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SAMMANFATTNING 

Palliativ vård omfattar idag även andra sammanhang än hospicevård och vård för människor 

med cancersjukdom. Hospicevård har länge varit synonymt med vård i livets slut- palliativ 

vård och idag gör den palliativa vårdfilsofin sig gällande även för äldre människor inom 

kommunal omsorg. På en korttidsavdelning har patienterna många olika behov av omvårdnad 

och åtgärder relaterat till diagnos. När det finns avsedda platser för vård i livets slut, innebär 

det att omvårdnadspersonalen även ska arbeta utifrån en palliativ värdegrund. 

Omvårdnadspersonalen arbetar således i ett sammanhang med mångskiftande 

omvårdnadsåtgärder och behov.  

 

Studiens syfte var att beskriva omvårdnadspersonalens erfarenheter av att vårda patienter i 

livets slutskede på en korttidsavdelning.  

 

En empirisk studie med kvalitativ ansats, vilken genomfördes med semistrukturerad intervju i 

fokusgrupp. I studien deltog sex omvårdnadspersonal vilka arbetade på en korttidsavdelning 

på ett vård- och omsorgsboende. Korttidsavdelningen deltog i ett projekt med platser för svårt 

sjuka äldre, med syfte att vårda i livets slutskede. Analysen genomfördes med kvalitativ 

innehållsanalys och resulterade i en huvudkategori, två kategorier och fem underkategorier.   

 

Resultatet visade att ett blandat patientklientel på samma avdelning skapade en komplex 

arbetsmiljö för omvårdnadspersonalen. Ständiga växlingar av förhållningssätt, mellan 

patienter som vårdades i livets slutskede och patienter som vårdades på korttidsplats 

påverkade arbetsmiljön. Vidare framkom omvårdnadspersonalens synsätt, känslor och 

strategier i samband med vård av patienter i livets slutskede.  

 

Studien visade omvårdnadspersonalens erfarenheter av att vårda svårt sjuka äldre i livets 

slutskede på en korttidsavdelning, samtidigt med andra patientklientel på avdelningen. 

Erfarenheterna visade att ständiga prioriteringar mellan olika patientklientel medförde att 

omvårdnadspersonalen upplevde känslor av otillräcklighet. Känslor av otillräcklighet var även 

ett skäl till att de inte ansåg sig uppfylla god vård i livets slutskede. Trots detta, visade det sig 

att studiens deltagare trivdes med sitt arbete på korttidsavdelningen. De fann det utmanande 

och intressant och att byta avdelning var inte ett alternativ för någon av deltagarna. Studiens 

resultat visar att det finns behov av att förbättra förutsättningarna för att kunna erbjuda platser 

för svårt sjuka äldre i livets slutskede i äldreomsorg. Detta är en viktig aspekt, utifrån 

möjligheten att kunna tillgodose god palliativ vård utifrån gällande nationella riktlinjer. Dock 

är intentionen med att kunna erbjuda platser för svårt sjuka äldre i livets slutskede, värd att 

begrunda.  

 

Nyckelord: omvårdnadspersonal, erfarenheter, vård i livets slut, äldreomsorg 
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ABSTRACT 

Palliative care now includes other contexts than hospice care and care for people with cancer.  

Hospice care have for a long time been synonymously with care at the end of life- palliative 

care and today is the palliative care philosophy itself felt even for older people in the 

community care where there are now places designated for palliative care.On a short-term 

department patients have many different needs for care and measures related to the diagnosis. 

When there are designated places for care at end of life, it means that the nursing staff will 

also work from a palliative values. Nursing staff thus operates in a context of diverse care 

measures and needs. 

 

The study aimed to describe the nursing staff's experience of caring for patients in the final 

stages of life on a short section.  

 

An empirical study with qualitative approach, which was carried out by semi-structured 

interview in focus group. The study involved six nursing staff who worked on a short section 

of a care home. Short department participated in a project with places for seriously ill elderly 

people, with the aim of nurturing the end of life. The analysis was performed by content 

analysis and resulted in a main category, two categories and five subcategories. 
 

The results showed that a mixed patient clientele in the same department created a complex 

work environment for nursing staff. Permanent changes of attitudes, between patients who 

were cared for in palliative care, and patients cared for at short-place affected the work 

environment. It also emerged nursing staff's views, feelings and strategies in connection with 

care of patients in the final stages of life.  

 

The study revealed nursing staff's experience of caring for seriously ill elderly people in the 

final stages of life on a short section, while the other patient clientele in the department. 

Experience showed, that permanent priorities between different patient clientele meant that 

the nursing staff experienced feelings of inadequacy. Feelings of inadequacy were also a 

reason why they considered themselves to meet the good end of life care. Despite this, it was 

found that the study participants were happy with their work on short-term department. They 

found it challenging and interesting and changing area, it was not an option for any of the 

participants. The study results show that there is a need to improve the conditions for being 

able to offer places for seriously ill elderly people in the end of life, in elderly care. This is an 

important aspect, based on the ability to meet good palliative care according to national 

guidelines. However, the intention is to be able to offer places for seriously ill elderly people 

in the final stages of life, worth pondering. 

 

Keywords: nursing staff, experience, end of life care, elderly care 

 

 

 



 

 3 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 4 

Palliativ vård ..................................................................................................................... 4 

Äldreomsorg och vård i livets slut .................................................................................... 6 

Omvårdnadspersonalens roll vid vård i livets slutskede ................................................... 7 

Sjuksköterskan och teamet ................................................................................................ 8 

Korttidsvård ...................................................................................................................... 9 

Platser för svårt sjuka äldre ............................................................................................. 10 

Problemformulering ........................................................................................................ 11 

SYFTE ..................................................................................................................................... 11 

METOD ................................................................................................................................... 11 

Ansats .............................................................................................................................. 11 

Urval ............................................................................................................................... 12 

Datainsamling ................................................................................................................. 12 

Analys ............................................................................................................................. 13 

Forskningsetiska överväganden ...................................................................................... 15 

Trovärdighet .................................................................................................................... 15 

RESULTAT ............................................................................................................................ 16 

Att vårda i livets slutskede .............................................................................................. 17 

Att vårda på en korttidsavdelning ................................................................................... 19 

Sammanfattning av resultat och huvudkategori .............................................................. 23 

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

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

Resultatdiskussion .......................................................................................................... 25 

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

Klinisk tillämpbarhet ...................................................................................................... 30 

 

Bilaga 1    Brev till verksamhetschef 

Bilaga 2    Informationsbrev till deltagare 

Bilaga 3    Intervjuguide 

 



 

 4 

 

BAKGRUND 

Andelen äldre människor i Sverige ökar allt mer och den förändrade åldersstrukturen medför 

nya fordringar på vårt samhälle. En ökad andel äldre människor medför rimligtvis även en 

ökning av biologiska funktionsnedsättningar. Vid reducering av människans kroppsliga 

funktioner ökar risken för kroniska sjukdomar och därmed behovet av vård och omsorg. Det 

är kommunerna som ansvarar för att inrätta särskilda boendeformer när det gäller service och 

omvårdnad för äldre som behöver särskilt stöd (Dehlin & Rundgren, 2014; 

Folkhälsomyndigheten, 2014; SFS 2001:453). Den första oktober 2012 bodde cirka fem 

procent av Sveriges befolkning i åldern 65 år och äldre, permanent på särskilda boendeformer. 

Andelen ökar med stigande ålder och cirka 14 procent av de som var äldre än 80 år bodde 

permanent på ett särskilt boende vid samma tidpunkt. Drygt 11 100 äldre hade biståndsbeslut 

om korttidsboende, nästan hälften var i åldersgruppen 80-89 år, och de flesta av de som hade 

biståndsbeslut om korttidsvård kom från ordinärt boende (Socialstyrelsen, 2013a). All 

äldreomsorg styrs utifrån Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen, således ska allt 

vård- och omsorgsarbete genomföras utifrån dessa lagrum. Båda lagar bygger på den äldre 

människans rätt till värdighet, integritet och autonomi (SFS 2001:453; SFS 1982:763). 

 

Palliativ vård 

Palliativ vård definieras som: ”hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja 

livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär 

beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till 

närstående”. Ett palliativt förhållningssätt definieras som: ”förhållningssätt som 

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

värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut” (Socialstyrelsens termbank, 

2011). Den palliativa vården bekräftar livet och betraktar döendet som en normal process, 

målet är varken att påskynda eller att fördröja döden. Det palliativa förhållningssättet innebär 

att de fyra dimensionerna - fysiska, psykiska, sociala och existentiella – beaktas, men att 

människan samtidigt ses som en odelbar enhet (Strang, 2012a). Palliativ vård skiljer sig från 

vård i andra verksamheter, vården syftar till att hjälpa patienten att uppnå bästa möjliga 

livskvalitet genom symtomlindring och existentiellt stöd vid vård i livets slutskede. Den 

palliativa vårdfilosofin och värdegrunden syftar till en helhetsvård som bygger på fyra 

palliativa hörnstenar: symtomlindring, kommunikation och relation, teamarbete och 

närståendestöd (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012-2014; Strang, 2012b). 

Symtomlindring av fysiska, psykiska och existentiella symtom samt kommunikation och 

relation, är en självklarhet i modern palliativ vård. Ett tvärprofessionellt team möjliggör att 

patientens och familjens behov tillgodoses på bästa sätt. Närståendestöd, både före och efter 

dödsfallet, är en nödvändig del av vården både för patient och närstående (Strang, 2012a).  

 

Den palliativa vården kan beskrivas som en process med två faser. Den inledande tidiga fasen 

kan vara lång och innehålla både livsförlängande behandling som är lämplig ur patientens 

perspektiv, och palliativa insatser i syfte att höja livskvaliteten för patienten. Den senare 

avslutande fasen i livets slutskede kan vara kort, målet är då att lindra lidande och främja 

högsta möjliga livskvalitet för patient och närstående. Övergången mellan de två faserna, 

brytpunkten, kan vara flytande och sker många gånger successivt. Efter ställningstagande till 

palliativ vård i livets slutskede, kan övergången ske under en period och inte vid en specifik 
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tidpunkt. När döden är ofrånkomlig inom en snar framtid befinner sig patienten i livets 

slutskede (Socialstyrelsen, 2013b). Vid vissa tillstånd som till exempel hjärt- och 

lungsjukdom eller demens, kan det dock vara svårt att definiera brytpunkten mellan de olika 

faserna. Tillgången till palliativ vård är ojämlik över landet, men behovet är stort. 

Specialiserad palliativ vård innebär vård till patienter med komplexa symtom eller vars 

situation medför särskilda behov, och utförs av ett multiprofessionellt team med specialiserad 

kunskap och kompetens. Allmän palliativ vård innefattar vård till patienter vars behov kan 

tillgodoses av personal som har grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård. För 

att möta äldres behov är det viktigt att den palliativa vården och omsorgen integreras i vården 

av kroniska sjukdomar och omfattar alla sjukdomar i livets slut (Socialstyrelsen, 2013b; SOU 

2001:6). 

 

I livets sista fas kan patienten besväras av ett flertal symtom såsom smärta, illamående, 

förstoppning, ångest, konfusion och depression (Dehlin & Rundgren, 2014). Målet i palliativ 

vård är att skapa förutsättningar för bästa tänkbara livskvalitet för patienten, vilket innebär en 

integrering av de fyra hörnstenarna i palliativ vård, fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

behov ska beaktas och tillgodoses. Bristfällig symtomkontroll och otillräcklig behandling av 

plågsamma symtom påverkar både patient och närstående, vilket kan leda till otrygghet, 

ångest och känslan av vanmakt. De olika dimensionerna är beroende av varandra, således kan 

otillräckligt kontrollerad smärta väcka svåra existentiella tankar, samtidigt som existentiell 

ångest kan förvärra fysisk smärta. Fungerande symtomlindring bidrar till fysiskt 

välbefinnande och viss grad av autonomi och kontroll över den egna situationen, vilket kan 

leda till att patienten vågar leva ända till slutet. Med god symtomkontroll kan även 

dödsångesten reduceras (Strang, 2012c). God symtomkontroll och främjandet av 

välbefinnande är den absolut viktigaste uppgiften för vårdpersonal vid vård i livets slutskede. 

Genom prevention, tidig upptäckt och åtgärd av olika problem, kan vårdpersonal bidra till god 

livskvalitet och bästa möjliga välbefinnande i livets sista fas.  All omvårdnad i denna fas ska 

befrämja och stödja den enskilde personens värdighet och välbefinnande, samt bygga på 

personens egna önskemål och unika behov. Endast de handlingar som gagnar personens 

önskemål och behov, ska genomföras. Således är det av vikt att avstå från åtgärder och 

insatser som inte gör det. Dock, finns det ett flertal betydelsefulla åtgärder kvar för 

vårdpersonal att fortsätta med, såsom åtgärder som är förenat med symtomlindring. 

Ytterligare åtgärder att ta i beaktande är förhållandet till näring och vätska, munvård, 

trycksårsprofylax, underlättande av elimination samt skapandet av en lugn vårdmiljö oavsett 

plats (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012-2014).  

 

Förutom den palliativa vårdens centrala delar som utgörs av de fyra hörnstenarna, finns det 

områden som är lika betydelsefulla i vården i livets slut. Till dessa hör beröring och 

kroppsvård, en estetisk och trygg miljö, samt olika ritualer kring döden. Denna icke-

farmakologiska del av vården kallas ofta för basal, men har visat sig vara en komplex och 

sofistikerad del av vården. Beslut om vad som ska göras eller inte göras, bygger på en mängd 

sammanflätade överväganden i vårdsituationen. Olika aktiviteter som vårdaren vidtar bygger 

på en helhetssyn, i syfte att upprätthålla och stödja individens kontakt med sitt vardagliga liv 

(Lundh Hagelin, Tishelman, Rasmussen & Lindqvist, 2013). I äldreomsorg är det 

vårdbiträden och undersköterskor som utför merparten av vård- och omsorgsarbetet 

(Socialstyrelsen, 2012). Det är viktigt att se dem som en betydelsefull del av teamet samtidigt 

som deras arbete behöver stöd och erkännande, både av sjuksköterskor och av chefer inom 

äldreomsorgen ( Beck, Törnquist, Boström & Edberg, 2012; Sahlgren-Blom, Hårsmar & 
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Österlind, 2013). 

