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SAMMANFATTNING 

 

Många av de som avlider i Sverige idag, avlider på sjukhus, eller tillbringar dagar på 

sjukhus sitt sista år i livet. På en medicinavdelning vårdas personer med många olika 

diagnoser och multisjuka äldre. Sjuksköterskor som arbetar på medicinavdelning möter 

därför många personer som är i behov av palliativ vård. Vården på en medicinavdelning är 

oftast kurativt och akut inriktad, och den palliativa vården kan därför lätt hamna i 

skymundan. Värdegrunden i den palliativa vården innefattar närhet, helhet, kunskap och 

empati. Allmän palliativ vård ska kunna ges till alla patienter som är i behov av det. För att 

skapa en god palliativ vård krävs att vårdpersonal arbetar förebyggande och åtgärdar 

symtom i ett tidigt skede. När god omvårdnad, empati, trygghet och medicinska kunskaper 

finns att tillgå kan den palliativa vården bli en naturlig fortsättning på den vård personen 

fått innan. På medicinavdelning får sjuksköterskan ta ett stort ansvar gällande den 

palliativa vården, då de är närmast patienten och träffar dem ofta.  

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer i 

behov av palliativ vård på medicinska vårdavdelningar.  

 

Metoden för studien var en kvalitativ intervjustudie och sju stycken sjuksköterskor på 

medicinavdelning intervjuades. För analysen av den insamlade datan användes en 

kvalitativ innehållsanalys. 

 

I resultatet framkom tre kategorier; Det komplexa i att vara professionell i vården av 

personer i behov av palliativ vård, Förutsättningar för att kunna ge en god palliativ vård 

och Hinder för att kunna ge en god palliativ vård. I studien framkommer att det finns en 

vilja att vara nära personen men även ett behov av att hålla distans för att själv behålla 

hälsan och balans. Sjuksköterskan upplever att hon har ett stort ansvar gällande den 

palliativa vården på avdelning. Bekräftelse från patient och närstående upplevs som viktigt 

för att veta att arbetet är utfört på ett bra sätt. Sjuksköterskorna beskrev tiden som viktig 

för att kunna ge en god palliativ vård. När personen i behov av palliativ vård fick 

kontinuitet, en plan och helhetssyn gav det sjuksköterskorna en känsla av att ha kunnat ge 

en god palliativ vård. Det är även viktigt att ha kunskap och erfarenhet inom palliativ vård 

för att ge sjuksköterskan, patient och närstående trygghet. Stöd från kollegor och 

specialiserat team var också en förutsättning. Organisationen gällande exempelvis 

resursbrist, och en miljö som inte var anpassad efter behoven, var något som många av 

sjuksköterskorna upplevde som ett hinder. Kunskapsbrist och erfarenhet saknades ibland 

och upplevdes som ett hinder i att ge en god vård. Detta kunde även leda till en upplevelse 

av att fel beslut togs gällande patientens fortsatta behandling.  

 

Studien visade att det finns förutsättningar för en god palliativ vård på 

medicinavdelningarna men att den behöver utvecklas. Detta för att personen i behov av 

palliativ vård ska få bästa möjliga vård. Det finns en önskan och vilja hos sjuksköterskor 

att göra annorlunda gällande till exempel omfördelning av resurser och vara mer 

närvarande i vården. Behov av utbildning och handledning både hos sjuksköterskor och 

hos läkare framkommer i studien. Organisatoriskt behövs mer resurser, tid och anpassad 

miljö för att kunna ge en helhetsvård till personen i behov av palliativ vård och dess 

närstående 

 

Nyckelord: Palliativ vård, medicinavdelning, sjuksköterskors upplevelser, palliativa 

vårdens värdegrund. 



  

ABSTRACT 

 

Many of those who dies in Sweden today, dies in hospital or spend days in hospital their 

last year of life. In a medical ward people with many different diagnoses and multi-ill 

elderly is being cared for. Nurses' who works in a medical ward meets many people who 

are in need of palliative care. The care in a medical ward is usually curative and 

emergency-oriented and palliative care may be left aside. The values in palliative care 

includes; closeness, holism, knowledge and empathy. General palliative care should be 

given to all patients who are in need of it. To create a good palliative care requires that 

health professionals work to prevent and resolve symptoms in the early stages. With good 

care, empathy, security and medical knowledge available, the palliative care can be a 

natural continuation of the care the person had before. In medicine wards the nurses take a 

big responsibility regarding palliative care, since they are closest to the patient and meet 

them often.  

 

The aim of the study was to describe nurses' experiences of caring for people in need of 

palliative care in medical wards.  

 

The methodology for this study was a qualitative interview in which seven nurses in 

medical wards were interviewed. A qualitative content analysis was used for the analysis 

of the collected data.  

 

The results revealed three main categories; The complexity of being a professional in the 

care of people in need of palliative care, Conditions order to provide good palliative care 

and Obstacles in order to provide good palliative care. There is a desire to be close to the 

person, but also a need to keep the distance to maintain your health and balance. The nurse 

feels that she has a great responsibility regarding palliative care in the wards. Confirmation 

from the patient and family are perceived as important to know that the work is carried out 

in a good way. To provide a good palliative care, time was described as important. When 

the person in need of palliative care got continuity, a plan and a holistic approach the 

nurses got a sense of having been able to give a good palliative care. It also revealed how 

important it is to have knowledge and experience in palliative care to give the nurse, 

patient and family security. Support from colleagues and specialized team was also a 

prerequisite. Many of the nurses experienced the organization with lack of resources and 

environmental problems as an obstacle. Lack of knowledge and experience was perceived 

as an obstacle in providing good care. This could also lead to an experience of wrong 

decisions were taken regarding the patients continued treatment.  

 

The study showed that there are conditions for good palliative care medicine departments 

but it needs to be developed. This is to make the person in need of palliative care receive 

the best possible care. There is a desire and willingness of nurses to do differently and be 

more present in care. Need for training and supervision of both the nurses and the doctor 

emerges in the result. Organizationally are more resources, time and adapted environment 

needed, in order to provide a holistic care to the person in need of palliative care and their 

family members. 

 

Keywords: Palliative care, medical wards, nurses experiences, values in palliative care
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INLEDNING 

 

Författaren till föreliggande studie arbetar som sjuksköterska inom palliativ vård och hörde 

genom arbetet talas om en svårt sjuk kvinna. Hon var inlagd på medicinavdelning och hade 

23 ansvariga läkare under sin flera månader långa vårdtid. Hon hade ett okänt men troligen 

mycket stort antal sjuksköterskor och undersköterskor som vårdade henne på avdelningen. 

Kvinnan hade en obotlig sjukdom och besvärades av många komplexa symtom. Hon var 

aldrig helt symtomlindrad och avled på sjukhuset. Den specialiserade palliativa vården var 

aldrig inkopplad.  

 

Vården på medicinavdelning är främst kurativ, detta trots att många personer som har 

obotliga sjukdomar, till exempel hjärt- och lungsjukdomar, med komplexa symtom, vårdas 

där. Det kan vara svårt för sjuksköterskan att veta när den kurativa vården övergår i 

palliativ, vilket kan skapa en osäkerhet och bidra till en sämre vård. Här väcktes ett intresse 

hos författaren kring hur sjuksköterskor på en medicinavdelning faktiskt upplever att vårda 

en person med behov av palliativ vård. 

BAKGRUND 

Palliativ vård 

 

Begreppet palliativ kommer av det latinska ordet ”pallium” som betyder mantel och står 

för lindrade åtgärder som kan ges när sjukdom inte längre är botbar. Den palliativa vården i 

Sverige har inspirerats av hospicefilosofin som utvecklades av Cicely Saunders under 

1960-talet. Inom hospicefilosofin ligger helhetssyn, förebyggande vård, lindrande vård och 

omvårdnad i fokus (Sandman & Woods, 2003).  

 

Utvecklingen inom palliativ vård går sakta men säkert framåt och vården ser olika ut i 

olika delar av landet (Ternestedt & Andershed, 2013). Enligt WHO:s definition innebär 

den palliativa vården att lindra lidande då en person har en livshotande sjukdom. Oavsett 

diagnos och ålder ska alla personer med behov av palliativ vård kunna få en förbättrad 

livskvalité och symtomlindring. De ska få hjälp till att kunna leva ett så aktivt liv som 

möjligt fram till döden och få möjlighet att vara delaktiga i sin egen vård. Den palliativa 

vården innefattar även de närstående, som ska ges stöd och hjälp i att hantera sin situation 

(WHO, 2002). Viktigt är att se döden som en del av livet och tillgodose personens 

specifika behov. Palliativ vård ska bedrivas på ett sätt som ger trygghet och kontinuitet 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2012; Ternestedt, 2013).  

 

Vanligaste dödsorsaken i Sverige år 2010 var sjukdomar i cirkulationsorganen följt av 

tumörsjukdomar. Nästan alla dödsfall som registrerats på specialiserade palliativa 

vårdenheter var orsakade av cancer och statistik saknas för sjukdomar såsom till exempel 

hjärtsvikt, njursvikt och KOL (Cancercentrum i samverkan, 2012). En palliativ diagnos 

kan en person leva med i flera år. I en tidigare fas av sjukdomsförloppet kan det vara 

aktuellt med palliativ vård i samband med livsuppehållande behandling. I den sena fasen/i 

livets slutskede, som oftast är en mycket kort tid, är det symtomlindring och en god 

omvårdnad som gäller för att skapa bästa livskvalitén. För att skapa en god palliativ vård 

krävs att vårdpersonal arbetar förebyggande och åtgärdar symtom eller problem som 

uppstår i ett tidigt skede (SOU 2001:6). 
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Allmän palliativ vård 

 

Allmän palliativ vård ska kunna ges av personer med grundläggande kunskap i palliativ 

vård. Den ska ges till de personer i behov av palliativ vård där den är tillräcklig för att 

täcka den enskildes behov. Någon utförligare definition kring vad allmän palliativ vård 

innebär finns inte beskriven (Socialstyrelsen, 2014). Den allmänna palliativa vården ska 

vara en självklar och integrerad del av all vård och ska kunna ges av alla som arbetar inom 

vården (Ahmedzai et al., 2004; Johnston, 2005). Vården ska ge en trygghet, detta ska ges i 

form av en god omvårdnad, empati, trygghet och medicinska kunskaper i ämnet. Genom 

att detta följs kan många få en palliativ vård som en naturlig fortsättning på den vård de 

fått tidigare (Socialstyrelsen, 2006). Den palliativa vården kräver flera yrkesgrupper för att 

bedriva en aktiv helhetsvård. Det finns även behov av utbildning och fler 

mångprofessionella team som stöd för en allmän palliativ vård (SOU 2001:6).  

 

Specialiserad palliativ vård 

 

En person i behov av palliativ vård som har svåra komplexa symtom har rätten att bli 

remitterad till en specialiserad palliativ enhet (Ahmedzai et al., 2004). Specialiserad 

palliativ vård ges till de personer som har mer komplexa symtom och en psykosocial 

situation som gör att de är i behov av ett multiprofessionellt team (Socialstyrelsen, 2014). 

Målet för ett specialiserat palliativt team är att ha en stödjande funktion och tillgodose 

personens behov oavsett var personen, i behov av specialiserad palliativ vård, befinner sig. 

Teamet kan ha olika huvudmän och arbeta på konsultbasis eller ha ansvar för hela den 

medicinska delen och omvårdnaden. Personen som är i behov av palliativ vård och deras 

närstående är huvudpersoner i teamet och teamet kan sedan bestå av många olika 

professioner. Målet med teamarbete är att personen som är sjuk och deras närstående ska få 

bästa stöd och vård (Johnston, 2005). I ett team som arbetar med specialiserad palliativ 

vård ska det finnas experter i ämnet och även en vilja att lära nytt och att utvecklas inom 

palliativ vård (Ahmedzai et al., 2004).  

