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SAMMANFATTNING 

Palliativ vård är en vårdform och filosofi med fokus på livskvalitet och symtomlindring. 

Konsensus råder att den palliativa vården bör sättas in i så tidigt skede som möjligt för att ge 

patienter och närstående stöd att orka och förlika sig med situationen. Vilka attityder som 

finns hos vårdgivare har betydelse för om palliativ vård erbjuds. Tillgång till kompetens, 

kulturella aspekter och sociala skillnader har stor betydelse för hur vården utformas. Trenden i 

akutsjukvården är att andra kroniska diagnoser än cancerdiagnoser som länge har varit 

dominerande, förväntas öka. Detta ställer stora kunskapskrav på hälso- och sjukvårdspersonal. 

Alla vårdgivare ska kunna ge grundläggande palliativ vård oavsett vårdform och alla individer 

som är i behov av palliativ vård ska kunna erbjudas den oavsett ålder, diagnos eller bakgrund. 

Trots detta så visar forskningen på att varken vårdgivare, patienter eller deras närstående vet 

innebörden med och förutsättningarna för palliativ vård. Sjuksköterskan är ofta den som är 

närmast patienten och dess närstående och den som ska kunna verka för att organisationen 

och vården runt patienten fungerar. Genom att öka medvetenheten kring palliativ vård kan 

patienter och dess närstående ges en förbättrad livskvalitet den sista tiden i livet. 

 

Syftet med denna enkätstudie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av och 

kunskapsbehov om palliativ vård inom akutsjukvårdens slutenvård.  

 

Metoden som användes var en mixad, en övervägande kvantitativ beskrivande del som 

analyserats med beskrivande statstik samt en mindre kvalitativ del för de fritextfrågor som 

enkäten hade som analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. 

 

Huvudfynden i studien visade att majoriteten (66 %) av sjuksköterskorna upplevde att den 

palliativa vården erbjöds till alla som var i behov av den oavsett diagnos och/eller ålder i sin 

verksamhet. Majoriteten upplevde även att den palliativa vården erbjöds sent (36 %) eller 

mycket sent i förloppet (42 %). För de allra flesta beskrevs den personliga innebörden med 

begreppet ”palliativ vård” vara en vård som syftar till att lindra och förbygga såväl fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella symtom och behov hos människor och dess närstående som 

befinner sig i palliativt skede. Men upplevelsen beskrevs även med att det fanns olikheter och 

ojämlikheter så som vård i för sent skede, brister i symtomhantering och multiprofessionellt 

teamarbete samt kommunikation. Majoriteten av informanterna uttryckte även ett stort behov 

av etisk handledning och fortbildning i palliativ vård för att bättre kunna vårda och stödja 

patienter och dess närstående i palliativ fas. 

 

Slutsatsen kan hänföras till att medvetenheten om palliativ vård i dess rätta begrepp i enighet 

med filosofin och värdegrunden börja sakta men säkert få en plats i akutsjukvården och i 

samhället men att det behövs mer kunskap om den palliativa vården och framför allt mer tid 

till reflektion och handledning till sjuksköterskor som kan stärka sjuksköterskerollen. 

 

 

Nyckelord: Palliativ vård, Sjuksköterska, Kommunikation, Kunskap, Akutsjukvård 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Palliative care is a form of care and philosophy focused on quality of life and symptom relief. 

Consensus recommends that the palliative care should be introduced as early as possible to 

allow patients and close relatives to endure and relate to the situation. What attitudes that 

healthcare providers have, are important for whether palliative care is offered. Access to 

skills, cultural aspects and social differences is of great importance for the way in which care 

is taken. The trend in emergency care is that other chronic diagnoses than cancer diagnoses 

have been dominant for a long time, are expected to increase. This places great knowledge 

requirements on healthcare professionals. All healthcare providers should be able to provide 

basic palliative care regardless of the form of care and all individuals in need of palliative care 

should be offered regardless of age, diagnosis or background. Nevertheless, research shows 

that neither caregivers, patients nor their close associates know the meaning and the 

conditions for palliative care. Nurses is often the closest to the patient and its close relatives 

and the person who can work for the organization and care around the patient. By raising 

awareness about palliative care, patients and their close relatives can be given an improved 

quality of life at the end of their lives. 
 

The purpose of this questionnaire study was to describe the nurse's experience and knowledge 

of palliative care in the field of inpatient care in emergency care. 
 

The method used was mixed with a predominant quantitative descriptive part which was 

analyzed with descriptive statistics and a less qualitative part of the open ended questions that 

was analyzed with a qualitative content analysis. 
 

The main findings in this study showed that the majority (66%) of nurses felt that palliative 

care was offered to all those who needed it regardless of diagnosis and/or age in their 

activities. The majority also experienced that palliative care was offered late (36%) or very 

late in the process (42%). For the vast majority, the personal meaning of the term "palliative 

care" was a care aimed at winding and preventing both physical, mental, social and existential 

symptoms and needs of people and their relatives who are in a palliative phase. However, the 

experience also described that there were differences and inequalities such as care in the late 

stages, shortcomings in symptom management and multi-professional teamwork as well as 

communication. The majority of informants also expressed a great need for ethical guidance 

and continuing education in palliative care in order to better care and support patients and 

their relatives in the palliative phase. 

 

Conclusion can be attributed to the fact that awareness of palliative care in its correct concept, 

in agreement with philosophy and value base, slowly begins to take place in emergency care 

and in society, but it is necessary more knowledge of palliative care and more time for 

reflection and guidance to nurses who can strengthen nursing caring. 

 

 

Keywords: Palliative care, Nurse, Communication, Knowledge, Acute hospital  
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BAKGRUND 

 

Döden och döendet 

 

Människors erfarenheter kring död och döende varierar och många är inte förberedda på mötet 

med död, döende och sorg. Det är i många fall ett tabubelagt område men fakta kvarstår att 

döden är en naturlig del av livet och att vi är dödliga oavsett livssyn. Det är en folkhälsofråga 

då vi alla någon gång påverkas av dödsfall i vår närhet samt av vår egen dödlighet (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2016). Döden är både fascinerande och skrämmande. Individen 

kan gå in den med öppet sinne som en naturlig del av livet likadant som en födelse är. Men 

individen kan också frukta och utmana den. Även ignorera och förneka att den ofrånkomligen 

kommer, för det gör den (Sand & Strang, 2013).  

 

Nära förestående död kan tvinga fram existentiell ångest genom att man oundvikligen tänker 

igenom livet, vad man gjort och inte gjort. Ångest över ett liv som inte blev som man tänkt 

kan infinna sig då individen inser att de resurser denne har inte räcker för att hantera 

situationen (Sand & Strang, 2013). Bristande kontroll över sitt liv och sin kropp ger upphov 

till frustration och vanmakt, framtiden kan därmed bli hotfull. Det kan även finnas positiva 

aspekter att konfronteras med döden genom att individen tvingas göra val och fatta beslut i 

hur denne ska förhålla sig till situationen (Sand & Strang, 2013). Många av de döende är 

patienter i hälso- och sjukvården. Den sista tiden i livet kan trots att många svårigheter kan 

finnas, bli en värdefull tid för den enskilda människan och dennes närstående om vårdgivare 

är lyhörda för den enskilda människans behov (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016; 

Socialstyrelsen, 2013).  

 

Årligen avlider drygt 90 000 människor i vårt land. De allra flesta har en eller flera kroniska 

sjukdomar som leder till döden och majoriteten är över 75 år. Den främsta dödsorsaken var år 

2014, kroniska sjukdomar i hjärta och kärl där hjärtsvikt är främsta orsak samt lungsjukdomar 

där kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är den allra största. Dessa tätt följt av olika 

cancersjukdomar men detta varierar även mellan åldersgrupper. I gruppen 65-69 år är det 

cancersjukdomar som dominerar oavsett kön. Avlidna med olika cancer diagnoser var år 2014 

drygt 23 000. Den vanligaste cancer sjukdomen är bröstcancer för kvinnor och prostatacancer 

för män. Den tredje stora cancergruppen är hudcancer som stadigt ökar. Cancersjukdomar kan 

ha både ett snabbt och långsamt förlopp (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). 

 

Vid äldre åldrar så är det hjärt- och kärlsjukdomar samt lungsjukdomen KOL som dominerar.  

KOL är den sjukdom som ökar allra mest och årligen dör 3 000 människor i sjukdomen. 

Tjugo procent har fått diagnosen men en halv miljon människor beräknas ha sjukdomen. Inom 

tre år kan sjukdomen vara den tredje största i världen. Diagnos ställs ofta sent i 

sjukdomsförloppet som är långt och många patienter lider även av en samsjuklighet av 

hjärtsvikt. År 2014 avled drygt 32 500 personer i hjärt- och kärl sjukdomar där hjärtsvikt är 

det vanligaste tillståndet (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Hjärtsvikt innebär 

nedsatt pumpförmåga hos hjärtat. Att leva med hjärtsvikt beskrivs som att leva i en berg och 

dalbana och kan inskränka mycket på individens livskvalitet med dess komplexa symtombild 

(Brännström,2013). 

 

Dödsfall till följd av yttre skador eller sjukdomar var år 2014 drygt 4 800 och dödsfall till 

följd av stroke var 25 000. Statistiken från Svenska Palliativregistret visar att 8,3 procent av 

strokepatienterna avled under den första veckan medan 16,7 procent avled under den första 
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månaden. Förloppet vid främst stroke men även vid yttre skador kan gå väldigt snabbt och 

skiljer sig till följd från de flesta kroniska diagnosernas förlopp, till exempel vid akut 

traumatisk hjärnskada och hjärnskada orsakad av syrebrist efter hjärtstopp (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2016). 

 

Neurologiska sjukdomar som amyotrofisk lateral skleros (ALS) och multipel skleros (MS) 

som innebär progressivt nedbrytande av muskler, liksom svår njur- och leversvikt samt 

demenssjukdomar. tillräknas även de, de obotliga diagnoserna liksom AIDS. De som avlider 

av dessa sjukdomar är en liten del i jämförelse med de största grupperna (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2016). 

  

Palliativ vård 

 

Palliativ vård är en vårdform och filosofi med fokus på livskvalitet och symtomlindring som 

kan erbjudas oavsett ålder och diagnos till patienter med progressiv obotlig sjukdom, skada 

som inte går att reparera eller till individer som är livets slutskede relaterat till hög ålder. Det 

beräknas vara cirka 80 procent av alla döende i progressiv fas av sin sjukdom som är i behov 

av och kan ha nytta av den palliativa vården i olika omfattning (Socialstyrelsen, 2016 a).  

 

Världsorganisationens (World Health Organization, [WHO], 2002) definition av palliativ vård 

är att den ses som ett förhållningssätt som möjliggör ökad livskvalitet hos patient med 

livshotande progressiv sjukdom samt deras närstående, oavsett patientens ålder eller diagnos 

(WHO, 2002). Främjandet av livskvalitet möjliggörs genom tidig identifikation, lindring och 

prevention av symtom och behov, med hjälp av multiprofessionellt teamarbete. Döendet ses 

som en normal process och inget får varken påskynda eller förlänga döendet. Den palliativa 

vården bejakar livet genom att stödjande insatser av såväl fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella/andliga behov tillgodoses så att patienten så aktivt som möjligt ska kunna leva 

tills döden träder in. De närstående ska också ges stöd genom hela processen samt efter döden 

med stöd i sorgen (WHO, 2002). 

 

Vården kännetecknas av en helhetssyn på människan genom att ge stöd till individen så att 

denne ska kunna leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut. 

Ingen ska ses som färdigbehandlad utan att mål kan skapas och uppfyllas för individen trots 

obotlig sjukdom eller skada (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Vad som ofta 

nämns som innebörden i ”en god död” är att individen ska kunna leva tills döden träder in 

med en bevarad självbild och integritet, rätten till självbestämmande, att kunna bevara sociala 

relationer, att få möjlighet att skapa mening och se sammanhang samt ges möjlighet till en 

god symtomlindring (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012; Socialstyrelsen, 2013). 

Det innebär att god palliativ vård styrs av patientens behov och har i uppgift att svara mot 

dessa (Fitch, Fliedner & O’Connor, 2015; Regionala cancercentrum i samverkan, 2012; 

Socialstyrelsen, 2013). 

Palliativa vårdformer 

 

Det finns olika former av palliativ vård. Allmän palliativ vård innebär den vård som kan ges 

till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och 

kompetens. Detta är den palliativa vård som ska kunna ges av all hälso- och sjukvårdspersonal 

oavsett var de arbetar. Specialiserad palliativ vård ges till patienter med komplexa symtom 

eller vars livssituation medför särskilda behov, och som utförs av ett multiprofessionellt team 

med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård. Den kan ges som konsultvård eller 
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bedrivas som egen vårdform på enheter med specialiserade team, dygnet runt (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2012; Socialstyrelsen, 2013). 

Palliativa faser 

 

Ett vanligt förhållningssätt är att se den palliativa vården i två faser – en inledande tidig fas 

som kan vara lång och som inriktar sig i livsförlängande behandling och främjandet av 

livskvalitet. Den senare avslutande fasen fokuserar mer på symtomlindring och främjandet av 

livskvalitet. Dessa faser kan vara flytande beroende på sjukdomsförlopp, behandling samt 

patientens förmåga att bemästra svårigheter och ta vara på möjligheter (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2012; Socialstyrelsen, 2013).  Den tidiga fasen kan starta när 

patienten får sin diagnos och pågå fram tills det att livsförlängande behandling inte längre 

gagnar patienten, men detta kan varierar utifrån vilken typ av sjukdom eller skada det gäller 

samt patientens unika situation och livssyn (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012; 

Socialstyrelsen, 2013). Sjukdomsspecifik behandling kan dock i vissa fall pågå samtidigt som 

palliativa insatser i symtomlindrande syfte. När patientens livsförlängande behandling inte 

längre ger den effekt som önskas så övergår den palliativa vården i ett slutskede via en så 

kallad brytpunkt. Uttrycket brytpunkt behöver inte enligt Socialstyrelsen (2013) tas så 

specifikt utan övergången till sen palliativ fas kan även den vara flytande och ske under en 

tidsperiod med flera brytpunkter. Det som är specifikt är att döden förväntas inom överskådlig 

framtid (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Det kan dock vara svårt att identifiera dessa faser relaterat till olika sjukdomars komplexitet 

samt oförutsägbarhet (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012; Socialstyrelsen, 2013), 

speciellt hos icke-maligna sjukdomar och påbörja den palliativa vården men konsensus råder 

att vården bör sättas in i så tidigt skede som möjligt för att ge patienter och närstående stöd att 

orka och förlika sig med situationen (Fitch, Fliedner & O’Connor, 2015; Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2012; Roze des Ordons, Sharma, Heyland & You, 2015; 

Shipman et al, 2008; Socialstyrelsen, 2013). Vårdgivare saknade prognosindikatorer som 

lättare kunde identifiera en tidigare tidpunkt att diskutera palliativ vård (Shipman et al., 2008). 

Argumentation för tidig insättning förutsätter dock en medvetenhet om vården och dess 

möjligheter till förbättrad livskvalitet anser Fitch, Fliedner och O’Connor (2015) samt Ziem, 

Farin, Seibel, Becker och Köberish (2016). Många läkare tenderar att tänka traditionellt 

patogent i den palliativa fasen, att inget mer kan göras (Metzger, Norton & Quinn, 2012; 

Visser, Deliens & Houttekier, 2014; Ziem et al., 2016) i stället för ett salutogent synsätt där 

mål kan formuleras och uppfyllas genom att patientens känsla av sammanhang och 

livskvalitet främjas (Milberg, 2013).  

 

Den palliativa vårdens värdegrund 

 

Den svenska palliativa vårdens värdegrund som grundar sig i WHO:s definition (WHO, 2002) 

samt människovärdesprincipen och kan beskrivas i fyra ledord: Närhet, helhet, kunskap och 

empati. Alla individer är av naturen sociala och behöver närhet i olika omfattning utifrån 

såväl välbefinnande som att kunna göra medvetna val, men ingen tros vilja vara ensam vid 

döendeprocessen. Döendet ses som en naturlig process likväl som födelsen. I ledordet närhet 

innefattas även de närstående som även de behöver närhet och stöd (Regionala cancercentrum 

i samverkan, 2012). 

