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Sammanfattning 
 
Bakgrund: I Sverige har cirka 200 000 personer hjärtsvikt. Sjukdomen kan vara kronisk, 
komplex och innebär en livslång behandling. Det är en allvarlig sjukdom där cirka 50 % med 
svår hjärtsvikt dör inom ett år. Det finns inga klara riktlinjer när transition till palliativ vård 
för patienter med hjärtsvikt sker. 
 
Syfte: Syftet var att identifiera erfarenheter som sjuksköterskor ansåg vara av betydelse för att 
initiera palliativ vård för patienter med hjärtsvikt, samt vilka åtgärder som därefter vidtogs. 
 
Metod: En kvalitativ design med induktiv ansats valdes. Totalt genomfördes 15 
ostrukturerade intervjuer, alla intervjuer analyserades utifrån Critical Incident Technique.  
 
Resultat: Det framkom att ett allmänt försämrat hälsotillstånd var erfarenheter som 
sjuksköterskan ansåg vara av betydelse för transition till palliativ vård. I resultatet framkom 
även att åtgärder som vidtogs ledde till att vården blev mer palliativt inriktad. 
 
Slutsats: Att identifiera patienter med hjärtsvikt som var i behov av palliativ vård var viktigt 
men svårt och krävde kunskap. Det finns behov av att utarbeta hjälpmedel och verktyg för att 
underlätta identifieringen till palliativ vård, eftersom det leder till att vården blir mer 
personcentrerad och behandlingsstrategin förändras. 
 

Nyckelord: Brytpunkt, kvalitativ studie, personcentrerad vård, transition 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 
Background: In Sweden, approximately 200,000 people have heart failure. Heart failure can 
be chronic, complex and involves lifelong treatment. It is a serious disease in which about 
50% with severe heart failure die within a year. There are no clear guidelines when transition 
to palliative care for patients with heart failure occurs. 
 
Objective: The purpose was to identify experiences that nurses considered to be important for 
initiating palliative care for patients with heart failure, and what actions thereafter were taken. 
 
Methods: A qualitative design with inductive approach was chosen for this study. A total of 
15 unstructured interviews were conducted and analyzed on the basis of the Critical Incident 
Technique. 
 
Results: The result was divided into two parts. It was found that a generally deteriorated 
health were experiences that the nurse considered to be of importance for transition to 
palliative care. In the results it emerged that measures that was taken led to more oriented 
palliative care for the patients. 
 
Conclusion: To identify patients with heart failure who were in need of palliative care was 
important but difficult and required knowledge. There is a need to develop aids and tools to 
facilitate identification for palliative care, as it causes care to be more person-centered and the 
treatment strategy changes. 
 
Keywords: Breakpoint, qualitative study, person-centered care, transition 
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Inledning 
Förekomsten av hjärtsvikt i västvärlden är cirka 1-2% av den vuxna befolkningen 
(Ponikowski et al., 2016; Taylor, Hobbs, Marshall, Leyva-Leon & Gale, 2017). I Sverige har 
omkring 200 000 personer hjärtsvikt och cirka 30 000 får årligen diagnosen hjärtsvikt 
(Socialstyrelsen, 2015a). Det är en av de vanligaste sjukdomar som föranleder inläggningar 
och återinläggningar på sjukhus hos patienter över 65 år (Ponikowski et al., 2016). Ungefär 
2-3 % av de totala sjukvårdskostnaderna i Sverige är orsakad av diagnosen hjärtsvikt 
(Zarrinkoub, Wettermark, Wändell, Mejhert, Szulkin, Ljunggren & Kahan, 2013). 
Populationen blir allt äldre och det är viktigt att ha kunskap om sjukdomen i vården för 
behandling och åtgärd (Bui, Horwich & Fonarow, 2011). Palliativ vård träder in när bot för 
patienten inte längre är möjlig. Ett av målen med palliativ vård är att lindra oro och andra 
symtom. Det är viktigt att ha ett holistiskt förhållningssätt och ge stöd till patient och 
närstående (Socialstyrelsen, 2013). Prognosen vid hjärtsvikt är dålig och har ofta långdraget 
sjukdomsförlopp samt saknar tydlig brytpunkt när sjukdomen övergår till palliativt skede 
(Ponikowski et al., 2016). Att se händelser som leder fram till att sjuksköterskor initierar 
palliativ vård för patienter med hjärtsvikt är viktigt, men många sjuksköterskor upplever 
svårigheter att identifiera en specifik brytpunkt när övergången sker (Jaarsma et al., 2009). 
Denna studie belyser vilka händelser som sjuksköterskor ansåg vara av betydelse för att 
initiera palliativ vård för patienter med hjärtsvikt.  
 