 

Kunskapsstöd 

 

Dokumenten Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede 

(Socialstyrelsen, 2013) och Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2012) har båda tagits fram för att vara ett stöd för 

att vårdgivare ska kunna ge en god palliativ vård. Vårdprogrammet och kunskapsstödet har 

tagits fram sedan det framkommit att den palliativa vården är ojämnlik över landet och har 

ett behov av att utvecklas. Personer i behov av palliativ vård har rätt till trygghet, god 

omvårdnad och empati på lika villkor över hela landet oavsett diagnos (SOU 2001:6). 

Personer i behov av palliativ vård som vårdas på sjukhus 

 

Av de som avled år 2010, dog 37 procent på sjukhus. Trots att antalet som avlider på 

sjukhus minskar för varje år, är det fortfarande en stor del av dödsfallen som inträffar där. 

Av de som avled var även 73 procent inlagda på sjukhus under minst ett tillfälle deras sista 

år i livet och de hade då ca 18 vårddagar under sitt sista levnadsår.  

 

Indikatorer för god palliativ vård i livets slutskede har tagits fram för att kunna följa upp 

och utvärdera den palliativa vården. Indikatorn ”Två eller fler inskrivningar i slutenvård de 

sista 30 dagarna i livet” finns för att kunna kartlägga om och när personer i behov av 
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palliativ vård blir inskrivna i slutenvården. Detta beroende på rekommendationer kring att 

dessa personer inte ska flyttas i onödan (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Johnston (2005) skriver att en debatt länge har pågått kring var det är bäst att vårdas under 

den sista tiden i livet. Studier visar att de flesta önskar dö i hemmiljö (Higginson, 2000). 

Av de som avlider antas 80 procent vara i behov av palliativ vård. Enbart åtta procent av de 

som avlider på sjukhus får diagnoskoden Z51.5 (palliativ diagnos), vilket kan tyda på ett 

stort mörkertal kring behovet av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Palliativ vård på sjukhus. 

 

Patienten ska enligt Socialstyrelsen (2013) få bestämma själv över sin vård och känna 

trygghet. På sjukhus kan miljön upplevas som stressad och högljudd och den ger inte 

personen som vårdas någon möjlighet att få enskildhet (Dunne & Sullivan, 2000). Många 

inom vården anser att palliativ vård är något som ges de sista dagarna i livet och endast då 

beslut är taget av läkare att kurativ behandling inte är möjlig. Prioriteringen för 

vårdpersonal på sjukhus är att patienten ska få kurativ, akut behandling och att den 

palliativa vården på så sätt hamnar i skymundan (Rodriguez, Barnato, & Arnold, 2007). 

Palliativ vård innebär för många inom den akuta vården på sjukhus att man gett upp allt 

hopp för patienten och att inget mer kan göras för personen som är i behov av palliativ 

vård. Det finns en kultur när det gäller sjukhusvården där det viktigaste är att rädda liv, 

vilket kan hindra att svårt sjuka personer får palliativ vård (Rodriguez et al., 2007; 

Spichiger, 2009).  

 

Bloomer, Endacott, O`Connor och Cross (2013), Rodriguez et al. (2007) och 

Socialstyrelsen (2013) menar att vårdpersonal ofta saknar nödvändig kunskap kring vilken 

vård som ska ges till en person som är i behov av palliativ vård och när den ska ges. 

Läkaren är ofta den som fattar beslut om palliativ vård är aktuellt. Sjuksköterskan har då 

även möjlighet att vara passiv i beslut gällande palliativ vård, då det är läkaren som tar 

besluten (Bloomer et al., 2013; Rodriguez et al., 2007; Socialstyrelsen, 2013). 

Sjuksköterskan har ansvar för att omvårdnadsarbetet blir utfört på ett sätt som är det bästa 

för personen som är i behov av vård. De komplexa problem som finns kan skapa en känsla 

av frustration och otillräcklighet hos sjuksköterskorna (Bloomer et al., 2013; Kihlgren, 

2000; Rodriguez et al., 2007). 

Medicinavdelning 

 

På medicinavdelning möter sjuksköterskan många olika slags patienter och många av dem 

får akut behandling för till exempel infektion och de åker sedan hem friska. Många av de 

patienter som sjuksköterskan på medicinavdelning vårdar är multisjuka äldre, där demens-, 

njur-, hjärt- och lungsjukdomar är vanligt förekommande. I dessa fall kan det vara svårt att 

bedöma om det är kurativ eller palliativ vård som ska gälla och i vilken fas patienten är i 

(SOU 2001:6).  

 

Den palliativa vården har länge varit inriktad på just cancersjukdomar, men behov av 

palliativ vård ses även hos personer med kronisk sjukdom. Kroniska sjukdomar såsom 

hjärt- och lungsjukdomar är idag vanliga dödsorsaker och många av dessa sjukdomar 

orsakar symtom i livets slutskede. Dessa personer har därmed liknande problem och 

symtom som personer med cancer i behov av palliativ vård, såsom exempelvis andnöd, 

fatigue och smärta. Det finns även behov av ökad kunskap gällande symtomlindring på 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-6-17/Documents/Bilaga-Kartlaggning-av-datakallor.pdf
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medicinavdelningar (Fitzsimons et al., 2007; Regionala cancercentrum i samverkan, 2012; 

Sigurdardottir & Faksvåg Haugen, 2008). Denna patientgrupp kan missas när det gäller att 

få en god palliativ vård. För att synliggöra dessa problem krävs att vårdpersonal vågar tala 

och reflektera om döden, men även att frågan lyfts på ett högre plan (Ternestedt & 

Andershed, 2013). 

 

Sjuksköterskans roll 

 

Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskans arbete alltid bygga på kunskap, beprövad 

erfarenhet och ett etiskt förhållningssätt. Sjuksköterskan har enligt 

kompetensbeskrivningen ett stort egenansvar i att söka nya kunskaper. Johnston (2005) 

menar att sjuksköterskan har ett stort ansvar i att stötta personen i behov av palliativ vård 

och dess närstående utifrån en helhetssyn, då sjuksköterskan oftast har daglig kontakt med 

personen. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2007) står 

att sjuksköterskan ska utveckla strukturer som gör att etiska och professionella 

förhållningssätt stöds i det dagliga arbetet. Omvårdnad som ges ska ges med respekt och 

med en helhetssyn. Sjuksköterskan har en viktig roll i att ge förståelig och individanpassad 

information till den som behöver vård och när det gäller att informera om rättigheten att 

kunna vägra behandling. 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) kräver att vården ska utföras på ett sätt som 

gör att patienten får god vård. En god vård innebär att vården är av god kvalitet, 

lättillgänglig, bygger på respekt för individen, främjar goda kontakter i vården och 

tillgodoser behovet av kontinuitet och säkerhet. För en god vård krävs att vårdpersonal ser 

till patientens integritet och självbestämmande. Det finns även ett behov av kontinuitet, 

trygghet, samordning och god kontakt med personalen i teamet kring patienten (SFS, 

1982:763).  

 

Sjuksköterskan kan uppleva det svårt att växla mellan att arbeta kurativt och palliativt, 

vilket kan göra att de känner sig kluvna i sitt dagliga arbete (Johansson & Lindahl, 2011; 

Thompson et al., 2006).  

Att som sjuksköterska orka i det svåra vårdandet 

 

Davies, Jenkins och Mabett (2010) skriver om betydelsen av emotionell intelligens i 

sjuksköterskeyrket. De talar om att erfarenhet och kunskap ger möjlighet till kontroll över 

sina känslor, att man kan sortera bort negativa känslor och använda sig av humor och skratt 

i mötet med patient och närstående. Johansson och Lindahl (2011) menar att när det gäller 

att arbeta med personer i behov av palliativ vård på sjukhus upplever sjuksköterskor ofta 

att känslor för personen man vårdar inkräktar på de privata känslorna. Tankar kring liv och 

död och hur de själv skulle reagera i situationen framträder. Att reflektera kring detta är 

viktigt för att kunna hålla sig professionell, men de mer privata känslorna ger också 

möjlighet till en större empati för patienten. Att engagera sig i den svårt sjuka personen och 

dess närstående tar mycket energi från sjuksköterskan, men ger även mycket tillbaka. Här 

kan det ibland vara en fördel att ha andra patienter, där arbetet är kurativt, för att vila från 

dessa svårigheter och känslor som finns kring att vårda en person som snart ska dö 

(Johansson & Lindahl, 2011). 
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Palliativa vårdens värdegrund 

 

Värdegrunden för palliativ vård ska vara en hjälp gällande vad som är viktigt och vad som 

måste prioriteras för personen som är i behov av palliativ vård. Den palliativa vårdens 

värdegrund kan sammanfattas i; närhet, helhet, kunskap och empati (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2012).  

 

Närhet 

 

Det finns ett stort behov av sällskap och stöd under sista tiden i livet hos personer i behov 

av palliativ vård, men behovet är alltid individuellt och måste diskuteras med personen 

som det gäller (Dzul-Church, Cimino, Adler, Wong, & Anderson, 2010).  Regionala 

cancercentrum i samverkan (2012) skriver att sällskap och stöd kan både närstående, 

vänner och vårdpersonal ge. Vårdpersonal bör vara medveten om behovet av närhet.  

 

Gillick och Sabin (2011) menar att den närhet man får i form av att ha personal tillgänglig 

dygnet runt på sjukhus, ger en trygghet. Den döende personen på sjukhus kan dock få 

mindre uppmärksamhet och bortprioriteras jämfört med personen som får kurativ akut 

behandling (Bloomer et al., 2013). Engström (2013) beskriver att det finns svårigheter när 

det gäller att skapa en god relation med personer som är i behov av palliativ vård, och att 

det finns ett behov av att pendla mellan närhet och distans för att skapa denna relation.  

Thompson, McClement och Daenick (2006) menar att sjuksköterskan bör vara bekväm i 

sin yrkesroll, ha kunskap och erfarenhet och vara bekväm i sina tankar kring döendet och 

döden för att kunna vara närvarande. Vidare beskrivs att närstående och den döende 

personen måste vara medvetna och informerade om sin situation för att sjuksköterskan ska 

kunna vara närvarande och att möjligheten till närhet genom resurser och tid måste finnas. 

 

Helhet 

 

Ledordet helhet i den palliativa vårdens värdegrund står för både helhetssynen på personen 

som är i behov av palliativ vård, men även synen på att olika yrkesgrupper måste 

samarbeta som en helhet kring personen för att uppnå bästa möjliga vård (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2012). En helhetssyn anses som viktig för att motverka 

lidande (Spichiger, 2009). Livskvaliten hos en person i behov av palliativ vård är beroende 

av helheten, vilket innebär att personens behov på det fysiska, psykiska, sociala och det 

existentiella planet blir sedda (Engström, 2013; Pearce & Duffy, 2005). Helhetssyn hjälper 

de som vårdar att se människan och inte bara sjukdomen. De närstående är en viktig del av 

vården för att skapa en helhetsbild av den som är sjuk (Pearce & Duffy, 2005). Spichiger 

(2009) lyfter hur viktigt det är för närstående att också bli sedda, få information och att de 

får komma och gå som de önskar hos den sjuke.  

 

Kunskap 

 

Det finns alltid mycket att göra för en person i behov av palliativ vård, gällande till 

exempel symtomlindring och förbättring av livskvalitén, vilket innebär att personen aldrig 

kan anses färdigbehandlad. För att kunna ge god vård krävs kunskap hos vårdpersonalen 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Studier indikerar att det kan uppstå lidande 

hos personer i behov av palliativ vård om det finns kunskapsbrist hos vårdpersonal 

(Bloomer et al., 2013; Rodriguez et al., 2007; Spichiger, 2009).  
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Det är viktigt med utbildning och lärotillfällen för de som arbetar inom palliativ vård, men 

även forskning och förbättringsarbeten på den egna arbetsplatsen bör uppmuntras för att 

öka kunskapen (Nicol & Reid, 2005; Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Det 

finns behov av kompetens, forskning och utbildning inom palliativ vård. Utbildning i 

palliativ vård inom grundutbildningen till sjuksköterska ser också olika ut över landet och 

behöver förbättras (Socialstyrelsen, 2006; SOU 2001:6). 