 

Helhet innebär att individen ses som odelbar, både med kropp och själ, där båda delarna 

påverkas av varandra och ingen del ensam ger välbefinnande utan tillsammans. Helhet 
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innebär också främjande av autonomi och självbestämmande genom att patienten och de 

närstående ges möjlighet till att vara delaktig i vården samt att vården bör ges 

multiprofessionellt för att stödja hela individen (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012).   

 

Kunskap innebär att individen ges personligt anpassad information om diagnos och 

behandlingsmöjligheter om denne vill för att ges möjlighet till insikt och förberedelse inför 

döden. Detta ger en känsla av sammanhang. För att kunna ge individen detta behövs en 

gedigen kunskap från vårdgivare och andra aktörer om den palliativa vårdens synsätt där inget 

ses som färdigbehandlat utan att mål kan skapas och uppfyllas. Detta uppnås via möjlighet till 

handledning och fortbildning för vårdgivare (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012; 

2016). 

 

Empati är den palliativa vårdens kärna där vårdgivares och andra aktörers förmåga att känna 

in individens behov och situation i kombination med ett professionellt förhållningssätt, kräver 

stort engagemang. Denna empatiska förmåga kan vara mycket krävande både fysiskt och 

psykiskt men en förutsättning för god palliativ vård. Därför bör möjlighet till handledning och 

fortbildning finnas (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012).  

 

Den palliativa vårdens fyra hörnstenar 

 

Ledorden som lägger grunden för de fyra hörnstenarna som värdegrunden vilar på är: god 

symtomlindring, god kommunikation och relation, multiprofessionellt teamarbete samt ett 

organiserat stöd till närstående (Socialstyrelsen, 2013). Det föreliggande arbetets referensram 

är uppbyggt på den palliativa vårdfilosofin samt arbetssätt och har dessa fyra hörnstenar som 

ram. 

Betydelsen av god symtomlindring 

 

Att främja välbefinnande och att ge god symtomlindring är de absolut viktigaste uppgifterna 

för vårdpersonal vid vård av svårt sjuka och döende människor. Patienten i palliativ fas har 

ofta flera svåra och komplexa symtom samtidigt. Tidig upptäckt, noggrann analys, behandling 

av symtom och utvärdering av behandlingen är därför ytterst angeläget för att förebygga och 

lindra lidande (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012; Socialstyrelsen, 2013). Patienter 

i palliativ vård är därför beroende av att personalen har goda kunskaper om vården för att de 

ska kunna bedöma hela symtombilden i sin helhet för att möta patientens och närståendes 

olika behov av stöd och symtomlindring i så tidigt skede som möjligt (Fitch, Fliedner & 

O’Connor, 2015; Regionala cancercentrum i samverkan, 2012; Socialstyrelsen, 2013). 

 

Smärta vare sig den är fysisk, psykisk, social eller existentiell är en subjektiv upplevelse och 

bör belysas i sin helhet vid symtomhantering då de olika dimensionerna går hand i hand med 

varandra. Dessa dimensioner belyses i palliativ vård som ”den totala smärtan” och kan variera 

mellan individer och sjukdomsförlopp men betydelsen av den kan bero på den enskilda 

individens tidigare erfarenheter. Det är först när alla dimensionerna är hanterade som den 

totala smärtan ges lindring eller får en mening (Henoch, 2013; Reid & Mc Cormark, 2005). 

Inga symtom bör behandlas ensamma, utan ett systematiskt arbetssätt att komma fram till den 

totala lindringen bör användas (Reid & Mc Cormark, 2005). Vårdgivare har en tendens att 

fokusera mer på sjukdomen och de fysiska symtomen än på individen och vad denne själv 

upplever totalt i form av såväl fysiska, psykiska, sociala samt existentiella symtom (Henoch, 

2013; Reid & Mc Cormark, 2005). Existentiell ångest och symtomhantering är knepigt då det 

sällan finns tydliga svar på frågorna som ställs. Psykosocial och existentiell smärta kan t.ex. 
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innebära att känna hopplöshet eller hopp, rädsla för olika förluster, som social förluster, 

identitets och autonomiförluster. Ångestens effekter är kanske den faktor som mest påverkar 

den totala smärtupplevelsen. Rädsla och ångest inför hur det ska bli när behandlingen inte 

hjälper längre eller när andra svåra framtida symtom dyker upp utgör ofta mer lidande än när 

man väl är där (Reid & Mc Cormark, 2005; Sand & Strang, 2013). 

Betydelsen av god kommunikation och relation 

 

Att som vårdgivare känna till individernas förhoppningar, föreställningar och farhågor är av 

största vikt för att kunna främja deras autonomi och integritet. Patienten å andra sidan behöver 

få all den kunskap och information den önskar och behöver för att kunna ta ställning till 

erbjudna behandlingar och vårdåtgärder (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012).  Ziem 

et al. (2016) belyser i sin studie, vårdgivares erfarenheter av att patienter inte har tillräcklig 

information om sin diagnos och behandling eftersom varken sjuksköterskor eller läkare 

diskuterar detta med dem. Det framkom ur en del intervjuer, att många patienter, speciellt 

äldre önskade inget hellre än att bli erbjuden den palliativa vården i stället för livsförlängande 

behandling som de upplevde inskränkte på livskvaliteten (Ziem et al., 2016). 

 

Patientberättelsen i en personcentrerad vård ger både patient och vårdgivare en fördjupad 

kunskap där patienten är expert på sig själv och närstående samt vårdgivare är experter på 

observationer kring patienten. Kunskap fås om individernas önskningar och behov. Genom att 

lyssna, blir både patient och vårdgivare medveten om vilka resurser, motiv och vilja som finns 

i relationen för den fortsatta vården. Att skapa en förtroendefull relation där erfarenheter och 

kunskap byts är en förutsättning för en väl fungerande personcentrerad vård (Carlström, 

Kvarnström & Sandberg, 2013; Ekman & Norberg, 2013; Henoch, 2013; Reid & Mc 

Cormark, 2005). I studien av Tsutsumi, Sekiodo och Tanioka (2014) belyste sjuksköterskor 

vikten av just detta, att finnas där för patienten och deras närstående, att försöka förstå deras 

livsvärld, att inte ge upp i sökandet efter lindring genom att erbjuda komfortabel vård enligt 

deras önskningar så att de kunde få lite livskvalitet sista tiden i livet (Tsutsumi, Sekido & 

Tanioka, 2014). 

 

Att ge stöd och lindring till patient och närstående via en öppen kommunikation är det mest 

fundamentala aspekterna i palliativ vård men kräver tid och engagemang (Reid & Mc 

Cormark, 2005; Tsutsumi, Sekido & Tanioka, 2014). Tiden var den aspekt som många 

vårdgivare ansåg att de inte hade och som inskränkte på relationen och kommunikationen med 

såväl patienter och deras anhöriga men även vårdgivare emellan (Roze des Ordons et al., 

2015). En god kommunikation kräver även god självinsikt som vårdgivare om hur de förhåller 

sig känslomässigt till situationen. Hur bra kommunikationen blir i relationen beror på 

individernas värderingar, attityder och önskningar. Självkänslan och identiteten hos 

individerna kommer fram i interaktion med andra (Reid & Mc Cormark, 2005). Vårdgivares 

brister i kommunikation mellan såväl vårdgivare som patient och dess närstående ansågs 

många gånger bero på deras attityder men även på deras egen osäkerhet och rädsla inför 

samtal med patienter och deras närstående (Visser, Deliens & Houttekier, 2014; Ziem et al., 

2016). 

 

Den palliativa vården förutsätter att alla involverade är införstådda med diagnosen samt dess 

behandling och att vårdens inriktning i sen fas fokuserar på att främja livskvalitet och lindra 

symtom den återstående tiden av livet. Detta kan tydliggöras med ett såkallat brytpunkts eller 

informerande samtal, där vårdens inriktning och mål diskuteras (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2012). 
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Brytpunkts eller informerande samtal har högsta prioritet som utvecklande kvalitetsindikator i 

Socialstyrelsens rekommendationer för god palliativ vård och bör erbjudas mer än en gång då 

det kan förebygga oro och missförstånd, identifiera resurser och behov samt förbättra 

livskvaliteten för patienter och närstående. Inför ett brytpunktsamtal gör ansvarig eller 

tjänstgörande läkare en medicinskt samlad bedömning helst med vårdteamet som stöd om att 

inleda palliativ vård i livets slutskede. Samtalen genomförs sedan med patienten eller/och med 

eventuella närstående om patienten själv vill det (Socialstyrelsen, 2013).  

 

I dessa samtal bör även tjänstgörande sjuksköterska vara med för att följa upp kontinuiteten i 

det fortsatta vårdandet. Det är betydelsefullt för patienter och närstående att samtalet är väl 

förberett, ärligt och realistiskt samt ger tydlig och individuellt anpassad information som 

möjliggör att patienten blir delaktig genom att vårdgivarna lyssnar och bekräftar patientens 

tankar och känslor (Friedrichen, 2013; Roze des Ordons et al. 2015; Socialstyrelsen, 2013). 

Komplexiteten hos kroniska sjukdomar, speciellt icke- maligna, kan leda till att 

brytpunktssamtalet inte äger rum i rätt tid då läkare kan uppleva svårigheter med att diskutera 

vårdens riktning och mål för tidigt då sjukdomsförloppet hos vissa diagnoser under en längre 

tid är oförutsägbart. Detta dilemma ger patienter och närstående svårigheter att vara delaktig i 

vården samt kunna förbereda sig inför den stundande döden (Brännström, 2013; Sand & 

Strang, 2013; Roze des Ordons et al, 2015; Visser, Deliens & Houttekier; Ziem et al., 2016).  

 

Betydelsen av multiprofessionellt teamarbete  

 

Palliativ vård är en helhetsvård. Den inkluderar insatser från flera kompetenser och ofta från 

flera huvudmän, varför samverkan är viktig. Det gäller bland annat gemensam vårdplanering 

och informationsöverföring. Samarbete i multiprofessionella team utgör en central del i 

samverkan mellan olika vårdgivare och är en nödvändig grund för en god palliativ vård. Den 

palliativa vården ska också, i likhet med annan hälso- och sjukvård, i möjligaste mån 

genomföras i samråd med patienten och/eller närstående. För att underlätta planering, 

ansvarsfördelning och samordning mellan olika aktörer behöver hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten utforma sin palliativa vård och omsorg efter de fyra hörnstenarna och ha en 

gemensam utgångspunkt i processen för god palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013).  

 

I studien av Klarare, Lund Hagelin, Furst och Fossum (2013) beskriver sjuksköterskor att de 

ofta saknar adekvata resurser och interventioner från olika professioner speciellt från 

paramedicinare som resulterade i att vården fokuserade mer på att lösa problem än att lindra 

lidande och stödja individen. Paramedicinare så som fysio och arbetsterapeuter, beskrev i sin 

tur att de kände sig ensamma i sin profession och tyckte att de involverades för sent i vården 

av patienten som resulterade i mer lidande för patient och dess närstående (Klarare et al., 

2013). Patienter och närstående efterlyste även de ett bättre samarbete mellan professioner 

inom olika vårdformer för att ge en förståelse för varandras roller (Metzger, Norton & Quinn, 

2012). 

 

Personcentrerad vård är ett partnerskap mellan patient, närstående och vårdgivare där 

patientberättelsen är utgångspunkten. Det är allas ansvar att verka för en öppen 

kommunikation i partnerskapet med ömsesidig respekt för alla inblandade genom att tillvarata 

varandras kunskaper (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013; Ekman & Norberg, 2013 ). 

Genom en samverkan i det multiprofessionella teamet ökar möjligheterna till att uppmuntra 

patienterna att utrycka sina känslor för att skapa och se möjligheterna i stället för hindren 

(Milberg, 2013; Sand, 2013; Mc Intyre & Lugton, 2005). 
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Betydelsen av stödet till närstående 

 

Syftet med stödet till närstående är att förebygga ohälsa hos närstående samt främja deras 

förmåga att hantera svårigheter under vårdtiden och efter dödsfallet (Socialstyrelsen, 2013). I 

studien av Caswell, Pollock, Harwood och Porock (2015) så kände sig närstående icke 

informerad, undanskuffade och hade svårt att hitta någon att fråga, för att få en förståelse för 

vad som hände. De förstod inte vårdgivares ”tecken” på att deras närstående var nära döden, 

så som att avdelningen var öppen för dem när helst de ville eller att deras familjemedlem fick 

ett enkelrum (Caswell et al., 2015). En del sjuksköterskorna i studien klargjorde inte detta då 

det ansågs vara uppenbart. Det framkom också att vårdgivare tycktes ha gjort sin plikt att 

genom att informera en gång om att deras närstående nu var i livets slutskede och att de var i 

sin tur upp till familjen att ta ny kontakt om det behövdes, vilket inte alla gånger uppfattades 

eller accepterades av familjen (Caswell et al., 2015). Enligt WHO:s definition (WHO, 2002) 

ska närstående involveras om patienten är i enighet med detta och ges möjlighet till 

delaktighet i vården av den sjuke. Om möjligheten inte ges kan det försvåra och förlänga 

sörjandeprocessen hos närstående (Sand & Strang, 2013). Att vårda tillsammans med 

vårdgivare kan också vara ett sätt för närstående att få en känsla av sammanhang (Milberg, 

2013). Egentligen är det vårdgivare som är delaktig i patient och närståendes livsvärld och 

vård. Delaktighet och ansvar ger meningsskapande coopingprocesser och trygghet i tillvaron 

belyser Sand (2013).  

 

Akutsjukvården 

 

Trenden är att antalet avlidna på sjukhus minskar, främst äldre människor, till följd för ökat 

antal i hemmet med kommunal hemsjukvård, vård på särskilda boenden eller på 

specialiserade palliativa enheter. De allra flesta vill dö hemma eller på ett tryggt boende med 

specialiserad personal dygnet runt (Palliativregistrets årsrapport, 2015 ). Men fakta kvarstår 

att en tredjedel av alla avlidna dör inom akutsjukvårdens slutenvårdsavdelningar i en miljö 

som är inriktad på botande åtgärder och korta vårdtider, där svårigheter att bygga upp 

relationer och förtroende är ett stort problem (Palliativregistrets årsrapport, 2015; Roze des 

Ordons, 2015). De äldre och de med kognitiv svikt är särskilt utsatta. Palliativregistrets siffror 

(Palliativregistrets årsrapport, 2015) och i studien av Shipman et al. (2008) visar resultat på att 

de äldre oavsett diagnos inte i lika stor utsträckning som yngre har tillgång till de åtgärder 

som tillräknas som grundförutsättning för god palliativ vård i livets slutskede 

(Palliativregistrets årsrapport, 2015; Shipman et al., 2008). Många äldre kommer de sista två 

veckorna i livet dessutom, bli föremål för förflyttningar mellan slutenvård och hemsjukvård 

för att för en del, slutligen avlida på sjukhus (Palliativregistrets årsrapport, 2015).  

 

Det finns brister och stora regionala skillnader i den palliativa vården, som ojämlikheter i vart 

du bor, ålder, kön, kronisk sjukdom, kognitiv svikt och psykisk ohälsa. Vilka attityder som 

finns hos individerna har betydelse för om palliativ vård erbjuds. Tillgång till kompetens, 

kulturella aspekter och sociala skillnader har stor betydelse för hur vården utformas (Fitch, 

Fliedner & O’Connor, 2015; Palliativregistrets årsrapport, 2015; Ternestedt , 2013; Visser, 

Deliens & Houttekier, 2014; Ziem et al., 2016).  Tron finns att det är en vård som bara ges i 

livets slutskede både hos patienter och deras närstående men även hos vårdgivare som just 

därför inte implementerar vården i ett tidigt skede (Brännström, 2013; Metzger, Norton & 

Quinn, 2012; Visser, Deliens & Houttekier, 2014; Ziem et al., 2016; Zimmerman, 2016) 

vilket ger en felaktig bild av begreppet palliativ vård som vårdfilosofi menar Regionala 

cancercentrum i samverkan (2016). 
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Trenden är också att andra kroniska diagnoser än cancerdiagnoser som länge har varit 

dominerande, förväntas öka. Detta ställer stora kunskapskrav på hälso- och sjukvårdspersonal 

om kroniska diagnosers komplexitet och process även i andra vårdformer än i 

cancersjukvården för att tillgodose dessa patienters välbefinnande. Alla vårdgivare ska kunna 

ge grundläggande palliativ vård oavsett vårdform och alla individer som är i behov av 

palliativ vård ska kunna erbjudas den oavsett ålder, diagnos eller bakgrund (Fitch, Fliedner & 

O’Connor, 2015; Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Det kräver en bättre förståelse 

för patientens upplevelse av den palliativa vården på sjukhus menar Shipman et al. (2008) och 

det kräver en ökad medvetenhet om vården samt ett samarbete mellan den specialiserade 

palliativa vården och den allmänna vården (Shipman et al., 2008).  