Äldreomsorg och vård i livets slut 

I Sverige avlider cirka 95 000 människor varje år och år 2010 var cirka 80 procent 80 år eller 

äldre av de som avled. En demografisk förändring i form av en ökande andel människor som 

är 65 år eller äldre, ökar kraven på den palliativa vårdens utveckling (Socialdepartementet, 

2012; Socialstyrelsen, 2013b). Palliativ vård omfattar idag även andra sammanhang än 

hospicevård och vård för människor med cancersjukdom. Den palliativa vårdfilosofin gör sig 

således gällande även för äldre människor inom ramen för kommunal omsorg (Törnqvist, 

Andersson & Edberg, 2013). Palliativ vård har även betecknats som kärnan inom äldreomsorg 

och därmed ett viktigt område att utveckla (Phillips et al., 2006). Det har alltid funnits goda 

exempel på palliativ vård inom äldreomsorg, dock har det inte kallats för palliativ vård. Det 

finns dock en nytta av att tydliggöra palliativ vård i äldreomsorg, utifrån en väl preciserad 

vårdfilosofi, med tydliga riktlinjer för hur målet nås på bästa sätt (Strang, 2012b). Den 

palliativa vården i äldreomsorg är inte likställd organisatoriskt som på till exempel, 

specialavdelningar för palliativ vård. På vård- och omsorgsboenden ansvarar ofta 

omvårdnadspersonal med kort vårdutbildning för omvårdnaden och sjuksköterskor och läkare 

arbetar inte direkt i den dagliga vården. Omvårdnadens innehåll är av varierande slag och 

dokumentationen av den palliativa omvårdnaden är inte tillräcklig (Norberg & Ternestedt, 

2013), eller dokumentation saknas (Fromberg Gorlén, Gorlén & Asbjoern Neergaard, 2013). 

Existentiell omsorg i livets slutskede försummas och äldre lämnas ofta ensamma för att 

hantera svåra existentiella frågor. Äldre beskriver att personalen är omtänksamma, men att 

tidsbrist leder till att det inte finns möjlighet till några djupare samtal om livets sista tid och 

döden (Mathie et al., 2011; Whitaker & Anbäcken, 2012). Kvaliteten på vård av äldre i livets 

slut, beror till stor del på hur personalens attityder förhåller sig till död och vård av döende 

patienter (Matsui & Braun, 2010). Även om omvårdnadspersonalens syn på döendet i stort 

kan vara i linje med palliativ vårdfilosofi, med döden som en naturlig process där empati och 

värdighet är viktiga faktorer, är det ändå många som tolkar att palliativ vård endast handlar 

om smärtlindring och symtomkontroll. Omvårdnadspersonalen anser emellertid att införande 

av palliativ vård inom äldreomsorg är värdefullt och betyder mycket för de boende (Lo et al., 

2010). Symtomkontroll och kommunikation är en ständig utmaning i äldreomsorg och vård i 

livets slut. Tillika relationer mellan personal, patient och anhöriga, samt mellan personal och 

den ansvarige läkaren (Fromberg Gorlén et al., 2013; Nash & Fitzpatrick, 2015).  

 

Den ökande andelen äldre i Sverige för med sig ökade utmaningar vad det gäller palliativ 

vård. De mest sjuka äldre är i behov av vård- och omsorg som bygger på en helhetssyn utifrån 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella dimensioner. Det finns behov av att förtydliga 

palliativ vård i äldreomsorg genom en definierad vårdfilosofi och tydliga målsättningar, detta 

för att möjliggöra god livskvalitet vid hög ålder (Strang, 2012b). Boende i äldreomsorg, 

tillbringar den största tiden med omvårdnadspersonal, vilka har minst utbildning i äldrevård. 

Således har ledarskapet en nyckelroll för att utveckla och främja omvårdnadspersonalens 

kunskaper i äldrevård (Phillips, Davidson, Jackson & Kristjanson, 2008; Whittaker, 

Kernohan, Hasson, Howard & McLaughlin, 2007). Vård- och omsorgsboenden leds oftast av 

personer med bakgrund inom socialt arbete inom ramen för Socialtjänstlagen, medan 

sjuksköterskan i allt högre grad har fått en konsulterande roll när det gäller medicinska 

vårdinsatser inom ramen för Hälso- och sjukvårdslagen (Beck, 2013). För vårdpersonal kan 

arbete inom palliativ vård vara påfrestande och tungt eftersom de dagligen konfronteras med 

mänskligt lidande och död, samtidigt kan arbetet upplevas som belönande och personligt 

utvecklande. Organisation och ledarskap är avgörande komponenter för en tillfredsställande 
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arbetsmiljö. För att vårdpersonal ska kunna hantera de ofta stressfulla situationerna som 

arbetet medför behöver miljön utformas så att deras individuella behov kan tillgodoses. Här 

har ledarskapet en stor betydelse eftersom det är ledaren som med sina befogenheter kan 

underlätta för medarbetarna och skapa grundförutsättningar för en varierande och flexibel 

arbetsmiljö med öppet arbetsklimat (Johansson, 2013). Organisation av vård i livets slut i 

äldreomsorg är fortfarande en utmaning. Dock är det säkerställt att utbildning, stöd och 

diskussionsforum även för chefer, kan leda till en förbättring av vården (Hewison, Badger & 

Swani, 2011). Det finns ofta ett gap mellan mål och visioner för god palliativ vård i livets slut 

och de resurser som i praktiken finns att tillgå (Dehlin & Rundgren, 2014). 

 

Omvårdnadspersonalens roll vid vård i livets slutskede 

Omvårdnadspersonalen på vård- och omsorgsboenden arbetar i relation till både Hälso- och 

sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen (Beck, 2013). Den palliativa vården står i kontrast till 

den vanliga vården som bygger på aktivering och fokuserar på oberoende och hälsa, och som 

är rådande inom vård- och omsorgsboenden, medan många av de äldre är svårt sjuka och 

behöver omfattande stödinsatser i det dagliga livet (Beck et al., 2012). I en studie av Luxardo, 

Vindrola-Padros och Tripodoro (2014) framkommer omvårdnadspersonalens uppfattning om 

vad som år viktiga komponenter vid vård i livets slut; professionell hållning, närhet till 

patienten samt att kunna uppfylla patientens eventuella önskningar (Luxardo et al., 2014). 

Omvårdnadspersonal beskriver hur de måste fokusera på praktiska arbetsuppgifter, i stället för 

relationer i sitt arbete. Detta skapar ett dilemma eftersom de inte kan utföra den vård de vill 

och upplever vården som ovärdig, vilket resulterar i skuldkänslor (Beck et al., 2012). Vidare 

kan tidsbrist, personalbrist och en stor arbetsbörda i det dagliga arbetet innebära upplevelse av 

att inte kunna ge god vård, vilket leder till stress och ångest. Vardagens rutiner och stress kan 

upplevas som hinder för den boendes existentiella behov (Casey et al., 2011; Whitaker & 

Anbäcken, 2012). Även brist på kunskap och färdighet kan utgöra ett hinder för 

omvårdnadspersonal, det kan vara svårt att tala om döden, samt att utföra avancerad vård utan 

nödvändiga teoretiska och praktiska kunskaper (Casey et al., 2011; Seiger Cronfalk et al., 

2015). Omvårdnadspersonal uppger även att anhöriga kan vara ett hinder, att de inte ställer sig 

positiva till att existentiella samtal förs av omvårdnadspersonal med patienten (Casey et al., 

2011). Studier visar att omvårdnadspersonal kan ge existentiellt stöd som tillägg till den 

praktiska vården, deras närhet till patienten ger möjligheter till betydelsefulla samtal. Dock 

hamnar de i ett moraliskt dilemma, då det inte finns möjlighet att vara nära patienten i den 

omfattning de önskar. Detta resulterar i känslor av skuld, speciellt om de inte är närvarande 

när patienten avlider (Dwyer, Hansebo, Andershed & Ternestedt, 2009; Åhsberg & Carlsson, 

2014).  

 

Även sjuksköterskor beskriver det svåra i att vårda svårt sjuka och döende patienter i palliativ 

fas, samtidigt som de vårdar i kurativ fas. De upplever att vården innebär ett stort ansvar, trots 

deras höga ambitioner att ge god vård till patienter i livets slut upplever de olika grader av 

otillfredsställelse på grund av bristfälligt samarbete, otillräckligt stöd, tid och resurser 

(Wallerstedt & Andershed, 2007). Vidare beskriver sjuksköterskor upplevelser av kontraster, 

motsägelser och skiftande förhållningssätt när de förflyttar sig mellan de olika patientrummen 

på avdelningen, men vill med bestämdhet vara delaktiga i vården av döende patienter trots 

den ofta stressiga arbetssituationen (Johansson & Lindahl, 2011). Merparten av vård- och 

omsorgsarbetet inom äldreomsorgen utförs av undersköterskor och vårdbiträden, vilka 

kommer den äldre närmast i sitt dagliga arbete och därmed har en avgörande betydelse för 
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vilken kvalitet som uppnås inom verksamheten (Socialstyrelsen, 2012). Eftersom 

omvårdnadspersonalen står i frontlinjen för äldrevård, är det deras kunskapsnivå som är 

avgörande för vårdens kvalitet (Whittaker et al., 2007). Omvårdnadspersonal med lång 

erfarenhet av vård i livets slut, kan observera döendet på nära håll. De baserar sina 

observationer inte bara på rent uppenbara tecken som fatigue, smärta eller 

andningssvårigheter, utan även på mer subtila tecken som tillbakadragande, förändrad lukt 

eller ökad vilja hos den äldre att få se sina anhöriga (Sahlgren-Blom et al., 2013). En av de 

största utmaningarna för att kunna ge god vård med hög kvalitet i livets slut, handlar om att 

omvårdnadspersonalen är oerfarna, otrygga och oförberedda att klara av de ökande komplexa 

behoven som de äldre har, trots sin starka vilja att ge god vård i livets slut (Goddard, Stewart, 

Thompson & Hall, 2011).   

 

Omsorg och vård vid livets slut är ett prioriterat område för kompetensutveckling inom 

äldreomsorgen och kunskaper om olika områden behövs. Exempel på dessa är den palliativa 

vårdens och omsorgens principer enligt WHO:s definition, svenskt palliativregister och 

nationella riktlinjer för vård vid livets slut. Vidare kunskapsområden är symtom och 

symtomlindring, den fysiska miljöns betydelse, samt förmågan att kommunicera med den 

äldre och dennes anhöriga om döden och döendet. Ytterligare angelägna områden är 

omhändertagande efter döden samt ökad kunskap om olika kulturers och religioners syn på 

döden och döendet, likaså kunskap om krishantering för den döende personen och sorg för 

närstående i samband med vård vid livets slut (Socialstyrelsen, 2012). Studier visar att olika 

typer av kompetensutveckling och utbildningsinsatser kan leda till förbättringar av vård i 

livets slut i äldreomsorg (Lansdell & Mahoney, 2011; Pitman, 2013; Pesut et al., 2015; Seiger 

Cronfalk et al., 2015). Även möjligheten att dela erfarenheter och känslor i olika etiska frågor 

är en viktig faktor i teamarbete och vård i livets slut. God kommunikation i teamet är ett 

verktyg för att finna användbara copingstrategier (Reitinger & Heimerl, 2014). Införandet av 

palliativ vård på äldreboende, kan leda till att omvårdnadspersonal direkt efter interventionen 

mår sämre och har lägre arbetstillfredsställelse, jämfört med innan intervention. Detta på 

grund av ökad medvetenhet om de äldres och anhörigas behov, i kombination med begränsad 

stöd från ledningen (Beck, Jakobsson & Edberg, 2015). Det finns ett samband mellan kvalitet 

på omsorgen och personalens kompetens inom äldreomsorgen, dock är inte kompetensfrågan 

enkel. Den består av flera delar, vad personalen ska kunna, vad de ska göra och hur de ska 

förhålla sig. Förutom kunskapsdimensionen, vad personalen ska kunna för att utföra en 

uppgift, ingår även olika typer av kunskap som de har lärt sig, antingen genom utbildning 

eller i praktiken, så kallad tyst kunskap. Det anses att ökad utbildning hos personalen, leder 

till att äldres behov tillgodoses på ett kvalitativt sätt. Således framstår kompetens som strategi 

för att komma tillrätta med allehanda kvalitetsproblem inom äldreomsorgen (Elmersjö, 2014). 

 

Sjuksköterskan och teamet 

Varje människa är en unik individ som utgör en del av ett stort sammanhang. När ett 

sviktande hälsotillstånd och behov av vård infinner sig, måste omhändertagandet ske med 

respekt för närstående, familj, miljö och omgivning. Omvårdnad ska präglas av ett 

personcentrerat arbetssätt där patienten är delaktig i all vård och behandling. För att 

möjliggöra upplevelse av hopp, mening och tillit, måste respekt för patientens autonomi, 

integritet och värdighet genomsyra omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). God 

omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde och inom kommunens äldrevård och 

äldreomsorg har sjuksköterskan en viktig roll i att leda omvårdnaden. Med utgångspunkt från 
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den äldre människans behov ansvarar sjuksköterskan för att anpassa vården och samverka 

tvärprofessionellt, för att det ska fungera optimalt (Josefsson, 2009). Specialistsjuksköterskan 

i vård av äldre ska leda och utveckla omvårdnadsarbetet inom äldrevård och arbeta både 

promotivt och preventivt, samt säkerställa att vård i livets slutskede ges specifikt anpassat till 

den äldre personens livssituation utifrån den palliativa vårdfilosofin (Riksföreningen för 

Sjuksköterskan inom äldrevård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Vidare ska 

specialistsjuksköterskan inom palliativ omvårdnad handleda och undervisa medarbetare och 

studenter utifrån professionen, samt leda, planera, samordna och utveckla den palliativa 

vården (Sektionen Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad & Svensk sjuksköterskeförening, 

2008). Förbättringskunskap och kvalitetsutveckling är en av de sex kärnkompetenserna för 

omvårdnad på avancerad nivå. En annan kärnkompetens är teamarbete som har stor potential 

för patientens hälsa och upplevelse av delaktighet, men också för teammedlemmarnas egen 

hälsa och professionella utveckling. Specialistsjuksköterskans roll ställs här på sin spets som 

utpräglat stödjande och kommunicerande i samarbete med de övriga medlemmarna i teamet. 