 

Empati 

 

Vården av personer som är i behov av palliativ vård kräver engagemang och en vilja att 

försöka förstå den svåra situation som personen och dess närstående befinner sig i 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Morse, Bottorf, Anderson, O´Brien och 

Solberg (1992) menar att empati hjälper vårdpersonal att ge patienten ett professionellt 

bemötande och se till dess behov. Empati är erfarenhetsbaserat och kan genom att 

användas i mötet med patienten ge ett stort värde för personen i behov av vård. Att kunna 

identifiera sig med patienten, dess situation och känna ett engagemang är grunden för 

empati i relationen mellan vårdpersonal och personen som är i behov av vård (Morse et al. 

1992).  

 

Problemformulering 

 

Vikten av närhet, helhet, kunskap och empati är grunden i den palliativa vården (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2012). Allmän palliativ vård ska kunna ges till alla patienter 

som är i behov av det, trots det visar studier på kunskapsbrist gällande palliativ vård hos 

vårdpersonal (Bloomer et al., 2013; Regionala cancercentrum i samverkan, 2012; 

Rodriguez et al., 2007; Spichiger, 2009;).  

 

Det har visat sig att det finns en problematik i att som sjuksköterska arbeta både kurativt 

och palliativt på en vårdavdelning. Då sjuksköterskan har ansvar för att omvårdnadsarbetet 

blir utfört på ett sätt som är det bästa för personen som är i behov av vård, kan dessa 

komplexa problem skapa en känsla av frustration hos sjuksköterskorna (Bloomer et al., 

2013; Kihlgren, 2000; Rodriguez et al., 2007). Sjuksköterskan har på en vårdavdelning ett 

arbete som innebär att i ena stunden göra akuta insatser för att rädda liv och i nästa stund 

gå in till en döende patient för att genomföra en god omvårdnad. Här krävs mer forskning 

kring sjuksköterskornas upplevelser för att på bästa sätt kunna utveckla den palliativa 

vården på akuta medicinavdelningar, vilket stöds av Nicol och Reid (2005) och Regionala 

cancercentrum i samverkan (2012).  

 

Teoretisk utgångspunkt 

 

Författaren till föreliggande studie önskade studera och observera olika samband och 

mönster, när det gäller sjuksköterskans upplevelse av att vårda personer i behov av 

palliativ vård på medicinska vårdavdelningar. För att få en bild av hur sjuksköterskorna 

som intervjuades såg på sin roll och den palliativa vårdens värdegrund, användes 

värdegrunden och sjuksköterskans roll som teoretisk utgångspunkt för studien. En teori kan 

bidra till att skapa ordning och ett sammanhang till studien. Resultatet kan genom att 

länkas till en teori bli mer lättförståeligt (Polit & Beck, 2012). 
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SYFTE 

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer i 

behov av palliativ vård på två medicinska vårdavdelningar.  

METOD 

Ansats 

 

För att kunna beskriva en människas upplevelse och erfarenheter krävs en kvalitativ metod 

(Polit & Beck, 2012). I en kvalitativ studie finns ofta författaren med i processen av 

datainsamling. Genom en kvalitativ intervju kan författaren få en upplevelse eller 

erfarenhet beskriven för sig och kan sedan analysera informationen som erhållits (Kvale & 

Brinkmann, 2009; Olsson & Sörensen, 2011). I föreliggande studie utgår författaren från 

ett induktivt resonemang, vilket innebär att författaren genom att studera och observera 

olika samband och mönster, när det gäller ett fenomen, kommer fram till en slutsats (Polit 

& Beck, 2012). 

Design 

 

Studien syftar till att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda personer i behov av 

palliativ vård på medicinska vårdavdelningar och har därför en beskrivande design (Polit & 

Beck, 2012). Trots att designen är deskriptiv, finns det alltid en viss tolkning av resultatet 

och designen ingår då i det som kallas tolkande deskription. Enligt Polit och Beck (2012) 

kräver den tolkande deskriptionen en referensram som i denna studie är omvårdnad. Den 

palliativa vårdens värdegrund och sjuksköterskans roll var också av betydelse då de 

användes som teoretisk utgångspunkt i föreliggande studie. 

Urval  

 

Datainsamlingen utfördes under januari 2015 på två medicinavdelningar, varav en med 

inriktning mot lunga/njure/diabetes och en allmän/geriatrik/palliativmedicin. 

Avdelningarna tillhör en medicinklinik på ett medelstort sjukhus i södra Sverige och har 20 

vårdplatser vardera. 

 

Urval av informanter 

 

Urvalet anpassades efter syfte och frågeställning och urvalskriterier användes för att få ett 

bättre urval för syftet (Polit & Beck, 2012). Ändamålsenligt urval användes för att i denna 

studie välja ut de personer som skulle intervjuas. Forskaren som väljer denna urvalsmetod 

vill ha ett urval av människor som är insatta i problemet. Ändamålsenligt urval används 

ofta inom en kvalitativ ansats, där erfarenheter och upplevelser är i centrum och författaren 

vänder sig till dem som har erfarenhet i ämnet (Polit & Beck, 2012). Alla 32 

sjuksköterskor på de två medicinavdelningarna blev tillfrågade via mail, men endast två 

svar erhölls. Sjuksköterskor som fanns tillgängliga på avdelningarna tillfrågades igen och 

alla önskade då medverka. 
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Inklusionskriterier  

 

Informanterna skulle vara legitimerade sjuksköterskor som arbetat minst två månader på de 

medicinavdelningar där intervjuerna utfördes. De skulle ha vårdat minst två personer som 

är i behov av palliativ vård, detta för att få en uppfattning kring hur vården på avdelning 

ser ut. Variation i ålder och år av erfarenhet hos informanterna var önskvärt för att få djup i 

ämnet. 

Deltagande informanter 

 

Sju stycken informanter valdes ut av författaren med hjälp av inklusionskriterierna.  

Sammanlagt sju kvinnliga sjuksköterskor intervjuades. De hade mellan nio månader och 18 

års erfarenhet i yrket, hade arbetat minst ett halvår på avdelningen där intervjun utfördes 

och var i ålder mellan 23 och 58 år. Medelåldern var 33,3 år.  

 

Genomförande 

 

Inför genomförandet av studien informerades den berörda verksamhetschefen om vad som 

skulle undersökas i studien och vilka som var aktuella för intervju. Informationsbrev 

skickades till verksamhetschefen för godkännande av studien. Denna studie riktade sig till 

sjuksköterskor som vårdar personer i behov av palliativ vård på medicinavdelningar. 

Författaren lämnade därför ut informationsbrev (Bilaga 1) via mail till sjuksköterskor som 

arbetar på två olika medicinavdelningar. De som var intresserade kunde därefter anmäla 

sitt intresse. Endast två anmälde sig vilket gjorde att författaren fick gå upp till 

avdelningarna med förfrågan igen och alla de tillfrågade svarade då ja. Informerat 

samtycke samlades in i samband med att intervjuerna genomfördes.  

 

Datainsamling 

 

En intervjuguide (Bilaga 2) användes för att skapa ett manus till intervjuerna vilket Kvale 

och Brinkmann (2009) också beskriver. Författaren valde att ha semistrukturerade 

intervjuer, med en övergripande frågeställning, där informanterna fick berätta fritt. Från 

början fanns frågor kring värdegrunden med i guiden, för att ämnena skulle täckas. Genom 

att ha en intervjuguide med stödfrågor kunde författaren vara förberedd om intervjun tog 

oväntade vändningar. Det fanns en risk att författaren kunde identifiera sig med personen 

som intervjuades och genom det ha svårigheter att hålla sig professionell. En intervjuguide 

var här till hjälp för att hålla distans (Kvale och Brinkmann, 2009).  

 

Två pilotintervjuer gjordes för att se om intervjuguiden svarade upp mot studiens syfte, 

vilket Kvale och Brinkmann (2009) och Olsson och Sörensen (2011) rekommenderar. 

Informanterna informerades om att det var pilotintervjuer. När pilotintervjuerna var utförda 

såg författaren att stödfrågor gällande värdegrunden endast hindrade informanterna att tala 

fritt och att ämnena täcktes in utan dessa frågor. Detta gjorde att författaren i de sista fem 

intervjuerna använde sig av en mer öppen frågeställning. Författaren kunde i denna studie 

vara öppen gällande syftet, vilket gjorde det enklare att ställa raka frågor direkt (Kvale och 

Brinkmann, 2009).  

 

Författaren bedömde att det kunde finnas en risk att sjuksköterskorna kunde känna att 

författaren genom intervjun testade deras kunskaper inom palliativ vård och genom det 

känna sig kritiserade. Därför klargjordes att intervjun gjordes förutsättningslöst och att 

resultatet förhoppningsvis kunde leda till utveckling av den palliativa vården på 
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avdelningen. Den ena avdelningen har platser för personer anslutna till palliativmedicinska 

sektionen varför författaren klargjorde att intervjun gällde alla personer på avdelningen i 

behov av palliativ vård.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) nämner att om de svar som erhålls kan klargöras under själva 

intervjun, kan det göra det lättare att göra en innehållsanalys. Därför ifrågasattes svar som 

upplevdes oklara under intervjun. För att skapa ett bra material att använda i analysen 

krävdes ett aktivt lyssnande och ett socialt samspel under intervjun (Kvale & Brinkmann, 

2009). Intervjuerna pågick mellan tio och 27 minuter. Författaren använde i föreliggande 

studie en digital diktafon för inspelning av intervjuerna.  

Databearbetning 

 

I analysen använde sig författaren av innehållsanalys såsom den beskrivs av Graneheim 

och Lundman (2004). Analysen i föreliggande studie började i samband med första 

intervjun vilket är vanligt i kvalitativa studier, där analys och databearbetning ofta sker 

samtidigt i ett inledande skede (Polit & Beck, 2012). För att få kännedom, en fördjupning 

och en övergripande bild av materialet lyssnade författaren på intervjuerna flera gånger.  

 

Författaren i föreliggande studie koncentrerade sig på att se det manifesta, det uppenbara i 

texten. Graneheim och Lundman (2004) menar att då det finns många varierande sätt att 

tolka och beskriva erfarenheter och upplevelser på är förståelsen av en intervju beroende 

av någon slags subjektiv tolkning. Hur analysen än utförs ska forskaren alltid vara 

medveten om att det finns en grad av tolkning i all analys. Intervjuerna ska ses som 

levande material och utskriften görs som ett verktyg för att kunna beskriva det som sagts 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Texten transkriberades och varje ord, paus, skratt och dylikt citeras för att texten som 

skrevs ner skulle överensstämma med intervjuerna i så stor mån som möjligt. De 

transkriberade intervjuerna lästes igenom flera gånger med syftet i tankarna för att 

författaren skulle få en helhetsbild. Att se på texten på ett överskådligt sätt med frågan 

”vad händer här” stimulerar ett mer sammanhängande analysarbete som stämmer mer 

överens med den tolkande deskriptionen som design (Thorne, Kirkham & McDonald-

Emes, 1997). Trots att intervjuguiden ändrades efter de två pilotintervjuerna svarade 

innehållet i alla intervjuerna väl till syftet. Pilotintervjuerna inkluderades därför även till 

studien. Alla intervjuer fick varsin färgkod för att författaren skulle kunna hitta enheternas 

tillhörighet senare i processen. Meningsbärande enheter som svarade till syftet klipptes ut 

ur dokumenten och klipptes in i ett eget dokument. Enheterna kondenserades sedan ner till 

kortare texter men där innebörden ändå fanns kvar i samma utsträckning. Författaren 

använde mycket tid till att kondensera för att inget viktigt innehåll skulle försvinna. De 

kondenserade enheterna avskiljdes sedan i olika koder för att märka upp dem (Graneheim 

& Lundman, 2004).  
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Tabell 1. Exempel på databearbetningen. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

mening 

Kod Underkategori Kategori 

bekräftelse från patient 

och anhöriga, läkare 

och kollegor det är ju ja 

bekräftelse betyder ju 

mycket i allt 

(Sjuksköterska gul) 

Bekräftelse från 

patient, 

närstående, läkare 

och kollegor 

betyder mycket 

Känslor Få bekräftelse 

 

Det komplexa i 

att vara 

professionell i 

vården av 

personer i 

behov av 

palliativ vård 

det skulle vara en helt 

annan avdelning med 

lugn och ro och 

harmoni  

(Sjuksköterska lila) 

Önskan om en 

avdelning med 

lugn, ro och 

harmoni. 