 

Den medicinska utvecklingen stiger rekordartat och som delvis har satt det ”normala döendet” 

ur spel anser Socialstyrelsen (2013). Den tänjer gränserna för vad som går att göra för den 

obotligt sjuke rent medicinskt. Även om detta är av godhet så kan denna inställning också 

vara förenad med mer lidande istället relaterat till svåra biverkningar av behandlingen. Därför 

är det speciellt viktigt att vården av den obotligt sjuke sker på dennes premisser och med 

delaktighet (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Läkare tenderar att vara mer 

fokuserad på medicinsk behandling än på symtomlindring och har svårigheter att bedöma när 

palliativ behandling ska sättas in relaterat till komplexiteten hos kroniska sjukdomar 

(Brännström, 2013; Milberg, 2013; Visser, Deliens & Houttekier, 2014) samt den tidsbrist en 

del läkare ansåg att de hade (Roze des Ordons, 2015; Visser, Deliens & Houttekier, 2014). En 

del vårdgivare hade uppfattningen att den palliativa vården endast gavs till patienter med 

cancer (Shipman et al., 2008; Ziem et al., 2016) men även en rädsla att mista ”sina” patienter 

fanns då det sågs som ett misslyckande att förlora dem till den palliativa vården (Ziem et al., 

2016). 

 

Sjuksköterskans roll i palliativ omvårdnad inom akutsjukvården 

 

I kompetensbeskrivningen för akutsjukvårdens sjuksköterska beskrivs att sjuksköterskan ska 

förutom att omhänderta akuta tillstånd även med utgångspunkt från särskilda behov och 

ibland komplexa sjukdomstillstånd hos patienter inom specialområdet, leda 

omvårdnadsarbetet och inneha ett hälsoekonomiskt perspektiv (Kompetensbeskrivning 

legitimerad sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård, 2010). Sjuksköterskan intar 

ofta den ledande sammanhållande rollen vilket också är naturligt. Sjuksköterskan beskrivs 

därför ofta som ”spindeln i nätet” (Ekman & Norberg, 2013; Fitch, Fliedner & O’Connor, 

2015; Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013). Sjuksköterskans roll har sedan medeltiden 

integrerats av att ge omvårdnad vid palliativa tillstånd oavsett vårdform. Trots att palliativ 

vård förekommer i alla vårdformer och kräver specifika kunskaper och verktyg så har 

sjuksköterskor varierande grad av kunskaper och medvetenhet om palliativ vård och 

omvårdnad. Detta relaterat till deras varierande grad av kompetens i området och att det 

främst är allmänsjuksköterskor som vårdar patienter i palliativ fas, då specialistkompetensen 

många gånger saknas (Fitch, Fliedner & O’Connor, 2015). I studien av Caswell et al. (2015) 

beskrev allmänsjuksköterskor i akutsjukvården svårigheter att implementera vård i livets 

slutskede i jämförelse med många andra uppgifter som prioriterades först samt att de ansåg 

inte ha de rätta verktygen och att de i allmänhet inte var vana vid att utföra palliativ 

omvårdnad (Caswell et al., 2015; Shipman et al., 2008).  

 

Stor vikt läggs vid att akutsjuksköterskan ansvarar för en väl fungerande kommunikation 

mellan alla parter. Arbetet ska präglas av ett respektfullt teamarbete och samverkan mellan 

olika instanser både inom verksamheten och i samhället. Sjuksköterskan måste vara väl insatt 
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i patientens vårdprocess för att kunna omhänderta både närstående och patient så att de 

erhåller rätt vårdnivå samt ansvara för att patient och närstående delges rätt information 

utifrån deras behov för att de ska kunna ge samtycke om vård och behandling 

(Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård, 

2010). Det mest primära för en sjuksköterska i personcentrad vård är att vara lyhörd och 

lyssna till patientberättelsen men även vara lyhörd för det som inte sägs eller kan uttryckas 

verbalt. Detta ger sjuksköterskan en medvetenhet och uppfattning om individens livsvärld 

(Ekman & Norberg, 2013; Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013; Tsutsumi, Sekido & 

Tanioka, 2014). 

 

I studien av Caswell et al. (2015) så hade sjuksköteskor svårt att få ihop teamet då alla inte 

kunde närvara vid mötena alla gånger, speciellt läkaren. Det blev sjuksköterskans uppgift att 

tillförsäkra att patient fick rätt information och behandling vilket också ansågs vara deras 

ansvar enligt läkare. Sjuksköterskorna var dock inte alltid bekväma med att ta detta ansvar 

även om de ansåg att deras uppgift var att stödja familjen med att förklara vad läkaren sagt, 

mer förståeligt (Caswell et al., 2015). Den patientansvarige sjuksköterskan och resterande 

teamet involveras oftast inte i brytpunktssamtalen (Millic et al., 2015; Sand & Strang, 2013), 

vilket försvårar omvårdnaden samt stödjande insatser för närstående. Detta kan leda till att 

autonomin hos patienten hotas samt att symtomlindringen försvåras för patienter och stödet 

till närstående i värsta fall delvis uteblir (Sand & Strang, 2013).  

 

Att vara närvarande i relationen och spendera tid kontinuerligt med patienter och deras 

närstående ansågs vara ett effektivt sätt till en smidigare övergång till palliativ vård beskrev 

sjuksköterskor med varierande grad av kompetens, i Kirby, Broom och Goods (2014) studie. 

De sågs sig själva vara priviligerade och idealt placerade via den patientnära relationen samt 

primärt ansvariga över patientens och de närståendes välmående i stödjandet av att förstå 

situationen. Det var dock utmanande och tidsödande att skapa denna relation med patienter i 

palliativ fas relaterat till det dagliga ansvaret över andra sjuksköterskeuppgifter och vårdandet 

av kurativt behandlingsbara patienter på samma enhet samt den höga arbetsbördan. Vilket 

också påverkade hur aktivt de diskuterade med och involverade läkare (Kirby, Broom & 

Good, 2014). Sjuksköterskan har en viktig roll att hjälpa patienter och närstående hitta 

coopingstrategier, lösa problem samt lindra symtom och behov för att mildra transitionen de 

befinner sig i (Fitch, Fliedner & O’Connor, 2015; Mc Intyre & Lugton, 2005; Milberg, 2013; 

Sand, 2013; Tsutsumi, Sekido & Tanioka, 2014). 

 

Sjuksköterskan ska även verka för att ständig utvärdering av omvårdnaden efterföljs för att 

säkra patientsäkerheten och initiera till förbättringsarbete. Även kunna var med och leda 

sjukvårdens utveckling och styrning samt kritiskt förhålla sig till ny kunskap inom 

akutsjukvård och närliggande kunskapsområden (Fitch, Fliedner & O’Connor, 2015; 

Johansson & Wallin, 2013; Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med 

specialisering inom akutsjukvård, 2010). För att kunna göra individuella bedömningar av 

patienter utifrån vetenskaplig grund behövs ett eget handlande inom det egna 

kompetensområdet men även ett reflekterande arbetssätt (Fitch, Fliedner & O’Connor, 2015; 

Johansson & Wallin, 2013). Att våga och orka prata om svåra existentiella frågor kräver mod 

och god självinsikt som sjuksköterska. En ökad medvetenhet om sig själv inger trygghet i 

mötet och kan vara till stor hjälp i att förstå andra. Vetskapen var man själv står i det 

existentiella rummet och vilka värderingar som finns påverkar förhållningssättet hos 

sjuksköterskan (Sand & Strang, 2013).  
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Betydelsen av handledning och fortbildning 

 

Handledning och fortbildning rekommenderas starkt av Socialstyrelsen (2013) och utgör en 

viktig del i palliativ vård och kan hjälpa personal att utveckla strategier för att möta och 

hantera de känslor som arbetet för med sig. Det ger en tryggare och säkrare personal som 

bättre kan ge stöd åt patienter och närstående. Kompetens och utbildning ses som 

förutsättning för vårdens kvalitet och människor i livets slutskede är beroende av att 

personalen har tillräckliga kunskaper i palliativ vård, för att kunna möta patienternas 

varierande behov av symtomlindring och stöd (Socialstyrelsen, 2013). Att öka kunskapen och 

medvetenheten om den palliativa vårdens synsätt och värdegrund där mål kan formuleras och 

uppfyllas har hög prioritet hos Socialstyrelsens utveckling av kvalitetsindikatorer samt i 

kunskapsstödet om god palliativ vård (2013). Detta för att ge såväl patienter och närstående 

det stöd och förbättrade möjligheter till att bemästra de svårigheter och utmaningar som en 

kronisk diagnos eller skada kan medföra. Kunskap om den palliativa vården ger även 

vårdgivare förbättrade möjligheter till att vårda på ett adekvat sätt samt stärker självkänslan 

(Socialstyrelsen, 2013; Regionala cancercentrum i samverkan, 2016).  

 

Problemformulering 

 

I Sverige dör drygt 90 000 personer varje år. Enligt Palliativregistret så avlider omkring en 

tredje del inom akutsjukvårdens slutenvård. Majoriteten av de som lider av kroniska 

sjukdomar och främst när tillståndet avancerar, beräknas vara i behov av palliativ vård i olika 

omfattning och vården ska kunna erbjudas till alla oavsett ålder, diagnos och vårdform.  

De allra flesta som vårdas i så väl akutsjukvården, hemsjukvården som i primärvården har en 

eller flera kroniska sjukdomar och många av dem behöver sjukhusvård av och till relaterat till 

den komplexitet som dessa diagnoser medför. Akutsjukvården har idag förbättrade 

möjligheter till att behandla svåra sjukdomstillstånd och vården har blivit mer specialiserad 

och kan ge många patienter en ökad livsförlängning. Även om detta är av godhet så kan detta 

också vara förenat med mer lidande istället relaterat till exempelvis svåra biverkningar av 

behandlingen. Genom att erbjuda palliativ vård i ett tidigare skede som stöd till patient och 

närstående genom hela sjukdoms och sorgeprocessen kan lidande förebyggas samt 

livskvaliteten främjas den återstående tiden av livet. All hälso- och sjukvårdspersonal ska 

kunna ge grundläggande palliativ vård oavsett var de arbetar. Trots detta så visar forskningen 

på att varken vårdgivare, patienter eller deras närstående vet innebörden med och 

förutsättningarna för palliativ vård. Sjuksköterskan är ofta den som är närmast patienten och 

dess närstående och den som ska kunna verka för att organisationen och vården runt patienten 

fungerar. Sjuksköterskan ska kunna initiera till förbättringsarbete i omvårdnaden och kan vara 

den som sprider kunskap kring palliativ vårdfilosofi. För att kunna göra detta krävs att 

sjuksköterskan själv får ta del av kunskapen och få möjligheter till handledning som stärker 

vårdgivarrollen. Genom att belysa sjuksköterskans perspektiv av palliativ vård inom 

akutsjukvårdens slutenvård kan kunskapsluckor och behov identifieras. 
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SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av och kunskapsbehov om 

palliativ vård inom akutsjukvårdens slutenvård. 

METOD 

 

Ansats   

 

En övervägande kvantitativ deduktiv ansats har använts tillsammans med en mindre kvalitativ 

förklarande del i denna enkätstudie (Polit & Beck, 2016). 

 

Design 

 

En mixad icke experimentell design har använts med en övervägande kvantitativ beskrivande 

del som syftade till att beskriva, observera och dokumentera situationen som sjuksköterskorna 

upplevde. Den teoretiska referensram författaren har använt är den palliativa vårdens 

grundläggande filosofi och arbetssätt som har fungerat som teoretisk utgångspunkt och varit 

ett ledande stöd i studiens utformning och analys. Den kvantitativa designen användes till de 

demografiska och strukturerade slutna frågorna i den studiespecifika enkät som användes och 

formulerades utifrån studiens syfte samt arbetets referensram och utgick ifrån de fyra 

hörnstenarna. För att öka validiteten samt ge en djupare förståelse för informanternas 

erfarenheter och kunskapsbehov användes även en kvalitativ design för att så 

förutsättningslöst som möjligt beskriva problemområdet. Denna design syftade till att besvara 

de kvalitativa fritextfrågorna som formulerades även de utifrån studiens syfte och arbetets 

referensram. En mixad design kan vara av fördel för att få djupare förståelse av ett fenomen 

(Lantz, 2014; Polit & Beck, 2016).  

 

Urval och genomförande 

 

Urvalet bestod av en urvalsram i populationen hos sjuksköterskor inom akutsjukvårdens 

slutenvårdsavdelningar på ett medelstort sjukhus i mellersta Sverige. Populationen 

uppskattades till cirka 150 sjuksköterskor. Vårdavdelningar med inriktning inom intensivvård, 

gynekologi, kirurgi, ortopedi samt medicin där medicin var uppdelat i intern medicin och 

hjärtsjukvård på aktuellt sjukhus var tänkt att ingå i studien då palliativ vård kan bedrivas 

inom alla områden fast i olika omfattning. Ett informations brev med förfrågan och 

inhämtande av samtycke om att få genomföra studien skickades till de sex 

verksamhetscheferna. En påminnelse skickades ut efter tre veckor via e-post till samtliga 

verksamhetscheferna samt med en önskan om ändring i genomförande av enkät. Från utskick 

och inhämtande via e-post som var den ursprungliga insamlingsmetoden, till personligt 

utskick och inhämtande av författaren. Tre gav positivt gensvar på detta, två verksamheter 

avböjde och en gav aldrig något svar. De tre vårdavdelningarna som ingick i studien hade 

mellan 20-37 sjuksköterskor per avdelning. Ett bekvämlighetsurval gjordes därefter i form av 

att alla sjuksköterskor på de berörda vårdavdelningarna blev inbjudna till studien via ett 

informationsbrev (Bilaga 1) om samtycke enligt de etiska övervägandena och information om 

studiens bakgrund, syfte samt den risk och nyttoanalys som författaren gjort. 
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Inklusions och exklusionskriterier 

 

Inklusionskriterierna var, sjuksköterska som arbetade inom akutsjukvårdens slutenvård på 

aktuellt sjukhus. Sjuksköterska inom akutverksamheterna förlossningsvård, psykiatrisk vård 

samt vård av barn på aktuellt sjukhus exkluderas i studien. 

 

Insamlingsmetod 

 

Enkät 

 

Den studiespecifika enkät som låg till grund för föreliggande arbete och som har utformats 

utifrån den palliativa vårdens filosofi och arbetssätt, har konstruerats av författaren. Denne var 

fullt medveten om att det kan vara svårt att konstruera frågorna så att det passar syftet, att de 

inte blir för långa och de inte svävar ut. Därför gjordes först en pilotstudie i enighet med de 

rekommendationer som litteraturen gav (Lantz, 2014; Polit & Beck, 2016) med några 

sjuksköterskor inom hemsjukvården för att få svar på om frågorna höll och svarade på syftet. 

Informanterna i pilotstudien gav inga indikationer på att frågorna var antingen för många eller 

var för svåra att förstå. De tyckte att de svarade mot syftet bra och hade inga egna förslag på 

andra frågor.  

 

Pilotstudien gav dock författaren indikationer på att några frågor behövde justeras genom att 

omformulera en del frågor (Bilaga 2). Utvecklingen av enkäten beskrivs med citationstecken 

på de delar som ändrats och berörde områden så som i vilken omfattning mötet med patienter 

i palliativ fas skedde, där palliativ vård ”skulle kunna ses” som aktuell i stället för 

ursprungliga ” kan ses som aktuell” samt vilka erfarenheter informanterna hade av när den 

palliativa vården ”oftast” erbjöds och om den erbjöds till alla som ”är i behov av den”. 