Själva poängen med teamarbete är att skapa funktionella synergier där teamets medlemmar i 

samspel med varandra skapar samarbetsvinster som har tydlig riktning mot gemensamma mål 

(Edberg et al., 2013). För att nå målet med palliativ vård genom bästa möjliga livskvalitet, är 

ett teambaserat förhållningssätt ett krav för att möta patientens och familjens behov. Hela det 

multidisciplinära teamets resurser och kompletterande kompetenser behövs för att nå målet 

(Strang 2012a). Hur teamet är sammansatt beror till stor del på ändamålet med den enskilda 

verksamheten, olika resurser, till exempel på geografiska förutsättningar, samt möjligheter att 

samverka med andra vårdgivare. Oberoende av vilken typ av team det är frågan om, är det 

väsentligaste att det råder öppen kommunikation mellan teamets medlemmar i förhållande till 

roller, maktstrukturer och kompetens (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012-2014).  

 

Många äldre som bor på vård- och omsorgsboenden har i dag ett sjukdomspanorama som 

kräver hög kompetens av hälso- och sjukvård samt stabila läkarinsatser, likaså ett bra samspel 

mellan läkare och den kommunala hälso- och sjukvårdspersonalen. Även om förbättringar har 

skett inom detta område kvarstår dock en del svårigheter. Läkare och sjuksköterskor har inte 

gemensamma journalsystem och situationen med olika företag som ansvarar för 

läkarinsatserna dagtid respektive under jourtid, kan medföra problem (Weurlander & Wånell, 

2011). Sjuksköterskor upplever även svårigheter med att komma i kontakt med läkare, vilket 

kan utgöra ett hinder för optimal medicinsk behandling (Dilles, Elseviers, Van Rompaey, Van 

Bortel & Vander Stichele, 2011; Phillips et al., 2006). Läkare finns oftast inte nära patienten, 

många gånger sker konsultation med läkaren telefonledes och det är även brist på stöd av 

läkare i svåra beslut som sjuksköterskor får fatta själva (Dwyer et al., 2009; Fromberg Gorlén 

et al., 2013; Törnqvist et al., 2013). Sjuksköterskans arbetssituation i kommunal omsorg har 

beskrivits som komplex och det finns hinder för att det ska vara befogat att prata om ett 

fullgott multidisciplinärt teamarbete inom äldreomsorg (Phillips et al., 2006).  

 

Korttidsvård  

En korttidsplats definieras som en ”bäddplats utanför det egna boendet avsedd för tillfällig 

vård och omsorg dygnet runt” (Socialstyrelsens termbank, 2004). Kommunen ansvarar för 

det bistånd som krävs för att erhålla en korttidsplats, vilken ingår i det vidare begreppet 

särskilt boende. Platsen syftar till att erbjuda eftervård, diagnostisering, utredning av behov, 

rehabilitering, avlastning som stöd för anhöriga och vård vid livets slut (Socialstyrelsen, 

2011a). En kartläggning av korttidsvård 2002 visade att rehabilitering och väntan på särskilt 

boende är de vanligaste orsakerna till korttidsvård. Kartläggningen visar vidare att även 
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växelvård som syftar till avlösning av anhöriga, är en relativt vanlig orsak till korttidsplats. 

Väntan på arrangemang i det ordinära boendet, allmän omvårdnad inklusive näringstillförsel, 

oro, nedstämdhet, översyn av läkemedel och sociala skäl är ytterligare exempel på orsaker till 

korttidsvård (Socialstyrelsen, 2002). Statliga utredningar och rapporter understryker att 

verksamheter som ansvarar för korttidsboenden behöver förtydliga korttidsvårdens innehåll. 

Det finns ett begränsat antal korttidsplatser i kommunerna och orsakerna till platsen för 

korttidsvård varierar, vilket innebär att det blir svårt att renodla enheter med verksamhet för 

patienter som till exempel har beslut på eftervård. Utifrån detta är det av vikt att varje patient 

har en tydlig genomförandeplan, vilken redogör för innehåll och mål med korttidsplatsen. 

Detta för att säkerställa god vård- och omsorgskvalitet under vistelsen, men också för att 

resultat ska kunna följas upp. Olika sjukdomstillstånd hos äldre patienter, samt varierade 

syften med vistelsen är faktorer som kan medverka till svårigheter att bedriva god vård och 

omsorg på en korttidsavdelning (Socialstyrelsen 2011b).  Studier visar att uppdraget till 

korttidsvården beskrivs som oklara och vårdformen svår att definiera. För att korttidsvården 

ska kunna utvecklas och få en tydlig roll måste korttidsvården få mer renodlade uppdrag med 

mer specialisering och inriktning på exempelvis rehabilitering, avlösning, svikt och vård i 

livets slut (Meinow & Wånell, 2011).  
 

Socialstyrelsen konstaterar att kunskapen om korttidsvårdens innehåll, funktion och kvalitet 

är mycket begränsad både i Sverige och internationellt (Socialstyrelsen, 2002; Socialstyrelsen 

2011a). Det är dessutom svårt att hitta internationella studier med verksamheter jämförbara 

med de svenska korttidsplatserna. Internationellt bedrivs korttidsvård i två huvudformer, 

nämligen i en mer institutionell form som liknar den svenska korttidsvården och i en annan 

som består av ett strukturerat omhändertagande i hemmet efter sjukhusvistelse, ofta kallad 

intermediate care eller short term care på engelska (Meinow & Wånell, 2011). I Sverige finns 

inte någon vedertagen definition av begreppet mellanvård och inte heller någon kartläggning 

av vårdformen eller hur vanlig den är (Socialstyrelsen 2011b). Nordiska studier har undersökt 

äldres erfarenheter av korttidsvistelse efter sjukhusvård och vilka resultat mellanvård kan leda 

till (Garåsen, Windspoll & Johnsen, 2008; Martinsen, Norlyk & Lomborg, 2015). Vikten av 

samarbete mellan de olika professionerna i samband med att patienter vårdas på en 

mellanvårdsenhet, mellan sjukhus och hemmet har undersökts, samt vilka aktiviteter och 

förhållanden som måste uppfyllas för att tillfredsställa vård av äldre i mellanvård (Johannesen 

& Steihaug, 2014; Johannesen, Werner och Steihaug, 2014). I England har mellanvård 

utvärderats nationellt, men vård i livet slut berörs inte (Glasby, Martin & Regen, 2008). I en 

studie av Tan, Bloomer, Digby och O´Connor (2014) var syftet att undersöka personalens 

erfarenheter av vård i livets slutskede på en akut rehabiliteringsklinik. Studien visar att rollen 

som kontaktperson och kvalitén av vård i livets slut har betydelse för det multidisciplinära 

teamets arbete. Det påverkar även personalens kapacitet i att kunna fokusera på palliativ vård 

i livets slut trots att huvuduppgiften var att rehabilitera (Tan, Bloomer, Digby & O´Connor, 

2014). Platserna för korttidsvård har ökat i Sverige de senaste åren, men varierar mellan olika 

kommuner. I exempelvis Stockholm, har antalet korttidsplatser minskat sedan 2001. I 

Stockholms stad är vård i livets slutskede ovanligt inom korttidsvården och staden saknar 

korttidsboenden med palliativ inriktning (Meinow & Wånell, 2011).  
 

Platser för svårt sjuka äldre 

Studiens författare har arbetat på en korttidsavdelning i kommunal regi med totalt nio platser, 

på avdelningen finns det platser för personer som har biståndsbeslut på växelvård, 

avlastningsplats och korttidsplats. Enligt Äldreförvaltningen (2014) pågår en 
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försöksverksamhet på en korttidsavdelning med syfte att tillhandahålla platser för svårt sjuka 

äldre i livets slut. Bakgrunden till försöksverksamheten är statistik som visar att 20 procent av 

alla som beviljas plats på vård- och omsorgsboende, avlider inom en tid som är kortare än två 

månader efter inflyttning på permanent vård- och omsorgsboende. Syftet är att svårt sjuka 

äldre ska kunna få en trygg plats för vård i livets slut, när det inte längre är möjligt att bo kvar 

i ordinärt boende. Den äldre människan ska inte behöva skriva kontrakt för ett permanent 

vård- och omsorgsboende, när döden förväntas ske inom en överskådlig tid. Vidare anses det 

inte rimligt att anhöriga till svårt sjuka äldre, med kort tid kvar i livet, ska behöva ägna den 

sista tiden med att iordningställa ett nytt boende. Platserna beviljas för åtta veckors boende på 

korttidsavdelningen, efter sex veckor genomförs en vårdplanering för uppföljning av 

sjukdomsstatus. Om patientens tillstånd är oförändrat sedan inskrivning och inget annat 

tillstöter med ett snabbt förlopp, beviljas ett permanent vård- och omsorgsboende. Ett 

försämrat tillstånd, vilket oftast är fallet, leder till en fortsatt förlängning av platsen på 

avdelningen (Äldreförvaltningen, 2014). 

 

Problemformulering  

På en korttidsavdelning vårdas patienter utifrån biståndsbeslut om växelvård, avlastningsvård 

och korttidsvård. Detta innebär att patienter på en korttidsavdelning har olika behov av 

omvårdnadsåtgärder, relaterat till sjukdomstillstånd. När det finns avsedda platser för svårt 

sjuka äldre som syftar till vård i livets slutskede, innebär detta att omvårdnadspersonal även 

ska kunna bemöta och vårda patienter utifrån en palliativ värdegrund. Omvårdnadspersonalen 

arbetar således i ett sammanhang med mångskiftande omvårdnadsåtgärder och behov. 

Författarna till denna studie anser det viktigt att beskriva omvårdnadspersonalens erfarenheter 

av att vårda patienter på en korttidsavdelning, samtidigt som de ska arbeta i en palliativ 

kontext med patienter, som beviljas plats för vård i livets slutskede. Resultatet kan leda till ny 

kunskap, som kan vara vägledande för ett fortsatt arbete med att utveckla vården av patienter 

vid livets slutskede inom äldreomsorg. 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva omvårdnadspersonalens erfarenheter av att vårda patienter 

i livets slutskede på en korttidsavdelning. 

METOD 

Ansats 

En empirisk studie med kvalitativ ansats genomfördes. I kvalitativa studier samlar forskaren 

kvalitativ data genom att tala med deltagarna och ta del av narrativa beskrivningar. Noggranna 

anteckningar förs om hur människor har det i sitt naturliga sammanhang, eller genom 

narrativa dokument som till exempel dagböcker. Vanligtvis studerar kvalitativ forskning 

fenomen i förhållande till andra fenomen, med andra ord är det relationerna som är i fokus. 

Kvalitativ forskning vill förstå hur människan upplever sin livsvärld (Polit & Beck, 2012). En 

kvalitativ studie syftar till att frambringa kunskap utifrån deltagarnas perspektiv och det är 

deltagarnas betydelsefulla upplevelser och skildrade händelser som är utgångspunkten i 

kvalitativ forskning (Bryman, 2011; Halkier, 2010; Kvale & Brinkman, 2014).  
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Urval 

För att svara mot studiens syfte valdes ett icke-slumpvist bekvämlighetsurval. Urvalet bestod 

av tio ordinarie omvårdnadspersonal som alla är undersköterskor, och som arbetar på en 

korttidsavdelning i ett projekt med platser för svårt sjuka äldre på ett vård- och 

omsorgsboende i kommunal regi. Samtliga ordinarie omvårdnadspersonal inkluderades, även 

nattpersonal och personal med långtidsvikariat. Sex undersköterskor deltog i 

fokusgruppintervjun, fem kvinnor och en man. Deltagarnas ålder varierade från 29 år till 55 

år, vilket resulterade i en genomsnittsålder på 43,6 år. Samtliga var undersköterskor med 

minst fem och längst 30 års erfarenhet av vårdarbete. Deltagarnas anställningstid på 

avdelningen var minst tre och som mest 20 år på det aktuella vård-och omsorgsboendet. Fem 

av sex deltagare hade genomfört en basal utbildning i palliativ vård, med anledning av 

verksamhetens delaktighet i projektet med platser för svårt sjuka äldre. 

 

Datainsamling 

Intervju i fokusgrupp genomfördes i mars 2016. Verksamhetschefen på det aktuella vård- och 

omsorgsboendet godkände studien och undertecknade informationsbrevet en vecka innan 

genomförandet (Bilaga 1). Samtlig ordinarie omvårdnadspersonal på den aktuella avdelningen 

fick inledande information om studien både muntligt och via mail någon månad innan. 

Nattpersonal kontaktades även via sms. Utförlig skriftlig information angående studien 

delgavs genom informationsbrev och informerat samtycke undertecknades av samtliga som 

deltog i studien (Bilaga 2). Omvårdnadspersonalen kallades till intervjun av gruppledaren för 

enheten en vecka innan det planerade tillfället. Intervjun genomfördes i en lugn lokal i nära 

anslutning till avdelningen. Sex undersköterskor deltog i intervjun vid ett intervjutillfälle, fyra 

av tio tillfrågad omvårdnadspersonal valde att inte delta i studien. Vid intervjuns 

genomförande verkade en av författarna som moderator och den andra som observatör. Båda 

har tidigare arbetat på den aktuella avdelningen och var väl kända av omvårdnadspersonalen, 

vilket ledde till en avspänd och spontan atmosfär under intervjun. Moderatorn ledde 

diskussionen utifrån en guide med öppna frågor (Bilaga 3). Observatören gjorde kortare 

anteckningar om deltagarnas reaktioner och kroppsspråk. Intervjuerna spelades in på två 

diktafoner och tog 1 timme och 15 minuter att genomföra.  