Önskan 

om 

annat 

Vilja att göra 

annorlunda 

Förutsättningar 

för att kunna ge 

en god palliativ 

vård  

sen så tycker jag det är 

rätt tufft när vi inte har 

resurser så det räcker 

till det tycker jag är det 

svåraste på detta stället 

att vi inte riktigt är 

bemannade för det 

alltid (Sjuksköterska 

blå) 

Tufft med 

resursbrist, att 

inte vara 

bemannade. 

Resurs Resursbrist Hinder för att 

kunna ge en god 

palliativ vård 

De kondenserade enheterna delades sedan in i kategorier och underkategorier. Kategorier 

är kärnan i en innehållsanalys och att allt innehåll som svarar på syftet skall ingå i någon 

kategori (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier. 

Kategori Underkategori 

Det komplexa i att vara professionell i vården 

av personer i behov av palliativ vård 

Hålla distans men ändå vara nära 

Ta ansvar 

Få bekräftelse 

Förutsättningar för att kunna ge en god 

palliativ vård  

 

Ha tid 

Erfarenhet och kunskap  

Kontinuitet 

Se helheten och ha en plan 

Stöd från palliativt team och kollegor 

Vilja att göra annorlunda 

Hinder för att kunna ge en god palliativ vård 

 

Resursbrist 

Kurativ behandling och beslut 

Miljö 

Sakna erfarenhet 

Upplevd kunskapsbrist hos läkare 

 

Forskningsetiska övervägande 

 

Forskningspersonsinformation som lämnats ut till informanterna har utformats utifrån 

vägledning av Etikprövningsnämnden (2014). Då studien är på magisternivå behövdes 
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ingen etikprövning, dock följdes vägledningen och hänsyn togs till de etiska riktlinjer som 

brukar diskuteras; informerat samtycke, forskarens roll, konsekvenser och konfidentialitet 

(Etikprövningsnämnden, 2014; Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Informerat samtycke, utformat med stöd av Olsson och Sörensen (2011) och Polit och 

Beck (2012) erhölls skriftligen av intervjupersonerna i samband med intervjun. Då 

deltagarna i denna studie kunde fatta självständiga beslut, skapades inget problem kring 

vem som skulle ge samtycket. Informationen angående studien gavs skriftligt, vilket ställde 

krav på författaren att använda sig av ett språk och ett uttryck som alla kunde förstå (Polit 

& Beck, 2012). 

 

Deltagarna fick information om studien, dess syfte och varför den gjordes. 

Kontaktuppgifter till författaren fanns med i informationen. Informanterna fick vetskap om 

att de kunde avbryta sitt deltagande, att det var helt frivilligt att delta och information om 

sekretess ingick. Alla deltagare fick information som de förstod och att de kunde 

därigenom självständigt fatta beslutet kring om de ville delta. Då författaren i denna studie 

utförde intervjuerna själv var anonymitet gentemot författaren i denna studie inte möjlig. 

Varje intervju kodades därför så att endast författaren fick vetskap om identiteten på den 

intervjuade. Personuppgifterna i denna studie förvarades inlåst i en dator, skyddad med 

lösenord, och personuppgifterna var kodade så att ingen obehörig kom åt dem (Olsson & 

Sörensen, 2011; Polit & Beck, 2012). 

 

Nyttjandekravet innebär att intervjuerna endast får användas till studien och 

forskningsändamålet (Olsson & Sörensen, 2011). Materialet förvarades därför på en säker 

plats och markulerades när studien är klar. Polit och Beck (2012) rekommenderar att 

material som kan identifiera intervjupersonerna ska markuleras så fort som möjligt. 

 

Forskarens roll 

 

Författaren har flera års erfarenhet av palliativ vård genom arbete på medicinavdelning 

men även på specialiserad enhet för palliativ vård. Att inta forskarens roll istället för att 

vara sjuksköterska kan skapa flera dilemman, till exempel svårigheter att hålla sig neutral 

genom intervjun, vilket författaren var medveten om (Kvale & Brinkmann, 2009; Polit & 

Beck, 2012). Det är enligt Kvale och Brinkmann (2009) viktigt med en förförståelse i 

ämnet för att få fram nyanser under intervjun. I föreliggande studie fanns även en risk att 

identifiera sig och känna igen sig i informanterna situation. Detta kan leda till tolkningar 

som bygger på informanternas perspektiv och att författaren då inte kan hålla professionell 

distans (Kvale & Brinkmann, 2009). Författaren försökte därför vara neutral i sin 

information kring studien och lät inte förutfattade meningar eller erfarenheter färga av sig 

till personen som intervjuades. (Polit & Beck, 2012).  

 

Intervjun tilläts vara en levande process mellan informant och författare, där nya kunskaper 

skapades. Författaren reflekterade kring hur förförståelsen kunde påverka intervjuerna och 

analysarbetet under arbetes gång. Eftersom känslor och annat som upprör kunde dyka upp 

under intervjun var det svårt att förutsäga eventuella risker och konsekvenser som intervjun 

kunde medföra. Författaren var medveten om detta under processen. Fördelarna sågs 

överväga riskerna med denna studie (Kvale & Brinkmann, 2009; Olsson & Sörensen, 

2011).  
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RESULTAT 

 

I resultatet framkom tre kategorier: Det komplexa i att vara professionell i vården av 

personer i behov av palliativ vård; förutsättningar för att kunna ge en god palliativ vård och 

hinder för att kunna ge en god palliativ vård.  

Det komplexa i att vara professionell i vården av personer i behov av palliativ vård 

 

Alla sjuksköterskorna beskrev blandade känslor och tankar i samband med att vårda 

personer i behov av palliativ vård. I upplevelsen fanns känslor av både glädje och sorg. 

Upplevelser av att behöva hålla distans för att skydda sig själv, känslor kring döendet och 

döden, känslor kring professionens stora ansvar och känslan av att få bekräftelse och 

tacksamhet visade sig vara centralt i upplevelsen kring professionen. 

 

Hålla distans men ändå vara nära 

 

Arbetet med personer i behov av palliativ vård upplevdes som givande men samtidigt 

jobbigt. Kombinationen av att arbeta med komplexa psykosociala behov och 

medicintekniska behov beskrevs som utmanande. Att få lära känna en person och dess 

närstående, att skapa en relation och att få hjälpa dem i en svår situation upplevdes 

givande. Men att komma nära en person i behov av palliativ vård och dess familj beskrevs 

även betungande på många sätt och kunde skapa svårigheter, då sjuksköterskorna följde 

familjen och patienten fram till patientens död. 

 

”det är ju det att man lärt känna personen och även om man inte ja man har 
lärt känna familjen och ibland men även om man gjort det så kan det ändå 
bli sämre för man kan ha umgåtts lite för mycket med den familjen”. 
(Sjuksköterska grön) 

 

Många av sjuksköterskorna upplevde att de behövde hålla en viss distans till personen de 

vårdade för att skydda sig själva, att det blev jobbigt att bli för personligt engagerad. Flera 

gånger beskrevs upplevelsen av att det är en balansgång mellan att våga visa empati, men 

ändå inte bli personligt engagerad för att skydda sig själv. Sjuksköterskorna ansåg att det 

var viktigt att dela på privata och professionella känslor för att orka med arbetet. En av 

sjuksköterskorna beskrev sin upplevelse av att bli personligt berörd, vilket gav en känsla av 

att inte kunna arbeta mer med personer i behov av palliativ vård. 

 

”då jag har haft dom här svårt, svårt sjuka, är det alltid någon som kryper 
lite mer under skinnet än andra, så är det alltid, och då hade jag ett par såna 
vet jag i slutet där jag jobbade sist då, som var rätt så jättejobbiga och 
verkligen påverkade mig så att jag nästan kände att jag kan inte jobba med 
det här längre”. (Sjuksköterska blå) 

 

Sjuksköterskorna kunde känna ett behov att hålla igen sina egna tårar inför närstående och 

den person de vårdar och att det kan vara svårt. Många upplevde skillnad på personerna i 

behov av palliativ vård beroende på deras ålder. Att se svåra symtom, att vårda någon som 

var döende och svårt sjuka unga med familjer skapade känslor hos den som vårdar. Unga 

som skulle dö skapade fler känslor än när detta gällde äldre personer. Att se döden som en 

naturlig del av livet upplevdes lättare när någon som var äldre, som hade levt sitt liv, dog, 
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än när föräldrar som fick lämna små barn dog. Upplevelsen av att inte kunna ta bort det 

sorgliga slutet för alla berörda är också något som kunde kännas jobbigt.   

 

”jag tycker det är en skillnad på palliativa och palliativa beroende på hur 
gamla dom är, så dom äldre palliativa tycker jag är lättare att vårda för det 
är mer naturligt”. (Sjuksköterska vinröd) 

 

När sjuksköterskorna som deltog i studien inte hade den privata upplevelsen av att någon 

närstående hade dött kunde det upplevas som en brist, då man ibland önskade kunna dela 

med sig av personliga erfarenheter och känslor. Att våga dela med sig av privata känslor 

kunde fördjupa samtalet och relationen mellan närstående, personen som vårdas och 

sjuksköterskan. 

 

”nu är ju dom äldre än vad jag var, men det spelar ju ingen roll för det är ju 
fortfarande känslan av att förlora en förälder liksom, så det kunde vi ju prata 
om”. (Sjuksköterska röd) 

 

Ta ansvar 

 

Sjuksköterskorna i studien upplevde att de i sin profession fick kämpa för att personen i 

behov av palliativ vård skulle få rätt vård. De fick även ta ansvar för att förmedla till 

läkaren vad som bör göras. När sjuksköterskorna i studien hade erfarenhet och kunskap 

upplevde de att de kunde förmedla sin kunskap till läkare om det fanns behov.  

 

Trots att det upplevdes roligt att förmedla kunskap beskrevs det även ta på energin att 

behöva ligga på om vårdåtgärder och trycka på om att avsluta behandling och liknande till 

läkare. Frustrerande var även att läkaren inte alltid tog sjuksköterskan på allvar. Läkaren 

uppskattade inte alltid att lyssna på någon som ansågs kunna mindre och stå lägre ner i 

hierarkin trots att sjuksköterskorna ibland upplevde att de hade mer och annorlunda 

kunskap i ämnet.  

 

Sjuksköterskorna som deltog i studien kände ett ansvar över att tillföra bra saker till 

patienten, små saker som gav kvalité. Om personen i behov av palliativ vård och dess 

närstående var nöjda med vården var det inga problem att stå ut med svåra och obekväma 

situationer. Sjuksköterskorna ansvarade för att alltid sätta patienten i första hand och lägga 

sina egna privata känslor åt sidan. Flera gånger nämndes också att sjuksköterskan hade ett 

ansvar i att behålla lugnet i svåra situationer trots egen stress och oro. Det fanns även en 

känsla av att behöva ha den starka rollen när människor är ledsna.  

