien tror dock att chefsjuksköterskan 
verkligen objektivt har försökt att plocka ut deltagarna i försök att få en varierande 
spridning av ålder, antal år i yrket och antal år som anställd på avdelningen, vilket följer de 
formulerade inklusionskriterier.  
 
Intervju som metod 
 
Fördelen med kvalitativ intervju som metod är att det ges möjlighet att få ett innehållsrikt 
material. 
Valet att genomföra intervjuer under tiden 10 – 20 minuter ansågs vara en förutsättning för 
att verksamheten skulle ha möjlighet att låta sina medarbetare delta i studien. Om 
intervjutiden varit längre ansåg författaren att det kunde finnas en risk att sjuksköterskorna 
inte skulle kunna få tid till att delta i studien. 

Intervjusituationen 
 
Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum på deltagarnas arbetsplats vilket sågs som en 
fördel för att sjuksköterskorna skulle kunna delta i anslutning till ett arbetspass. En svaghet 
kan dock vara att deltagarna möjligtvis upplevde sig något stressade över att genomföra 
intervjun på sin arbetsplats och i anslutning till ett arbetspass. Möjligtvis begränsade det 
sjuksköterskornas chans till att hinna varva ner och känna lugnet inför intervjun. Det 
förutsätter att sjuksköterskorna har förmågan att kunna ”släppa” arbetet för stunden och 
kunna vara fysiskt och mentalt närvarande i intervjusituationen. Författaren anser dock att 
samtliga intervjuade upplevdes närvarande, intresserade och aktiva under 
intervjusituationen. 
 
Intervjusituationen är en aktiv process där personen som blir intervjuad och intervjuaren 
skapar en relation och producerar kunskap tillsammans (Kvale & Brinkmann, 2009). En 
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intervjusituation är svår att förutse och intervjuaren samverkar olika med olika personer 
vilket innebär att intervjuaren bör vara lyhörd och flexibel i intervjusituationen 
(Kristensson, 2014). 
 
Författaren till föreliggande arbete har inte genomfört intervjuer tidigare och såg det vara 
av stor vikt att skaffa sig kunskap om intervjusituationer genom litteraturen och att 
genomföra en provintervju. I denna studie genomfördes en provintervju både för att pröva 
intervjuguiden och intervjusituationen. Det som framkom gällande intervjusituationen var 
att rummet där intervjuerna skulle genomföras behövdes bytas ut. Rummet som de övriga 
intervjuerna gjordes i var mera ombonat, ljust och hade bekvämare stolar. Möjligheten 
fanns för intervjuaren och intervjupersonen att sitta vid änden av ett bord, intervjupersonen 
på kortsidan och intervjuaren på långsidan av bordet. Miljön ansågs av författaren spela en 
stor roll gällande bägge parters förmåga att slappna av och skapa en förtrolig relation. För 
Författaren ansåg att intervjusituationen förbättrades allt eftersom intervjuernas gång.  

Intervjuguiden 
 
Frågorna i en intervjuguide ska vara korta och enkla att förstå för deltagaren (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Frågorna ska även vara formulerade så att det ges möjlighet till ett 
uttömmande svar för att möjlighet till en ökad förståelse och djup (Kristensson, 2014). En 
provintervju gjordes för att kontrollera intervjufrågornas relevans. Endast ordet ”kroniskt” 
lades till framför orden ”njursjuka patienter” för att det skulle stämma överens med syftet 
med studien. Efter att ha genomfört intervjuerna insåg författaren att provintervjun höll 
måttet och kunde inkluderas till resultatet. 
 
En svaghet som kunde ses i efterhand med intervjuguiden är frågan ”Hur tycker du att 
kommunikationen med patienten och dess anhöriga fungerar vid vård av kroniskt njursjuka 
patienter i livets slutskede?” är två frågor i en. Detta kan möjligtvis vara en bidragande 
orsak till att intervjupersonerna framför allt endast svarade på hur kommunikationen med 
anhöriga fungerade. En fördel hade nog varit om frågan hade gjorts om till två frågor 
istället vilket kanske hade bidragit till att få ett mera uttömmande svar på frågan. När 
frågan ” Hur är din erfarenhet gällande kommunikationen i vårdteamet vid vård av döende 
patienter?” ställdes antog författaren att deltagarna förstod vad som innefattade i ordet 
”vårdteamet”. Erfarenheten från intervjuerna säger att det skulle ha varit bra att precisera 
för deltagarna exakt vad som menades med vårdteamet. Några av deltagarna behövde en 
förklaring under intervjuns gång gällande vilka som innefattade vårdteamet i detta 
sammanhang. 