Bakgrund 
 
Hjärtsvikt 
 
Patofysiologi och symtom 
Hjärtsvikt är en kronisk sjukdom som orsakas av att pumpförmågan hos hjärtat är nedsatt och 
därmed inte kan förmedla syre till kroppens vävnader och organ (Bui et al. 2011). Graden av 
nedsättning av hjärtats pumpförmåga påverkas av omfattningen av hjärtmuskelskadan. 
Hjärtsvikt kan utvecklas akut eller långsamt beroende på orsaken till sjukdomen (Ponikowski 
et al., 2016; Barremo, Bruce, Salander & Sundin, 2008). Risken att drabbas av hjärtsvikt ökar 
med stigande ålder. Vanligaste orsakerna till hjärtsvikt är ischemisk hjärtsjukdom och 
hypertoni. Andra riskfaktorer för hjärtsvikt är kardiomyopatier, klaffsjukdomar, diabetes, 
arytmier, missbruk, manligt kön, övervikt, rökning, hyperlipidemi, njursvikt samt stress (Bui 
et al. 2011; Zarrinkoub et al., 2013). Ett av de vanligaste symtomen vid hjärtsvikt är dyspné 
som förvärras i liggande ställning och vid ansträngning. Trötthet, ödem, cerebrala symtom, 
aptitlöshet, kakexi och viktuppgång är andra vanliga symtom (Ponikowski et al., 2016; 
Barremo et al. 2008). Nedsatt hjärtminutvolym vid hjärtsvikt medför kognitiva besvär som 
nedsatt förmåga att ta till sig information och koncentrationssvårigheter (Ponikowski et al., 
2016). Psykiska symtom som oro, ångest och depression kan också förekomma (Vongmany, 
Hickman, Lewis, Newton & Phillips, 2016). Patienter med sämre pumpförmåga får mer 
fysiska symtom vilket i sin tur kan ge ökad ångest (Denfeld, Mudd, Gelow, Chien, Hiatt & 
Lee, 2015). Det är viktigt att diagnostisera hjärtsvikt, särskilt viktigt är det med utredning hos 
patienter med riskfaktorer för hjärtsvikt (Ponikowski et al., 2016). 
 
Diagnos och klassificering 
Utredning av patienter med symtom på hjärtsvikt görs genom noggrann anamnes samt 
utredning med elektrokardiogram (EKG), blodprovet brain natriuretic peptide (NT-proBNP) 
och ekokardiografi (UKG). Vid påvisad sänkt ejektionsfraktion, som är ett mått på hjärtats 
slagvolym och vänsterkammarfunktion, föreligger troligtvis hjärtsvikt. För att klassificera 
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graden av hjärtsvikt används funktionsklassificering New York Heart Association (NYHA) 
(tabell 1). 
 
Tabell 1 Funktionsklassificering av hjärtsvikt utifrån NYHA 

 Klass Svårighetsgrad 

 NYHA I  Nedsatt hjärtfunktion utan symtom 

 NYHA II  Lätta symtom med andfåddhet och lindriga symtom med trötthet endast efter fysisk ansträngning av      
mer måttlig grad 

 NYHA IIIa 
  
 

 NYHA IIIb 

 Medelsvåra symtom med andfåddhet och trötthet vid lätt till måttlig fysisk aktivitet, allt i från gång 
i lätt motlut till av- och påklädning. Kan gå > 200m  utan  besvär 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Medelsvåra symtom med andfåddhet och trötthet vid lätt till måttlig fysisk aktivitet, allt i från gång 
i lätt motlut till av- och påklädning. Kan gå < 200m  utan  besvär 

 NYHA IV  Uttalade symtom med andfåddhet och trötthet redan i vila. Ökade symtom vid minsta ansträngning. 
Patienten är ofta sängbunden 

(Ponikowski et al., 2016 ) 