 

”men man känner ändå att man ska ha den starka rollen alltså, alla dom 
andra är ju så ledsna så nån måste ju ha och det är väl lite det som är 
tanken, jag gör ju inget bättre om jag sitter där inne och snyftar”. 
(Sjuksköterska vinröd) 

 

Få bekräftelse 

 

Många av sjuksköterskorna i studien beskrev vikten av att få bekräftelse för att få en känsla 

av att göra ett bra jobb. Bekräftelse och att bli personligt efterfrågad gav en värmande 

känsla och bevis på att arbetet är utfört på ett bra sätt. En av sjuksköterskorna beskrev att 

bekräftelse betyder mycket på alla sätt. 
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”bekräftelse från patient och anhöriga, läkare och kollegor, det är ju, ja 
bekräftelse betyder ju mycket i allt”. (Sjuksköterska gul) 

 

Här nämndes även vikten av att som sjuksköterska få bekräftelse kring att ha lyckats med 

de små saker runt patienten som ger kvalité. Att patienten bara visade att han kände sig 

lugn och trygg var en viktig bekräftelse. 

Förutsättningar för att kunna ge en god palliativ vård  

 

Många förutsättningar för möjlighet att ge en god palliativ vård framkom i intervjuerna. 

Att ha tid, möjlighet att se helheten, en plan för personen, kontinuitet, stöd från 

specialiserat team och kollegor, att kunna skapa en relation och erfarenhet och trygghet ger 

sjuksköterskorna möjlighet att ge en god vård. 

 

Ha tid  

 

När det fanns tid upplevde sjuksköterskorna en möjlighet att skapa en relation och 

förtroende mellan sjuksköterska, närstående och personen i behov av palliativ vård. Genom 

mer tid fanns möjlighet att bekräfta, läsa av, lyssna på patient och närstående och 

därigenom förutsättningar för en god kommunikation. Sjuksköterskorna försökte ofta ta sig 

tid för att kunna lyssna och vara ett stöd när det fanns behov av samtal. Att ha tid 

upplevdes även ge fler möjligheter till att ge patienten mer livskvalité. Tid gav 

förutsättningar till att fundera över vad som var det egentliga problemet och hitta lösningar. 

 

”tid att tänka liksom vad kan jag göra alltså vad är problemen vad finns det 
för lösningar lite så”. (Sjuksköterska blå) 

 

Erfarenhet och kunskap  

 

Fem av de intervjuade sjuksköterskorna nämnde vikten av att ha kunskap och erfarenhet 

för att kunna ge en god palliativ vård. Erfarenhet och kunskap gav trygghet och känsla av 

hanterbarhet i vården av en person i behov av palliativ vård. Något som framkom var även 

att sjuksköterskorna blev trygga och fick kunskap genom sin erfarenhet. Tryggheten 

sjuksköterskorna fick ledde även till att de kunde stötta patient och närstående på ett bättre 

sätt. 

 

”men alltså jag tror man kan känna sig tryggare i sin roll man kan känna att 
man kan stötta patienten under sin sista tid och anhöriga att man vet vad 
man pratar om och man kan sin sak”. (Sjuksköterska gul) 

 

Kunskap och erfarenhet gjorde att sjuksköterskorna blev lyssnade på och togs på allvar. 

Det upplevdes roligt och tillfredsställande att kunna dela med sig av sin kunskap och få 

vara ett bollplank åt andra gällande palliativ vård. Sjuksköterskor upplevde att läkare tog 

snabbare och bättre beslut gällande palliativ vård om de var vana och hade kunskap kring 

palliativ vård. Tillgång till specialistkunskap nämndes också som en trygghet när det gällde 

att ge vård åt svårt sjuka. Omvårdnad som gavs av van och erfaren personal upplevdes 

också vara annorlunda jämfört med om någon oerfaren gav omvårdnaden. 
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Kontinuitet 

 

Kontinuitet gällande personer i behov av palliativ vård upplevdes ge en känsla av trygghet 

hos både patient, närstående och sjuksköterskor och beskrevs skapa möjlighet att ge en god 

vård. Särskilt viktig var kontinuiteten när situationen kring den som vårdas var komplex 

och svår. Kontinuitet gav en möjlighet för sjuksköterskorna att göra de möten de fick 

betydelsefulla och möjlighet att komma patient och närstående nära. Att få vara med 

patienten hela vägen från att de blir inlagda tills att de dör upplevdes betydelsefullt. På 

avdelning kunde det vara svårt med kontinuiteten och patienten kunde ibland få byta 

sjuksköterska varje dag. Att få träffa patienten under lång tid gjorde att sjuksköterskorna 

skapade en relation med patienten. Att skapa en relation till patient och närstående 

upplevdes roligt, viktigt och bra. En relation beskrevs också skapa trygghet och en god 

palliativ vård.  

 

”dom är ju helt ovetandes om vad som ska hända på vägen fram och då är 
det ju viktigt att man kan skapa en relation som ger dem trygghet och gör 
man det så känns det oftast bra”. (Sjuksköterska röd) 

 

En relation behövde inte kräva en massa arbete om det till exempel fanns en bra 

personkemi. En djup relation till patient och närstående gav mycket tillbaka till 

sjuksköterskorna och det upplevdes därför också svårt att hantera när situationen gjorde att 

en relation inte kunde skapas.   

 

Se helheten och ha en plan för vården 

 

Personer i behov av palliativ vård upplevdes få mer av ett helhetsperspektiv jämfört med 

andra patienter. Sjuksköterskorna upplevde det som betydelsefullt att  ha förutsättningar att 

se helheten och ha en plan för patient och närstående, för att kunna ge en god vård. Att få 

möjlighet att arbeta med helheten runt patienten gav en känsla av att göra ett bra jobb. Att 

se helheten och ha en plan gjorde att sjuksköterskorna lättare kunde tillgodose behov och 

ha en bra kommunikation. Sjuksköterskorna upplevde att helhetssyn och en plan gjorde att 

patienten fick lugn, ro och en god livskvalité. En palliativ diagnos, införstådda närstående 

och en plan för vården gjorde att sjuksköterskan kände sig lättad. 

 

”att man har en liten plan, då känner jag att ja, att det är lugnt och stilla, när 
de får somna in lugnt och stilla det är ju målet känner jag, god livskvalitet in i 
det sista”. (Sjuksköterska gul) 

 

Sjuksköterskorna menade att det medicinska kring patienten inte alltid var det viktigaste 

för att patienten skulle må bra. Här framkom att närstående var en central del när det gällde 

att arbeta med helheten. Familjen behövde också vårdas för att alla skulle må så bra som 

möjligt. En av sjuksköterskorna i studien nämnde att om alla var överens och visste vad 

som skulle hända, kunde det vara mer accepterat för alla att patienten mådde dåligt, då det 

fanns en trygghet runt omkring. 

 

Stöd från palliativt team och kollegor 

 

Sjuksköterskor upplevde att patienter som var anslutna till ett palliativt team fick mer stöd 

och kontinuitet, vilket gav trygghet för alla inblandade. 
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”men att det finns i bakgrunden ett team som är samma personer, som dom 
känner, och känner sig bekväma och trygga med och det är klart är en stor 
fördel att vara ansluten till det, ja att det blir kontinuitet”. (Sjuksköterska 

grön) 

 

Att ha samarbete med ett palliativt team gav bättre omhändertagande för alla patienter med 

palliativ diagnos på avdelningen. Ett fungerande samarbete gav goda kunskaper och 

erfarenheter hos vårdpersonalen. Sjuksköterskorna upplevde en känsla av att vara 

utlämnade och ensamma om inte ett palliativt team fanns att tillgå. När situationen kring en 

patient var mycket komplex upplevdes det särskilt positivt att ha tillgång till 

specialistkompetens i palliativ vård. När det gällde att vårda personer i behov av palliativ 

vård menade sjuksköterskorna att det gav trygghet att ha kollegor att diskutera och 

reflektera med. Det var även viktigt att kunna diskutera med kollegor och patient för att 

kunna komma fram till gemensamma beslut. Hjälp och stöttning av kurator i svåra 

situationer var betydelsefullt.  

  

Vilja att göra annorlunda 

 

En förutsättning för att ge en god palliativ vård var sjuksköterskornas vilja att göra 

annorlunda, att hela tiden vilja göra det bästa för den hon vårdar. En önskan om att ha mer 

tid och resurser framträdde tydligt hos alla intervjuade. Att få vara med patienten och få 

möjlighet att svara på fler och oväntade frågor och vara mer närvarande.  

 

”Tid till att kanske bara få va lite… åh… bara få va lite, va lite med 
patienten”. (Sjuksköterska röd) 

 

Då arbetet krävde mycket av personalen önskade sjuksköterskorna få mer resurser för att 

kunna göra ett bra jobb. Flera nämnde även att de skulle vilja att resurserna fördelades 

annorlunda, att sjuksköterskorna fick fokusera på, och arbeta bara med personer i behov av 

palliativ vård. Detta skulle enligt sjuksköterskorna innebära att inte behöva känna tidspress 

för att hinna med de patienter som har en kurativ behandling på avdelningen. En vilja att 

ha handledning och stöd för nya sjuksköterskor gällande palliativ vård nämndes också. Det 

fanns önskemål kring att ha färre patienter för att kunna ge en god palliativ vård. 

Sjuksköterskorna önskade att personer i behov av palliativ vård skulle ha tillgång till annan 

miljö, där de kunde få mer lugn och ro. Flera av sjuksköterskorna önskade att de genom ett 

annat sätt att organisera vården kring personen i behov av palliativ vård skulle kunna ge de 

drabbade andra möjligheter den sista tiden i livet. 

Hinder för att kunna ge en god palliativ vård 

 

Alla sjuksköterskor upplevde olika hinder när det gäller att kunna ge en god palliativ vård 

på avdelning. Resursbrist, tidsbrist, brist på erfarenhet och kunskap är saker som beskrevs 

som hinder för en god vård. Olika åsikter kring vilken behandling patienten anses ska ha 

upplevs också som ett hinder för att kunna ge en god vård. 

 

Resursbrist 

 

Många av sjuksköterskorna kände sig stressade och otillräckliga beroende av resursbrist. 

Här nämndes att bemanningen var för låg och ibland är inte avdelningen ens 
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grundbemannad, vilket upplevdes vara svårt, då de inte hinner med att vårda patienterna på 

ett sätt som känns bra. 

 
”sen så tycker jag det är rätt tufft när vi inte har resurser så det räcker till, 
det tycker jag är det svåraste på detta stället, att vi inte riktigt är 
bemannade för det alltid”. (Sjuksköterska blå) 

 

Sjuksköterskor menade att de är för få för att kunna göra ett bra jobb med så svårt sjuka 

patienter och att de hade för många övriga arbetsuppgifter vilket skapade stress. 

Resursbristen upplevdes även skapa en frustration hos patienterna. En av sjuksköterskorna 

menade att det skapades en känsla av falsk trygghet gällande det som kallas palliativa 

vårdplatser då det inte fanns resurser till en god palliativ vård. 

 

”kändes verkligen att det var en falsk trygghet med dom här vårdplatserna 
här, just för att det liksom låter ju fint att det ska finnas vårdplatser, men vi 
måste kunna ta hand om dom också”. (Sjuksköterska blå) 

 

Sjuksköterskorna upplevde att de stressade för att försöka vara på plats när det saknades 

personal och att personer i behov av palliativ vård blev drabbade, men även andra 

inneliggande patienter. Resursbristen gav en känsla av otillräcklighet, misslyckande och en 

kluvenhet då sjuksköterskorna önskade räcka till för alla de patienter de vårdar. Det 

framkom även att personen i behov av palliativ vård inte får den tid som behövdes för en 

god vård beroende på att andra i så fall blir lidande. 