Databearbetning 
 
Samtliga intervjuer transkriberades ner näst intill ordagrant av författaren själv. Fördelen 
med att transkriberar själv är att det ger författaren en möjlighet till ökad förståelse och 
fördjupning av materialet. Efter att samtliga intervjuer var transkriberade läste författaren 
igenom materialet ett flertal gånger för att se till att allt var korrekt nedskrivet. 
 
Intervjuerna analyserades med latent innehållsanalys vilket är beskrivet av Graneheim och 
Lundman (2004) och Lundman och Graneheim (2012). Svårigheten med att använda 
innehållsanalys efter Graneheim och Lundman (2004) och Lundman och Graneheim 
(2012) är att de anser att allt material ska analyseras och vara med i analysprocessen. 
Författaren ansåg att det ibland var svårt att se vilken kategori som visst specifikt material 
tillhörde då de ansågs inte vara relevant för studien. Att kunna processa ner texten, förkorta 
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den men samtidigt inte ta bort eller förlora viktigt innehåll är en utmaning som endast 
genom övning att analysera kan ge ökade färdigheter. Databearbetningen av materialet 
ledde fram till ett tydligt underlag som svarade mot studiens syfte. Det material som valdes 
att inte användas i resultatet ansågs inte vara relevant för föreliggande studien.  

Forskningsetiska överväganden 
 
Etiskt övervägande har genomsyrat hela studien på samtliga punkter. Alla 10 
transkriberade intervjuer har endast lästs av författaren och kodats för att undvika 
möjlighet till härledning till specifik person. Varje deltagare blev informerade om studien i 
förväg och skrev på ett samtyckes formulär och deltog frivilligt.  

Resultatdiskussion 
 
Den här studiens resultat visar på att som sjuksköterska ha en nära relation och känna 
patienten i livets slutskede och deras anhöriga anses både som något berikande men även 
att det kan upplevas känslomässigt svårt. Att följa patienten under en längre tid ibland i 
flera år ända in till slutet ansågs ändå vara en förmån men ibland även betungande. Frågan 
är hur sjuksköterskornas men även övriga vårdteamets reaktioner och känslor fångas upp 
så att de orkade arbeta vidare? Ingen av de intervjuade sjuksköterskorna nämnde att det 
förekom någon form av handledning eller regelbundna samtal där vårdpersonalen kunde 
ventilera sin tankar och funderingar efter mötena med patienterna som befinner sig i livets 
slutskede.  
 
Utbildning, erfarenhet, riktlinjer och rutiner lyftes som ett starkt önskemål bland 
sjuksköterskorna. Flera av de intervjuade sjuksköterskorna ansåg att om det fanns klara 
riktlinjer eller ett PM om hur vården kring personer i behov av palliativ vård ska bedrivas 
skulle det underlätta för alla involverade. Som en röd tråd i resultatet ses ett behov av ökad 
kunskap hos sjuksköterskorna för att känna sig tryggare och säkrare i sin yrkesroll i mötet 
med patienter och anhöriga vid vård av patienter som befinner sig i livets slutskede.  
Kunskap, erfarenheter, riktlinjer och rutiner finns också beskrivna i en artikel av Nordgren 
och Olsson (2004) som betydande delar som spelar stor roll i vårdteamets strävan efter att 
bedriva god personcentrerad palliativ vård. Detta speglas även i det Nationella 
vårdprogrammet där kunskap är en viktig del av den palliativa vårdens värdegrund 
(Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012). Intressant fundering är hur dagens 
sjuksköterskeutbildningar förbereder blivande sjuksköterskor i mötet med den döende 
patienten? Vilken palliativ utbildning får de jämfört med sjuksköterskor som har utbildat 
sig för flera år sedan? Kanske ännu viktigare är frågan- vilken kunskap behövs för att 
initiera denna filosofi? 
 