Författaren lade till ”oftast” i några frågor för att förtydliga frågorna ytterligare samt markera 

att bara ett svarsalternativt var valbart.  I området symtomlindring lades ”ålder” till för att 

följa definitionen av palliativ vård (WHO, 2002) samt som ett förtydligande av frågan. I 

området om närstående erbjöds stöd för att undvika ohälsa så ändrades svarsalternativen ”ja, 

verksamheten erbjuder även efterlevande samtal” samt ja, men verksamheten erbjuder inte 

efterlevande samtal” ifrån den ursprungliga formuleringen” ja, även efter patientens död” 

samt ” ja, men inte efter patientens död”. I det området fanns även en rad för ”utveckla gärna” 

som togs bort helt. Möjligheten att utveckla frågorna i fritext användes i mycket liten 

omfattning i pilotstudien.  Därför togs ”gärna” bort i alla utvecklingsalternativen och 

alternativen omformulerades med till exempel ” om du upplever olikheter: utveckla dessa 

här” i stället för ” utveckla gärna din syn på olikheter”. I området om multiprofessionellt team 

arbete omformulerades den öppna utvecklingsmöjligheten till ” utveckla hur du upplever 

samarbetet” istället för ursprungsformuleringen att” utveckla med vilka professioner som 

ingår i teamet” då författaren ansåg att det var mer betydelsefullt att få reda på hur samarbetet 

upplevdes samt att professionerna skulle nog beskrivas ändå. I området om verksamheten 

erbjöd handledning så lades svarsalternativet ”ibland” till för att öka möjligheterna och 

representativitet i alternativ (Polit & Beck, 2016). Den slutgiltiga studiespecifika enkäten som 

utvecklades enligt ovan nämnda delar (Se bilaga 2) användes i föreliggande studie.  De slutna 

frågorna var tolv till antalet och flesta hade mellan fyra till sex svarsalternativ med varierande 

fokus som till exempel: ja oftast, nej, sällan, ibland och vet inte. Eller varje dag, flera gånger i 

veckan, någon/några gånger i veckan, någon/ några gånger i månaden, sällan och vet inte. 

Fyra av dem hade även en öppen rad för ”Utveckla”. Tre öppna fritextfrågor fanns som gav 

informanterna möjlighet till att beskriva egna tankar, erfarenheter och funderingar samt en 
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avslutande fråga med övriga synpunkter. Informanterna kunde även frivilligt fylla i e- 

postadress för eventuella uppföljande frågor från författaren (Se bilaga 2). 

 

Inbjudan till studien (Bilaga 1) med de etiska övervägandena(Codex, regler och riktlinjer för 

forskning, 2016; Lantz, 2014; Polit & Beck, 2016) gavs personligen ut av författaren under 

april månad 2017 till de berörda sjuksköterskorna på respektive avdelning på aktuellt sjukhus, 

och den studiespecifika enkät som låg till grund för arbetet, följde med som bilaga (Bilaga 2)  

Samtycke gavs då informanten svarade på enkäten (Lantz, 2014). Efter tre veckor gav 

författaren påminnelse till verksamhetscheferna via mejl att ge påminnelser till sina 

medarbetare att besvara enkäten. Även de berörda sjuksköterskorna fick muntligen 

påminnelser av författaren vid besök på avdelningarna. Enkäten inhämtades efter fem veckor 

på respektive vårdavdelning av författaren. 

 

Analysmetod 

 

Bearbetning och statistisk analys av numeriska data är en fördelaktig analysmetod för att 

organisera och kommunicera dessa data (Polit & Beck, 2016). Detta gjordes av författaren 

manuellt med hjälp av Microsoftprogrammet Excel och presenteras med beskrivande statistik 

i tabeller med antal (n) och procent (%) samt i löpande text för den kvantitativa delen.  

Procentberäkningen i resultatet har avrundats till närmast heltal. Ett internt bortfall i studien 

föll ut med en enkät som uteslöts då analysen inte kunde göras. Anledningen till detta var att 

informanten inte hade fullföljt enkäten utan bara besvarat några frågor. Demografiska data 

analyserades efter kön och åldersgrupp samt hur många år i yrket informanterna hade. År i 

yrket delades även in efter åldersgrupp där åldergruppen 40-49 delades upp i < >11 år i yrket. 

Data av hur många år i yrket informanterna hade, analyserades från noll till tre månader av de 

som arbetat kortast till den som arbetat i yrket längst. För de som arbetat bara tre månader 

avrundades talet nedåt till noll år. De som uppgav att de hunnit med ett och ett halvt 

respektive två och ett halvt år avrundades dessa år uppåt. Analysen av demografiska data 

omfattade även om informanterna hade någon utbildning i palliativ vård, där 

ålderskategorierna analyserades än en gång men där analyserades inte ålderspannet min-max 

som för ålderskategorierna för år i yrket. En del frågor hade bortfall där informanterna 

antingen inte svarat på svarsalternativen utan skrivit i kanten med eget alternativ eller inte 

svarat alls. Dessa presenteras i tabellerna som ”ej svarat på svarsalternativ” eller ”ej svarat” 

och beräknades inte in i totalsumman. En fråga som var tänkt som kvalitativ var uppföljande 

fråga” vilka är med i samtalen och varför” till frågan ”när erbjuds oftast brytpunkts eller 

informerande samtal med patienter i palliativ fas i din verksamhet”. Denna delades upp i 

analysen med numeriska data av vilka som var med presenterad i tabell och svaren för varför 

presenteras i den kvalitativa delen. 

 

I den mindre kvalitativa delen har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys i enighet med 

Graneheim och Lundmans (2004) metod med beskrivandet och tolkning av innehåll med 

manifest analys av meningsbärande enheter, kondensering, koder och kategorier som innebär 

vad texten förmedlar (Graneheim & Lundman, 2004). En meningsenhet kan vara enstaka ord 

eller meningar som är relaterade till varandra i kontexten. Kondenseringen syftar till att korta 

ned den meningsbärande enheten utan att förlora det betydande innehållet. Den kan även 

hjälpa forskaren att sätta sina koder, kategorier och teman med en djupare förståelse. Koder 

kan hänföras och tilldelas till olika fenomen, händelser eller känslor och bör förstås relaterat 

till kontexten. Underkategorier och kategorier delar in meningsenheterna i olika fack. 

Analysen gjordes med hjälp av att den ursprungliga texten skrevs in i en tabell som gjordes i 

Microsofts program Word där meningsenheter, kondensering, kodning och kategorisering 
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kunde göras. Författaren skrev ut tabellerna och de olika koderna, underkategorierna och 

kategorierna färgmarkerades med olika färger och sammanfördes till de med likadant 

innehåll.  (Graneheim & Lundman, 2004). Exempel på tolkning, kondensering samt analys av 

koder och kategorier presenteras i Matris 1: 

 

Matris 1: Exempel på analysprocessen  

 

 
 

Förförståelse 

 

Egna erfarenheter och förståelse av ett ämne/fenomen kan påverka forskningsresultat. Därför 

behöver dessa redovisas för att studien ska nå tillförlitlighet hos läsaren (Graneheim & 

Lundman, 2004;Polit & Beck, 2016). Författaren till föreliggande arbete har viss förförståelse 

av akutsjukvårdens arbetssätt och attityd då författaren själv har arbetat inom detta område. 

Ursprunglig 

text/Meningsenhet 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenseri

ng 

Kod Underkateg

ori 

Kategori 

Mycket fokus och bra 

rutiner för de med 

cancerdiagnoser, sämre 

för dem med t.ex. 

hjärtsvikt 

..fokus och bra 

rutiner för de med 

cancerdiagnoser, 

sämre för de med 

t.ex. hjärtsvikt 

Sämre för 

icke maligna 

diagnoser 

Känsla av 

sämre vård 

för icke 

maligna 

diagnoser 

 

 

Sämre 

rutiner för 

icke maligna 

diagnoser 

 

Ojämlik 

vård 

Inte om man menar en 

god professionell 

palliativ vård. Det 

händer att vi måste 

skicka terminala 

patienter till annan 

vårdavdelning akut. 

Det blir ofta ej bra. I 

allra värsta fall dör en 

patient ensam på sitt 

avdelningsrum 

 

 

Inte om man 

menar en god 

professionell 

palliativ vård, 

skicka terminala 

patienter till 

annan 

vårdavdelning.  

Blir ofta ej bra. I 

värsta fall dör 

patienten ensam. 

Inte om 

döende 

patienter 

skickas akut 

till 

vårdavdelni

ng. Risk att 

patienten 

dör ensam 

Känsla av 

ovärdig 

vård Brister i 

samarbete 

Vikten av 

bra 

kommuni

kation och 

relation 

Att ge patient 

smärtlindring, trygghet 

och att finnas vid 

patientens sida, 

 stilla samtalsbehov, 

uppfylla patientens 

önskemål. 

Anhörigstöd!   

Att ge patient 

smärtlindring, 

trygghet..finnas 

vid patientens 

sida, stilla 

samtalsbehov, 

uppfylla..önskemå

l. Anhörigstöd! 

Att lindra 

symtom och 

behov.  Inge 

trygghet och 

uppfylla 

önskemål 

både för 

patient och 

anhörig 

Inge 

trygghet 

Vara 

patientens 

advokat 

Att 

tillgodose 

behov, 

vårda, 

lindra, 

stödja 

Ibland upplever jag att 

olika personalgrupper 

tycker och bedömer 

olika 

 

Ibland upplever 

jag att olika 

personalgrupper 

tycker och 

bedömer olika 

 

upplever att 

olika 

personalgru

pper tycker 

och 

bedömer 

olika 

 

Upplevelse 

av olikheter 

professione

r emellan 

  Olikheter 

inom och 

mellan 

professioner 

Skillnader 

relaterat 

till 

kompeten

s och 

attityd 
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För att resultatet ska påverkas i så liten utsträckning som möjligt har författaren kontinuerligt 

kritiskt reflekterat över detta. 

 

Etiska överväganden 

 

Det centrala i forskningsetiken är den vinst och riskanalys som behöver göras innan, under 

och efter studiens genomförande som kommer informanterna och patienterna till gagn. Denna 

analys behöver göras både utifrån studiens syfte, organisationsmässigt såväl som 

kostnadseffektivitetsmässigt men främst utifrån informanternas hälsa, fysisk såväl som 

psykisk (SBU, etiska aspekter på åtgärder inom hälso- och sjukvården, 2014). Då inga 

känsliga person eller patientuppgifter ingick i denna studie och den har genomförts inom 

ramen för högskoleutbildning så behövdes ingen etikrådsansökan göras (Codex, regler och 

riktlinjer för forskning, 2016). Men att det kunde väcka känslor och frågor hos informanten, 

var författaren medveten om och informerade om detta i forskningspersonbrevet (Bilaga 1). 

Grundregeln i forskningsetiken är att minimera risk och maximera nyttan, visa rättvisa och 

respekt för informanternas värdighet och integritet. Därför har de informerats om studien syfte 

och vilka risker samt vilka eventuella vinster som kan komma fram. Sjuksköterskorna kunde 

själv bestämma över deltagande i studien samt informerades om att rätten att kliva ur när som 

helst under studiens gång fanns, utan att behöva ange orsak.  De erbjöds största anonymitet 

samt respekt vilket innebär att namn samt arbetsplats inte redovisas i studien samt att de 

frivilligt kunde bestämma om de ville uppge namn och e-postadress. De har informerats om 

att alla uppgifter rörande dem har endast använts för denna studies ändamål samt att det 

materialet som inhämtas genom enkäten sparats i kodlåst dator hos författaren tills studien är 

avslutad för att sedan förstöras. Författaren till föreliggande arbete har även informerat om att 

möjlighet till återkoppling av studien kommer att finnas. Ett informerat skriftlig samtycke från 

verksamhetschef utifrån klinisk verksamhet behövdes och har inhämtas. Samtycke från 

informanten gavs då denne svarade på enkäten. Studien syftade till att minimera den risk som 

kan finnas att patienter och dess närstående inte erbjuds den vård de är berättigad till och 

maximera nytta i syfte av att medvetengöra den palliativa vårdens möjligheter till ökad 

livskvalitet och förbättrad symtomlindring för patient i palliativ fas. Genom att beskriva 

sjuksköterskor erfarenheter av och kunskapsbehov om palliativ vård inom akutsjukvårdens 

slutenvård, kan eventuella interventioner skapas för att öka kunskapen och medvetenheten om 

palliativ vård. 

RESULTAT 

Kvantitativ analys: 

 

Resultatet baseras på 36 fullföljda enkäter (43,5 %) av 83 utskickade. Demografiska data 

presenteras i tabell 1.  Av de som svarade var 97 % procent kvinnor. Åldern 20-29 var mest 

representativ med elva sjuksköterskor tätt följd av åldersgruppen 40-49 år. Frågan: Hur 

många år i yrket har du? resulterade i ett brett spann med 24 kategorier och delades in efter 

åldersgrupp (Tabell 1). Majoriteten (56 %) hade arbetat mindre än elva år som sjuksköterska 

och mest representativa var åldersgrupperna 20-29 samt 30-39 år. Åldersspannet på år i yrket 

var från noll till fyrtioett år (min-max). 
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Tabell 1: Demografiska data av kön, åldersgrupp, år i yrket samt utbildning i palliativ vård 

                                             
Kön n (%)  År i yrket 

(min-

max) 

     

Man 1 (3)  (32)      

Kvinna 35 (97)  (0-41)      

          

Åldersgrupp           

20-29 11 (31)  (0-5)      

30-39 6 (17)  (0-10)      

40-49 3 (8)       (4-8)      

40-49 7 (19)  (11-26)      

50-59 6 (17)  (17-32)      

60< 3 (8)  (23-41)      

Total  36 (100)        

          

Utbildning i 

palliativ vård 

  Flera 

svars

alter

nativ 

(%)  

 Ålders 

grupp 

20-29  

n (%) 

Ålders 

grupp 

30-39 

        (%) 

Ålders 

grupp 

40-49 

(%) 

Åldes 

grup

p 

50-59 

(%) 

Ålders 

grupp 

60> 

(%) 

Nej 15 (42)  (0-26)   4 (11)    4 (11)  4 (11)   3 (9)  

Ja, i grundutb 15 (42) 2(6) (0-32)   7 (19)    1 (3)  5 (14)   2 (6)  

Ja, en eller flera 

kortare 

kurser/föreläs 

6 (17) 2(6) (8-41)     3 (9) 1 (3) 2 (6) 

Inom specialistutb 2 (6)  (10-23)  1 (3)   1 (3) 

 

 

På frågan om informanterna hade någon utbildning/fortbildning inom palliativ vård där flera 

svarsalternativ kunde väljas, blev resultatet (Tabell 1) att 42 procent inte hade någon 

utbildning i palliativ vård och lika många hade fått det i sin grundutbildning. Två av 

informanterna som fått utbildning i palliativ vård i sin grundutbildning hade även en eller 

flera kortare kurser/föreläsningar medan fyra sjuksköterskor som inte fått utbildningen i sin 

grundutbildning uppgav att de hade kortare kurser/föreläsningar i palliativ vård. Två 

sjuksköterskor hade fått utbildning i palliativ vård i sin specialistutbildning. De informanter 

som inte hade någon utbildning i palliativ vård fanns i nästan alla åldersgrupperna och 

presenteras i åldersgrupp under kolumnen för utbildning i palliativ vård i tabell ett. De som 

fått utbildning i palliativ vård i grundutbildningen så var åldersgruppen 20-29 år 

överrepresenterad.  De som bara hade gått kortare kurser/föreläsningar var de äldre åldrarna 

överrepresenterad med många år i yrket. De fokus de kortare kurserna/föreläsningarna hade 

beskrevs av de sex informanterna så som allmän kunskap om palliativ vård och att palliativ 

vård inte innebär att inte göra något, att föreläsningar och fortbildning fokuserade på 

bemötande, kommunikation, smärt och symtomlindring samt sjukdomslära. 

 

Upplevelse av palliativ vård i akutsjukvårdens slutenvård 

 

Majoriteten av sjuksköterskorna, drygt 66 procent upplevde att den palliativa vården erbjöds 

till alla som var i behov av den oavsett diagnos och/eller ålder i sin verksamhet medan 25 

procent av informanterna inte upplevde att alla behövande blev erbjudna vården. Tre 

informanter uppgav svarsalternativet vet ej.  
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När skulle palliativ vård kunna vara befogat? 