 

”att man inte ska räcka till att man inte har tiden att sitta ner och ta den tid 
dom behöver och dom vill ha för den tiden har vi inte för då blir det så 
många andra som blir lidandes”. (Sjuksköterska vinröd) 

 

Tidsbrist skapades på grund av för många arbetsuppgifter vilket påverkade den vård som 

gavs. Brist på tid gav en känsla av att inte kunna göra ett bra jobb. Det upplevdes jobbigt 

att inte kunna påverka när det gällde att inte ha tid till patient och närstående. Ofta tog sig 

ändå sjuksköterskorna, trots resurs och tidsbrist, tid för samtal, vilket gav stress över att 

inte hinna med andra arbetsuppgifter. 

 

Miljö 

 

Miljön nämndes av några av sjuksköterskorna som ett hinder för en god palliativ vård. Här 

framkom att den upplevdes stressig och orolig, vilket skapade oro både hos 

sjuksköterskorna, patienter och närstående. Miljön ansågs inte vara anpassad för så svårt 

sjuka och här nämndes till exempel att det inte fanns möjlighet för patienten att på ett 

enkelt sätt gå ut i friska luften. En av sjuksköterskorna nämnde att det inte var så hon 

tänker att en avdelning för personer i behov av palliativ vård ska vara. 

 

”här på denna avdelningen, är en väldigt stressig avdelning, och det är det är 
väl inte så alltså en palliativ vårdavdelning jag skulle vilja tänka mig”. 
(Sjuksköterska lila) 
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Kurativ behandling och beslut 

 

Att ge fulla åtgärder såsom exempelvis hjärt- och lungräddning och behandlingar till en 

patient som sjuksköterskorna själva upplevde var i livets slut upplevdes som frustrerande. 

Sjuksköterskorna kunde även känna att de orsakade smärta hos personen i behov av 

palliativ vård när kontroller och behandlingar ingick i vården. Hos de patienter som var 

svårt sjuka, och där beslut om palliativ vård aldrig togs, upplevdes det som svårt och mer 

dramatiskt när de dog. 

 

Sjuksköterskorna blev frustrerade när närstående ville avsluta all behandling och läkaren 

önskade prova något nytt. Det var även svårt när närstående inte ville acceptera situationen 

eller släppa taget. 

 

”det kan också vara frustrerande, att då kanske att anhöriga så faktiskt är 
med på att vi kanske inte ska fortsätta, men att doktorerna vill sätta in olika 
behandlingar”. (Sjuksköterska grå)  

 

Att beslut tas om palliativ vård gav en känsla av lugn hos patienten. Det gav även en känsla 

av tacksamhet och lättnad hos sjuksköterskorna när någon vågade ta beslutet. När beslutet 

var taget kunde sjuksköterskorna bara få arbeta med fokus på att patienten skulle ha det så 

bra som möjligt. 

 

”det var en lättnad, det var jätte, men just för patientens skull, det kände jag 
verkligen, ett tack att det fanns någon som vågade, vågade ta beslut, kände 
jag faktiskt”. (Sjuksköterska grå) 

 

Fokus på symtomlindring upplevdes ge ett lugn hos patient och närstående och därför 

också en frustration hos sjuksköterskorna i att inte kunna ge det då beslut inte var taget. 

 

Att sakna erfarenhet 

 

Över hälften av sjuksköterskorna hade upplevt att det var svårt att vara ny sjuksköterska 

och vårda personer i behov av palliativ vård.  

 

”som ny sköterska är det ju jättesvårt, och liksom, och svårt att förbereda sig 
överhuvudtaget”. (Sjuksköterska gul) 

 

Att tackla reaktioner från patient och närstående var svårt när erfarenhet saknas. Att 

hantera sina känslor, frågor kring döden och döendet var också komplicerat när 

sjuksköterskorna var nya i sin profession. Sjuksköterskorna upplevde, utifrån egen 

erfarenhet, att brist på erfarenhet och vana kunde medföra att vårdandet blev sämre. 

Bristen kunde också medföra att sjuksköterskorna inte hade tillräckligt med kunskap för att 

ge en god palliativ vård. 

 

Upplevd kunskapsbrist hos läkare 

 

Sjuksköterskorna ansåg att läkare ibland hade bristande kunskap gällande palliativ vård 

och att de även hade olika nivåer på kunskap. Sjusköterskorna upplevde att det påverkade 

vården av personer i behov av palliativ vård. Det kunde vara svårt för en ovan läkare att 

veta vilka läkemedel som gav bäst effekt vid olika symtom, vilket gjorde att de hade svårt 
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att ordinera läkemedel för symtomlindring men även att sätta en palliativ diagnos.  Här 

sågs en brist i att inte alltid ha tillgång till läkare som har god kunskap kring palliativ vård. 

Sjuksköterskorna upplevde att det fanns en rädsla hos en del läkare när det gällde att ge 

palliativ vård och symtomlindring. 

 

”just i och med att dom är en egen liten specialitet eller så, är det många 
gånger man känner liksom, att medicinjouren också liksom drar efter andan 
när man säger att det är en palliativ patient”. (Sjuksköterska blå) 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Val av metod 

 

Syftet i föreliggande studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda 

personer i behov av palliativ vård på vårdavdelning och därför valdes en kvalitativ 

forskningsintervju. Detta för att på bästa sätt beskriva sjuksköterskors upplevelser och ett 

djup kring syftet med denna studie. I en kvalitativ studie är inte det centrala att data kan 

generaliseras, utan istället skapa sig en bild av ett sammanhang och en förståelse för 

människans upplevelse (Polit & Beck, 2012). Författaren till föreliggande studie kunde valt 

att exempelvis samla in data via frågeformulär och då kunnat få data från en större grupp, 

men dock med mindre djup i ämnet. Observation kunde använts för att se till 

sjuksköterskors beteende när det gällde att vårda personer i behov av palliativ vård, men 

intervjuer är bästa metoden för att studera människors upplevelse. (Kvale & Brinkmann, 

2009). Intervjuer har i föreliggande studie möjliggjort att svar på syftet har erhållits. 

 

 

Urval 

 

I metoddelen beskrivs hur och varför informanterna valts ut, vilket kan bidra till en större 

förståelse för den kontext informanterna befinner sig och dess värde för studien (Polit & 

Beck, 2012). I föreliggande studie använde sig författaren av ändamålsenligt urval för att 

fånga sjuksköterskors upplevelser från medicinavdelning och den specifika kontext de 

befinner sig i. Författaren önskade få sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer i 

behov av palliativ vård på medicinavdelning och genom ändamålsenligt urval valdes 

sjuksköterskor ut, som hade just den erfarenheten. För att urvalet i så stor utsträckning som 

möjligt kunde svara upp till syftet använde författaren sig av inklusionskriterier som 

säkerställde att sjuksköterskorna hade erfarenhet av palliativ vård på medicinavdelning.  

 

Det arbetar inga manliga sjuksköterskor på de två avdelningar som ingår i studien, vilket 

kan ses som en brist. Eventuella skillnader i upplevelsen mellan könen framkommer därför 

inte i studien. Reflektion gällande tidigare arbetsplatser, kultur eller religion har ej gjorts, 

vilket gjorde att eventuella skillnader gällande dessa områden inte framkom. Författaren 

kunde genom att ha vänt sig till sjuksköterskor på fler medicinavdelningar fått ett mer 

varierat urval. Att se skillnad mellan kön, arbetsplatser, kultur eller religion var dock inte 

syftet med studien. Informationsbrev till sjuksköterskorna skickades ut per mail och endast 

två svarade, vilket de senare uttryckte berodde på deras stressade arbetssituation. 

Författaren kunde fått bättre gensvar genom att ha informerat på ett avdelningsmöte där 

alla var samlade och information om studien även kunde getts muntligen. Genom att att gå 
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till personalen vid flera tillfällen på de båda avdelningarna och fråga dem på plats om 

möjlighet att medverka, erhölls positivt resultat. Författaren fick en spridning gällande 

ålder och hur lång erfarenhet de hade i yrket, vilket gav en rikare och djupare beskrivning 

av ämnet. Flera av de tillfrågande sjuksköterskorna upplevde ämnet som viktigt att 

diskutera och reflektera till och var därför positiva till att medverka. 

 

Datainsamling 

 

Det är viktigt att som intervjuare vara medveten om och reflektera kring sin egen roll i 

datainsamlingen (Polit & Beck, 2012). I denna studie kände författaren de flesta 

informanterna och har tidigare själv arbetat på medicinavdelning, vilket skulle kunna 

påverka intervjuerna. Olsson och Sörensen (2011) tar upp att förförståelsen är en viktig del 

för att skapa objektivitet. Polit och Beck (2012) nämner dock att författaren med sin 

bakgrund kan skapa egna tolkningar av intervjuerna baserat på sin förförståelse. En 

intervjuguide användes, vilket underlättade för att hålla distans och hålla sig till sin roll 

som intervjuare och författare (Kvale & Brinkman, 2009). Intervjuguiden innehöll i de två 

första pilotintervjuerna fler frågor, vilket upplevdes begränsa informanterna och hindra 

dem från att tala fritt. Vad som hindrade dem på är oklart, men begränsningen kan ha 

berott på att de kände sig tillrättalagda eller eventuellt inte kände till begreppen som 

nämndes. Den palliativa vårdens värdegrund är inte lika allmänt känd som till exempel de 

fyra hörnstenarna. Dessa frågor togs sedan bort, vilket gjorde att de blev helt fria att tala 

om ämnet utifrån huvudfrågan. Informanterna informerades innan intervjun om 

författarens roll i denna studie och att studien gjordes helt förutsättningslöst utifrån att 

författaren var medveten om sin egen förförståelse. Att bli känslomässigt berörd eller 

försöka lösa informanternas problem kan påverka insamlingen av trovärdig data negativt. 

Privata kläder valdes för att minska risken att kopplas till sin yrkesroll. Intervjun inleddes 

med ett kort samtal för att informanten skulle kunna få chans att koppla av och komma 

över eventuell nervositet (Polit & Beck, 2012). Dessa åtgärder upplevdes sammantaget 

påverka att intervjuerna blev mer koncentrerade till att svara mot syftet. 

 

För att sjuksköterskor inte skulle låsa in sig på problemen kring de patienter som var 

anslutna till ett palliativt team klargjordes att intervjun gällde alla patienter på avdelningen 

som var i behov av palliativ vård. Under intervjuerna fördes anteckningar och ett aktivt 

lyssnade användes för att få ett så rikt material som möjligt, men även för att påbörja 

analysen redan under själva intervjuerna. I intervjuerna tilläts pauser för eftertanke och för 

att även upplevelser som låg bakåt i tiden skulle få möjlighet att komma fram. Intervjuerna 

spelades in på en digital diktafon som testades av författaren innan intervjun för att säkra 

att allt fungerade, vilket gjorde att författaren kunde slappna av gällande tekniken under 

intervjuerna. Intervjuerna lyssnades igenom flera gånger i nära anslutning till intervjun för 

att inte missa viktig information och för att få en helhet. Allt detta för att få en trovärdig 

insamling av data (Polit & Beck, 2012).  

 

Längden på intervjuerna anpassades efter informanternas behov att uttrycka sig och varade 

mellan tio och 27 minuter (Polit och Beck, 2012). Intervjuerna utfördes under 

informanternas arbetstid, vilket kan ha en negativ påverkan då arbetssituationen på 

avdelning ofta är stressad. Intervjuerna utfördes i ett avskilt rum och informantens 

eventuella arbetsuppgifter togs över av kollega på avdelningen. Det är viktigt att skapa en 

miljö där informanterna känner sig trygga och har möjlighet att uttrycka sina tankar och 

känslor (Polit & Beck, 2012). Flera av sjuksköterskorna förde en reflektion med författaren 

kring ämnet efter att intervjun var gjord och uttryckte att de tyckte det var bra att diskutera 
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frågan, vilket gör att författaren anser att intervjuerna i många fall gjorde nytta för 

sjuksköterskornas fortsatta arbete med personer i behov av palliativ vård.  