Den palliativa vården har de senaste åren äntligen börjat diskuteras inom sjukvården 
överlag och inte bara inom cancervården vilket enligt Axelsson, Randers, Jacobson och 
Klang (2012) är välbehövlig diskussion gällande bland annat för de patienter som lever 
med hemodialys. Nationellt vårdprogram för palliativ vård (2012) nämner att i Sverige 
avlider varje år 90-93 000 personer och av dessa personer skulle majoriteten ha nytta av 
god palliativ vård. År 2009 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett 
nationellt underlag för palliativ vård vilket skulle innefatta kvalitetsindikationer, 
definierade termer och begrepp för den palliativa vården. Det nationella vårdprogrammet 
för palliativ vård skulle utformas i samarbete med det Svenska palliativa registret 
(Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012).  
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LCP nämns av några sjuksköterskor under intervjuerna som ett hjälpmedel vid vård i livets 
slutskede. Förhoppningen hos några av de intervjuade sjuksköterskorna är att LCP ska 
hjälpa till att strukturera upp vården kring patienter i livets slutskede och på så sätt 
underlätta för vårdteamet gällande vårdandet av patienter i livets slutskede vilket även 
nämns av Duffy, Payne och Timmins (2011). Nationellt vårdprogram för palliativ vård 
(2012)  nämner LCP som ett strukturerat arbetssätt för att vårda patienter i livets slutskede. 
Däremot har kritik gällande LCP dykt upp i flera studier de senaste åren.  Kritiken som har 
lyfts fram är bland annat svårigheterna i att veta när LCP ska sättas in, när befinner sig 
patienten i livets slutskede och endast har några timmar dagar kvar att leva? Vården om 
patienten blir inte personcentrerad och individanpassad. Omvårdnaden av patienten blir 
bristfällig och överlåts mera på anhöriga. Information om vad som händer och planen för 
patienten till anhöriga är bristfällig då goda kommunikations egenskaper saknas hos 
vårdpersonalen (Neuberger et al., 2013).  
Den stora frågan kvarstår om införandet av LCP är rätt väg att gå för att strukturera upp 
vården kring patienterna som befinner sig i livets slutskede? 
 
De sjuksköterskor som nämnde smärta som symtom tänkte på olika sorters läkemedel som 
lindrar smärtan. Ingen av dem nämnde olika omvårdnadsåtgärder som kunde göras för att 
lindra patientens smärta. Däremot vid symtom som oro, ångest och lidande nämnde flera 
sjuksköterskor olika omvårdnadsåtgärder som kunde lindra symtomen som till exempel att 
vara fysiskt närvarande. Tid nämns som ett nyckelbegrepp hos samtliga intervjuade. Att 
uppleva otillfredsställelsen i att inte hinna lindra oro och ångest. Vara närvarande för 
patienten och anhöriga att vården måste få ta tid för att minska lidandet för patienten och 
för att bibehålla omvårdnaden personcentrerad. Lidandet för patienten nämndes ett flertal 
gånger i intervjuerna och sjuksköterskorna kunde uppleva att sjukvården bidrog till 
patienternas lidande vilket bidrog till ett vårdlidande. Vårdlidandet nämns i en artikel av 
Dahlberg (2002) som något negativt som förekommer inom sjukvården. När patienter inte 
aktivt får delta i beslut gällande sig själva. Att som patient endast iaktta vad som sker, 
ingen ser eller hör en, att inte bli betraktad som en individ känns kränkande för patienten 
och skapar ett lidande. Vården är alltför mycket inriktad på rutiner och scheman istället för 
att se till den enskilda individens behov, önskemål och förutsättningar. 
 