 

Intervjuer i fokusgrupp inriktar sig på att få fram uppfattningar om ett visst tema eller 

ämnesområde som presenteras för fokusgruppen och forskaren intresserar sig för hur gruppen 

diskuterar ämnet (Bryman, 2012). Dessa noggrant planerade diskussioner drar nytta av 

gruppdynamiken för att frambringa rik information på ett ekonomiskt sätt. Sex till tolv 

deltagare i en grupp är optimalt, vid ämne som är känsligt eller känsloladdat kan även ett antal 

på fem deltagare rekommenderas (Polit & Beck, 2012). De interpersonella 

forskningsintervjuerna består av samtal mellan två individer om ett ämne av gemensamt 

intresse, vilket genererar i att kunskap alstras i mötet mellan intervjupersonen och 

intervjuaren. Den personliga interaktionen inbegriper en ömsesidig förståelse, den kvalitativa 

intervjun bör inte betraktas som en fri och öppen dialog mellan jämlika parter, utan innebär en 

tydlig maktasymmetri mellan intervjupersonen och intervjuaren. Detta kan leda till att 

intervjupersonen undanhåller viktig information, exempelvis om ett känsligt eller tabubelagt 

ämne. I en fokusgruppintervju är intentionen att få fram en rik samling synpunkter och 
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personliga åsikter i ämnet som är i fokus för gruppen. Målet är att få fram skilda uppfattningar 

och upplevelser hellre än samförstånd, eller att finna lösningar i ämnet som diskuteras. Den 

kollektiva interaktionen kan frambringa mer spontana, uttrycksfulla och känsloladdade 

synpunkter än den individuella intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014).  

  

Analys 

Insamlad data i form av ljudupptagningar från gruppintervjun, transkriberades och 

analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på 

tolkning av texter och är användbar på olika sorters texter på olika nivåer, och induktiv metod 

medför att texten analyseras förutsättningslöst (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

Innehållsanalys är en lämplig metod för de ofta mångfacetterade och känsliga fenomenen som 

är karakteristiska inom omvårdnad och fördelen är att data i from av stora textmassor lättare 

kan hanteras som källa (Elo & Kyngäs, 2008). Transkribering innebär en ordagrann 

”översättning” från det muntliga till det skriftliga där även icke-verbala uttryck noteras för att 

skapa ett så fullständigt datamaterial som möjligt (Chekol, 2012). I denna studie har analys 

skett i enighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2012). (Figur 1). 

 

 

Figur 1. Översikt av flödesschema över kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren- 

Graneheim, 2012). 
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Intervjun transkriberades av författarna var och en för sig och jämfördes därefter för korrekt 

innehåll. Det transkriberade materialet lästes igenom av författarna var och en för sig ett 

flertal gånger, därefter jämförde författarna hur de tolkat innehållet och om det fanns en 

samstämd kontext i innehållet. Meningsbärande enheter, relevanta för studiens syfte, 

markerades därefter med färgpenna. Vidare kondenserades meningsbärande enheter ned till en 

kortare text, med avsikt att inte förlora innehållets centrala innebörd. I följande steg var syftet 

att förse de kondenserade enheterna med koder, vilka kan beskrivas som etiketter, eller namn, 

för de kondenserade enheterna. Koderna jämfördes, diskuterades och justerades mellan 

författarna för samstämmighet. Tabell 1 visar exempel på meningsbärande enheter, 

kondenserade enheter och koder, vilka erhållits ur intervju och insamlad data. 

 

Tabell 1 Exempel på meningsbärande enheter kondenserade enheter och koder 

MENINGSBÄRANDE ENHET KONDENSERAD ENHET KOD 

 ”Det är ju väldigt speciellt för oss 

för att dom kommer ju hit om 

man säger dom är palliativa, 

kommer kanske från sjukhuset 

där man liksom har nollat precis 

allting och här kommer deras sista 

vila” 

Det är speciellt när 

palliativa patienter kommer, 

de ska tillbringa sin sista tid 

på avdelningen. 

Speciellt med palliativa 

”Vissa gånger, det blir tyvärr 

alltså väldigt stressigt, så att man 

får ju kämpa om man säger för att 

man ger till båda, rätt och 

tillräcklig omvårdnad” 

När det är stressigt får man 

kämpa för att ge god vård 

till alla  

Kämpa för god vård 

”Allra jobbigast när man vårdar 

palliativa, det är det, att du inte, 

du räcker absolut inte till, för du 

har hela tiden i bakhuvudet att nu 

ska Torsten ut och gå” 

Räcker inte till för 

palliativa, på grund av annat 

patientklientel på 

avdelningen 

Otillräcklighet 

 

Koderna markerades med olika färg utifrån innebörd i de kondenserade enheterna, därefter 

ordnades koderna i grupper, vilka genererade i underkategorier. Underkategorierna kunde 

vidare sammanfogas till kategorier, vilka gav en bild av det centrala budskapet i intervjun. 

Dessa kategorier står för det manifesta innehållet. Under analysfasen pendlade författarna 

mellan de meningsbärande enheterna, koderna, underkategorierna och kategorierna för att 

säkerställa den mest korrekta tolkningen av det transkriberade materialet, samt för att kunna 

se ett mönster. Slutligen framkom en huvudkategori ur analysen, vilket förtydligade 

materialets latenta innehåll. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) svarar 

kategorierna på vad och teman på hur i det samlade materialet (Denna mening bort?). 

Analysen frambringade en genomgripande huvudkategori, två kategorier och fem 

underkategorier vilket redovisas i tabell 2. 
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Tabell 2 Översikt av huvudkategori, kategorier och underkategorier 

Huvud-

kategori 

Positiv inställning till palliativt vårdande trots en komplex arbetssituation 

Kategori Att vårda i livets slutskede Att vårda på en korttidsavdelning 

Under-

kategori 

Synsätt Känslor Strategier  Arbetsmiljö Uppfattningar 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vid utförande av ett forskningsprojekt, uppstår frågan om betydelsen av den kunskap som 

skapas, samt på vilket sätt forskning kan bidra, utifrån ett samhällsperspektiv. En 

undersökning som vilar på intervjuer är en moralisk handling, det mänskliga samspelet kan 

påverka intervjupersonen. Vidare kan den kunskap som undersökningen genererar i, påverka 

vår uppfattning om människans förutsättningar. Således är forskning i form av intervjuer, fylld 

med etiska och moraliska frågor. Det är viktigt att tydliggöra studiens goda effekter för 

intervjudeltagarna, på vilket sätt studien kan medverka till en bättre situation för deltagarna 

och den grupp de representerar eller för människan allmänt (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Enligt personuppgiftslagen måste samtycke hämtas från deltagarna i en forskningsstudie. 

Samtycket ska vara informerat, särskilt och frivilligt och kan hämtas först efter att 

forskningspersonen har fått relevant information om studien och på vilket sätt uppgifterna 

behandlas i det aktuella forskningsprojektet (Centrala Etikprövningsnämnden, 

Datainspektionen, Socialstyrelsen & Statistiska centralbyrån, 2013). En studie inom ramen av 

högskoleutbildning på grund- eller avancerad nivå definieras inte som forskning i lagens 

mening (Codex, 2016). Dock gör sig personuppgiftslagen gällande vid tillgång av känsliga 

personuppgifter och sekretess, tystnadsplikt och anonymitet är viktiga begrepp vilka ska 

beaktas (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

I föreliggande studie inhämtades underskrift för informerat samtycke innan intervjutillfället 

och studiens deltagare informerades om syfte och tillvägagångssätt. Genom både skriftlig och 

muntlig information framgick det att deltagandet var helt frivilligt, samt att deltagarna när 

som helst kunde avbryta sitt deltagande utan motivering. I anslutning till intervjutillfället 

informerades studiens deltagare åter om att deltagandet var frivilligt, att alla uppgifter 

behandlas konfidentiellt och att data presenterades utan möjlighet till identifiering av enskild 

deltagare. Studien genomfördes för en god sak ur ett samhällsperspektiv och kommer 

förhoppningsvis att bidra med ny kunskap och utveckling av äldrevård och vård i livets 

slutskede. Föreliggande studie kommer, efter godkännande från Sophiahemmet Högskola, att 

publiceras i DiVA, en gemensam portal på internet för studentuppsatser och 

forskningsrapporter, vilket framgick i informationsbrevet i studien.                                                                

 

Trovärdighet 

Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet innefattar de kriterier som används för att 

bedöma den kvalitativa studiens värde och kvalitet (Polit & Beck, 2012). I bedömningen ingår 

att alla delar av analysprocessen och resultatens giltighet granskas noggrant (Elo & Kyngäs, 

2008).  I all forskning krävs det olika åtgärder för att påvisa trovärdighet i resultatet, 
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sanningshalten i resultatet kan inte ses som det absoluta, det finns ett flertal tänkbara 

tolkningar och inte endast en sanning. Trovärdigheten kan beskrivas som ett mått på giltighet, 

på hur resultatet representeras och på vilket sätt data beskrivs i resultatet. Giltigheten beror 

vidare på vilka strategier som användes för val av deltagare, samt om olika variationer 

inkluderades i studien för möjligheten att belysa det studerade fenomenet utifrån olika 

erfarenheter. Genom en noggrann beskrivning av urval och analysprocess och genom 

presentation av citat från intervjuns deltagare, kan läsaren bedöma giltigheten i tolkningarna. 

Vidare är det nödvändigt med en exakt redovisning av analysprocessen, för att stärka 

resultatens tillförlitlighet. I varje steg av analysen ska forskaren kontrollera sina beslut, 

reflektera över olika tolkningsalternativ och diskutera abstraktionsnivån. Detta ska sedan 

mynna i det mest logiska och konsekventa koder och kategorier. Trovärdighet berör även 

studiens överförbarhet, på vilket sätt resultatet är användbart i andra sammanhang eller om det 

kan överföras till andra kontexter. Forskaren kan skapa förutsättningar för överförbarhet, men 

det är läsaren som avgör om resultaten går att använda i andra sammanhang. Forskarens 

förförståelse har betydelse för studiens trovärdighet, eftersom förförståelse kan påverka 

analysen. Förförståelse är liktydig med den uppfattning forskaren har om det studerade 

fenomenet, vilket omfattar tidigare erfarenheter, teoretisk kunskap och förutfattade meningar. 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

RESULTAT 

I föreliggande studie genomfördes analysen utifrån omvårdnadspersonalens erfarenheter av att 

vårda patienter i livets slutskede på en korttidsavdelning. Analysen resulterade i en 

huvudkategori, två kategorier och fem underkategorier (Tabell 2). Resultatet presenteras 

utifrån varje kategori med tillhörande underkategorier och avslutningsvis presenteras 

sammanfattning av resultatet och huvudkategorin. Omvårdnadspersonalen benämns som 

informanter i resultat- och diskussionsavsnitten, dock benämns de som omvårdnadspersonal 

när de talar om sig själva i förhållande till sin arbetsplats, således inte i egenskap av 

informanter. Förekommande citat är språkligt korrigerade för att underlätta läsning. I figur 2, 

sidan 14, visas en konstruktion av underkategorier, kategorier och huvudkategori. 

Figu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underkategori Kategori Huvudkategori 

Att vårda i livets 

slutskede 

Att vårda på en 

korttidsavdelning 

Synsätt 

Känslor 

Strategier 

Arbetsmiljö 

Uppfattningar 

Positiv inställning 

till palliativt 

vårdande trots en 

komplex 

arbetssituation 

Figur 2. Översikt av underkategorier, kategorier och huvudkategori med inspiration 

hämtad från Elo & Kyngäs (2008). 
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Att vårda i livets slutskede 

 I denna kategori framkom informanternas inställning till att vårda patienter i livets slutskede 

samt till hur de förhöll sig till patient och närstående i omvårdnadssituationen. För att hantera 

olika känslor som upplevdes som ansträngande, använde de sig av olika strategier vilka 

skapats utifrån den komplexa arbetssituationen med palliativa platser på korttidsavdelningen.   

 

Synsätt 

Det var viktigt för informanterna att patienterna kände sig bekräftade under vårdtiden på 

avdelningen och att känslan av bekräftelse kunde förmedlas av all omvårdnadspersonal som 

utförde omvårdnaden. Studiens informanter var övertygande överens om att de ”bjöd på sig 

själva” i samband med vården av patienter som hade en palliativ plats på avdelningen. ”Att 

bjuda på sig själv” innebar att de gjorde sitt yttersta i form av stöd och empatiskt 

förhållningssätt, vilket de ansåg var absolut nödvändigt vid vård i livets slutskede. 

Informanterna vårdade utifrån en inställning om att det var angeläget att finnas till hands och 

att finnas nära, samt att kunna förmedla känslor av trygghet till patienten. Vidare ansågs det 

betydelsefullt att det första mötet med patienten utföll väl, att patienterna bemöttes med ett 

förhållningssätt som var inkännande och empatiskt vid ankomsten till avdelningen. 

Informanterna hade vid patientens ankomst, ingen eller ringa kännedom om patientens 

tillstånd eller om hur medveten patienten var om sin egen situation, vilket de var tvungna att 

förhålla sig till.  

 

Patienterna som fick en plats för vård i livets slutskede upplevdes som speciella, så till vida 

att de skulle ha möjlighet till mer uppmärksamhet, för att de vårdades under deras sista tid i 

livet.  