 

Omfattningen informanterna mötte patienter med obotlig livshotande sjukdom där palliativ 

vård skulle kunna ses som aktuell i sin verksamhet (tabell 2) beskrevs av de flesta 

sjuksköterskorna som någon gång i veckan (50 %) följt av någon gång i månaden för 33 

procent. Upplevelsen av när den palliativa vården för dessa patienter erbjöds, beskrevs av de 

flesta (42 %) (Tabell 2) som i livets slutskede och sent i sjukdomsförloppet av 36 procent.  En 

informant svarade aldrig på frågan och en svarade både i tidigt skede och i livets slutskede. 

Två informanter angav både sent i sjukdomsförloppet och i livets slutskede i sina svar. Därför 

presenteras procentdata i tabell två för när den palliativa vården oftast erbjöds som 108/100. 

Två informanter hade inte svarat på de svarsalternativen som fanns. De beskrev istället att det 

var varierande beroende på orsak till vården och att om patienten redan var i palliativt skede 

med t.ex. en kronisk diagnos så vårdades denne inte på hens avdelning. 

 

Tabell 2: Beskrivning av i vilken omfattning informanterna mötte patienter i palliativ fas där palliativ vård 

skulle kunna vara befogat samt när den palliativa vården oftast erbjöds.  

 

I vilken omfattning möter du patienter med obotlig livshotande sjukdom där 

palliativ vård skulle kunna ses som aktuell?     n 

 

     (%) 

Varje dag      5 

  

     (14) 

Någon gång i veckan    18      (50) 

Någon gång i mån    12      (33) 

Sälla/aldrig      1       (3) 

Vet inte 

 

 

Summa n(%)    36    (100) 

  

 

När erbjuds oftast den palliativa vården för dessa patienter? 

 

 

Tidigt i sjukdomsförloppet       6 

 

    (18) 

Sent i sjukdomsförloppet                                  12     (36) 

Vid livets slutskede                                          14     (42) 

Vet inte       4     (12) 

Ej svarat        3      (9) 

Summa n, (%)      36 (108/100) 

 

Fotnot: Summan av antal (n) 36 för kolumnen: När erbjuds oftast den palliativa vården för dessa patienter? är 

det faktiska antalet som svarat på svarsalternativen trots att tre inte svarat och (108/100) är den faktiska 

procentsats relaterat till de olika flersvarsalternativen som analyserades. 

 

Medvetenhet av diagnos 

 

De allra flesta av sjuksköterskorna (54 %) upplevde att patienten hade vetskap om sin 

obotliga diagnos och att den leder till döden (Tabell 3). Två av sjuksköterskorna visste inte 

om patienten hade vetskap om sin diagnos. Detta förklarades av sjuksköterskorna som svarat 

sällan, nej, vet inte eller inte svarat alls, upplevde att patienten ofta inte var vid medvetande 

och kunde svara för sig, när de träffade dem. Om närstående hade vetskap om att patientens 

obotliga diagnos leder till döden, upplevde majoriteten (61 %) av sjuksköterskorna att 

närstående hade det (Tabell 3). En informant svarade på båda alternativen ja, oftast samt 

ibland. Därav presenteras data i tabell tre som 37/36 och (103/100). 
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Tabell 3: Beskrivning av patientens respektive närståendes vetskap om obotlig diagnos 

 

Fotnot: Antal (n) 37/36 samt procentsats (103/100) för kolumnen: Närståendes vetskap om patientens obotliga 

diagnos, förklaras av att en informant svarat på båda alternativen: ja oftast samt ibland 

Palliativa faser 

 

Resultatet för frågorna: Hur ofta vårdar du patienter i tidig palliativ fas respektive Hur ofta 

vårdar du patienter i sen palliativ fas samt i livets slutskede varierade (Tabell 4). Majoriteten 

(29 %) respektive 38 procent av sjuksköterskorna vårdade dessa patienter någon/några 

gånger i månaden medan 25 respektive 23 procent av informanter uppgav att de vårdade 

dessa patienter sällan. Sjutton respektive 25 procent uppgav någon gång i veckan som 

svarsalternativ. En informant som svarat sällan i tidig fas, uppgav att dessa patienter vårdades 

inte på hens avdelning. En sjuksköterska svarade inte på svarsalternativen i någon av frågorna 

men beskrev vården som att: Om patienten låg på hens avdelning och aktiva åtgärder avbrutits 

så kommer patienten först i tidig fas som automatiskt blir sen fas.  

 

Tabell 4: Beskrivning av omfattning i vårdande av patienter i tidig respektive sen fas samt i livets slutskede 

 
                                                                                               

Hur ofta vårdar du patienter i tidig        

palliativ fas?       

 

 

 

 

   n 

 

 

(%) 

Hur ofta vårdar du 

patienter i sen palliativ fas 

samt i livets slutskede 

 

 

 

n 

 

 

(%) 

Varje dag    3   (9)    

Flera gånger i veckan    5  (14)    5 (14) 

Någon gång i veckan    6  (17)    9 (25) 

Någon/några gånger i månaden   10  (29)   13 (38) 

Sällan    9  (25)    8 (23) 

Vet inte    2   (6)    

Ej svarat på svarsalternativ    1   (3)    1   (3) 

Summa n/n, (%)   35/36 (100)  35/36 (100) 

 Fotnot: Summan av antal (n) 35/36 förklaras av att en informant inte har svarat och därmed ej är medräknad i 

procentsumman 

 

Den palliativa vårdens fyra hörnstenar 

Symtomlindring 

 

Hela 75 procent (Tabell 5) av sjuksköterskorna upplevde att patienter oavsett diagnos, ålder 

och palliativ fas oftast fick adekvat symtomlindring i sin verksamhet, oavsett om symtom och 

Patientens vetskap av obotlig 

diagnos     n 

    

(%) 

Närstående vetskap om 

patientens obotliga diagnos 

 

     n 

   

(%) 

Ja, oftast 19 

    

(54) 

 

22 

           

(61) 

Ibland    12 

    

(34) 

 

14 

               

(39)                           

Sällan 1   (3)  1   (3) 

Nej 1   (3)    

Vet inte 2   (6)    

Ej svarat 1   (3)    

Summa  n/n,(%) 35/36 (100)    37/36 (103/100) 
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behov var utifrån fysisk, psykisk, social eller existentiell karaktär. Sex procent upplevde att 

patienterna inte fick adekvat symtomlindring. De två informanter som svarade på alternativet 

” ja oftast . Utveckla egen kombination av symtom/behov” beskrev dessa i den fritextfråga 

som följde, ” Om du upplever olikheter, utveckla dessa här”. Denna presenteras i den 

kvalitativa innehållsanalysen. 

   

Tabell 5: Beskrivning av upplevelse om patienter i palliativ fas fick adekvat symtomlindring 

 
Upplever du att patienter i din verksamhet oavsett diagnos, ålder och pallaitiv 

fas får adekvat symtomlindring oavsett om symtom och behov är utifrån fysisk, 

psykisk, social eller existentiell karaktär? 

 

 

     n 

 

 

     

       

(%) 

Ja, oftast 27 (75) 

Nej 2 (6) 

Nej, endast fysiska symtom   

Vet inte   

Ja, ibland 5 (14) 

Ja , oftast. Utveckla egen kombination av symtom/behov 2 (6) 

Summa n(%) 36 (100) 

Kommunikation och relation 

 

Frågan när sjuksköterskorna upplevde att brytpunkts eller informerande samtal oftast erbjöds 

till patienter i palliativ fas (Tabell 6) svarade 39 procent i både tidig och sen palliativ fas 

medan 30 procent svarade i sen fas och 28 procent i livets slutskede. En informant gav ett 

kombinationssvar av att det inte erbjöds men i livets slutskede om det erbjöds. Två 

informanter svarade även med eget alternativ: ”När vi anser att det inte finns möjlighet att 

bota och att kurativ vård ej är meningsfullt ur patientperspektiv” samt ”Patienten är ofta inte 

kapabel att medverka i samtal då hen ofta är medvetslös”. 

 

Delar av den fritextfråga som följde frågan om upplevelsen av erbjudande av brytpunkts eller 

informerande samtal: Vilka är med vid samtalen och varför presenteras också i tabell sex där 

70 procent av de som svarade utvecklade med vilka som var med vid samtalen. Majoriteten 

upplevde att patient, närstående, sjuksköterska och läkare fanns med i de flesta fallen men det 

berodde på om patienten var vid medvetande. Tio sjuksköterskor av de som svarade uppgav 

att de själva var med vid samtalen, vilket inte var självklart hos alla. En svarade att hen var 

med bara om det fanns tillräckligt med personal. En uppgav att läkare bara utför samtal utan 

att planera in med sjuksköterskan. Drygt åtta procent av sjuksköterskorna uppgav att även 

undersköterskorna var med. 

 

Tabell 6: Beskrivning av erbjudandet om brytpunkts eller informerande samtal samt vilka som är med vid 

samtalen 

 
När erbjuds oftast brytpunkts eller informerande samtal i din 

verksamhet?         n     (%) 

I tidig och sen palliativ fas       14     (39) 

I sen palliativ fas       11     (30) 

I livets slutskede       10     (28) 

Erbjuds inte 1      (3) 

Vet inte 

Summa n(%)       36    (100) 

Vilka är med vid samtalen? 
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Läk, patient, anhörig ibland ssk 2       (8) 

Anhörig, ssk , läk, ev kurator 2       (8) 

Patient, anhörig, ssk, läk 2       (8) 

Patient, anhörig, läk, ssk, usk 2       (8) 

Patient, anhörig, läk 7      (28) 

Läk, anhörig ofta ssk 6      (24) 

Läk, ssk, ibland usk 3      (12) 

Läkare, ssk och kurator 1       (4) 

Summa n, (%) 25    (100) 

Fotnot: Delar av fritextfrågan: Vilka är med vid samtalen och varför? Beskrivs i Tabell 6 där tjugofem 

informanter (70 %) utvecklade vilka som var med vid samtalen 

Multiprofessionellt teamarbete 

 

Den omfattning sjuksköterskorna upplevde att palliativ vård bedrevs med fokus på 

multiprofessionellt teamarbete (Tabell 7) i sin verksamhet, varierade och beskrevs av 46 

procent som oftast. Elva procent uppgav sällan som alternativ medan 14 procent upplevde att 

det alltid bedrevs multiprofessionellt teamarbete i deras verksamhet. En informant svarade 

inte på svarsalternativen utan angav sitt svar i fritextfrågan om upplevelsen av samarbetet. 

 

Tabell 7: Beskrivning av omfattningen som den palliativa vården bedrevs med fokus på multiprofessionellt 

teamarbete 

 
I vilken omfattning bedrivs den palliativa vården med fokus på multiprofessionellt 

teamarbete i din verksamhet?       n                                      (%) 

Alltid 

                      

5 (14) 

Oftast 16 (46) 

Ibland 7 (20) 

Sällan 4 (11) 

Vet inte 3  ( 9) 

Ej svarat 1   (3) 

Summa n/n, (%) 35/36 (100) 

Fotnot: Summan av antal (n) 35/36 förklaras av att en informant inte har svarat och därmed ej är medräknad i 

procentsumman 

Organiserat stöd till närstående 

 

Drygt hälften (54 %) av informanterna uppgav att verksamheten erbjöd närstående till 

patienter i palliativ fas det stöd de behövde, även efter dödsfallet för att undvika ohälsa medan 

17 procent av sjuksköterskorna uppgav att verksamheten sällan/aldrig erbjöd stödet (Tabell 

8). En av dessa informanter som upplevde att det sällan erbjöds stöd uppgav att det fanns 

möjlighet till erbjudande om efterlevande samtal. Sex procent uppgav att de oftast erbjöd 

stödet men ej efterlevande ssamtal medan en sjuksköterska uppgav att de erbjöd stödet oftast 

men även alternativet vet inte. Presentationen av data i tabellen visar i och med möjligheten 

till flersvarsalternativen mer än hundra procent (108/100) då sex informanter svarade med 

denna möjlighet. 
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Tabell 8: Beskrivning av erbjudet stöd till närstående 

 

Erbjuds de närstående det stöd de behöver för att undvika ohälsa?      n    (%) 

 

Flersvarsalternativ 

Ja, verksamheten erbjuder även efterlevandesamtal    18    (51) 

+ oftast, ibland och 

sällan                 3 

Ja, men verksamheten erbjuder inte efterlevandesamtal 2     (6) + oftast               2 

Oftast  5    (14)   

Ibland 4    (11)  

Sällan/aldrig 6    (17)  

Vet inte 3      (9) + oftast               1 

Ej svarat 1      (3)  

Summa n/n, (%/%), n 

 35/36 (108/100) 

                            6 

                           

 
Fotnot: Då frågan hade flersvarsalternativ blev procentsatsen mer än hundra procent (108/100) på de 35 

informanter som svarade då sex informanter använde sig av denna möjlighet. 

 

Handledning och fortbildning  

 

På frågan om verksamheten erbjöd handledning i att lyfta etiska dilemman och svåra 

omvårdnadssituationer kring patienter i palliativ fas samt i livets slutskede, varierade 

beskrivningen, men majoriteten ansåg (Tabell 9) att det sällan (28 %) eller ibland (30 %) 

erbjöds medan 25 procent svarade att det inte erbjöds.   

 

Tabell 9: Beskrivning av upplevelse om verksamheten erbjöd handledning 

 

Erbjuder verksamheten handledning i att lyfta etiska 

dilemman och svåra omvårdnadssituationer?       n   (%) 

Ja, oftast         3        ( 9) 

Ibland        10   (28) 

Sällan        11   (30) 

Nej    9   (25) 

Vet inte    3    (9) 

Summa 36 (100) 
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Kvalitativ innehållsanalys: 

 

 

Denna analys har gjorts utifrån de fritexts och uppföljande frågor som den studiespecifika 

enkäten hade. 

 

Tabell 10: Beskrivning av övergripande kategori samt underkategorier i förhållande till kategorier 

 
Övergripande kategori: Erbjudande av insatser 

                  Underkategori                                                                            Kategori 

Särbehandlade äldre Ojämlik vård 

 

 

 

 

 

Sämre rutiner för icke maligna diagnoser 

 

Plats och resursbrist 

Brister i symtomhantering  

Skillnader relaterat till kompetens och attityd Olikheter inom och emellan professioner 

Palliativ vård erbjuds i för sent läge 

 

Bra teamarbete som ger god omsorg  

 

 

Vikten av bra kommunikation och relation 

Nära samarbete i team med tillgång till andra 

professioner 

Brister i samarbete 

Jämlik vård om beslut fattas och dokumenteras 

Alla berörda ska få samma information och vara 

på samma plan 

Övergripande kategori: Innebörd 

God lindrande omvårdnad Att tillgodose behov, vårda, lindra, stödja 

Att få till ett värdigt avslut 

Vara patientens advokat 

 Vård i livets slutskede, sent eller tidigt skede 

 

 

Vård i livets slutskede med olika perspektiv 

God omvårdnad i livets slutskede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övergripande kategori: Handledning och fortbildning 

Fokus kommunikation Behov av fortbildning i palliativ vård med olika 

fokus Fokus teamarbete 

Fokus symtomhantering 

Fokus symtomhantering och etiska dilemman  

Behov av etisk handledning och fortbildning i 

palliativ vård med olika fokus 
Fokus fortbildning i allmän palliativ vård och etisk 

handledning 

Fokus kommunikation och etiska dilemman 

Etiska dilemman Behov av etisk handledning 
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Erbjudande av insatser 

 

Ojämlik vård 

 

Det framkom ur analysen att det fanns en upplevelse av olikheter i den palliativa vården som 

gjorde den ojämlik. Flera informanter beskrev en känsla av att vården var ojämlik i form av 

att t.ex. äldre särbehandlades och inte fick samma chans till vården som yngre. Det beskrevs 

att det för den äldre fanns det en attityd att de skulle ju ändå dö. Därför blev de inte erbjudna 

den palliativa vården i samma utsträcknings som yngre. Vården upplevdes även vara 

vanligare för maligna cancersjukdomar. Även en upplevelse av plats och resursbrist beskrevs 

med en önskan om fler specialiserade vårdplatser. 