Svårigheterna i teamet att fatta beslut gällande vård i livets slutskede var något som 
samtliga sjuksköterskor i den här studien nämnde. Önskan om att beslutet skulle vara ett 
teambeslut där både ansvarig läkare, sjuksköterska och undersköterska är med i beslutet 
var ett starkt önskemål. Oroande resultat i denna studie är sjuksköterskornas upplevelser av 
att läkaren inte lyssnade på sjuksköterskan eller patienten vilket strider mot grundtanken 
inom hälso- och sjukvården. Enligt Socialstyrelsen (2009) ska patienten vara i centrum och 
vården ska vara personcentrerad och utgå från patientens förutsättningar, behov och vilja. 
För att detta ska kunna genomföras är kommunikation med patienten en förutsättning för 
god vård, även kommunikationen i teamet. 
 
Enligt läkare Per-Anders Heedman (föreläsning, 3 oktober 2013), bör beslut gällande den 
palliativa vården bygga på de etiska grundprinciperna godhetsprincipen och principen att 
inte skada. Beslut gällande när palliativ vård ska gå in i palliativ vård vid livets slut vägs 
mellan de två etiska principerna för att se vilken sida som väger tyngst. Är den tilltänkta 
undersökningen eller behandlingen för patientens bästa eller kommer den göra mera skada 
än nytta för patienten?  
I den här studien ansåg sjuksköterskorna att det många gånger fortsattes med kurativa 
åtgärder för länge. De upplevde att de vårdade mot sina principer vilket är tänkvärt då det 
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kan vara en bidragande orsak till otillfredsställelse, frustation och konflikter i vårdteamet 
vilket inte är till gagn för patienten. Holley (2012) skriver i sin artikel om att 
sjukvårdspersonal på dialysenhet ska göra en avancerad individuell vårdplan tillsammans 
med patienten som kontinuerligt uppdateras vartefter patienten befinner sig i 
sjukdomsförloppet. Om en vårdplan görs minskar patienten och närståendes stress och oro, 
bidrar till ett ökat välbefinnande för patienten och deras närstående.  
 
En annan aspekt som nämndes av sjuksköterskorna i den här studien var svårigheterna i att 
låta patienter få dö hemma. De upplevde de svårt att erbjuda ASIH i hemmet för den här 
patientgruppen och att saknas en organisatorisk utbyggd verksamhet inom kommunerna 
som ger en ökad valfrihet som patient om vart personen vill avsluta sina sista dagar i livet. 
Detta nämna även av Fitzsimons et al (2007)  som tar upp i sin studie att som patient med 
en kronisk sjukdom som till exempel njursvikt som närma sig livets slut har många sociala 
förändringar i sitt liv. Till exempel att vara beroende av andra och förlora sin integritet och 
ha begränsade resurser att tillgå. Patienterna, anhöriga och behandlade vårdgivare inne på 
sjukhusen upplever att de saknar någon form av palliativa resurser med en holistisk syn 
som skulle kunde finnas tillgänglig inom öppenvården för de patienterna som lever med en 
kronisk sjukdom och närmar sig livet slut. En resurs inom öppenvården som skulle 
underlätta för patienten och anhöriga i deras vardag. 
 
Ett annat alternativ är om sjukvården organiserar en palliativ enhet inne på sjukhuset där 
ett palliativt team och njurmedicinskt team samarbetar för att vårda de patienter som 
önskar att få vara kvar och avsluta sina liv inne på sjukhuset. Vården skulle då inriktas på 
symtomlindring och sträva efter största möjliga välbefinnande för patienten och dennes 
anhöriga. Detta nämns även i en artikel av Chan, Noble, Lo, Kwan, Lee och Sze (2007). 

Slutsats  
 
Möjligheterna till tid för att lindra oro och ångest, tid för att vara närvarande för patienter 
med kronisk njursjukdom som vårdas i livets slutskede är något som sjuksköterskorna 
önskade. Deltagande sjuksköterskor i studien upplevde att tiden inte räckte till för att 
finnas till för patienter i behov av palliativ vård och samtidigt parallellt hinna med att 
bedriva kurativ akutsjukvård. Erfarenhet och riktlinjer om hur patienterna på bästa sätt kan 
vårdas i livets slut är något som ses kunna skapa en trygghet hos sjuksköterskorna i den här 
studien.  
 