”Man måste förstå deras situation, den lilla tid de är här” 

 

Patientens boendemiljö visade sig vara betydelsefull för informanterna, det ansågs viktigt att 

rummet var iordningställt och att boendemiljön var tilltalande för patient och närstående. 

Patienterna gav olika uttryck för hur de upplevde sin situation, vilket informanterna bemötte 

med tålamod och förståelse. Att patienterna kunde uttrycka sin frustration genom exempelvis 

ilska, var relaterat till en tanke om att patienterna kände på sig att de hade en begränsad tid 

kvar i livet, enligt informanterna. Informanterna intog även en stödjande roll i mötet med 

närstående, som ansågs befinna sig i en känslig situation. Sedan projektets start med platser 

för vård i livets slutskede, hade de av erfarenhet lärt sig att närstående kunde reagera på olika 

sätt, i den utsatta situation de befann sig i. Vissa närstående hade svårt att förstå och acceptera 

situationen och att tiden tillsammans med deras nära var på väg att ta slut, vilket 

informanterna menade var tvunget att förhålla sig till med hänsyn och tålamod. Den generella 

synen på närstående, var att de flesta hade stora behov av stöd och samtal och av erfarenhet 

menade informanterna att stöd i form av kommunikation var värdefullt. Någon informant 

menade att samtal om patientens livshistoria kunde ha en lugnande inverkan på närstående, de 

hade behov av att förmedla hur patienten gestaltat sig tidigare i sitt liv, innan diagnos och 

sjukdom. Vidare uttrycktes att teoretisk kunskap inte ansågs som den enda viktiga faktorn för 

att ge god vård, medmänsklighet genom att ”vårda med hjärtat” var en förutsättning, specifikt 

för vård i livets slutskede enligt informanterna. 
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”Mänsklighet måste jag också använda mig av när det är döden, det är inte bara rätt 

utbildning som gäller då, hur du är som person är också viktigt, om du har ett varmt 

hjärta och hur du använder det” 

 

Känslor 

Enligt informanterna föranledde omvårdnad av patienter i livets slutskede olika känslor. Det 

hände att patienterna bemötte omvårdnadspersonal på ett otrevligt sätt, vilket kunde generera i 

känslor av besvikelse för informanterna. Dock menade informanterna att de inte kunde ta åt 

sig personligen och göra någon stor sak av detta. Patientens beteende ansågs som berättigat i 

samband med den sjukdomssituation de befann sig i. De försökte således att bortse från detta 

och förhålla sig till patientens beteende med förståelse. Symtom som oro, ångest och smärta 

hos patienten påverkade informanterna i hög grad, de upplevde det som psykiskt ansträngande 

att ta emot och förhålla sig till dessa symtom. Känslor av otillräcklighet för patienterna infann 

sig ofta i det dagliga arbetet, informanterna upplevde en ständig känsla av att inte räcka till. 

Det fanns tillfällen då patienten inte ville vara ensam på grund av ångest och kroppsligen höll 

fast omvårdnadspersonalen. Vilket resulterade i känslor av otillräcklighet och villrådighet 

utifrån viljan att stanna och andra patienters nödvändiga behov. Även när informanterna var 

tvungna att lämna patienten på grund av larm, infann sig känslor av otillräcklighet, vilket även 

resulterade i känslor av stress. Det var svårt att förhålla sig till en prioritering i den situation 

som uppstod, de ville stanna hos patienten, men de kände sig även tvungna att svara på larm.  

Någon informant menade att dessa situationer kunde resultera i att de gick av sitt arbetspass 

med en känsla av tomhet. Om informanterna ansåg att de inte hunnit uppfylla alla 

omvårdnadsåtgärder som skulle uträttas under arbetspasset, som att missa något klockslag då 

munvård skulle utföras, infann sig känslor av dåligt samvete gentemot patienterna. Känslan av 

att utföra en dålig arbetsinsats var vanligt förekommande, dock var detta inget som uttalades 

av exempelvis närstående, som oftast var mycket nöjda med omvårdnaden. Informanterna 

menade vidare att om närstående var nöjda, så var detta ett skäl till att de skulle känna sig 

nöjda. Skamkänslor visade sig hos informanterna om patienten avled i ensamhet, de ansåg att 

det var av yttersta vikt att någon fanns vid patientens sida de sista timmarna i livet. Det var 

inte förenat med god etik att någon skulle avlida i ensamhet, vilket gjorde att informanterna 

skämdes över att ha varit delaktiga, vid de tillfällen en sådan situation uppstod. Vidare 

upplevdes patientklientelet på avdelningen som krävande, informanterna ville finnas till för 

alla på lika villkor när behov uppstod. Detta kunde dock resultera i en splittrad känsla utav att 

vara ”många människor i en”. Även närståendes reaktioner genererade i känslor hos 

informanterna. Känslor av maktlöshet kunde infinna sig i mötet med närstående, vissa 

närstående hade inte accepterat att patienten befann sig i livets slut, vilket uttrycktes på olika 

sätt. Vissa närstående ifrågasatte allt och ställde sig frågande till varför åtgärder som till 

exempel vätsketillförsel inte gjordes.  

 

Informanterna uttryckte även att det generellt, var en större psykisk påfrestning vid vård av 

patienter i livets slutskede, än vid vård av patienter med korttidsvård. 

 

”Man är väldigt tom i huvudet efter en dag, det kan vara väldigt mycket smärta, väldigt 

mycket ångest, förtvivlan, gråt och aggressioner, man ska stå pall för det en hel dag” 
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Strategier  

Informanterna uttryckte att de använde sig av olika strategier i det dagliga arbetet på 

korttidsavdelningen, detta för att kunna klara av och förhålla sig till arbetssituationen. 

Strategierna hade tillfogats allt eftersom, i samband med att projektet med platser för vård i 

livets slut startades på avdelningen. Informanterna menade att de känslor som påverkade 

psykiskt, inte kunde överföras från en patient till en annan. Vilket innebar att de var tvungna 

att lägga det bakom sig och ”lämna det utanför dörren” innan de gick in till nästa patient. De 

neutraliserade sig för att inte projicera upplevelsen på nästa patient. Detta var speciellt 

märkbart när de växlade från en patient i livets slutskede till en patient som hade en 

korttidsplats på avdelningen. Informanterna uttryckte att de inte kunde lämna en patient där de 

blev berörda och ledsna, för att gå till nästa patient och förmedla glädje och skratt. De stängde 

således av sina känslor och fortsatte arbetet för att det var vad som förväntades i den 

situationen. Dock var detta även en strategi som var ansträngande och resulterade i trötthet, 

eftersom de under arbetspassets gång kunde förtränga vissa upplevelser som var psykiskt 

påfrestande. I situationer där informanterna på förhand visste att det kunde vara påfrestande 

med exempelvis symtom på ångest eller smärta, gick de in tillsammans. När de lämnade 

rummet var det viktigt att de stämde av med varandra, speciellt i de fall det hade varit något 

som upplevts som påfrestande. De menade vidare att en stund av samtal med kollegan, om det 

som inträffat, var en god strategi för att kunna fortsätta med arbetsuppgifter som stod på tur. 

Att stödja varandra i arbetsgruppen var ett sätt att släppa taget om det som upplevdes som 

ansträngande och jobbigt. Den stödjande rollen bestod ofta av samtal med en humoristisk 

inriktning, skoj och skratt fungerade som ett verktyg för stöd, kollegor emellan. Genom att 

fokusera på något roligt kunde de lämna det som var ansträngande för en stund.  Öppenhet 

och respekt mellan avdelningens omvårdnadspersonal, var även något som kunde underlätta 

vid påfrestningar. Det var fullt legitimt att lämna sin kollega, eller byta patient med en 

kollega, för att kunna gå ifrån och på så vis lämna det som upplevdes som en ansträngande 

situation. Att lämna avdelningen för bara en kort stund och samla ihop nya krafter, räckte för 

att återgå till arbetet. 

”Det är det där att man inte tar med sig, kanske det här jobbiga, från det ena rummet till det 

andra, så man tjofs! släpper av allting ” 

 

Att vårda på en korttidsavdelning 

I denna kategori framkom informanternas uppfattningar om vården på en korttidsavdelning 

med ett blandat patientklientel. Den komplexa arbetssituationen med ständiga växlingar av 

förhållningssätt mellan patienterna, samt upplevelse av resursbrist påverkade deras 

arbetsmiljö. 

 

Arbetsmiljö 

Enligt informanterna var arbetet på korttidsavdelningen ofta intensivt med en periodvis tung 

arbetsbörda. Oftast fick de kämpa för att omvårdnadsarbetet skulle fungera och för att kunna 

ge tillräcklig vård till alla. Arbetsbördan på avdelningen behövde nödvändigtvis inte bero på 

antalet patienter, den kunde variera. Det kunde vara lugnt och fridfullt när alla platser på 

avdelningen var belagda, eller kaotiskt med hög ljud- och stressnivå trots färre patienter. 

Informanterna menade vidare att en stressig arbetsmiljö även kunde påverka de patienter som 

vårdades i livets slutskede. De larmtelefoner som omvårdnadspersonalen alltid var tvungna att 

bära med sig, kunde till exempel, upplevas som ett stressmoment för patienterna. Vid tillfällen 
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när det var lugnt med patienterna som hade en korttidsplats, upplevdes det som lättare att 

vårda patienter i livets slut. Informanterna menade att vård i livets slut medförde att ett flertal 

praktiska åtgärder som vändningar, munvård, sårvård och symtomkontroll skulle utföras 

frekvent, vilket fungerade väl så länge det var lugnt med de patienter som hade en 

korttidsplats. 

 

”Det är lite olika, vissa dagar är det ganska lugnt, alltså korttids, och då går det mycket 

bättre att ta hand om palliativa, så att man går in, eller man försöker att göra allt...”  

 

Informanterna upplevde att arbetet byggde på prioriteringar, det upplevdes som svårt att 

prioritera mellan de olika behov som ett blandat patientklientel förde med sig gällande 

omvårdnadsåtgärder. Det var svårt att prioritera mellan fallrisk och behoven som uppstod hos 

patienter som vårdades i livet slut. Om exempelvis larm indikerade på att vara behjälplig med 

toalettbesök hos en patient på korttidsplats, kunde detta vara en indikation på fallrisk. Detta 

kunde således inte prioriteras bort, på grund av risk för att patienten tog sig på egen hand till 

toaletten.  

 

”Är det golvlarm eller de palliativa eller de som behöver extra tillsyn som ska prioriteras?         

Ibland är det helt omöjligt!” 

 

Arbetsmiljön med ett blandat patientklientel skapade dilemman, vilka genererade i upplevelse 

av att inte kunna utföra omvårdnaden optimalt hos alla patienter på avdelningen. Ständiga 

prioriteringar fick göras utifrån den rådande situationen och vad som bedömdes medföra 

minsta skada och obehag för patienterna. Att ansvara för omvårdnaden för flera patienter som 

samtidigt befann sig i livets slutskede, visade sig vara svårt enligt informanterna. Speciellt på 

natten då ett mindre antal omvårdnadspersonal ansvarade för ett större antal patienter, 

informanterna menade att det alltid var en patientkategori som blev lidande.  

 

Informanterna uttryckte att arbetssituationen med ett blandat patientklientel på avdelningen, 

innebar att de ständigt fick växla mellan olika förhållningssätt. Ena stunden skulle de ta hand 

om en patient med endast några timmar kvar i livet med värdighet och stillsamhet, i nästa 

agera med upprymdhet och munterhet för att motivera en patient som skulle rehabiliteras. 

Snabba växlingar mellan olika förhållningssätt upplevdes som en svårighet, och betecknades 

som inhumant av en informant. Det upplevdes som svårt, att släppa tankarna på den ena 

patienten vid vård av den andra.  

 

”Vi är inga maskiner, vi är människor och det är just de här snabba svängarna, från palliativ 

till korttidsboende till växelvård, vi jobbar alltså på ett sätt här och ett sätt där...” 

[informanten knäpper med fingrarna och vänder på handen ]   

 

Arbetsfördelning kunde dock underlätta i växlandet mellan olika patientklientel. I möjligaste 

mån kunde omvårdnadspersonalen försöka dela upp arbetet utifrån att någon ansvarade för 

endast patienter i livets slut och de andra tog hand om patienter på korttidsplats. Dock var det 

inte alltid möjligt att fördela arbetet på så sätt, enligt informanterna. Kommunikation mellan 
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kollegor var betydelsefullt för att underlätta växlingen mellan olika patientklientel, det var 

även en av flera faktorer som underlättade det dagliga arbetet på avdelningen. Samarbetet 

med kollegor på andra avdelningar visade sig vara svårt, de hade inte alltid förståelse för 

arbetssituationen på korttidsavdelningen. Detta blev speciellt kännbart på natten, då det var 

sämre bemannat och behov fanns att få hjälp från andra avdelningar. Informanterna menade 

dock att osämja var energikrävande och i stället för att bråka skulle man diskutera med 

varandra.  

 

Brist på olika resurser kom till uttryck under intervjun, tidsbrist på grund av dålig bemanning, 

upplevdes som en svårighet. Vissa gånger kunde det ta allt för lång tid innan 

omvårdnadspersonalen kunde gå in till en patient som vårdades i livets slut på grund av 

överbelastad arbetssituation.  

 

”Tiden finns inte, men så dyker det upp en grej och då kan det vara så att man inte går in till 

den palliativa på jättelänge, för vi har så mycket annat att göra också”   

 

Informanterna uttryckte att det saknades omvårdnadspersonal för att vårda patienter i livets 

slutskede på ett bra sätt. Vid symtom på ångest och oro hos patienten, fanns det behov av 

extra omvårdnadspersonal som kunde fungera som vak. Dock upplevde informanterna att det 

inte var en självklarhet med extra personal och att de fick kämpa för detta. Detta var tydligast 

på natten eftersom det var omöjligt att sitta hos en patient, när patienterna skulle vårdas av ett 

färre antal personer.  