 

Skillnader relaterat till kompetens och attityd 

 

Flera informanter beskrev en upplevelse av att det fanns brister i främst psykisk men även 

social och existentiell symtomhantering hos vårdpersonal. En del upplevde att det var upp till 

enskild personal eller att det var beroende på ansvarig läkare, vilket engagemang de lade i 

vården och vilken kunskap de hade i området. En känsla fanns även hos vissa, att läkemedel 

för lindring av svåra symtom sattes in i för sent läge och att sjuksköterskan ofta fick tjata på 

läkare att sätta in vid behovsläkemedel. En känsla av att palliativ vård erbjuds i för sent läge 

fanns men även att det fanns en upplevelse av okunskap om palliativ vård hos vårdpersonal. 

Olikheter inom och mellan professioner beskrevs också i form av att olika personalgrupper 

även inom teamet, tyckte och bedömde situationen olika vilket medförde att samarbetet inte 

blev optimalt. En informant beskrev att det kunde vara beroende på vilken klinik de hade 

samarbete med. Om patient blev erbjuden palliativ vård eller inte kunde bero på vilken 

patientansvarig läkare som fanns just då och vilken kompetens och attityd denne hade. En 

informant belyste att mer auktoritet inom akutsjukvården till den palliativa vården kunde 

behövas.  

 

Vikten av bra kommunikation och relation 

 

Teamarbetet hos informanterna beskrevs hos de flesta vara gott med många resurser, vilket 

genererade i en god omvårdnad. Samarbetet fungerade bra troligtvis p.g.a. att det ofta även 

användes för andra patienter som inte ingick i den palliativa vården, beskrev en informant. 

Teamkänslan beskrevs vara väldigt god hos vissa medan andra inte beskrev upplevelsen av 

samarbetet i teamet men beskrev ett nära samarbete mellan sjuksköterska, undersköterska, 

läkare, närstående och patient om denne kunde medverka. Det nära samarbetet beskrevs med 

att det fanns tillgång till andra professioner om så skulle behövas. Men det framkom även 

olikheter som gjorde att samarbetet och kommunikationen inte fungerade optimalt. Känslan 

av ett bra eller dåligt samarbete kunde variera även mellan sjuksköterskor på samma 

avdelning. En sjuksköterska upplevde att det var obefintligt medan en annan beskrev det som 

gott. En informant beskrev att det sällan bedrevs samarbete med sjukhuspräst, bara ibland 

med kurator och att läkare mest var fokuserad på medicinska interventioner. En sjuksköterska 

upplevde att teamarbete sällan skedde med paramedicinare och en beskrev att de kunde bli 

bättre på att koppla in dessa professioner. En informant beskrev att samarbetet var mycket bra 

och att de kopplade in olika professioner för att kunna vårda hela patienten. En annan belyste 

att bättre samarbete inom sjukhusvården samt mellan akutsjukvården, primär och 

hemsjukvård behövs.  
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Brytpunkts eller informerande samtal ansågs viktiga i den palliativa vården där delaktigheten i 

vården för patient och närstående sattes främst men även vikten av att sjuksköterskan var 

närvarande för att kunna följa upp, stödja och förmedla. Vid samtalen kunde speciella 

önskemål tas upp från patient eller närstående eller diskuteras med sjuksköterskan vid ett 

senare tillfälle. Det fokus sjuksköterskorna uppgav om varför de inblandade var med vid 

samtalen var: Att alla ska få samma information om förlopp samt framtidsutsikter, vara på 

samma plan och att det kan ge olika synvinklar av vården. Läkaren var den som gav 

medicinsk information och sjuksköterskan den som stöttade och såg till att patienten hade det 

så bra som möjligt. I vården av de medvetandesänkta patienterna upplevdes det att det var 

viktigt att ha med närstående så att de var väl informerade. Det var några informanter som 

beskrev att brytpunkts eller informerande samtal utfördes av läkare utan vetskap från det 

resterande teamet och att det fanns tillfällen då sjuksköterskan inte kunde närvara då det var 

brist på personal. En informant upplevde att palliativ vård erbjöds till nästan alla behövande 

men att det var viktigt att det fanns bra dokumentation över vad som var överenskommet.  En 

informant belyste att organdonation behöver mer uppmärksamhet i den palliativa vården. 

Innebörd 

 

Att tillgodose behov, vårda lindra, stödja 

 

De allra flesta informanterna beskrev innebörden av palliativ vård som att det är en vård och 

omvårdnad med fokus på att lindra och förebygga såväl fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella symtom och behov hos människor och dess närstående som befinner sig i 

palliativt skede. Att som sjuksköterska stödja och ge trygghet till både patient och närstående, 

vara patientens advokat genom sjukdomsperioden och döendet. Att som sjuksköterska vara 

med i att klarboka beslut för patientens bästa genom att avsluta aktiv medicinsk behandling. 

Att ge ett gott och värdigt omhändertagande av såväl patient som närstående samt att få till ett 

värdigt avslut trots korta tidsperspektiv, ansågs vara det primära i innebörden för 

informanterna. En sjuksköterska beskrev sin innebörd av palliativ vård att den skedde med 

extra god omvårdnad och ett mer flexibelt tänkande hos professionen. Majoriteten beskrev i 

sin innebörd att den palliativa vården inte bara gavs vid livets slutskede utan även kunde ges i 

tidigt såväl som sent skede med god, lindrande omvårdnad.  

 

Vård i livets slutskede med olika perspektiv 

 

En del informanter beskrev innebörden med palliativ vård vara en vård i livets slutskede, 

tidigt eller sent skede medan en del bara beskrev att det var vård i livets slutskede utan att 

lägga in någon närmare beskrivning på omvårdnaden. Några informanter beskrev inte heller 

vilken specifik omvårdnad de lade i innebörden, bara att den upplevdes som god och att den 

bedrevs i livets slutskede. 

 

Handledning och fortbildning 

 

Behov av fortbildning i palliativ vård med olika fokus 

 

Majoriteten önskade fortbildning i palliativ vård med olika fokus medan några tyckte det var 

bra ändå. Det fokus de ville lägga fortbildningen på var främst kunskap om farmakologiska 

samt icke farmakologiska interventioner som kunde underlätta omvårdnaden och 

symtomlindringen. Även ett behov av allmän palliativ vård, som när och hur den bör 
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implementeras. Även kommunikations och bemötandehantering fanns med i önskan om mer 

fortbildning. Behovet av att lära sig fungera i team beskrevs av en del informanter. En 

informant upplevde att även anhöriga skulle behöva ta del av handledningen/fortbildningen. 

 

Behov av etisk handledning och fortbildning i palliativ vård 

  

Etiska dilemman och svåra omvårdnads situationer fanns det ett stort behov av att diskutera 

hos flera av informanterna och dessa uttrycket även ett behov av fortbildning med främst 

symtom och kommunikationshantering som fokus. Behov av samtals och bemötande 

hantering fanns samt behov av att veta hur du vägleder patient och närstående genom det 

svåra. Som en sjuksköterska beskrev så kände hens sig otillräcklig då symtomen och smärtan 

var svår att lindra. En del informanter beskrev att det skulle vara bra med kunskap i allmän 

palliativ vård samt etisk handledning även om de inte gjorde någon närmare beskrivning av 

vad de var i behov av och en framhävde att alla som arbetar i vården borde få utbildning i 

palliativ vård.  Några informanter hade inget behov av varken handledning eller fortbildning 

då den palliativa vården som de beskrev, sällan bedrevs där de arbetade 

 

Etisk handledning 

 

De informanter som hade ett behov enbart av etisk handledning beskrev detta med en önskan 

av att diskutera etiska dilemman och ett förslag på att kunna göra detta i olika 

handledningsgrupper, t.ex. i ”workshops” framhävdes. Några informanter hade en etisk grupp 

på gång i sin verksamhet som de framhävde som positiv, där de kunde diskutera de svåra 

frågorna så som när och hur får vi dö?   

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Med den mixade metoden för detta föreliggande arbete ville författaren med kvantitativ 

beskrivande statstik beskriva sjuksköterskornas upplevda erfarenheter av och kunskapsbehov 

om palliativ vård så som den var, samt så förutsättningslöst som möjligt få fram deras egna 

tankar och funderingar med den kvalitativa designen. En mixad metod är komplimenterande 

då den representerar både numeriska data och kvalitativa ord. Den kan vara praktisk då den 

visar på komplexiteten i ett fenomen. Kvantitativa resultat kan behöva ett klargörande med ett 

mer djupgående beskrivande av problemet vilket kan öka validiteten för studien (Polit & 

Beck, 2016). Urvalet bedöms vara representativt och forskningsetiskt försvarbart för 

akutsjukvårdens slutenvårdsavdelningar på aktuellt sjukhus trots att inte alla 

slutenvårdsavdelningar ingick i studien. Detta baserar författaren på den förförståelse av 

aktuellt sjukhus som författaren har samt att forskningsetiskt kan den ge infalls vinklar över 

utvecklandet av den palliativa vården i akutsjukvårdens slutenvård främst men även inom 

andra områden på aktuellt sjukhus och kanske även som en bieffekt sprida sig vidare inom 

vården.  

 

Att författaren valde att inkludera alla sjuksköteskor, även de som var timanställd baserade 

författaren på att även de har erfarenheter och behov. Det framgår dock inte i studien vilka 

som var timanställda/ tillsvidareanställda vilket författaren anser i efterhand skulle ha varit 

med som fråga för att förtydliga eller tagits upp i inklusionskriterierna. Att författaren valde 

att exkludera förlossningsvård, psykiatrisk vård samt vård av barn baserades på att de 

patienter som är i palliativt skede på förlossningen eller psykiatrisk slutenvårdsavdelning 
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oftast har kontakt med den somatiska vården angående de kroniska sjukdomarna. Att barn i 

studien exkluderades baserades på att författaren endast ville fokusera på sjuksköterskors 

erfarenheter av vuxna patienter då palliativ vård för barn vid aktuellt sjukhus inte är vanligt 

förekommande. Möjligen kunde detta ha förtydligats i inklusionskriterierna. 

 

Valet att göra en empirisk studie ansågs av författaren vara ett spännande projekt men var inte 

alldeles enkelt visade det sig. Dels förändrades syftet under arbetes gång som bidrog till att 

frågorna stöttes och blöttes under månader, vilket också anses vara en del av processen och 

behöver ges tid enligt Polit och Beck (2016). Den pilotstudie som genomfördes var nödvändig 

och gav författaren indikationer att enkäten behövde revideringar vilket medförde att analysen 

förenklades i viss mån. Författaren anser att pilotstudien gav den beskrivning som Polit och 

Beck (2016) beskriver som ”lessons learned” att studien hade stött på problem om den hade 

gjorts som det var tänkt med till exempel e- post utskick och de ursprungsfrågor som enkäten 

hade ifrån början.  Inhämtande av pilotstudien samt samtycke av verksamhetscheferna 

fördröjdes men även insamlingen av enkäter. Trots detta var ämnesvalet och metoden riktig 

samt forskningsetiskt försvarbar då studien kan medföra nytta och förebygga risker i 

omvårdnaden av patienter i palliativ fas på aktuellt sjukhus. Både samhällsekonomiskt och 

organisationsmässigt genom att medvetengöra den palliativa vårdens möjligheter till ökad 

livskvalitet och förbättrad symtomlindring. Genom att författaren har väckt tankar och 

funderingar hos informanterna kan den palliativa vårdens filosofi spridas (Codex, regler och 

riktlinjer för forskning, 2016). 

 

Det framkom att det var svårt att inhämta samtycke från verksamhetscheferna. Därför krävdes 

ett påminnelsebrev som skickades via e-post. Även då var det svårt att få ett svar från en del 

och en del gav mandat till sina enhetschefer att besluta om studien var genomförbar hos dem, 

vilket ytterligare fördröjde inhämtandet av samtycket. Att författaren skickade ut en 

påminnelse via e- post till verksamhetscheferna ansågs dock bara positivt av de flesta där 

författaren även gav på förslag att ändra det ursprungliga genomförandet av enkäten, från e-

postutskick både i genomförande och inhämtande till personligt utskick och inhämtande av 

författaren. Detta bidrog till att ingen e-postlista som var tanken från början, över 

verksamheternas sjuksköterskor behövdes vilket mottogs positivt. 

 

Pilotstudien skickades ut via e-post enligt den tänkta ursprungliga insamlingsmetoden med e-

postutskick till några sjuksköterskor i hemsjukvården där författaren arbetar då författaren 

ville testa enkätens utformning och inhämtande via e-post. Det framkom dock att författarens 

kollegor hade svårt att få tiden att räcka till samt att komma ihåg den öppnade e-posten som 

försvann längre ned i listan vid öppnande. Det kan även vara så som Lantz (2014) belyser att 

datainsamling via e-post eller webb kräver tekniskt kunnande och att det kan vara därför som 

enkäten inte besvarades via e-post. Med anledning av svårigheter att få in enkäten via e- post 

beslutade författaren att skriva ut forskningspersonsbrevet med de etiska övervägandena 

(Bilaga 1) och enkäten (Bilaga 2) i pappersform för personligt utskick där författaren 

inhämtade dessa efter fem veckor.  

 

Rekommendationerna att använda en validerad frågemall (Polit & Beck, 2016) hade kunnat 

vara ett bättre alternativ för högskolestudier men författaren hittade ingen som stämde med 

syftet fullt ut. Att testa ett nytt frågeformulär är enligt Polit och Beck (2016) en gedigen 

uppgift samt en hel studie i sig och noggrann design är en förutsättning för att enkäten ska bli 

av värde dvs. dess validitet och reliabilitet. Dessa variabler talar om verktygets 

mätegenskaper, att den mäter det som den är avsedd att mäta utifrån syftet (validitet) samt den 

exakthet som eftersträvas i mätningen (reliabilitet) (Polit & Beck, 2016). Enkäter med 
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strukturerade slutna frågor kan ha hög bias risk då författaren kan feltolka vad informanterna 

egentligen menar eller om det ens det är sanningsenligt det informanten svarar (Lantz, 2014). 

Slutna frågor med flera och givna svarsalternativ kan vara svåra för informanten att besvara 

då de inte kan utrycka sina känslor eller attityder fullt ut (Lantz, 2014; Polit & Beck, 2016) 

vilket också skulle visa sig att det stämde för en del informanter i studien då de skrev i kanten 

eller gav flera svarsalternativ. Detta dilemma ansåg författaren kanske kunde tillgodoses med 

de öppna frågorna som ställdes och som kunde besvaras med egna ord, vilket också gjordes i 

de allra flesta fallen. Majoriteten av informanterna i studien uttryckte upplevelser och åsikter 

fritt fast i vissa fall kunde svaren utröna på vilken avdelning informanten arbetade. I sådana 

fall har författaren avidentifierat informantens tillhörighet enligt de etiska övervägandena, 

vilket också förövrigt gjordes under bägge analyserna vid bearbetning av data (Codex, regler 

och riktlinjer för forskning, 2016). Det fanns också informanter som inte kanske inte var så 

bra på att uttrycka sig i skrift, vilket förstods genom att texten många gånger var kortfattad. 

De hade kanske hellre hade utryckt sin upplevelse via en intervju vilket författaren var 

medveten om i den kvalitativa innehållsanalysen (Graneheim & Lundman, 2004). Men den 

bedöms ändå ha kunnat tolkas även om en transkriberad intervju hade kunnat öka 

tillförlitligheten samt trovärdigheten då mer data kanske skulle ha funnits. Studien har ändå 

nosat på sjuksköterskors erfarenheter och behov och den har fått fram mycket av det 

forskningen har kommit fram till med olikheter i vården. Men den har också fått fram att 

sjuksköterskor i akutsjukvårdens slutenvård besitter mycket kunskap som de skulle kunna 

dela med sig av till andra professioner. Därmed är studien tillförlitlig och trovärdig. 

Utformningen av frågorna hade kunnat ses över en gång till innan utskick då en del svar på 

enkäten indikerade detta. Främst frågan om när brytpunktssamtal eller informerande samtal 

erbjöds till patienter i palliativ fas. Den skulle ha haft med ” och/ eller närstående” som vid de 

tillfällen som patienten är kognitivt nedsatt eller medvetslös. Det var flera informanter som 

påtalade detta. Frågan: ”När erbjuds oftast den palliativa vården för dessa patienter” skulle ha 

haft möjlighet till flersvarsalternativ för att få mer styrka. Nu var det de som svarade så ändå, 

men fler kanske skulle ha tänkt annorlunda om det hade varit flersvarsalternativ. 