Vårdteamet inom akutsjukvården som vårdar patienten tillsammans, behöver få en genuin 
grund att stå på gällande kunskaper i palliativvård i livets slutskede för att kunna bedriva 
god vård för patienter som befinner sig livets slut. Studiens resultat betonar att vårdteamet 
tillsammans med anhöriga är kärnan runt patienten och utgör ett värdefullt team gällande 
vården om patienten. Sjuksköterskorna efterlyste en ökad förståelse inom vårdteamet som 
byggde på respekt och ömsesidig förståelse för varandras profession och att vårdteamet 
lyssnade på varandras åsikter.  
 
Sjuksköterskorna ansåg att god kommunikation med samtliga inblandade är en 
förutsättning för att lättare kunna fatta avgörande beslut och erbjuda bästa möjliga vård i 
livets slutskede där patienten är i focus. Sjuksköterskorna i studien upplevde att relationen 
till patienten och anhöriga var speciell då sjuksköterskorna många gånger hade följt 
sjukdomsförloppet under en längre tid hos patienterna med kronisk njursjukdom och på så 
sätt skapat en fördjupad relation.  
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Fortsatt forskning 
 
Det skulle vara intressant att göra en liknande studie och intervjua läkare som vårdar 
patienter med kronisk njursjukdom i livets slutskede för att få deras perspektiv. Det skulle 
möjligtvis kunna bidra till en ökad förståelse i vårdteamet kring problematiken att vårda 
patienter med kronisk njursjukdom i livets slutskede.  
Det är en utmaning för akutsjukvården att finna tid och utrymme för att bedriva palliativ 
vård i livets slut på en akutvårdsavdelning och att få kommunikationen i vårdteamet att 
fungera. Därför vore det intressant med fortsatt forskning gällande kommunikationen 
mellan sjuksköterskor och läkare för att få en ökad förståelse för befintliga problem och 
arbeta vidare med dem. Vidare vore det önskvärt med fortsatt forskning om hur 
akutsjukvården på en organisatorisk kan nivå underlätta gällande vårdandet av patienter 
med kronisk njursjukdom som befinner sig i livets slutskede. Till exempel aspekter som att 
ge personalen mera utbildning, tid och riktlinjer över hur vården ska bedrivas och hur en 
sådan intervention påverkar vården.  
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                                                                                                                               Bilaga I 
 
                      Stockholm 2014-01-31 

Till tillförordnad verksamhetschef 

xxxxxxxxxx 

Njurmedicinska kliniken  

xxxxxxxxxx 

 

Jag heter Malin Onishi är sjuksköterska som arbetar på njurmedicinska kliniken på 

Danderyds sjukhus. Just nu studerar jag Magisterprogrammet i Omvårdnadsvetenskap 

inriktning akutsjukvård vid Sophiahemmet Högskola. I mitt självständiga arbete, 

omfattande 15 poäng, har jag valt att studera: Hur sjuksköterskor upplever omvårdnaden 

av patienter med kronisk njursjukdom som befinner sig i livets slutskede.  

Därför är jag mycket intresserad av få genomföra studien vid njurmedicinska kliniken vid 

Danderyds sjukhus. 

Om Du godkänner att studien genomförs vid din klinik, är jag tacksam för Din underskrift 

av denna bilaga som därefter returneras åter till mig via internposten. Om Du har förbehåll 

vill jag gärna att Du anger detta. Har Du frågor rörande själva undersökningen är Du 

välkommen att kontakta mig eller min handledare. Efter att studien är genomförd och 

godkänd, kommer den att publiceras på internet på DIVA som är en gemensam portal för 

publicering av forskningsrapporter och studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer 

att följas strikt, vilket bl.a. innebär att namn i studien (inklusive namn på arbetsplatser) 

kommer att vara avidentifierade. 

Efter godkänd studie kommer jag gärna och presenterar mina resultat för Dig och/eller på 

arbetsplatsen om Du så önskar. 