 

Korttidsavdelningen hade en omvårdnadsansvarig sjuksköterska dagtid måndag till fredag, 

men vid tiden för fokusgruppintervjun hade avdelningen varit utan omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska i någon månad. Detta kom till uttryck under intervjun och informanterna 

uppgav att de hade sämre eller inget stöd från timtjänstgörande sjuksköterskan i sitt arbete. 

Samarbetet med olika sjuksköterskor som anställdes på timme, upplevdes som bristande. 

Sjuksköterskan återkopplade inte efter utförda åtgärder, vilket ansågs som nödvändigt för att 

kunna följa upp exempelvis symtomlindring. I samband med att olika sjuksköterskor 

tjänstgjorde som vikarier upplevde informanterna att problem och frågeställningar som 

uppstod, många gånger fick lösas på egen hand. När omvårdnadsansvarig sjuksköterska fanns 

att tillgå, var situationen en annan och omvårdnadspersonalen fick hjälp, råd och stöd. På 

natten var stödet ifrån sjuksköterska bättre, nattsjuksköterskan uppgavs vara ett gott stöd, 

samarbete och kommunikation upplevdes fungera bra. Stödet på natten upplevdes som extra 

betydelsefullt, eftersom omvårdnadspersonalen inte kunde lämna avdelningen på samma sätt 

som på dagen. En annan aspekt med anknytning till god struktur i arbetet var LCP, den 

standardiserade vårdplanen enligt Liverpool Care Pathway. Tidigare hade det aktuella vård- 

och omsorgsboendet arbetat enligt LCP, vilket verksamheten inte längre gjorde. 

Informanterna upplevde att LCP hade fungerat som ett bra hjälpmedel för teamarbete, vid 

vård vid livets slut.  

 

Informanterna upplevde att det var svårt att fördela resurserna rättvist mellan olika 

patientklientel som fanns på avdelningen. Ofta kom det patienter till avdelningen med 

kognitiv svikt och början till demens som inte var utredd, vilket påverkade arbetsmiljön i hög 

grad. Dessa patienter var ofta oroliga och gick in och ut ur rummen hos de som vårdades i 



 

 22 

livets slutskede, vilket upplevdes som ett stressmoment för omvårdnadspersonalen. 

Informanterna menade vidare att goda personalresurser var en förutsättning för god vård i 

livets slut.  

 

Uppfattningar 

Arbetet på korttidsavdelningen uppfattades vara förbundet med outtalade förväntningar på 

omvårdnadspersonalen. Informanterna upplevde att sjuksköterskor och chefer förväntade sig 

mer av omvårdnadspersonalen på en korttidsavdelning, jämfört med en avdelning med 

permanenta platser. De förväntades att kunna hantera och förhålla sig till både patienter på 

korttidsplats och på palliativ plats. En tid efter att projektet med platser för svårt sjuka äldre i 

livets slut startats upp på korttidsavdelningen, fick omvårdnadspersonalen en basal utbildning 

i palliativ omvårdnad. Dock upplevde de att utbildningen genererade i förväntningar på att de 

även skulle hantera vårdtyngden, den teoretiska kunskapen skulle korrelera med vårdtyngden 

och mängden patienter. Informanterna menade att den kunskap de fått, innebar att de 

förväntades vara kunnigare och kunna klara av till exempel vak utan insatt extra personal. 

Informanternas uppfattning var att det krävdes mer kunskap för att vårda i livets slut, 

exempelvis för att kunna bemöta anhöriga som inte hade förstått eller accepterat att patienten 

var döende, men samtidigt krävdes mer personal. Det var även viktigt att kunna ge mer tid för 

dessa patienter, och tidsbrist upplevdes av några informanter som mer påfrestande, än 

växlandet mellan de olika patienterna. Informanterna hade även tankar om de andra, de 

”friska”, på avdelningen och tänkte till exempel på deras boendemiljö. De ville att 

korttidsboendet var som ett hem där de kunde trivas en kort tid, även om det inte var självklart 

att det skulle bli som hemma. Dock ansågs även dessa patienter tids- och personalkrävande 

eftersom de skulle rehabiliteras och aktiveras. Bemötandet var viktigt, vilket syftade till att 

patienterna skulle få med sig ett bra minne från den korta tiden på avdelningen. Många av 

patienterna på platser för korttidsvård var yngre och syftet med vården var att bibehålla så 

mycket som möjligt av förmågor och funktioner. Detta krävde ett aktiverande och 

motiverande förhållningssätt av omvårdnadspersonalen. Informanterna upplevde att de inte 

alltid fick tillräckligt med tid för rehabilitering på grund av patienterna som vårdades i livets 

slutskede. Dock blev det lättare att interagera med anhöriga till patienter på korttidsplats, om 

de fick börja med någon aktivitet eller visade på positiva framsteg. Patienterna på 

korttidsplats uppfattades som ”friska” och informanterna ansåg att det var viktigt att ta hänsyn 

till detta, de ville även ”skydda” dem så att de inte konfronterades i onödan med döende och 

avlidna patienter. 

 

”Men tar vi då kategorin korttids som kräver ofantligt mycket utav oss, de ska upp och gå 

efter scheman, de ska ner på aktiviteter, de ska gärna ut och gå, det ska sträckas på, det ska 

borstas tänderna själv...”   

 

Informanterna hade en uppfattning om att en ökad närvaro av professioner som sjuksköterska, 

sjukgymnast och arbetsterapeut medförde att anhöriga blev lugnare. Vidare menade de, att det 

fanns ett behov av utökat stöd och gehör från sjukgymnast, arbetsterapeut och chefer. 

Informanterna saknade bekräftelse i sitt arbete, en enkel klapp på axeln och en fråga någon 

gång, ”Hur går det?” eller ”Hur är det med dig?” betydde mycket för dem.  

 

Enligt informanternas uppfattning var det inga problem med att blanda patienter som vårdades 
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utifrån biståndsbeslut på växelvård, avlastning eller korttidsvistelse på samma avdelning, 

emellertid uppfattades det som svårt att kombinera dessa med patienter i livets slutskede. Det 

hade varit bättre med en renodlad korttidsavdelning eller en avdelning med endast platser för 

vård i livets slutskede enligt informanterna.  

 

Trots att arbetssituationen uppfattades som svår att hantera med olika patientklientel, 

förhållningssätt och många gånger otillräcklighet i omvårdnadsarbetet, var alla informanter 

överens om att de trivdes med att arbeta på avdelningen. De var samstämmiga i att det var 

svårt att byta till en avdelning med permanenta platser. Hade de en gång börjat på 

avdelningen, var det inte ett alternativ att byta till en annan avdelning, eftersom de trots allt 

trivdes mycket bra. Korttidsavdelningens speciella atmosfär och arbetsuppgifter, visade sig 

vara en anledning till att informanterna trivdes med sitt arbete. Arbetsuppgifterna ansågs även 

som en utmaning, vad det gäller problemlösning och att finna möjligheter i svåra 

arbetssituationer som uppstod på avdelningen. Det svåra i att växla förhållningssätt mellan 

olika patientklientel, uppfattades även vara drivande i arbetet. Genom att ständigt vara 

fokuserade, flexibla och alerta i sitt arbete, uppfattades det som positivt med en varierande 

arbetssituation. Informanternas uppfattning till att vårda patienter i livets slutskede var förenat 

med en utmaning, vilket motiverade till ökat intresse för ny kunskap. Även om arbetstempot 

ofta upplevdes som högt, kunde en händelserik dag på avdelningen leda till något positivt, 

eftersom arbetet aldrig uppfattades som slentrianmässigt. Några informanter menade att 

arbetet på avdelningen innebar en ökad möjlighet till ny kunskap, jämfört med att arbeta på en 

avdelning med permanenta platser, vilket ansågs som värdefullt.   

 

”Det är ju snabba ryck, vi vet aldrig vad som kommer och det är väl kanske lite, som jag 

känner, lite det som är charmen med avdelningen. För det blir aldrig slentrian i vårt arbete 

som det kan bli på de andra avdelningarna, på en permanent boende, det kan växla från 

timme till timme”   

Sammanfattning av resultat och huvudkategori  

I föreliggande studies resultat framkom det att informanterna upplevde ett blandat 

patientklientel på avdelningen, som krävande. Det var betydelsefullt att kunna ge god vård på 

lika villkor till alla patienter, vilket informanterna inte alltid ansåg sig kunna uppfylla. De 

upplevde att brist på personalresurser och olika arbetsmiljömässiga aspekter påverkade deras 

möjligheter att ge god vård. De patienter som vårdades i livets slutskede ansågs som speciella 

och informanterna tydliggjorde vikten av att arbeta utifrån ett förhållningssätt som bygger på 

empati, närhet och mänsklighet. Ett ständigt växlande mellan olika förhållningssätt gentemot 

patienterna, påverkade informanterna känslomässigt. Känslor av otillräcklighet, skam och 

tomhet uppkom i samband med arbetet på avdelningen, dock använde de sig av olika 

strategier för att klara av sitt arbete utifrån bästa förmåga. Informanterna hade en positiv syn 

på att arbeta med vård i livets slutskede, trots att känslor av otillräcklighet uppkom i samband 

med detta. Dock ansågs inte ett byte av arbetsplats och avdelning finnas som ett alternativ, 

eftersom informanterna trivdes mycket bra med sitt arbete på avdelningen. Således hade de en 

positiv inställning till palliativt vårdande trots en komplex arbetssituation, vilket beskriver 

huvudkategorin i föreliggande studie. 
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DISKUSSION   

Metoddiskussion 

Ansats 

Syftet med föreliggande studie var att studera omvårdnadspersonalens erfarenheter av vård i 

livets slutskede på en korttidsavdelning. Således ansågs en empirisk studie med kvalitativ 

ansats som lämplig. Enligt Polit och Beck (2012) är kvalitativa studier relevant vid studier 

som fokuserar på upplevelser och studiens syfte ger skäl för vilken ansats som är passande. 

Intervju i fokusgrupp valdes som metod, vilket genomfördes med en semistrukturerad 

frågeguide vid intervjutillfället. 

 

Urval 

Urvalet i denna studie bestod av omvårdnadspersonal, vilka arbetade på en korttidsavdelning. 

Avdelningen var delaktig i ett projekt med platser för vård i livets slutskede, vilket var av 

intresse för författarnas syfte i föreliggande studie. Sex ordinarie omvårdnadspersonal deltog i 

intervjun, alla var undersköterskor. Optimalt antal deltagare vid intervju i fokusgrupp är 

mellan fyra och sex deltagare enligt Wibeck (2010).  En homogen grupp av människor, 

främjar en bekväm gruppdynamik, människor har vanligtvis lättare att utrycka sina åsikter 

och tankar tillsammans med andra som har liknande bakgrund (Polit & Beck, 2012).  

Författarna till föreliggande studie förmodar att en intervju i två olika grupper bestående av 

olika urval, exempelvis en grupp med ordinarie omvårdnadspersonal och en med timvikarier, 

kunde resulterat i ett material med erfarenhetsmässig skillnad. Det fanns en skillnad i både 

kunskap och erfarenhet av vård i livets slut, trots detta upplevdes gruppens deltagare trygga 

med varandra.  

 

Genomförande 

Båda författarna deltog i olika roller under intervjun, en som moderator och en som 

observatör. Observatörens roll var att iaktta samspelet mellan deltagarna, icke-verbala uttryck 

under intervjun, samt mot slutet av intervjun initiera diskussion om sådant som ansågs viktigt, 

men som inte hade berörts under intervjun. För att få deltagarna att hålla sig till ämnet, ställde 

moderatorn frågor utifrån en uppgjord frågeguide, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

syftar till att strukturera intervjuns förlopp. En frågeguide säkerställer även att intervjun 

inriktas på studiens problemformulering och syfte (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjusituationen upplevdes som bekväm och avspänd, vilket troligtvis kan härledas till att 

båda författarna var kända av omvårdnadspersonalen. I slutet på intervjun uppstod det dock en 

viss svårighet för informanterna att hålla sig till uppsatt ämne. Författarna förmodar, att detta 

kan härledas till att gruppen varit utan omvårdnadsansvarig sjuksköterska en tid före 

intervjun, vilket gav upphov till diskussioner som inte hörde till ämnet för intervjun. 

Moderatorn fick således leda informanterna tillbaka in i det samtal, som var avsett för 

studiens syfte. Utifrån situationen med att avdelningen saknat en omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska en tid, kan själva tidpunkten för intervjun ses utifrån två perspektiv. Det fanns 

risk för att intervjun kunde mynna i erfarenheter som inte hörde till ämnet för intervjun, vilket 

både moderatorn och observatören var uppmärksamma på under hela intervjun. Sett ur ett 

annat perspektiv, förmodar däremot författarna att informanterna kände sig bekväma i att 

samtala om det som exempelvis bristen på sjuksköterskors stöd på avdelningen. De hade 

troligtvis inte varit lika ärliga kring sjuksköterskans roll på avdelningen några månader innan, 

då författarna fortfarande tjänstgjorde på avdelningen. Det är tänkbart att situationen kan ha 
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påverkat informanternas uppfattningar något, i frågor om avdelningens arbetsmiljö, det är 

dock svårt att bedöma i vilken grad det har påverkat resultatet. I en fokusgruppdiskussion kan 

det lätt hända att deltagarna pratar samtidigt och att de glömmer bort att inte prata ”i munnen 

på varandra”. Dock avlöste deltagarna varandra med att tala och samtliga fick möjlighet att 

komma till tals under intervjun, moderatorn behövde aldrig gå in och leda någon turordning. 

För att öka tillförlitligheten användes två diktafoner, med syfte att optimera ljudkvaliteten vid 

inspelningen av intervjun.  

 

Analys 

Analysen genomfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, väl tillämplig vid tolkning av 

intervjuer vilka alstrar textmassa, enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012). 