Graden NYHA IIIb-IV anses vara svår hjärtsvikt där cirka 50 % dör inom ett år (Brännström, 
Brulin, Norberg, Boman & Strandberg, 2005). Det är vanligt att dessa patienter 
återkommande blir inlagda på sjukhus när de blir försämrade i sin hjärtsvikt. Det är av stor 
vikt att eventuellt ta ställning till palliativ vård för patienter med hjärtsvikt i NYHA-klasserna 
IIIb-IV med förväntad överlevnad på mindre än ett år, ökade symtom med behov av 
sjukhusvård, dålig effekt av behandlingen samt hastigt försämrad livskvalité (Socialstyrelsen, 
2008; Söderberg, Rydell-Karlsson & Löfvenmark, 2015),  
 
Behandling 
För att ge rätt behandling av sjukdomen är det viktigt att ta reda på bakomliggande orsak till 
hjärtsvikten. Behandlingen kan delas in i icke-farmakologisk behandling samt farmakologisk 
behandling (Ponikowski et al., 2016). I den icke-farmakologiska behandlingen ingår 
information och utbildning om sjukdomen, hur livsstilen påverkar hjärtsvikten samt hur 
patienten själv kan övervaka och upptäcka symtom på eventuell försämring. Exempel på icke-
farmakologisk behandling är fysisk träning, rökstopp samt behandla eventuella sömnproblem. 
Symtom som patienten bör vara uppmärksam på är viktökning, andfåddhet samt ödem 
(Granger, Sandelowski, Tahshjain, Swedberg, & Ekman, 2009; Lainscak, et al., 2011). Det är 
av stor vikt att patienten är välinformerad, följer behandlingen, väger sig regelbundet samt 
doserar vätskedrivande läkemedel vid behov. Denna information och egenvårdsråd erhåller 
patienten av sjuksköterskor på hjärtsviktsmottagningar (Socialstyrelsen, 2015a). När patienten 
lär sig lyssna på kroppen och är uppmärksam på symtom ger det en känsla av kontroll och 
leder till trygghet. Det finns risk att patienten återinläggs på sjukhus om patienten inte är 
välinformerad. Det är viktigt att se och informera närstående i deras svåra situation. Det kan 
öka deras möjlighet att stödja patienten genom sjukdomen (Socialstyrelsen, 2014; Wotton, 
Borbasi & Redden, 2005). Den farmakologiska behandlingen består av flera olika 
läkemedelsgrupper och graden av symtom avgör vilka läkemedel som skall användas. Målet 
med behandlingen är att få så god pumpförmåga som möjligt, förhindra progress av 
sjukdomen, minska symtom, förbättra livskvalité samt förebygga sjukhusinläggningar. 
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Behandling med sviktpacemaker eller sviktpacemaker i kombination med implanterad 
defibrillator har god evidens för förbättring av symtom, minskar behovet av sjukhusvård samt 
ökar överlevnaden. Patienter med grav hjärtsvikt med förväntad överlevnad på mer än ett år 
kan erbjudas sviktpacemaker (Ponikowski et al., 2016). Prognosen för hjärtsvikt kan likställas 
med många cancersjukdomar och är därmed dålig därför är de ofta i behov av palliativ vård 
(Jaarsma et al., 2009).  
 
Palliativ vård 
World Health Organization (2017a) definierar palliativ vård: “Palliativ vård bygger på ett 
förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvalitetén för patienter och de närstående, 
genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av 
smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband 
med livshotande sjukdom.”  
 