 

Stockholm 2014-01-31 

Med vänlig hälsning   

___________________________________

_ 

Student 

Malin Onishi 

___________________________________

_ 

Handledare 

Lise-lotte Franklin-Larsson, Sophiahemmet 
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tel: xxx 

e-post: xxx 

högskola 

tel: xxx 

e-post: xxx 

Examinator 

Carina Lundh-Hagelin, Sophiahemmet 

högskola 

tel: xxx 

e-post: xxx 
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Studiens preliminära titel: Sjuksköterskans upplevelse av palliativ vård i livets slutskede 

hos patienter med kronisk njursjukdom 

 

Syftet: med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

kronisk njursjukdom i livets slutskede. 

 

Problem:  

Som sjuksköterska på en njurmedicinsk slutenvårdsavdelning vårda patienter i livets 

slutskede är en kontrast mot det dagliga arbetet där vården går ut på att bota och rädda liv. 

Sjuksköterska kan under ett och samma arbetspass kastas mellan de olika ytterligheterna 

och det ställer stora krav på sjuksköterskans kompetens och förmåga att se till hela 

människan. Patienten med kronisk njursjukdom som vårdas i livets slutskede kan uppvisa 

en mängd olika fysiska och psykiska symtom som sjuksköterskan bör ha kännedom om för 

att kunna hjälpa till att minska lidandet för patienten. Kommunikation både mellan olika 

yrkesgrupper, patienten och anhöriga är avgörande för att undvika att patienten och 

anhöriga inte känner sig delaktiga i händelseförloppet vid livets slut. 

 

Metoden för det planerade arbete är intervjuer av sjuksköterskor på en njurmedicinsk 

vårdavdelning 

 

Önskemål från Din verksamhet: Jag önskar kunna intervjua 8-10 sjuksköterskor som har 

arbetat i minst 6 månader på Din enhet. Intervjuerna, som beräknas ta 20-30 min önskar 

jag genomföra i lokaler på Din klinik och i anslutning till de intervjuades arbetspass. Det är 

även ett önskemål att intervjuerna kan ske på arbetstid. Intervjuerna kommer att ljudupptas. 

Jag planerar att genomföra intervjuerna under februari 2014. Alla personer som ska 

intervjuas kommer att få skriftlig information och deltagande kommer att vara frivilligt. 

Forskningsetiska principer kommer att följas. 
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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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Bilaga II 
Till dig som är sjuksköterska på njurmedicinsk vårdavdelning 
 
Läs igenom informationen nedan och fråga gärna om det är någonting som 
du inte förstår. 
 
Jag heter Malin Onishi och arbetar som legitimerad sjuksköterska på den njurmedicinska 
kliniken på Danderyds sjukhus. Just nu studerar jag Magisterprogrammet i 
omvårdnadsvetenskap med inriktning mot akutsjukvård på Sophiahemmet Högskola. 
 
Bakgrund 
 
Antalet kroniskt njursjuka patienter ökar hela tiden och inom njursjukvården finns det ett 
ökat behov av palliativ vård. Behovet av god palliativ vård vid livets slut för den här 
patientgruppen är komplext och det är viktigt med god kommunikation mellan olika 
vårdgivare och att som sjuksköterska ha öppen kommunikation med patienter och 
anhöriga. Patienten värdesätter att kunna få kommunicera med sjuksköterskan om 
döendeprocessen och döden. Som sjuksköterska på njurmedicinsk vårdavdelning är det 
viktigt att ha kunskap om de olika symtom som kan uppstå. Både för att för att kunna 
lindra de generella symtom som kan förekomma vid livets slut men även de specifika 
symtom som kan uppkomma vid livets slut hos patienter med njursjukdom. Problem med 
klåda, illamående, extrem trötthet, smärta och oro är några av de symtom som kan 
uppkomma (Coldstream & Murtagh, 2008). 
 
Syfte 
 
Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med kronisk 
njursjukdom i livets slutskede. 
 
 
Förfrågan om deltagande 
 
Jag önskar ditt deltagande i denna studie för att du arbetar på en njurmedicinsk 
vårdavdelning. Du uppfyller de inklusionskriterier som jag har satt upp för deltagandet i 
studien, vilket är att deltagarna skall vara legitimerade sjuksköterskor och ha arbetat minst 
6 månader på njurmedicinska vårdavdelningen. Denna studie är godkänd av din 
verksamhetschef. Urvalet är gjort utifrån avdelningslistan över personal av din 
chefsjuksköterska och utan hänsyn till ålder, kön eller etnicitet. 
 