Transkriberingen genomfördes av författarna var och en för sig, men jämfördes därefter för att 

säkerställa att innehållet hade uppfattats korrekt av båda. Ett mindre antal avsnitt med sämre 

ljudkvalitet uppenbarades vid transkriberingen. Således spelades detta upp ett flertal gånger, 

varvid författarna gemensamt jämförde och diskuterade innehållet för att säkerställa 

innebörden i samtalet. Även en viss språklig problematik uppdagades vid transkriberingen, då 

vissa av informanterna inte hade svenska som modersmål, vilket föranledde ett flertal nya 

avlyssningar av det inspelade materialet. De meningsbärande enheterna jämfördes för att 

säkerställa att båda hade uppfattat innehållet korrekt. Även här uppstod det en viss svårighet i 

att uppfatta själva innebörden i texten, med anledning av att inte alla informanter hade 

svenska som modersmål. Författarna försökte således tolka innebörden språkligt utifrån bästa 

förmåga, för att gemensamt komma fram till den innebörd som var mest korrekt. Författarna 

gick även igenom det inspelade materialet ett antal gånger med syfte att tolka på vilket sätt 

samtalet förmedlades i form av pauser, intonation och betydelsen av icke-verbalt språk.  

Meningsbärande enheter togs ut av författarna var och en för sig och korrigerades därefter av 

författarna gemensamt för att uppnå samstämmighet utan att förlora det vidare 

sammanhanget. Kodningen och kondenseringen genomfördes av författarna gemensamt. 

Under den pågående analysprocessen gick författarna tillbaka till det transkriberade materialet 

upprepade gånger, med syfte att kontrollera om kondensering och kodning mynnade i de mest 

logiska och rättvisa kategorierna. För att ytterligare ge läsaren möjlighet att själv bedöma 

studiens trovärdighet, presenterades resultatet med citat från informanterna i föreliggande 

studie.  

 

Författarnas förförståelse har sannolikt påverkat de olika tolkningarna till viss del vid 

analysprocessen, vilket torde vara naturligt efter många års erfarenhet av arbete i äldreomsorg 

och med palliativ vård. Dock, har författarna försökt att redogöra för resultatet 

förutsättningslöst, genom att sätta förförståelsen åt sidan. Troligt är, att studiens tillförlitlighet 

ökar genom två författare, vilket kan reducera risk för feltolkning och säkra riktig 

översättning och analys av insamlad data. Forskartriangulering är en kvalitetsförbättrande 

strategi för att minska risk för partiskhet i beslutsfattandet och motverka idiosynkratiska 

tolkningar under datainsamling, kodning och analys (Polit & Beck, 2012). Författarna till 

föreliggande studie anser sig har värnat om studiens syfte genom hela arbetsprocessen. 

Resultatdiskussion 

Synsätt, känslor och strategier 

Det var betydelsefullt för informanterna i föreliggande studie, att kunna ge stöd och förmedla 

empati vid vård i livets slutskede. Intentionen var att vårda personcentrerat så långt det var 
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möjligt och att tillgodose patientens behov, vidare uttrycktes en ambition i att ”att bjuda på sig 

själv”. Någon informant menade att teoretisk kunskap inte var tillräcklig och att det var en 

förutsättning att kunna vårda ”med hjärtat” i palliativ vård. Dock fick närhet till patienten 

ibland stå tillbaka, på grund av andra arbetsuppgifter och behov som uppstod med patienterna 

som vårdades på korttidsplats. Vidare visade resultatet i föreliggande studie, viljan av att vara 

nära patienten och att lägga fokus på den nära relationen. Att närhet till patienten och 

professionell hållning ses som viktiga faktorer av omvårdnadspersonalen, framkommer även i 

Luxardo et al. (2014) studie. Liknande tankar och synsätt angående vård i livets slutskede hos 

omvårdnadspersonal, har även påvisats i tidigare studier. Vilka visar att mänsklighet och att 

göra sitt yttersta, är betydelsefulla faktorer för omvårdnadspersonal vid vård i livets slutskede. 

I studierna beskrivs även betydelsen av närhet och tillgänglighet till patienten och att 

omvårdnadspersonal ville lägga mer tid på detta, samt vikten utav att ingen skulle avlida 

ensam (Beck et al., 2012; Casey et al., 2011; Goddard et al., 2011; Phillips et al., 2006).    

 

Författarna till föreliggande studie vill belysa omvårdnadspersonalens vilja i att kunna vårda 

och att göra sitt yttersta när patienten var döende, vilket framkommer även i tidigare studier. 

Informanterna ville tydliggöra och betona vikten av ett specifikt förhållningssätt, de ansåg att 

patienterna som vårdades i livets slut var ”speciella”. Författarna har försökt att tolka 

informanternas betydelse av det ”speciella”. Troligtvis upplevdes patienterna som annorlunda, 

de kom till avdelningen med anledning av att de skulle dö inom en snar tid, vilket utgjorde det 

”speciella”. I Beck et al. (2012) studie beskrivs den palliativa vården stå i kontrast till den 

vanliga vården, där hälsa och oberoende var i fokus. Studiens deltagare uppgav att äldre 

uppmuntrades att göra så mycket som möjligt på egen hand, även om merparten var sköra och 

var i behov av mycket stöd (Beck et al., 2012). Författarna håller för sannolikt, att 

omvårdnadspersonalen i föreliggande studie vanligtvis agerade utifrån ett annat 

förhållningssätt på korttidsavdelningen. Ett förhållningssätt med fokus på rehabilitering och 

aktivering, med syfte att bibehålla så mycket som möjligt av patientens förmågor. Genom 

projektets start med platser för vård i livets slutskede, visste omvårdnadspersonalen redan vid 

patientens ankomst, att patienten skulle avlida inom en snar framtid. De intog således ett 

annorlunda förhållningssätt än det som var brukligt på avdelningen. Ett förhållningssätt 

utifrån empati och mänsklighet och att patienten sågs som “speciell”, dock utan att de 

egentligen var medvetna om ett palliativt förhållningssätt. 

 

Känslor av skam uppstod hos informanterna vid de tillfällen patienten avled i ensamhet. 

Liknande erfarenheter har framkommit i andra studier, där omvårdnadspersonalen ville 

tillbringa mer tid med patienter i livets slut och absolut inte ville att någon skulle behöva 

avlida i ensamhet (Casey et al., 2011; Phillips et al., 2006). Författarna till föreliggande studie 

anser att detta kan vara förknippat med etiska värderingar och att göra rätt. Informanterna lade 

stor vikt vid att patienterna inte skulle avlida i ensamhet, eftersom det inte ansågs etiskt 

försvarbart. Detta framkommer även i Dwyer et al. (2009) studie, där studiens deltagare 

uttryckte känslor av skuld när patienten avled i ensamhet, deltagarna hade önskat att de kunde 

gjort mer för den döende patienten. Författarna till föreliggande studie anser att känslor av 

skuld och skam i detta fall, troligtvis kan sammanföras med etiska värderingar och upplevelse 

av misslyckande. Det var betydelsefullt för informanterna att göra rätt, de misslyckades 

således att upprätthålla sina egna etiska värderingar, när patienten avled i ensamhet. 

Henriksen och Vetlesen (2001) betonar vikten utav att vara öppen för det egna samvetet i en 

arbetsroll med ansvar för andra människor. Det förpliktigar att handla enligt eget samvete och 

egna ideal, vilket personen vill stå upp för (Henriksen & Vetlesen, 2001). 



 

 27 

 

Informanterna påverkades även emotionellt på grund av närståendes reaktioner, i samband 

med att patienten vårdades i livets slutskede. Känslor av maktlöshet kunde infinna sig i mötet 

med närstående som inte hade accepterat att patienten befann sig i livets slut. Att kontakten 

med närstående kan upplevas som utmanande framkom även i andra studier, där anhöriga 

kunde ha orealistiska förväntningar på vården, eller inte var införstådda med situationen 

(Beck et al., 2012; Phillips et al., 2006). Kontakt med närstående påverkade 

omvårdnadspersonalens möjligheter till god vård i livets slutskede (Goddard et al, 2011). 

Enligt författarna till föreliggande studie är det en förutsättning att omvårdnadspersonal får 

stöd av sjuksköterskan i interaktion med anhöriga. Omvårdnadspersonal har, i jämförelse med 

sjuksköterskan, en begränsad kunskap i samtal och interaktion, vilket kan leda till känslor av 

osäkerhet och stresss i mötet med närstående. Whittaker et al. (2007) har visat att bristen på 

stöd resulterade i att omvårdnadspersonal kände sig obekväma i kontakten med anhöriga, de 

kunde inte förmedla stöd till andra om de själva saknade stöd.  

 

Att vårda patienter i livets slutskede upplevdes som emotionellt krävande. För att hantera och 

klara av påfrestande känslor och svåra upplevelser, använde sig informanterna av individuella 

och gemensamma strategier. Avstängning av känslor och att stödja varandra genom 

kommunikation, fungerade som strategier i det dagliga arbetet på avdelningen. Hantering av 

svåra upplevelser genom reflektion, kommunikation samt att stänga av känslor och lägga det 

bakom sig, har även framkommit i andra studier (Beck et al., 2012; Casey et al., 2011; 

Goddard et al., 2011). I föreliggande studie arbetade omvårdnadspersonalen i ett nytt projekt 

med patienter som vårdades i livets slutskede. Detta innebar att de inte hade någon kännedom 

om hur de eventuellt kunde påverkas emotionellt, eller hur de skulle hantera svåra 

upplevelser. Både Dwyer et al. (2009) och Reitinger och Heimerl (2014) förtydligar vikten av 

det nödvändiga med diskussion och vägledning gällande etik i personalgruppen. God 

kommunikation fungerar som ett hjälpmedel för att finna copingstrategier i arbetet (Dwyer et 

al., 2009; Reitinger & Heimerl, 2014). Enligt författarna till föreliggande studie fanns det ett 

uppenbart behov av tid för reflektion och bearbetning av svåra känslor och upplevelser, men 

även för reflektion av positiva tankar. Enligt Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-

2014 bör kontinuerlig handledning, särskilt i form av emotionellt stöd, erbjudas till alla 

personalkategorier, oavsett organisation, vilka arbetar med svårt sjuka och döende människor. 

För att förebygga arbetsrelaterad stress är handledning en nödvändig personalvårdande insats. 

Etiska ronder är ett annat sätt att samla personalgruppen kring svåra frågor och etisk 

reflektion (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012-2014). Författarna till föreliggande 

studie instämmer i detta, organiserade tillfällen och tid för reflektion är absolut nödvändigt för 

alla professioner, som arbetar med vård i livets slut. Således bör tid för stöd i form av 

reflektion vara ett fortgående inslag i verksamheten, dock kan författarna skönja en 

bristfällighet, gällande tid för stöd och reflektion i äldreomsorg.  

  

Arbetsmiljö och uppfattningar 

Avsaknad av tid relaterat till tillfällen med för få omvårdnadspersonal, kom tydligt till uttryck 

av informanterna i föreliggande studie. Tid sågs som en förutsättning för att kunna ge bästa 

tänkbara omvårdnad, speciellt på en avdelning med ett blandat patientklientel. Detta bekräftas 

även i andra studier där faktorer som tid och personalresurser ansågs som en förutsättning för 

god vårdkvalitet (Casey et al., 2011; Lo et al., 2010). Vetskapen av att inte kunna ge god vård 

innebar att arbetsmiljön utgjorde en stressfaktor. Stress genererade i ångest, enligt 
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informanterna i föreliggande studie, vilket även bekräftas av Casey et al. (2011). I Beck et al. 

(2012) studie, framkom det att beslutet om palliativ vård innebar ökade resurser i form av 

extra personal. Till skillnad mot föreliggande studie, där informanterna menade att det inte 

fanns personalresurser för vård i livets slutskede, de kunde exempelvis inte räkna med att få 

resurser för extra vak och de fick kämpa för att få det. 

 

Författarna till föreliggande studie anser att det ligger stor betydelse i att omvårdnadspersonal, 

har resurser för patientnära omvårdnad eftersom de är närmast patienten i äldreomsorg. När 

omvårdnadspersonal inte har möjlighet att tillgodose patientens behov av exempelvis samtal 

på grund av bristande resurser, leder detta till stress och upplevelse av otillräcklighet, vilket 

påvisas i föreliggande studie. Det främjar inte heller god vårdkvalitet i livets slutskede. 

Tidigare studier har visat att omvårdnadspersonal kan fungera som ett existentiellt stöd genom 

samtal med patienten, detta genom deras närhet till patienten. Finns det ingen möjlighet att 

uppfylla patientens behov av närhet i den omfattning omvårdnadspersonalen önskar kan detta 

leda till känslor av skuld (Dwyer et al., 2009; Åhsberg & Carlsson, 2014).  

 

Växlandet mellan förhållningssätten, i relation till olika patientklientel uppfattade 

informanterna som ansträngande och svårt. Enligt Beck et al. (2015) har omvårdnadspersonal 

beskrivit hur palliativ vård står i kontrast till vård i äldreomsorg. Författarna till föreliggande 

studie konstaterade under arbetets gång, att växlande i olika förhållningssätt inte är något som 

specifikt framkommer i studier gjorda i äldreomsorg. Däremot har det beskrivits i studier från 

akutsjukvård.  Johansson och Lindahl (2012) har beskrivit sjuksköterskors erfarenheter från 

sjukhusavdelningar där palliativ vård gavs sida vid sida med akutsjukvård och arbetet 

upplevdes ofta som svårt. Sjuksköterskor hade både positiva och negativa uppfattningar 

angående detta, den positiva aspekten bestod av en upplevd balans mellan den botande vården 

och den lindrande palliativa vården. Dödens närhet gav sjuksköterskorna en känsla av att livet 

och döden är en naturlig del av livsvärlden. Den negativa aspekten uppfattades vara fysiskt 

och andligt kluven i arbetet mellan de palliativa patienterna och de som drabbats av akut 

sjukdom. De upplevde en känsla av att vara i ”ett tillstånd av ständigt växlande” (Johansson & 

Lindahl, 2012). I föreliggande studie framfördes en upplevelse av att vara splittrad i vården 

mellan patienter på palliativ plats och korttidsplats. Författarna förmodar att, omvårdnad på en 

korttidsavdelning med blandat patientklientel och växlande mellan olika förhållningssätt, mer 

kan liknas vid omvårdnad på en akutvårdsavdelning, än på en avdelning på ett vård- och 

omsorgsboende. Informanterna ansåg vidare att det bästa vore att inte blanda olika 

patientklientel på en och samma avdelning med patienter i livets slutskede. Detta önskemål 

hade även sjuksköterskorna i Johansson och Lindahls (2012) studie, de önskade en separat 

och lugn enhet för palliativ vård. Detta skulle även vara i linje med den kartläggning om 

korttidsvård, som förespråkade mer specialisering och inriktning på exempelvis vård i livets 

slut, i syfte att utveckla korttidsvården (Meinow & Wånell, 2011).  