Svarsalternativet ” ja oftast, utveckla egen kombination av symtom/behov” på frågan om alla 

behövande fick adekvat symtomlindring kunde ha tagits bort. Dessa synpunkter och symtom 

kom fram i de andra svarsalternativen samt i utvecklandet av olikheter i stället. 

 

Att enkäter med strukturerade slutna frågor kan ha hög bias risk och svåra för informanterna 

att besvara (se ovan), samt kan vara mer svårtolkade för författaren (Lantz, 2014; Polit & 

Beck, 2016), visade sig vid analysen då flera informanter svarade i kanten på de givna 

svarsalternativen. En informant hade inte svarat på flera av frågorna. Därför valde författaren 

att ta bort denna enkät helt därmed blev det ett internt bortfallet 3 %. Det externa bortfallet var 

dryg 56 procent beräknat på de 83 enkäter som skickades ut vilket kan ses som mycket trots 

den långa insamlingsperioden på fem veckor. Författaren har med alla påminnelser både till 

verksamhetscheferna skriftligt och muntligt samt muntligen till sjuksköterskorna vid besök på 

avdelningarna försökt att få informanterna att besvara enkäten och författaren anser sig 

därmed ha minimerat det externa bortfallet ytterligare och bortfallet borde inte ha påverkat 

studiens resultat (Lantz, 2014). Författaren har också viss förståelse att det upptar tid från 

informanten att besvara men har försökt att berätta om den risk och nyttoanalysen som studien 

medför som författaren har följt och beaktat enligt de etiska övervägandena. Cirka 50 stycken 

enkäter rekommenderades i utskick för högskolestudier enligt Sophiahemmets studieguide 

med en svarsfrekvens på minst 70 procent då svarsfrekvensen ofta är låg vid 

enkätundersökningar vilket också skulle visa sig stämde. Nu skickades 83 enkäter ut till de tre 

verksamheterna som ingick i studien och svarsfrekvensen uppgick till drygt 43 procent,vilket 

bedöms vara ett relativt bra resultat trots rekommendationerna som Polit och Beck (2016) 
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beskriver att svarsfrekvensen bör överstiga 65 procent om resultatet ska anses som 

generaliserbart för populationen. Det är möjligt att svarsfrekvensen var beroende på om 

informanten hade ett eget intresse, specifikt för palliativ vård som gjorde att de svarade och 

att andra som inte hade det, inte svarade och därmed drog ned svarsfrekvensen. Den låga 

svarsfrekvensen kan därmed ha påverkat resultatet negativt. Förhoppningarna fanns att fler 

slutenvårdsavdelningar skulle medverka i studien så att resultatet skulle kunnat bli bredare 

och djupare för en godtagbar generalisering och överförbarhet. Även om så inte var fallet så 

bedöms resultatet kunna generaliseras i viss mån, vara trovärdigt och tillförlitligt med tanke 

på att flera informanter upplevde flera situationer likvärdigt men även att litteraturen har 

kommit fram till liknande resultat.  

 

Den statistiska analysen gjordes manuellt och räknades om flera gånger av författaren för att 

minimera risken för beräknings och systematiska databearbetningsfel. Det hade kunnat vara 

enklare och mer tillförlitligt sätt att ta hjälp av ett enkätverktygsprogram av den statistiska 

analysen men författaren ville prova att göra det manuellt. Rådata fördes in i Excel ark, 

beräknades och gjordes om till tabeller samt förklarades i löpande text. Analysen av de 

kvalitativa fritextfrågorna gjordes med en kvalitativ innehållsanalys. Meningsenheter togs ut, 

kodades, underkategoriserades samt kategoriserades i enighet med Graneheim och Lundmans 

(2004) metod. (Exempel Matris 1). Tolkningen av texten ligger i tolkarens ögon och kan i 

princip inte analyseras utan att forskaren omedvetet lägger in egna perspektiv på fenomenet 

utifrån den förförståelse forskaren har menar Graneheim och Lundman (2004). Detta har 

under hela analysgenomförandet tagits i beaktande noga och författaren har försökt låta texten 

tala utan att lägga betydelsen av förförståelsen i analysen. Icke verbal kommunikation som i 

föreliggande studie är i kvalitativ analys vanligtvis inte en fördelaktig analysmetod och det 

finns risk att processen blir lidande då det inte går att transkribera texten från intervjuer eller 

kodade data från observationer beskriver Graneheim och Lundman (2004). Men som de 

beskriver är det inte hur en text kommuniceras utan det är känslan i texten och rösten bakom 

som talar om vad den handlar om. Detta anser författaren vara precis så med denna studies 

kvalitativa del och trovärdigheten och överförbarheten är tillförlitlig trots att dataanalysen 

gjorts på text som inte transkriberats av verbal kommunikation och trots att författaren är 

novis gällande kvalitativ innehållsanalys. Det som kunde ha varit en hjälp i analysen och som 

författaren saknade, hade varit om författaren haft en eller flera kompanjoner att bolla 

resultaten med vilket både Polit och Beck (2016) samt Graneheim och Lundman (2004) 

förespråkar för att höja trovärdigheten och tillförlitligheten samt för att lättare kunna överföra 

resultat till klinisk verksamhet och framtida forskning. 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet visade på att majoriteten av sjuksköterskorna var i åldrarna 20-39 år, vilket inte 

förvånade men det som förvånade mest var att de som inte fått utbildning i palliativ vård i sin 

grundutbildning fanns representerade i nästan alla åldersgrupperna. Detta stämmer dock 

överens med Palliativregistrets årsrapports (2015) och Socialstyrelsens (2013)  beskrivning av 

att lärosäten har olika uppfattning om vad sjuksköterskeutbildningen bör innehålla för att 

uppnå god och kvalitetssäker vård under livets sista faser (Palliativregistrets årsrapport, 2015; 

Socialstyrelsen, 2013). 

 

Drygt 66 procent av sjuksköterskorna upplevde att den palliativa vården erbjöds till alla som 

var i behov av den oavsett diagnos och/eller ålder i sin verksamhet. Och för de allra flesta 

upplevdes den personliga innebörden med begreppet palliativ vård vara en vård som syftar till 

att stödja, lindra och förbygga såväl fysiska, psykiska, sociala och existentiella symtom och 
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behov hos människor och dess närstående som befinner sig i palliativt skede, oavsett fas. 

Detta stämmer överens med WHO:s definition (WHO, 2002) och den svenska palliativa 

vårdens filosofi (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Men det fanns även en 

upplevelse av olikheter och ojämlikheter i vården så som att äldre inte fick samma chans till 

vården samt av skillnader relaterat till kompetens och attityd hos vårdgivare som hade 

betydelse hur den utformades och erbjöds. Vilket stämmer bra överens med vad forskningen 

belyser (Fitch, Fliedner & O’Connor, 2015; Palliativregistrets årsrapport, 2015; Ternestedt , 

2013; Visser, Deliens & Houttekier, 2014; Ziem et al., 2016). De äldre och de med kognitiv 

svikt är särskilt utsatta. Palliativregistrets siffror (Palliativregistrets årsrapport, 2015) och i 

studien av Shipman et al. (2008) visar på att de äldre oavsett diagnos inte i lika stor 

utsträckning som yngre har tillgång till de åtgärder som tillräknas som grundförutsättning för 

god palliativ vård i livets slutskede. Det råder en samstämmighet inom litteraturen, i att 

vården bör sättas in i så tidigt skede som möjligt för att ge patienter och närstående det stöd de 

behöver (Fitch, Fliedner & O’Connor, 2015; Regionala cancercentrum i samverkan, 2012; 

Roze des Ordons et al, 2015; Shipman et al, 2008; Socialstyrelsen, 2013). Medvetenheten om 

innebörden ansågs även kunna påverka till när den palliativa vården implementerades 

(Shipman et al, 2008), vilket resultatet i studien visar. 

 

Resultatet för när patienterna oftast blev erbjudna den palliativ vården beskrevs av majoriteten 

som sent i sjukdomsförloppet (36 %) samt i livets slutskede (42 %) vilket bedöms spegla det 

som forskningen belyser att tron finns att det är en vård som bara ges i livets allra sista dagar 

både hos patienter och deras närstående men även hos vårdgivare som just därför inte 

implementerar vården i ett tidigare skede (Brännström, 2013; Metzger, Norton & Quinn, 

2012; Visser, Deliens & Houttekier, 2014; Ziem et al., 2016; Zimmerman, 2016). Många 

läkare tenderar även att tänka att inget mer kan göras i den palliativa fasen (Metzger, Norton 

& Quinn, 2012; Visser, Deliens & Houttekier, 2014; Ziem et al., 2016) i stället för ett synsätt 

där mål kan formuleras och uppfyllas (Milberg, 2013). Men det speglar även den svårighet 

vårdgivare kan ha, att identifiera palliativa faser (Regionala cancercentrum i samverkan, 

2012; Socialstyrelsen, 2013) men att tanken hos vårdpersonal som Roze des Ordons et al 

(2015)  belyser att avancerad sjukdom bör vara en ”trigger punkt” som kan hjälpa vårdgivare 

att i ett tidigare skede diskutera och implementera palliativ vård. Speglingen kan även göras 

till den ojämlika vård som finns i landet men även i världen relaterat samhällsekonomiska 

brister där tillgången och möjligheterna till den palliativa specialistvården och hemsjukvård är 

begränsade (Fitch, Fliedner & O’Connor, 2015; Palliativregistrets årsrapport, 2015). Många 

hinder för palliativ vård är just bristen på medvetenhet och kunskap om den speciellt inom 

akutsjukvården beskriver såväl vårdgivare, patienter och deras närstående och efterlyser 

utbildningar inom området (Fitch, Fliedner & O’Connor, 2015; Roze des Ordons et al, 2015; 

Ziem et al., 2016; Zimmermans et al., 2016). Begreppet palliativ vård har olika betydelse hos 

olika individer. I studien av Zimmerman et al.( 2016) beskriver patienter i tidig fas att de har 

svårt att förlika sig med begreppet palliativ vård då det ger en känsla av att vara nära döden. 

Liknade beskrivelser från vårdgivare finns i Ziems et al. studie (2016) och det fanns en 

tendens av denna attityd även i denna studie, främst hos sjuksköterskornas kollegor.  

 

Resultatet för upplevelsen av om patienter oberoende av fas, ålder, diagnos och 

symtomen/behovens karaktär fick adekvat symtomlindring varierande. Hela 75 procent av 

sjuksköterskorna upplevde ändå att patienter oftast fick adekvat symtomlindring. Men 

sjuksköterskorna påtalade även brister i psykisk, social samt existentiell symtomhantering och 

att en känsla av ojämlik vård fanns. Känslan av kunskaps och samarbetsbrister i palliativ vård 

hos vårdpersonal beskrevs men även att symtomlindring handlade om att få till ett gott och 

värdigt slut trots avsaknad av kronisk sjukdom. Att ge god symtomlindring och främja 
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välbefinnande är de absolut viktigaste uppgifterna för vårdpersonal vid vård av svårt sjuka 

och döende människor (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012; Socialstyrelsen, 2013). 

Patienter och dess närstående är beroende av att personalen har goda kunskaper om vården för 

att de ska kunna bedöma hela symtombilden i sin helhet för att möta patientens och 

närståendes olika behov av stöd och symtomlindring i så tidigt skede som möjligt (Fitch, 

Fliedner & O’Connor, 2015; Regionala cancercentrum i samverkan, 2012; Socialstyrelsen, 

2013). 

 

Upplevelsen av när brytpunkts eller informerande samtal oftast erbjöds till patienter i palliativ 

fas varierade mycket men där majoriteten (39 %) beskrev att den erbjöds både i tidig och sen 

palliativ fas fast nästan lika många upplevde att samtalen erbjöds sent eller i mycket sent 

skede. Sen berodde det på om patienten själv kunde medverka eller inte. Detta kan förklara 

Palliativregistrets resultat (Årsrapport, 2015) av att utförda och dokumenterade 

brytpunktssamtal utföres mindre frekvent till patienten än till de närstående och läkare 

tenderar att inte sätta en medicinsk kod för beslutet utan dokumenterar mer frekvent i fri text 

(Palliativregistrets årsrapport, 2015). För akutsjukvården så är det till exempel bara 30 procent 

av patienterna som får utförda och dokumenterade brytpunktssamtal. Det är även ojämlikt 

inom och emellan diagnoser.  Glädjande nog så är det ändå en uppgång av utförda 

dokumenterade brytpunktssamtal (85 procent), jämfört med tidigare år (Palliativregistrets 

årsrapport, 2015). Men det kan även vara som Brännström (2013);Sand & Strang (2013); 

Roze des Ordons et al.( 2015); Visser, Deliens och Houttekier (2014) samt Ziem et al.(2016) 

belyser att samtalen inte äger rum i rätt tid då läkare kan uppleva svårigheter med att diskutera 

vårdens riktning och mål för tidigt då sjukdomsförloppet och komplexiteten hos vissa 

diagnoser under en längre tid är oförutsägbart. Detta dilemma ger patienter och närstående 

svårigheter att vara delaktig i vården samt kunna förbereda sig inför den stundande döden 

(Brännström, 2013; Sand & Strang, 2013; Roze des Ordons et al, 2015; Visser, Deliens & 

Houttekier; Ziem et al., 2016).   

 

En tidig identifikation av tillståndet och en god kommunikation mellan parterna om målet 

med vården, helst inom det första dygnet på sjukhus ansågs underlätta och höja kvaliteten i 

det fortsatta vårdandet. Det kunde hjälpa patienter och deras närstående till en smidigare 

övergång till palliativ vård om de förstod prognos, diagnos och behandlingsalternativ (Roze 

des Ordons et al, 2015) som ger en känsla av att bemästra situationen (Brännström, 2013). 

Resultatet visar ändå att de som oftast var med vid samtalen var patient (om denna inte var 

kognitivt nedsatt), läkare, sjuksköterska och närstående vilket visar att de flesta 

sjuksköterskorna tog sin roll på fullaste allvar som den stödjande förmedlaren. 

 

Sjuksköterska i akutsjukvården har ett stort ansvar för en väl fungerande kommunikation 

mellan alla parter och att arbetet ska präglas av ett respektfullt teamarbete och samverkan 

mellan olika instanser. Det är av vikt att sjuksköterskan är väl insatt i patientens vårdprocess 

så att de erhåller rätt vårdnivå samt ansvara för att patient och närstående delges rätt 

information (Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialisering inom 

akutsjukvård, 2010). Närstående ansågs i resultatet vara en viktig komponent speciellt vid 

vården av medvetandesänkta patienter. Det ansågs vara minst lika viktigt att sjuksköterskan 

var med för att kunna stötta och följa upp vad som hade sagts men även för att alla skulle få 

samma information, men det var inte självklart i många av teamen där en del sjuksköterskor 

bara var med om tid fanns. Hos några planerade läkaren in samtal utan att diskutera detta med 

övriga i teamet. Detta stämmer överens med litteraturen att den patientansvarige 

sjuksköterskan och resterande teamet involveras oftast inte i brytpunktssamtalen (Millic et al., 

2015; Sand & Strang, 2013), vilket försvårar omvårdnaden samt stödjande insatser för 
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närstående (Sand & Strang, 2013). Forskningen visar på vikten av att sjuksköterskan är med 

vid samtalen för att följa upp kontinuiteten i det fortsatta vårdandet (Friedrichen, 2013; Roze 

des Ordons et al. 2015; Socialstyrelsen, 2013). Att stödja och lindra patient och närstående via 

en öppen kommunikation är som flera författare belyser är en av de mest viktiga aspekterna i 

palliativ vård men kräver tid och engagemang (Reid & Mc Cormark, 2005; Tsutsumi, Sekido 

& Tanioka, 2014). Författaren anser som Visser, Deliens & Houttekier (2014) samt Ziem et 

al.(2016) att vårdgivares brister i kommunikation såväl inom teamet som till patient och dess 

närstående ansågs många gånger bero på deras attityder men även på deras egen osäkerhet 

och rädsla inför samtal med patienter och deras närstående.  

 

Majoriteten av informanterna (46 %) beskrev att de oftast bedrev multiprofessionellt 

teamarbete i sin verksamhet fast en del beskrev sitt teamarbete mest som ett nära samarbete 

mellan läkare, sjuksköterska, undersköterska, närstående och patient om denna var vid 

medvetande men uppgav att det fanns tillgång till andra professioner om det skulle behövas. 