Palliativ vård bör erbjudas till patienter med icke botbar sjukdom med snabb 
symtomutveckling, begränsad överlevnad och till sjukdom där döden förväntas komma snart 
(Nationella Rådet för Palliativ Vård, 2016). Inom palliativ vård finns fyra hörnstenar; 
symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, kommunikation och relation samt stöd till 
närstående. Dessa fyra viktiga delar har lika stora betydelser (Socialstyrelsen, 2013). 
Symtomlindring omfattar fysiska, sociala, psykiska samt existentiella behov. Dessa symtom 
lindras samtidigt som patientens autonomi och integritet tas hänsyn till (Socialstyrelsen, 2013; 
Wallerstedt, Sahlberg-Blom, Benzen & Andershed, 2012). Samarbete sker framför allt inom 
multiprofessionella team där både läkare och sjuksköterskor ingår. Även andra 
yrkeskategorier kan finnas med som undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, 
psykologer, dietister och präster. Teamen arbetar förebyggande genom att tidigt upptäcka 
symtom (Demiglio & Williams, 2013; Socialstyrelsen, 2013). Det är viktigt med god 
kommunikation så patient och närstående förstår den information som ges. Kommunikationen 
och en god relation för att främja patientens livskvalité, gäller inom teamet men även i 
förhållande till patient och närstående. Det är viktigt att tänka på och ge stöd till närstående 
under sjukdomen men även efter dödsfallet. Det kan göras genom att erbjuda närstående att 
vara delaktiga i vården samt erbjuda efterlevandesamtal när patienten har gått bort. Det är 
även viktigt att patient och närstående vet var och vem de ska vända sig till vid behov 
(Socialstyrelsen, 2013). Det är betydelsefullt att ta hänsyn till var patienter önskar vara under 
den sista tiden av livet. Majoriteten av patienter som önskar att vårdas i hemmet får känsla av 
integritet, trygghet samt bibehåller kontakten med närstående (Wallerstedt et al. 2012).  

 
Palliativ omvårdnad  
Sjuksköterskans arbete ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet samt utföras enligt 
gällande riktlinjer och författningar. Det innebär respekt för patientens integritet, unikhet och 
autonomi i olika situationer och miljöer. I patientens hem krävs balans mellan närhet och 
distans samt ett professionellt förhållningssätt. I sjuksköterskans arbete ingår att bedöma och 
identifiera övergång från sjukdomsbehandlande vård till palliativ vård samt bidra till att 
patienten får en värdig död (Svensk sjuksköterskeförening, 2005). Det är alltid ansvarig läkare 
i samråd med patienten som beslutar om palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). I omvårdnaden 
av patienter med palliativ vård får sjuksköterskan ta hänsyn till samt hantera fysiska, psykiska 
och sociala aspekter och symtom. Sjuksköterskan i den palliativa vården samordnar och har 
kontroll över omvårdnaden (Walshe & Luker, 2010). En individuell vårdplan skapas och 
genomgång av vid behovs medicinering görs och ställning tas till behov av eventuella 
hjälpmedel i hemmet. Dessa vid behovs läkemedel använder sjuksköterskan om symtom 
uppstår (Socialstyrelsen, 2013). En av många positiva aspekter med att vårda svårt sjuka i 
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deras hem är att förebygga sjukhusinläggningar (Walshe & Luker, 2010). Sjukdomsförloppet 
för patienter med hjärtsvikt kan beskrivas som ett liv i “berg och dalbana” där personen 
varierar mellan att må bättre och sämre. Patienten kämpar med att hantera sin oförutsägbara 
försämrade kropp (Brännström, Ekman, Norberg, Bohman & Strandberg, 2006). 
Sjuksköterskan har en viktig roll att stödja samt vägleda patienten i denna process (Pihl, 
Fridlund & Mårtensson, 2011). I kronisk hjärtsvikt kan tre faser urskiljas hur sjukdomen 
utvecklas. Första fasen innebär kronisk sjukdomshantering. Här befinner sig patienten oftast i 
NYHA I-III och syftet med vården är aktiv övervakning av symtomkontroll, effektiv 
behandling för att förlänga överlevnad och utbildning av patienten i egenvård. Stödjande och 
palliativ är andra fasen, patienten befinner sig i NYHA III-IV. Här samverkar olika 
specialiteter och vårdprofessioner. Målet är symtomkontroll och bibehållen livskvalité. En 
holistisk, tvärvetenskaplig bedömning av patient- och vårdbehov sker. Den tredje och sista är 
terminalfasen. Patienten är sämre med ökade symtom. Här erhåller patienten fortsatt 
hjärtsviktsbehandling och symtomkontroll. Ställning tas till återupplivning. Ökat praktiskt och 
känslomässigt stöd ges till patient och närstående (Jaarsma et al., 2009). 
 