 

Informanterna i föreliggande studie hade en uppfattning om att det fanns outtalade 

förväntningar från verksamhetens ledning, vilket var relaterat till att de genomgått en 

grundläggande utbildning i palliativ vård. Informanterna upplevde att de förväntades klara av 

exempelvis ökad arbetsbelastning och komplexa omvårdnadssituationer, samt förmåga att 

klara av vak utan extra personal. I en tidigare studie har sjuksköterskor framfört liknande 

uppfattningar. De uttryckte att de inte fick det stöd som behövdes på grund av att chefen hade 
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en övertro på deras kunskaper, eller inte förstod den komplexitet som arbetet på avdelningen 

innebar (Törnqvist et al., 2013). Författarna till föreliggande studie anar att informanterna 

även ställde orimligt höga krav på sig själva, arbetet på korttidsavdelningen var generellt 

förbundet med en högre arbetsbörda och ökad kunskap.  

 

Informanterna i föreliggande studie uttryckte ett behov av stöd och bekräftelse från 

sjuksköterskor som tjänstgjorde tillfälligt på korttidsavdelningen. Korttidsavdelningen hade 

en ansvarig sjuksköterska dagtid, dock var informanternas uppfattning att dialogen med 

sjuksköterskan inte fungerade vi de tillfällen olika sjuksköterskor tjänstgjorde som vikarier. I 

Gustavsson, Fagerberg och Asp (2010) studie framkom vikten utav att omvårdnadspersonalen 

bekräftas av sjuksköterskan som grupp, men även individuellt. Studiens deltagare uppskattade 

även när de fick bekräftelse av sjuksköterskan på att de utfört en god arbetsinsats (Gustavsson 

et al, 2010). Författarna till föreliggande studie anser att ledarskapet är betydelsefullt i 

äldreomsorg, sjuksköterskan ska handleda omvårdnadspersonal för att uppnå trygghet och 

säkerhet i omvårdnaden runt patienten, vilket är speciellt betydelsefullt vid vård i livets 

sluskede. Bristande kommunikation och avsaknad av en dialog med sjuksköterskan kan leda 

till att omvårdnadspersonalen upplever en stor ansvarsbörda, som kan vara svår att hantera. 

Klarare, Lundh-Hagelin, Furst och Fossum (2013) studie visade på vikten av ett tydligt 

ledarskap och att dialog och tilltro mellan olika professioner är en förutsättning för att uppnå 

god vårdkvalitet. 

 

Informanterna saknade även stöd i omvårdnaden från andra professioner som sjukgymnast, 

arbetsterapeut och chefer. Vid vissa tillfällen fick de fatta egna beslut i, vilket informanterna 

uppfattade det som, svåra frågor vilket även Seiger Cronfalk et al. (2015) påvisade i sin 

studie. Vidare uttryckte informanterna att de saknade en gemensam arbetsstruktur vid vård i 

livets slutskede. De hade tidigare arbetat utifrån LCP och uttryckte sin besvikelse över att 

verksamheten slutat med att använda LCP vid vård i livets slutskede. Liknande erfarenheter 

framkom i Nash och Fitzpatrick (2015) resultat, där både omvårdnadspersonal och 

sjuksköterskor hade positiva erfarenheter om standardvårdplaner. Studiens resultat visade att 

vårdpersonalens kunskaper generellt om palliativ vård, medvetenhet om döendeprocessen, 

planering av omvårdnaden och symtomlindring förbättrades. Likaså förbättrades 

kommunikationen mellan kollegor och relationen med närstående blev lättare att hantera 

(Nash & Fitzpatrick, 2015). Författarna till föreliggande studie anser att det gemensamma 

teamarbetet behöver utvecklas vid vård i livets slutskede, i äldreomsorg. I äldreomsorg är det 

omvårdnadspersonal som arbetar närmast patienten, de ansvarar således för en viss del av 

symtomkontroll och uppföljning av exempelvis effekt av administrerat läkemedel. Detta 

fordrar tydliga rutiner och god dialog mellan sjuksköterska och omvårdnadspersonal. 

Teamarbete är en av de fyra hörnstenarna i palliativ vård och är något som behöver förbättras 

i äldreomsorg. Enligt Edberg et al. (2013) kan specialistutbildade sjuksköterskor ha en 

nyckelroll i förbättringsarbete med syfte att utveckla teamarbete. Trots den komplexa 

arbetssituationen uppfattade informanterna sitt arbete som variationsrikt och utvecklande. På 

ett vård- och omsorgsboende med permanenta platser har vården inte det ”akuta” tänket och 

omvårdnaden genomförs i ett lugnare tempo. Författarna till föreliggande studie anser det för 

troligt att den komplexa arbetssituationen med olika patientklientel, paradoxalt kan vara en 

positiv aspekt med att informanterna trots allt trivdes med sitt arbete på avdelningen. 
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Eventuellt kan detta vara förknippat med att kontrasterna framträder mer på en 

korttidsavdelning, genom specifika platser avsedda för olika patientklientel. 

 

Slutsats 

Studien visade omvårdnadspersonalens erfarenheter av att vårda svårt sjuka äldre i livets 

slutskede på en korttidsavdelning, samtidigt med andra patientklientel på avdelningen. 

Erfarenheterna visade att ständiga prioriteringar mellan olika patientklientel medförde att 

omvårdnadspersonalen upplevde känslor av otillräcklighet. Känslor av otillräcklighet var även 

ett skäl till att de inte ansåg sig uppfylla god vård i livets slutskede. Trots detta, visade det sig 

att studiens deltagare trivdes med sitt arbete på korttidsavdelningen. De fann det utmanande 

och intressant och att byta avdelning var inte ett alternativ för någon av deltagarna. Studiens 

resultat visar att det finns behov av att förbättra förutsättningarna för att kunna erbjuda platser 

för svårt sjuka äldre i livets slutskede i äldreomsorg. Detta är en viktig aspekt, utifrån 

möjligheten att kunna tillgodose god palliativ vård enligt gällande nationella riktlinjer. Dock 

är intentionen med att kunna erbjuda platser för svårt sjuka äldre i livets slutskede, värd att 

begrunda.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

Det finns behov av att utveckla palliativ vård och vård i livets slut i äldreomsorg och fortsatta 

studier i ämnet kan bidra till förbättringar inom området. I denna studie framkom det att 

omvårdnadspersonalen påverkades känslomässigt på olika sätt. Det visade sig att känslor av 

exempelvis skam, stress och uppgivenhet var vanliga och att det fanns behov av stöd i att 

vårda äldre i livets slut. Studiens resultat påvisar ett behov av handledning och stöd vid vård i 

livets slut, vilket kan vara vägledande för det fortsatta arbetet i äldreomsorg. Detta kan även 

skapa bättre arbetsförhållanden och en bättre arbetsmiljö för omvårdnadspersonal i 

äldreomsorg. Ett förtydligande av studiens resultat för organisation och ledning i 

äldreomsorg, kan förhoppningsvis bidra till ökad förståelse och insikt i 

omvårdnadspersonalens arbetsmiljö. Önskvärt är, att studiens resultat genom 

omvårdnadspersonalens erfarenheter, kan leda till utveckling och förbättringar med syfte att 

tillgodose god palliativ vård utifrån nationella riktlinjer i äldreomsorg. Författarna anser att 

det finns en intressant infallsvinkel för vidare studier, utifrån anhörigas perspektiv i 

föreliggande studies kontext.    
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Forskningsetiska principer kommer att följas. 

 

 

 

 



 

 

 

Samtycke  

  Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 

 

  Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 

 

Datum Namn 

 

Namnförtydligande 

 

Enhet 
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Till dig som arbetar på korttidsavdelningen på…… 

Vård i livets slutskede är ett område som behöver ständigt utvecklas inom äldreomsorg. Att 

arbeta personcentrerat så att varje person får sina behov tillgodosedda ställer krav på 

omvårdnadspersonalen. På en korttidsavdelning med platser för svårt sjuka äldre ska patienter 

i livets slutskede vårdas utifrån en palliativ värdegrund. Sjuksköterskan har huvudansvaret för 

omvårdnaden men det är omvårdnadspersonalen som är närmast den äldre och utför den nära 

omvårdnaden. Det är viktigt att få insikt i och att förstå omvårdnadspersonalens erfarenheter 

av att arbeta och vårda patienter på en korttidsavdelning med platser avsedda för vård i livets 

slut. Detta, för att få ytterligare vägledning i det fortsatta arbetet med att utveckla vården i 

äldreomsorg och vård i livets slut. Syftet med studien är att beskriva omvårdnadspersonalens 

erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede på en korttidsavdelning. 

  

 

Härmed tillfrågas Du om att delta i denna fokusgruppintervju. Deltagandet i studien är helt 

frivilligt. Du kan även när som helst under studiens gång avbryta Ditt deltagande utan att ange 

anledning, och utan att det medför några negativa konsekvenser.  

Om Du väljer att delta i studien kommer vi att kalla Dig till en fokusgruppintervju vilket 

innebär att Du tillsammans med Dina kollegor diskuterar vården på er arbetsplats. Syftet är att 

få fram rik information inom ämnet, genom individuella och gemensamma upplevelser i form 

av känslor och tankar. Deltagandet i studien kan väcka både positiva och negativa 

reflektioner, och vi diskuterar givetvis dessa med Dig om behovet uppstår. Gruppintervjun 

beräknas ta cirka 1,5-2 timmar. En av oss kommer att vara samtalsledare som leder 

diskussionen utifrån en frågeguide, och den andra kommer att observera. För att möjliggöra 

analys kommer samtalet att spelas in och skriftliga noteringar kommer att föras under 

intervjun.  

Alla personuppgifter kommer att hanteras konfidentiellt; de kodas och förvaras inlåsta tills 

arbetet är godkänt av högskolan. Därefter förstörs de liksom det inspelade materialet. Det Du 

säger under intervjun behandlas så att inga obehöriga kan ta del av det. Valda citat från 

fokusgruppsintervjun kommer att användas som exempel i den färdiga uppsatsen men kan 

inte härledas till just Dig - dock kan de som deltog under fokusgruppsintervjun känna igen det 

som sades. Studien genomförs som ett självständigt arbete på avancerad nivå inom ramen av 

Specialistsjuksköterskeprogrammet palliativ vård (Nina Vernersdotter) och 

Specialistsjuksköterskeprogrammet vård av äldre (Heli Kukkola) på Sophiahemmet Högskola, 

och kommer därmed att publiceras i DiVA som är en gemensam portal på internet för 

studentuppsatser och forskningsrapporter.                                                                             

Ingen ersättning kommer att utgå.  

Du har möjlighet att få ta del av det färdiga arbetet och få det skickat till dig via e-post om Du 

så önskar. Vi kan även komma och presentera arbetet för er på korttidsavdelningen om 

intresse finns. 

 

 

 



 

 

 

Ansvariga för studien 

Nina Vernersdotter (student), Heli Kukkola (student) och Katarina Holmberg (handledare).  

 

 

Har du ytterligare frågor om studien är Du välkommen att kontakta oss: 

 

Nina Vernersdotter 

Tel:   

E-post: nina.vernersdotter@stockholm.se 

Heli Kukkola 

Tel:   

E-post: heli.kukkola@stockholm.se 

 

 

 

 

 

 

 

Informerat samtycke 

Jag har tagit del av informationen i detta brev och har haft möjlighet att ställa kompletterande 

frågor. Jag har fått mina frågor besvarade. Jag samtycker till deltagande i denna studie.  

 

….......................................................                                          …............................................................. 

Ort och datum                                                                       Namnunderskrift deltagare 

                                                                                                 

                                                                                      …..…........................................................ 

                                                                                                    Namnförtydligande 

                                                                                                                          

….......................................................                                           …............................................................. 

Ort och datum                                                                      Namnunderskrift projektansvarig 

          

                                                                                      ............................................................. 

                                                                                                      Namnförtydligande  

 

mailto:nina.vernersdotter@stockholm.se
mailto:heli.kukkola@stockholm.se
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 Beskriv era tankar om omvårdnad på en korttidsavdelning 

 Beskriv vilka kunskaper som är nödvändiga i omvårdnadsarbetet på en 

korttidsavdelning 

 Beskriv era tankar om att vårda patienter i livets slutskede 

 Vilka faktorer påverkar er i omvårdnadsarbetet på avdelningen, när det finns avsedda 

platser för vård i livets slut 

 Beskriv eventuella svårigheter/möjligheter med att arbeta med patienter som har olika 

omvårdnadsbehov, samtidigt som ni ska arbeta utifrån en palliativ värdegrund 

  Hur upplever ni tillgången på stöd från övrig HSL-personal i omvårdnaden på 

avdelningen 

 

 

 

 

För att få ett tydligare sammanhang av svaren, ställs ytterligare frågor i anslutning till 

ovanstående frågor 

 

 Berätta mer om…… 

 På vilket sätt…… 

 Hur tänkte du/ni…. 

 Hur kände du/ni….. 

 Kan du utveckla…. 

 Beskriv upplevelsen av… 