Personcentrerad vård är ett partnerskap mellan patient, närstående och vårdgivare där 

patientberättelsen är utgångspunkten. Det är allas ansvar att verka för en öppen 

kommunikation i partnerskapet med ömsesidig respekt för alla inblandade genom att tillvarata 

varandras kunskaper (Ekman & Norberg, 2013; Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013). 

Elva procent beskrev att det sällan bedrevs multiprofessionellt teamarbete och nio procent 

visste inte om verksamheten hade ett teamarbete med multiprofessionellt fokus. Resultatet 

visade att den varierade även inom samma avdelning. Huvudfynden var ändå att det fanns 

brister hos vissa team så som att samarbetet skedde sällan med paramedicinare och att 

kommunikationen var bristfällig mellan de olika team medlemmarna men att i de flesta 

teamen fungerade samarbetet ändå bra. 

 

Majoriteten av sjuksköterskorna i studien utvecklade aldrig upplevelsen av samarbetet. 

Teamarbete och relationen samt kommunikationen i den, är ju själva essensen i palliativ vård. 

Vårdgivare belyser att brister finns inom  multiprofessionellt teamarbete då de inte respekterar 

varandras professioner samt inte diskuterar och utför vården tillsammans utan var för sig. 

Precis som flera författare beskriver i sina studier så behövs en tydligare identifikation av 

roller, både individuellt och inom teamet (Klarare et al., 2013; Roze des Ordons et al., 2015; 

Ziem et al., 2016) som ger patienter och närstående en trygghet i relationen (Klarare et al., 

2013). I studien av Klarare et al.(2013) belyser vårdgivare att de inte har formell utbildning i 

teamarbete, därför visste de inte heller vad de andra professionerna hade för roller och vad de 

egentligen gjorde för teamet. Känslan av att vara team skapas av de kommunikationsmönster 

teamet har. Kunskapen och respekten av kollegors kompetens samt proportionerna av 

professioner har en signifikant betydelse av hur klimatet i teamet upplevs och hur utförandet 

av vården blir anser Klarare et al. (2013). 

 

Det organiserade stödet till närstående som verksamheten erbjöd beskrevs i resultatet av 54 

procent som att det erbjöds under sjukdomsperioden men även efter dödsfallet av deras 

närstående vilket författaren inte är förvånad över. Möjlighet till efterlevandesamtal har inom 

akutsjukvården varit begränsade under lång tid hos vissa kliniker men främst är det rutiner 

som fattas eller inte fungerar kring efterlevandesamtal menar Socialstyrelsen (2016 b) i sin 

sammanfattning av kunskapsstödet runt förbättringsområden i palliativ vård i livets slutskede. 

Resultatet visade att även närstående fick stöd och tillgodosedda behov vid vården av deras 

närstående. Det ansågs som viktigt att få till ett värdigt och bra avslut för patienten likväl som 

för närstående. Speciellt vid vården av medvetandesänkta var det viktigt att närstående fanns 

med och stöttades.  
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Resultatet visade på att verksamheterna i varierande grad erbjöd handledning men de flesta 

beskrev att det sällan (30 %) eller inte alls erbjöds (25 %). Resultatet visade på att majoriteten 

av de som utryckte behov av handledning och fortbildning önskade det i allra högsta grad, fast 

med varierade fokus. De flesta utryckte ett behov av både etisk handledning och fortbildning i 

palliativ vård men resultatet visade på att det största behovet var etisk handledning kring 

dilemman och svåra omvårdnadssituationer. I studien av Kirby, Broom och Good (2014)  

hade sjuksköterskor en tendens att bli emotionellt involverade med patienter i palliativ fas 

som påverkade deras eget välmående. De flesta såg detta dilemma som det professionella och 

förväntade ansvaret de hade gentemot patienter och deras närstående i stödjande processen 

men de saknade emotionellt stöd själva av så väl team medlemmar som ledning (Kirby, 

Broom & Good, 2014). Vårdgivare i palliativ vård behöver stödjande handledning och 

feedback för att undvika utbrändhet beskriver sjuksköterskor i studien av Kafadar, Ince, 

Akcakaya och Gumus (2015) och i studien av Tsutsumi, Sekido och Tanioka,(2014) belyste 

sjuksköterskor vikten av att inte bli för involverade i relationen. 

 

Behoven i fortbildning handlade om allmän kunskap i palliativ vård med fokus som mer 

kunskap kring symtomlindring/hantering samt kunskap kring teambuilding och 

kommunikationshantering. Handledning och fortbildning sätts som en hög prioritet av 

Socialstyrelsen (2013) då dess komponenter utgör en viktig del i palliativ vård. . Kompetens 

och utbildning ses som förutsättning för vårdens kvalitet och människor i livets slutskede är 

beroende av att personalen har tillräckliga kunskaper i palliativ vård, för att kunna möta 

patienternas varierande behov av symtomlindring och stöd. Det kan även hjälpa personal att 

utveckla strategier för att möta och hantera de känslor som arbetet för med sig för att kunna 

vårda på ett adekvat sätt. Handledning och fortbildning ger en tryggare och säkrare personal 

som bättre kan ge stöd åt patienter och närstående (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Att så som vårdgivare i studien av Milic et al.(2015) samt Ramaswamy, Willams, Clark & 

Kelley (2014) få handledning och tid till självreflektion i små studiegrupper via rollspel och 

diskussion hävdar författaren är viktiga beståndsdelar i palliativ vård. I studien pågick olika 

rollspel i små studiegrupper med samtidig inlärning av olika kommunikationstekniker vilket 

visade sig vara värdefullt för att stärka självkänslan samt sin vårdgivarroll och bli bättre på att 

kommunicera (Milic et al., 2015; Ramaswamy, Willams, Clark & Kelley, 2014). Att erbjuda 

möjligheter till att träna sig i kommunikation och självreflektion kan möjliggöra att 

vårdgivare känner sig bekväma i att föra svåra diskussioner ansåg Roze des Ordons et 

al.(2015). Dessa förslag fanns även hos informanterna i föreliggande studie. 

 

Slutsats 

 

Medvetenheten om innebörden med palliativ vård är inte helt klargjord hos varken gemene 

man eller hos vårdgivare visar både forskning och föreliggande studies resultat. Men ändå 

visar resultatet att majoriteten av sjuksköterskorna tolkades ha uppfattningen att den palliativa 

vården inte bara gavs vid livets slutskede utan även kunde ges i tidigt såväl som sent skede. 

Och att nästan alla hade uppfattningen att det är en lindrande och stödjande vård för både 

patient och dess närstående, med fokus på livskvalitet och symtomlindring oavsett karaktär. 

Medvetenheten om palliativ vård i dess rätta begrepp i enighet med filosofin och 

värdegrunden börjar sakta men säkert få en plats i akutsjukvården och i samhället men det 

behövs mer kunskap om den palliativa vården och framför allt mer tid till reflektion och 

handledning till sjuksköterskor som stärker sjuksköterskerollen. 
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Klinisk tillämpbarhet 

 

Studien kan användas av vårdgivare men även av ledare i olika befattningar inom aktuellt 

sjukhus för att få en förståelse för vad palliativ vård innebär samt att den kan ge infallsvinklar 

hur den palliativa vården ska utvecklas i akutsjukvårdens slutenvård. Och framför allt, 

förhoppningsvis ge möjlighet till handledning och fortbildning för vårdpersonal som är så 

viktig för tryggheten i vårdandet. På sikt kan kanske studien även utveckla den palliativa 

vården i stort dvs. ge ringar på vattnet. 
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                                                                                                                                    Bilaga 1 

Datum….. 

Inbjudan till att delta i en enkätstudie om palliativ vård och vård i livets slutskede. 

Jag heter Ann-Marie Larsson och är studerande vid specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning palliativ vård vid Sophiahemmets Högskola. Jag skriver nu min magisteruppsats 

som inriktas mot att studera sjuksköterskors erfarenheter av och kunskapsbehov om 

palliativ vård i akutsjukvårdens slutenvård. Därför får du en förfrågan om medverkan i 

enkätstudie som medföljer detta dokument som bilaga. 

 

 

Bakgrund   
Erfarenheter av och kunskap om palliativ vård varierar hos vårdgivare men även hos patienter 

och deras närstående. Det kan ha betydelse för hur lindring av de fysiska, psykiska, sociala 

och existentiella/ andliga symtomen och behoven upplevs av patienten i palliativ fas. Att öka 

förståelsen och kunskapen om den palliativa vården synsätt kan ge såväl patienter, närstående 

och vårdgivare en ökad trygghet i relationen samt ge patienter en förbättrad möjlighet till 

livskvalitet och symtomlindring som är det primära syftet med palliativ vård. Att vara trygg i 

sin vårdgivarroll är en grundförutsättning för att ge god och bra palliativ vård och den 

tryggheten kommer med delandet av erfarenhet och kunskap.  

 

 

Syfte med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av och kunskapsbehov om 

palliativ vård inom akutsjukvårdens slutenvård. 

   

 

Förfrågan om deltagande 

Du tillfrågas i egenskap av att du uppfyller inklusionskriterierna: Sjuksköterska som arbetar i 

akutsjukvårdens slutenvård. Deltagande är helt och hållet frivilligt. Din verksamhetschef har 

givit tillstånd till denna studie. 

 

 

Hur går studien till? 

Detta informationsbrev med bifogad enkät kommer att finnas tillgänglig för alla 

sjuksköterskor på olika vårdavdelningar inom akutsjukvårdens slutenvård vid sjukhuset. 

Enkätens frågor berör vilka erfarenheter du har av palliativ vård och vård i livets slutskede 

samt vilka eventuella kunskapsbehov som du upplever att du behöver för att kunna bedriva 

vården på ett adekvat och patientsäkert sätt. Frågorna har i de flesta fall flera svarsalternativ 

med givna svar men det finns även öppna frågor där du med egna ord kan beskriva tankar, 

erfarenheter och funderingar kring palliativ vård. Enkäten kommer att hämtas upp på 

avdelningen av författaren till föreliggande arbete inom tre veckor. 

 

Risker 

Du kan när som helst avbryta studien utan att ange orsak om du känner att du inte vill dela 

dina känslor eller uppfattningar. Om det mot förmodan skulle dyka upp obehagskänslor eller 

andra känslomässiga effekter av din medverkan, så hör av dig till mig eller din 

verksamhetschef för vidare handläggning eller avbrytande. 

 

 

 



39 

 

 

Hantering av data och sekretess 

Studien följer de forskningsetiska principerna. Ditt namn och arbetsplats kodas i studien. 

Vilket innebär att ingen mer än författaren själv kommer att veta var du arbetar. Du väljer 

själv om du vill delge ditt namn eller mejladress för eventuella uppföljande frågor som 

författaren kan ha. I studien kommer resultaten att presenteras på ett sätt där ingen enskild 

individ kan kännas igen. Data kommer att arkiveras i kod låst dator hos författaren till 

föreliggande arbete är godkänt för att sedan förstöras. Samtycke till denna studie ges då du 

svarar på enkäten. 

 

 

Med vänlig hälsning Ann-Marie Larsson 

Adress: XXX 

Tele: XXX 

E-mail: XXX 
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                                                                                                                                        Bilaga 2.                                                                                                                   

Enkätundersökning kring: 

Sjuksköterskors erfarenheter av och kunskapsbehov om palliativ vård 

inom akutsjukvårdens slutenvård  

Demografiska frågor: Ringa in det alternativ som passar bäst för dig 

  Är du? 

Kvinna                                                                                        Man            

 

I vilken ålder är du? 

20-29 år             30-39 år        40-49 år        50-59 år        60 år eller över 

 

Hur många år i yrket har du? .................. 

 

Har du någon utbildning/fortbildning inom palliativ vård? Flera svarsalternativ är 

möjliga. 

 Nej  

 Ja i grundutbildningen                                                                                          

 Ja, en eller flera kortare kurser/ föreläsningar 

 Inom specialistsjuksköterskeutbildning, ange vilken och ev. utveckla 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Om du svarat: Ja en eller flera kortare kurser/föreläsningar. Beskriv vad de hade för 

fokus? 

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Frågor som berör dina erfarenheter och behov: 

Vad innebär palliativ vård för dig? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

I vilken omfattning möter du patienter med obotlig livshotande sjukdom inom din 

verksamhet där palliativ vård skulle kunna ses som aktuell? 

 Varje dag                                                                                             

 Någon gång i veckan   

 Någon gång i månaden                                                                     

 Sällan/aldrig 

 Vet inte 

 

När erbjuds oftast den palliativa vården för dessa patienter?     

 Tidigt i sjukdomsförloppet                                       

 Sent i sjukdomsförloppet         

  Vid livets slutskede                                                 

  Vet inte  

 

Upplever du att patienten har vetskap om sin obotliga diagnos och att den leder till 

döden? 

 Ja, oftast 

 Ibland 

 Sällan 

 Nej 

 Vet inte 

 

Upplever du att närstående har vetskap om att patientens obotliga diagnos leder till 

döden?  

 Ja, oftast 

 Ibland 

 Sällan  

 Nej 

 Vet inte 
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Upplever du att den palliativa vården erbjuds till alla som är i behov av den oavsett 

diagnos och/eller ålder i din verksamhet? 

 Ja                                                           

  Nej                                                 

  Vet inte 

Om du svarat nej: Utveckla din syn på olikheter 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

 

 

Hur ofta vårdar du patienter i tidig palliativ fas? 

 Varje dag     

 Flera gånger i veckan                                                                                      

 Någon gång i veckan 

 Någon/några gånger i månaden                                                                   

  Sällan 

 Vet inte 

 

Hur ofta vårdar du patienter i sen palliativ fas samt i livets slutskede? 

 Varje dag     

 Flera gånger i veckan                                                                                      

 Någon gång i veckan 

 Någon/några gånger i månaden                                                                   

  Sällan 

 Vet inte 

 

Upplever du att patienter i din verksamhet oavsett diagnos, ålder och palliativ fas får 

adekvat symtomlindring oavsett om symtom och behov är utifrån fysisk, psykisk, social 

eller existentiell karaktär?  

 Ja, oftast 

 Nej 

 Nej endast fysiska symtom 
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 Vet inte 

 Ja ibland 

 Ja, oftast. Utveckla egen kombination av symtom/ behov 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Om du upplever olikheter, utveckla dessa här: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

I vilken omfattning bedrivs den palliativa vården med fokus på multiprofessionellt 

teamarbete inom din verksamhet? 

 Alltid 

 Oftast 

 Ibland 

 Sällan 

 Vet inte 

 

Utveckla hur du upplever samarbetet: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

När erbjuds oftast brytpunkts eller informerande samtal med patienter i palliativ fas i 

din verksamhet?         

 I tidig och sen palliativ fas 

 I sen palliativ fas 

 I livets slutskede 

  Erbjuds inte 

 Vet inte       

 



44 

 

Utveckla med vilka som är med vid samtalen och varför: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Erbjuds de närstående till patienter i palliativ fas det stöd de behöver för att undvika 

ohälsa? Flera svarsalternativ kan väljas. 

 

 Ja, verksamheten erbjuder även efterlevnads samtal 

 Ja, men verksamheten erbjuder inte efterlevnads samtal  

 Oftast 

 Ibland 

 Sällan/aldrig 

 Vet inte 

Erbjuder verksamheten handledning i att lyfta etiska dilemman och svåra 

omvårdnadssituationer kring patienter i palliativ fas samt i livets slutskede?  

 Ja, alltid                                       

  Ja, oftast  

 Ibland                                

 Sällan      

 Nej                                                   

 Vet inte 

 

Skulle du vilja ha mer handledning och fortbildning inom palliativ vård? Vad för fokus 

skulle de i så fall ha? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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Eventuella övriga synpunkter rörande den palliativa vården: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Får jag kontakta dig om frågor eller funderingar skulle uppstå? 

 Ja         

  Nej 

Din mailadress: ……………………………………………………………… 

 

Tack för din medverkan! Om du är nyfiken vad studien gav för resultat, kontakta din 

verksamhetschef så kommer jag gärna och presenterar resultatet. 

Med vänlig hälsning Ann-Marie Larsson student i Specialistsjuksköterskeprogrammet i 

palliativ vård.  E-mail adress: X 

 