Transition vid palliativ vård 
Begreppet transition är detsamma som övergång vilket innebär en förändring av 
hälsotillståndet eller den sociala rollen. Transitionen är multidimensionell, komplex och unik. 
Det är en process i personens liv som kräver förståelse och tid av personen, dess närstående 
och omgivning (Meleis, 2017). Förändringen kan påverka relationer, rutiner, förväntningar 
samt identiteten. Transitionen sker över tid som börjar med de första tecknen på förändring 
med en period av instabilitet, förvirring och möjligtvis ångest till ett eventuellt identifierbart 
slut med en ny början eller en period av stabilitet. Det kan vara svårt att sätta gränser eller 
ibland omöjligt att säga när transitionen är slutförd. Vissa transitioner är sammankopplade 
med en speciell händelse som exempelvis födelse eller diagnos av en sjukdom. Symtom 
relaterade till transition kan också inträffa. Vid ökade symtom upplever patienten mer oro och 
osäkerhet, här har sjuksköterskan en viktig roll med att identifiera och klargöra symtom och 
utveckla, testa och utvärdera omvårdnadsinsatser. En person genomgår flera olika transitioner 
under sitt liv, från ett tillstånd till ett annat, den slutliga transitionen är döden. Transitioner 
utmanar den drabbade personens identitet och gör personen extra sårbar och påverkar oftast 
hela familjen (Meleis, Sawyer, Im, Messias & Schumacher, 2000).  
 
Inom den palliativa vården finns olika transitioner vilket skiljer mellan tidig och sen palliativ 
fas i sjukdomsförloppet. I den tidiga fasen är vårdens mål livsförlängande samt ökad 
livskvalité. I den sena fasen är målet att göra så gott liv som möjligt, trots livshotande och 
svår sjukdom. Tidsspannet för den tidiga fasen varierar från en månad till flera år, medan den 
sena varar från ett par veckor till en månad (Socialstyrelsen, 2013). Vid hjärtsvikt kan det vara 
svårt att identifiera en tydlig brytpunkt till palliativ vård, därför är det bra att bli erbjuden 
palliativ vård tidigt i sjukdomsförloppet. Transitionen och behandling av palliativ vård kan 
variera beroende på hur sjukdomen utvecklar sig och vilken kunskap som finns (figur 1). 
Modellen nedan visar först den traditionella övergången från aktiv behandling till palliativ 
vård. Sedan visas en gradvis övergång från aktiv behandling till palliativ vård. Sista delen 
visar en modell där palliativ vård kan pågå parallellt med behandling för att ge patienten den 
lindring som behövs. Här ges integrerad vård av två specialiteter, palliativ vård och 
hjärtsviktsvård, som samarbetar mot samma mål. Det är önskvärt vid behandling av patienter 
med hjärtsvikt i palliativt skede att använda sig av den nedre modellen. 
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      Figur 1. Modeller för palliativ vård (Gibbs, McCoy, Gibbs, Rogers & Addington-Hall, 2002).  
 
När patienten får diagnos hjärtsvikt visar modellen att möjlighet finns att palliativ vård kan 
kopplas in tidigt. Även om modellen för hjärtsvikt är önskvärd används den inte fullt ut i 
verksamheten eftersom modellen inte är vedertagen och sjukvården saknar resurser (Jaarsma 
et al., 2009). Det är vanligast att patienter med NYHA klass IIIb – IV med mindre än ett års 
överlevnad erbjuds palliativ vård (Socialstyrelsen, 2008). Vid övergång till palliativ vård bör 
brytpunktssamtal ske vilket innebär samtal med patient, närstående, ansvarig läkare och 
sjuksköterska. Information ges när patienten är i ett skede där vården inriktar sig på 
symtomlindring och livskvalité, inte som tidigare livsförlängande. Det är av stor vikt att 
efterfråga hur patienten och närstående tänker om patientens sjukdom samt vilka önskemål de 
har vid försämring (Socialstyrelsen, 2015b; Wallerstedt et al., 2012). Om patienten har en 
pacemaker med inbyggd defibrillator kan det vara aktuellt att läkaren diskuterar med patient 
och närstående om pacemakern ska inaktiveras, detta för att minska risken för smärta och oro 
vid försämring (Brady, 2016; Ponikowski et al., 2016). Ett brytpunktsamtal behöver inte vara 
en enstaka händelse utan kan upprepas vid flera tillfällen under personens palliativa skede 
(Wittenberg-Lyle, Goldsmith & Ragan, 2011). Många önskar få tala om slutet av livet och 
tycker det är viktigt med ärlighet i dessa samtal. Patienter som har mer kunskap om sin 
sjukdom och symtom kan lättare hantera sin sjukdom (Green, Gardiner, Gott & Ingleton, 
2010). Som sjuksköterska kan det vara svårt att veta när en patient med hjärtsvikt är i behov 
av palliativ vård. 
 