Hur går studien till 
 
Jag kommer att träffa dig för en intervju vid ett tillfälle i början av februari gärna i 
anslutning till något av dina arbetspass på din arbetsplats. Du kommer att få berätta med 
egna ord om dina erfarenheter kring upplevelser av att vårda patienter med kroniskt 
njursvikt i livets slutskede.  I samband med intervjun kommer jag även att ställa några 
bakgrundsfrågor om dig som t ex ålder och kön. Intervjun kommer att ta ca 10-30 minuter. 
Alla intervjuer kommer att spelas in och jag kommer även att föra stödanteckningar för att 
senare analysera materialet. Intervjuerna görs i forskningssyfte och liknar därför inte 
samtal mellan t ex kollegor på en arbetsplats.  
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Vilka är riskerna? 
 
Du utsätts inte för någon risk och materialet kommer att hanteras konfidentiellt 
 
 
Finns det några fördelar? 
 
Du kommer inte att få specifika personliga fördelar genom att delta i studien men du bidrar 
till studien med dina erfarenheter och kunskaper inom ämnet.  
 
Hantering av data och sekretess 
 
Dina svar behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Konfidentialitet, tystnadsplikt 
och sekretess råder för det insamlade materialet till studien. Anonymitet föreligger då data 
är avidentifierad. Digitalt material såväl som transkriberat material kommer att förvaras 
inlåst oåtkomligt för obehöriga förutom för forskaren (ansvarig) för studien. Dina 
personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (1998:204).  
 
Hur får jag information om studiens resultat? 
 
Den färdiga studien kommer att skickas till verksamhetsansvarig för kliniken och till 
ansvarig chefsjuksköterska. 
 
Försäkring, ersättning 
 
Du kommer inte erhålla någon ersättning då intervjuerna kommer att genomföras under 
arbetstid.  
 
Frivillighet 
 
Deltagandet i studien är helt frivilligt. Om du väljer att delta i studien kan du när som helst 
välja att avbryta ditt deltagande utan att ange någon orsak.   
 
Med vänliga hälsningar 
Malin Onishi 
 
Ansvariga 
 
Student 
Malin Onishi 
E-post: xxx 
Tel: xxx 
 
Handledare 
Lise-Lotte Franklin Larsson 
E-post: xxx 
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Samtyckesformulär 
 
Gällande studien med titeln: Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med 
kronisk njursjukdom i livets slutskede. 
 
 
Jag har läst igenom informationen och förstått syftet med studien. Jag har haft möjlighet att 
ställa frågor både skriftligen och muntligen och förstår att jag har rätt att avbryta mitt 
deltagande i studien om så önskas. 
 
Jag samtycker till att delta i studien genom att underteckna detta formulär. 
 
 
 
 
 
Deltagarens underskrift 
 
 
 
 
 
 
Deltagarens namnförtydligande 
 
 
 
 
 
Ort och Datum 
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Bilaga III 
Intervjuguide/ intervjuplan 
 
Bakgrundsfrågor 
 
Ålder 
  
Kön 
 
Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 
 
När började du på den här avdelningen? 
 
Ämnesfrågor 
 
 
Har ni några särskilda riktlinjer/PM på din avdelning gällande vård vid livets slutskede? 
 
Hur upplever du att det är att vårda kroniskt njursjuka patienter i livets slutskede? 
 
Hur tycker du att kommunikationen med patienten och dess anhöriga fungerar vid vård av 
kroniskt njursjuka patienter i livets slutskede? 
 
Hur är din erfarenhet gällande kommunikationen i vårdteamet vid vård av döende 
patienter? 
 
Upplever du att det finns några problem/svårigheter i att vårda kroniskt njursjuka patienter 
i livets slutskede? 
 
Om du fick förbättra något i hur du/ni vårdar kroniskt njursjuka patienter i livets slutskede 
vad skulle det vara? 
 
Avslutning 
 
Är det någonting mera som du funderar på och vill tillägga? 
 
 
 
 
 
 
 
 