 

Databearbetning 

 

Analysen av data påbörjades redan under intervjuerna genom att författaren hela tiden hade 

syftet i tanken och funderade över vad som hände under själva intervjun. Polit och Beck 

(2012) beskriver det som en levande process där analysen och insamlingen sker samtidigt. 

Transkriberingen gjordes i nära anslutning till intervjun för att ha helheten färskt i minnet. 

Mättnad i ämnet uppnåddes redan efter sju intervjuer, detta eftersom informanterna delade 

med sig av rik information som svarade upp till syftet. Polit och Beck (2012) nämner att 

urvalet inte alltid behöver vara så stort om informanterna kan dela med sig av erfarenheter 

och kommunicera på ett bra sätt. Studiens syfte upplevdes även beröra informanterna och 

upplevdes vara viktigt för dem att tala om, vilket kan ha medfört att författaren erhöll ett 

rikt material. Eftersom intervjuerna inte var så långa tidsmässigt, kan det haft en negativ 

effekt på resultatet, då det finns risk att data inte varit tillräckligt djup (Polit & Beck, 

2012). Informanterna upplevdes vara väldigt fokuserade och författaren upplever att djup 

information och djup erhölls trots den korta tiden. Gemensamma mönster och tankar kunde 

hittas redan under intervjuerna, vilket hjälpte till när författaren började kategorisera. 

Anteckningar som förts under intervjun användes i analysen som ett stöd för att 

tillsammans med texten bli påmind om intervjutillfället. Färgkodning användes genom hela 

analysen och även i resultatet för att enheterna lätt skulle kunna härledas till sitt ursprung. 

Numrering av intervjuerna undveks för att informanterna visste om i vilken ordning 

intervjuerna var gjorda och för att på så sätt säkra att identitet inte röjdes i gruppen. 

Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

 

Forskaren bör, när en studie utförs, alltid arbeta utifrån att studieresultat ska bli så 

trovärdigt som möjligt. När det gäller kvalitativa studier används begreppen trovärdighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet för att beskriva graden av trovärdighet (Graneheim & 

Lundmann, 2004).   

 

I föreliggande studie har författaren, för att skapa trovärdighet, haft studiens syfte i åtanke 

när sammanhang för utförandet och datainsamlingsmetod valdes. Författaren har även 

beskrivit den egna förförståelse i ämnet, vilket ökar studiens trovärdighet (Graneheim & 

Lundmann, 2004; Olsson & Sörensen, 2011). När det gäller att skapa trovärdighet bör 

informanterna väljas med omsorg och med tanke på variation i deras erfarenhet av ämnet. I 

föreliggande studie gjordes detta med hjälp av inklusionskriterier där variation i ålder och 

erfarenhet var viktig. Mängden data som används i en studie ska vara tillräcklig för att 

svara till syftet på ett sätt som ger djup och bredd till resultatet (Graneheim & Lundmann, 

2004). Författaren till föreliggande studie lät behoven hos informanterna styra tid och 

längd för intervjuerna och anteckningar fördes under intervjuerna, vilket Polit och Beck 

(2012) anser vara viktigt för att skapa trovärdighet. 

 

För att skapa tillförlitlighet är det viktigt vara medveten om att intervjun är en levande 

process och författaren till föreliggande studie har därför försökt ha detta i åtanke. 

Graneheim och Lundmann (2004) beskriver att intervjuerna påverkas av bland annat tid, 

processen som intervjuandet innebär och även av informanters nya insikter eller kunskaper 

över tid.  
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Graneheim och Lundman (2004) menar att om studien är noga planerad och utförd, och 

processen går att följa, blir det enklare att överföra studiens resultat på en annan grupp. Det 

är dock alltid upp till läsaren att bedöma om resultatet går att överföra till ett annat 

sammanhang 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer i 

behov av palliativ vård på medicinska vårdavdelningar. Syftets bredd gav ett resultat som 

bland annat beskrev sjuksköterskors många känslor kring hur det är att vårda personer i 

behov av palliativ vård och hur komplext det är att vara sjuksköterska i det vårdandet. 

Sjuksköterskorna beskrev vilka förutsättningar som finns på avdelningar för att bedriva en 

som de ser det en god palliativ vård. Alla sjuksköterskor som intervjuades berättade om 

olika hinder kring att ge en god palliativ vård på medicinavdelningar. Alla intervjuer gav 

rika beskrivningar av upplevelser att vårda personer i behov av palliativ vård. Kategorierna 

gällande förutsättningar och hinder kan eventuellt uppfattas som positiva och negativa. I 

denna studie visade sig dock resultatet såhär och redan under själva intervjuerna var 

förutsättningar och hinder något som tydligt skilde sig åt. 

 

Den palliativa vårdens värdegrund ska vara en hjälp för att se vad som ska prioriteras 

gällande den palliativa vården (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Författaren 

till föreliggande studie tänker därför att värdegrunden också borde vara en grund gällande 

vad för vård som ska kunna ges på en medicinsk vårdavdelning. Sjuksköterskans roll ses 

som viktig för hur den palliativa vården utförs och författaren har därför valt att använda 

värdegrunden och sjuksköterskans roll som en teoretisk utgångspunkt i studien. Detta som 

en hjälp för att kunna se mönster och sammanhang i upplevelsen av att vårda personer i 

behov av palliativ vård på medicinska vårdavdelningar men även som en hjälp att 

strukturera resultatdiskussionen (Polit & Beck, 2012). 

 

Dzul-Church, Cimino, Adler, Wong och Anderson (2010) beskriver betydelsen av närhet i 

den palliativa vården. I föreliggande studies resultat framkom att närhet och att skapa en 

relation till personen som är i behov av palliativ vård och dess närstående är något som 

anses viktigt för sjuksköterskorna. Informanterna uttrycker dock att de vill hålla en distans 

till personen i behov av palliativ vård, och dess familj, för att skydda sig själva. Engström 

(2013) beskriver ett behov av att pendla mellan närhet och distans just för att kunna skapa 

en relation till patienten. Sjuksköterskorna i studien önskar kunna vara mer närvarande, 

vilket för dem är en grund i en god vård. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) 

menar också att vården ska utföras på ett sätt som gör att patienten får en god vård, där god 

kontakt och kontinuitet med vårdpersonalen ingår. 

 

Tid framkommer som en viktig förutsättning för att kunna vara nära patienten och se till 

patientens och familjens behov. I resultatet framkommer att tid och resursbrist medför att 

sjuksköterskorna inte har möjlighet att vara nära patienten på ett sätt som egentligen känns 

nödvändigt. Författaren tänker därför att tids och resursbrist faktiskt kan göra att 

sjuksköterskan håller distans för att inte känna sig otillräcklig. Informanterna beskriver att 

det kan vara svårt att bli personligt berörd, vilket kan göra att sjuksköterskan faktiskt väljer 

att hålla distans. När det gäller att vara personlig framkommer att sjuksköterskorna vill 

kunna använda sig av privata erfarenheter i vården. Författaren menar att det för att kunna 

göra det krävs att sjuksköterskorna har bearbetat sina egna känslor och tankar kring sina 

privata erfarenheter. Detta för att på ett personligt sätt stödja patienten och dess familj i den 
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svåra situationen. Här väcks även tankar hos författaren kring skillnader i att vara privat 

och att vara personlig. För att kunna vara personlig krävs att ens privata erfarenheter är 

bearbetade och att känslor och tankar har reflekterats. Johansson och Lindahl (2011) 

stödjer detta då de menar att det är viktigt att kunna reflektera kring sina egna känslor och 

tankar för att kunna stödja patient och närstående på bästa sätt och våga vara nära och 

personlig.  För sjuksköterskorna i studien var behovet av att vara nära väldigt viktigt, vilket 

i många fall hindrades av resurs och tidsbrist, stressig miljö, men också av deras egna 

komplexa känslor i vårdandet. Närhet kan vara en viktig del gällande att ge en känsla av 

trygghet och möjlighet till kontinuitet, vilket enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 

1982:763) är grundläggande för en god vård. 

 

Själva ordet empati, som är en del av värdegrunden, nämns inte alls under intervjuerna. 

Resultatet i föreliggande studie skapar frågor kring vad som påverkar möjligheten till 

empati. Här väcks tankar kring att det svåra i att vara nära och ändå hålla distans påverkar 

möjligheten till empati. Föreliggande studies resultat visar på att viljan att hålla distans kan 

skapa en brist på empati. Morse et al. (1992) skriver om att skapa sig empati för patienten 

och dess närstående skapar även mer känslor kring vårdandet. Sjuksköterskan behöver 

bearbetat sina egna känslor kring döden och livet och ha erfarenhet och kunskap för att 

förstå patienten och dess situation. För att orka visa empati krävs också att egna känslor är 

bearbetade och att sjuksköterskan orkar sätta sig in i patientens och närståendes situation. I 

resultatet framkommer att en relation till en patient kräver mycket tid och resurser. När 

sjuksköterskan inte har tid att skapa en relation kanske det också kan vara svårt att känna 

empati? En skapad relation och att känna empati för personen medför ju självklart också ett 

ansvar för patienten som vårdas. När sjuksköterskan kan hålla distans och slippa känna 

empati kanske det ibland kan skydda lite från det ansvaret?  

 

Empati är även baserat på erfarenhet och kunskap. Detta framkommer i föreliggande studie 

då sjuksköterskorna beskriver att de kan ge mer av sig själva och ha ökad förståelse för 

patienten när de har erfarenhet och kunskap, jämfört med när de var alldeles nya i yrket. 

Patienten måste genomlida sin sjukdom och sjuksköterskan är tvungen att bevittna detta, 

vilket gör att hon också delar erfarenheten med patienten (Morse et al.1992). I intervjuerna 

framkommer ett tydligt engagemang för patienten och dess familj och tankar kring hur 

patienten har det, vilket Morse et al. (1992) också beskriver som grunden för empati. 

Författaren kan i många av intervjuerna se att det finns en vilja att förstå och göra det bästa 

för personen i behov av palliativ vård, vilket även betyder att empati är en självklar del i 

sjuksköterskans roll på medicinavdelning. För att orka känna empati krävs att 

sjuksköterskan är trygg i sig själv och mår bra privat (Morse et al., 1992). Detta beskrivs 

tydligt i en av intervjuerna där sjuksköterskan har gjort en paus och nu känner sig starkare 

privat, vilket resulterar i att hon nu orkar vårda och ha känslor med i vården av personer i 

behov av palliativ vård.  

 

En del i empatin som beskrivs av Morse et al. (1992), som känns intressant, är att känna 

medlidande med patienten och närstående, vilket enligt dem kan vara en fördel när det 

gäller svårt lidande hos patient och närstående. Medlidandet kan i dessa fall spegla deras 

stora sorg och kan bekräfta och hjälpa dem att förstå den verklighet de lever i. I resultatet 

framkommer att det kan vara svårt att känna mycket för patienten och att behöva hålla inne 

med alla känslor. En sjuksköterska uttrycker att det känns förbjudet att gråta, då patienten 

har det så svårt och sjuksköterskans roll är att skapa trygghet. Med tanke på vad Morse et 

al. (1992) skriver kanske sjuksköterskan inte alltid behöver vara rädd för att visa sina 

känslor och att det faktiskt kan stärka empatin och förståelsen mellan patient och vårdare? 
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Viktigt att ha i åtanke är dock att stark medkänsla också kan leda till att sjuksköterskan 

distanserar sig från patienten och att det blir ett hinder i att visa empati, vilket även 

framkommer i intervjuerna. Stark medkänsla, eller känslan av att vara ledsen för patientens 

skull passar mer in i begreppet sympati, vilket kan innebära att det är sympati som gör det 

jobbigt och påfrestande i mötet med patienten (Morse et al., 1992).  