Syfte 
Syftet var att identifiera erfarenheter som sjuksköterskor ansåg vara av betydelse för att 
initiera palliativ vård för patienter med hjärtsvikt, samt vilka åtgärder som därefter vidtogs. 
 
Metod 

Design  
En kvalitativ design med en induktiv ansats valdes. Induktiv ansats ger möjlighet att erhålla 
information från deltagarnas upplevelser och erfarenheter under intervjuerna (Speziale, 
2007a). Kvalitativ forskning med ostrukturerad intervju valdes och sjuksköterskor ansågs 
lämpliga för att svara upp mot syftet. Studien utgår från Critical Incident Technique (CIT) 
vilket fokuserar på att studera och förstå människors beteende och subjektiva värld (Flanagan, 
1954) vilket lämpar sig väl för omvårdnadsforskning (Norman, Redfern, Tomalin & Oliver, 
1992). CIT är huvudsakligen en metod att samla in väsentlig information om ett beteende i en 
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enskild situation. Metoden är en process där incidenter samlas in retrospektivt vilket fokuserar 
på att se tillbaka på en incident eller händelse som skett. Incidenten ska ha en tydlig början 
och slut, vara definierad och är samma som dilemma, händelse eller situation i deltagarens 
historia (Fridlund, Henricson & Mårtensson, 2017). CIT består av fem steg: identifiera och 
klargöra syftet med studien, planering för insamling av data, samla in information och data, 
analysera data som samlats in och slutligen redovisning av resultatet (Flanagan, 1954).  
 
Urval 
Studien startades 2011 då nio intervjuer med sjuksköterskor genomfördes av två 
specialistsjuksköterskor som tidigare genomfört studier och har erfarenhet av patienter med 
hjärtsvikt. Deltagarna i de nio första intervjuerna valdes ut med kriterierna att sjuksköterskan 
på regelbunden basis mött patienter inom den aktuella patientgruppen och hade erfarenhet av 
patienter med hjärtsvikt. Deltagarna arbetade inom hjärtsviktsmottagning, slutenvård, 
primärvård och hemsjukvård i södra Sverige. Studien gjorde uppehåll 2013. Ordet 
sjuksköterska benämns i studien för sjuksköterskor som är distriktssköterskor, 
hjärtsviktssjuksköterskor eller grundutbildade sjuksköterskor. Under hösten 2017 
kompletterades materialet med ytterligare sex intervjuer med distriktssköterskor inom 
hemsjukvård. Urvalet var ett lämplighetsurval som enligt Polit & Beck (2017) innebär att 
deltagarna som är tillgängliga och uppfyller inklusionskriterierna tillfrågas att medverka. 
Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara distriktssjuksköterskor och arbeta inom 
hemsjukvården, ha minst ett års yrkeserfarenhet och regelbundet träffat patienter med 
hjärtsvikt. Brev skickades ut under våren 2017 för godkännande av verksamhetschef för att 
intervjua distriktssköterskor (bilaga 1). Verksamhetschefen i sin tur kontaktade olika 
enhetschefer i en kommun i södra Sverige. Namn och mailadresser till distriktssköterskorna 
som visat intresse att medverka i studien erhölls från enhetscheferna. Informationsbrev (bilaga 
2) skickades ut till deltagarna, tid och plats bestämdes för intervjuerna. Deltagarna tillfrågades 
om samtycke samt informerades om att deltagandet var frivilligt (bilaga 3). Alla som 
tillfrågades inkluderades och ingen exkluderades. Då studien gjorde uppehåll 2013 visas 
sociodemografiska data och kliniska faktorer på endast 12 av 15 deltagare (tabell 2) eftersom 
tillräckligt med information på tre av dessa inte var tillgängliga. 
 