 

I resultatet framkommer att helhetssyn är en viktig förutsättning för att kunna ge en god 

palliativ vård, vilket stöds av Spichiger (2009). I värdegrunden innefattar ledordet helhet 

helhetssynen på patient och närstående men också vikten av teamet kring patienten 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Intressant och viktigt är att 

sjuksköterskorna i studien anser att personer i behov av palliativ vård får mer av ett 

helhetsperspektiv jämfört med andra patienter på avdelningen. Sjuksköterskorna menar 

dock att andra patienter ofta blir lidande, då de som är i behov av palliativ vård har behov 

av mer tid och resurser. Det kan även vara så att en god palliativ vård inte kan ges för att 

sjuksköterskan inte vill eller kan prioritera bort andra patienter.  

 

Teamet som är specialiserat på palliativ vård har en viktig roll, då sjuksköterskorna anser 

att det medför en bättre kontinuitet, bättre helhetssyn och mer stöd för de patienter som är 

anslutna till teamet. Resultatet stödjer då åsikten om att det finns behov av 

mångprofessionella team som stöd för en allmän palliativ vård (SOU 2001:6). Patienten 

behöver enligt Kvarnström (2013) ha en person i vårdkedjan som samordnar kontakter för 

att känna sig trygg och delaktig i vården. Sjuksköterskorna i studien menar att stöd från ett 

team och kollegor ger stöd och kontinuitet för patienten, vilket innebär en större möjlighet 

för sjuksköterskan att komma nära patienten. Genom närheten till teamet kan kunskap och 

erfarenhet sprids till alla berörda och därigenom ge ett bättre omhändertagande för alla 

personer i behov av palliativ vård på avdelningen. Kunskapen ger en trygghet hos 

sjuksköterskorna, vilket kan leda till att de vågar ge mer närhet till personer i behov av 

palliativ vård. I studien framkommer svagheter i organisationen på kvällar, nätter och 

helger då det inte finns något specialiserat team att tillfråga och få stöd av, vilket kan 

medföra en otrygghet och en sämre vård. 

 

Kunskap och erfarenhet är centralt i studiens resultat och det framkommer att nya och 

oerfarna sjuksköterskor är en utsatt grupp. Flera av sjuksköterskorna beskriver hur svårt 

det var att vara ny, sakna erfarenhet och vårda dessa patienter. De upplevs också vara 

medvetna om att de då inte kan ge en bra palliativ vård.  Bloomer et al. (2013); Rodriguez 

et al. (2007) och Spichiger (2009) skriver att kunskapsbrist kan ge lidande hos personen i 

behov av palliativ vård.  

 

I resultatet framkommer en önskan från sjuksköterskor att få mer handledning och 

utbildning som ny sjuksköterska för att snabbare kunna ge en god palliativ vård. Hos 

sjuksköterskorna nämns främst kunskapsbrist inom symtomlindring och medicinteknisk 

utrustning. Hos författaren till föreliggande studie dyker då funderingar kring varför inte 

andra ämnen till exempel inom den palliativa vårdens värdegrund eller de fyra 

hörnstenarna nämns? Anser sjuksköterskorna att de redan har dessa kunskaper eller vet de 

inte om att de behöver dem? Då Socialstyrelsen (2006) nämner att grundutbildningen till 

sjuksköterska bör förbättras när det gäller palliativ vård finns det en risk att 

sjuksköterskorna inte är medvetna om vilken kunskap de behöver ha. Då sjukhusvård är så 

inriktad på behandling kan det även vara därför sjuksköterskorna nämner just dessa 

områden när det gäller att vilja ha mer kunskap. I resultatet ses att erfarenhet och kunskap 
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ger en trygghet hos sjuksköterskan. Detta är särskilt viktigt att ha i åtanke när det gäller 

nyutbildade sköterskor, som inte har någon erfarenhet. 

 

I föreliggande studie framträder behovet av att ha bättre utbildning i palliativ vård i 

sjuksköterskeutbildningarna. Socialstyrelsen (2006) nämner också att detta är ett område 

som bör prioriteras. Många av sjuksköterskorna beskriver att kunskap och erfarenhet 

hjälper dem att kontrollera sina känslor, vilket även Davies, Jenkins och Mabett (2010) 

studie indikerar. I föreliggande studie ses att ett intresse hos sjuksköterskan gällande 

palliativ vård ger en snabbare inlärning i ämnet och författaren tänker att när intresse finns 

är det även enklare att använda sig av värdegrunden på ett utvecklande och givande sätt i 

vården. Frustration hos sjuksköterskan är tydlig när hon inte får möjlighet att dela med sig 

av sin kunskap i palliativ vård. Ett hinder som nämns är läkare som inte vill lyssna på 

sjuksköterskan som har annan kunskap och dessutom upplevs stå lägre i hierarkin. I 

studien framträder vikten av att beslut om palliativ vård ger en känsla av lugn hos 

patienten. Besluten måste tas av läkare, varför det behövs mer kunskap och ett bättre 

teamarbete kring personer som är i behov av palliativ vård. Här måste en mer positiv syn 

angående palliativ vård byggas upp och en öppen dialog behöver föras mellan 

sjuksköterska, läkare, patient och närstående kring eventuell fortsatt behandling för att 

patienten ska få bästa möjliga palliativa vård, vilket stöds av Willard och Luker (2006). 

Detta är oerhört viktigt då ett noggrant, väl grundat beslut om palliativ vård ger en känsla 

av lättnad och tacksamhet hos sjuksköterskan och hon kan fokusera på att patienten ska ha 

det så bra som möjligt. 

Slutsats 

 

Studien visade att det finns förutsättningar för en god palliativ vård på de två 

medicinavdelningar där studien utförts, men även att den palliativa vården behöver 

utvecklas. Detta för att personer i behov av palliativ vård ska få bästa möjliga vård. Det 

finns en önskan och vilja hos sjuksköterskor att göra annorlunda, till exempel i fråga om att 

vilja vara nära, anpassa miljön och omfördela resurser. Genom det också kunna vara mer 

närvarande i vården. Behov av utbildning och handledning både hos sjuksköterskor och 

hos läkare framkommer i resultatet.  

 

Organisatoriskt behövs mer resurser, tid, anpassad miljö och ett bättre teamarbete för att 

kunna ge en helhetsvård till personen i behov av palliativ vård och dess närstående. Många 

sjuksköterskor önskar en annorlunda organisation gällande den palliativa vården och att 

arbetet fördelas på ett annat sätt än det görs idag. Genom att använda värdegrunden och 

sjuksköterskans roll som teoretisk utgångspunkt i studien framkommer implicit att 

sjuksköterskor inser vikten av värdegrundens ledord närhet, helhet, kunskap och empati i 

vården av personer i behov av palliativ vård. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

I resultatet framkommer att nyutbildade sjuksköterskor skulle ha nytta av handledning och 

samtal kring den palliativa vården. Nyanställda sjuksköterskor bör alltid bli erbjudna 

utbildning och handledning gällande personer i behov av palliativ vård. Här finns det 

möjlighet att äldre erfarna sjuksköterskor skulle kunna handleda och reflektera med 

nyutbildade sjuksköterskor i dessa frågor. Genom denna handledning kan även erfarna 

sjuksköterskor få reflektera, få nya kunskaper i ämnet och problem kan lyftas. Här kan 

specialistsjuksköterskan i palliativ vård vara till hjälp i handledningen och vid behov leda 

och ta initiativ till träffar och ta fram underlag för diskussioner.  
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Ett förslag är även gemensamma ronder kring de personer som ligger på medicinplatser 

och är i behov av palliativ vård och de personer som är anslutna till specialiserat team. En 

omorganisation gällande att ha enbart personer i behov av palliativ vård under sitt 

arbetspass skulle kunna testas och utvärderas, då flera sjuksköterskor i föreliggande studie 

föreslår detta. 
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Forskningspersonsinformation    Bilaga 1 

 

Mitt namn är Anna Ardegård och jag arbetar som sjuksköterska på _________ i 

_________. Jag studerar till specialistsjuksköterska i palliativ vård och ska nu skriva mitt 

självständiga arbete.  

 

Den palliativa vårdens värdegrund beskriver vikten av närhet, helhet, kunskap och empati. 

Det finns få studier som beskriver hur personer i behov av palliativ vård upplever vården 

på medicinsk vårdavdelning. Det har även visat sig att det finns en problematik i att som 

sjuksköterska arbeta både kurativt och palliativt på en vårdavdelning. Då sjuksköterskan 

har ansvar för att omvårdnadsarbetet blir utfört på ett sätt som är det bästa för personen 

som är i behov av vård, kan dessa komplexa problem skapa en känsla av frustration hos 

sjuksköterskorna. Allmän palliativ vård ska kunna ges till alla patienter som är i behov av 

det. Studier visar på att det kan finnas bristande kunskap hos vårdpersonal gällande hur och 

när palliativ vård skall ges. Sjuksköterskan har på en vårdavdelning ett arbete som innebär 

att i ena stunden göra akuta insatser för att rädda liv och i nästa stund gå in till en döende 

patient för att genomföra en god omvårdnad. Här krävs mer forskning kring 

sjuksköterskornas upplevelser för att på bästa sätt kunna utveckla den palliativa vården på 

akuta medicinavdelningar. 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda personer i behov 

av palliativ vård på medicinska vårdavdelningar.  

Jag söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har arbetat på avdelningen minst 

två månader, detta för att du ska hunnit bilda dig en uppfattning av hur vården av personer 

i behov av palliativ vård ser ut. 

Deltagandet i denna studie är helt frivillig och innebär intervjuer som tar ca 30 minuter och 

kan hållas på avdelningen. Intervjuerna kommer att spelas in, för att ingen information ska 

gå förlorad. All information som erhålls i intervjuerna kommer avidentifieras för din 

säkerhet och endast jag som är ansvarig för studien kommer ha tillgång till dina uppgifter. 

Allt material raderas efter studien är slutförd.  

Ditt deltagande är naturligtvis helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt 

deltagande. Du hör då av dig till mig och ditt material kommer i så fall plockas bort från 

studien. 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. 

Samtycket på nästa sida skrivs på om du vill delta i studien och lämnas till mig vid 

intervjutillfället. Har du frågor kring studien är du varmt välkommen att höra av dig till 

mig eller min handledare. Jag kommer gärna och redovisar mina resultat på er avdelning 

när arbetet är klart. 

___________ 2014-01-15 

Med vänlig hälsning 

Anna Ardegård  Handledare: Lise-Lotte Franklin Larsson 

Tel: 070-2695558  Tel: 08-321586  

  

 

 

 

 

 



 
 

Samtycke: 

 
Jag har tagit del av informationen och samtycker till att delta i studien. Jag samtycker även 

till att mina personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (PUL 1998:204). 
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Ort och datum 
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Namnunderskrift  Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Frågeguide     Bilaga 2 

 

Hur länge har du varit färdig sjuksköterska, hur gammal är du och hur länge 

har du arbetat här? 

 

Huvudfråga (generell):  

 

 Kan du berätta om dina upplevelser kring att vårda personer i behov av 

palliativ vård här på avdelningen? 

 
 

 

Stödfrågor: 

 

 Kan du berätta mer/utveckla? 

 Hur kände du då? 

 Har du fler exempel på det? 

 Kan du beskriva en positiv/negativ upplevelse gällande att vårda en 

person i behov av palliativ vård? 

 

 

 

 

 
 