 
Tabell 2 (n= 12) Översikt av urvalet avseende sociodemografiska och kliniska faktorer 

______________________________________________________ 
Variabler                                                                Nummer 
______________________________________________________ 
Kön                                                                                                   

Man   2 
Kvinna   10 

Ålder   29-61 år 
< 45 år   3 
46-55 år  6 
> 55 år   3 

Verksamma år som sjuksköterska 
< 5 år   1 
 6-10 år   3 
11-25 år  2 
> 25 år   6 

Arbetsplats 
Hemsjukvård             6 
Hjärtavdelning  3 
Hjärtsviktsmottagning  3 

_______________________________________________________ 
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Datainsamling 
Förberedelser inför intervjuerna gjordes genom att läsa in sig på ämnet, läsa igenom samt 
lyssna på de tidigare genomförda intervjuerna. Ingen pilotintervju genomfördes med tanke på 
att intervjuguiden redan testats i de tidigare intervjuerna. Platsen för intervjun valdes av 
deltagarna, alla sex valde ett avskilt rum på sin arbetsplats. Författarna utförde intervjuerna 
tillsammans under vecka 36-38, år 2017. En och samma författare utförde alla sex intervjuer 
samtidigt som den andre observerade och gjorde stödanteckningar. Ostrukturerade intervjuer 
genomfördes som gav deltagarna möjlighet att berätta vad de ansåg var en specifik händelse. 
Intervjuerna utgick från två huvudfrågor (bilaga 4); “Kan du berätta om vilka händelser som 
gör att du identifierar att en patient med hjärtsvikt är palliativ?” och “Vad får identifieringen 
för betydelse?” Samma frågeställningar användes även i de nio tidigare genomförda 
intervjuerna. Intervjun spelades in med mobiltelefon och varade mellan 23-33 minuter. 
Ljudfilerna överfördes sedan till datorn. Sammantaget blev det 15 intervjuer som användes till 
resultatet. 
 
 
Dataanalys 
Analysen påbörjades genom ordagrann transkribering av intervjuerna. Av de nio färdiga 
intervjuerna var sex redan transkriberade. Resterande tre transkriberades under sommaren 
2017. Alla 15 intervjuer avidentifierades och fick ett nummer som identitet. Intervjuerna 
lästes igenom och granskades noga flera gånger, både enskilt och tillsammans för att skapa en 
bra överblick. Händelserna från intervjuerna togs fram enskilt och bearbetades tillsammans av 
författarna. Kritiska händelser utifrån CIT som svarade upp mot syftet identifierades. 
Materialet analyserades enligt en modell som utvecklades under 2000-talet där de kritiska 
händelserna delas upp i erfarenheter och agerande (Fridlund & Mårtensson, 2017).  I del I, 
”identifierades erfarenheter som sjuksköterskor ansåg vara av betydelse för att initiera 
palliativ vård för patienter med hjärtsvikt” och i del II “vilka åtgärder som därefter vidtogs? 
Analysarbetet för del I utgick från deltagarnas erfarenheter. De erfarenheterna som svarade på 
syftet klipptes ut och färgmarkerades utifrån vilken deltagare som sagt vad. Totalt 
identifierades 204 erfarenheter i del I. Enligt Flanagan (1954) ska det vara minst 100 
händelser i resultatet vilket avgör antalet deltagare. De urklippta erfarenheterna granskades 
flera gånger och grupperades utifrån samhörighet och likheter. De bildade sex subkategorier 
som analyserades och fördelades i grupper som slutligen bildade tre kategorier. Kategorierna 
samlades till ett huvudområde som omfattade kategorier och subkategorier (figur 3). 
Analysarbetet för del II startades med att intervjuerna lästes igenom och granskades flera 
gånger. Åtgärder som vidtogs vid palliativ vård togs även här fram enskilt och sedan 
tillsammans. Totalt identifierades 60 åtgärder i del II. De klipptes ut och färgmarkerades 
utifrån vem som sagt vad. Där deltagarnas åtgärder analyserades. Dessa sorterades i grupper 
utifrån skillnader och likheter som i sin tur bildade fem subkategorier. Vidare delades dessa in 
i två kategorier och till sist ett huvudområde (figur 4). Exempel på analysprocess redovisas i 
figur 2. 
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Figur 2 - Exempel på en analysprocess enligt Critical Incident Technique (Flanagan, 1954). 
 

Forskningsetiska överväganden 
Studien behandlades utifrån Helsingforsdeklaration som utgår från etiska principer gällande 
medicinsk forskning av människor och ger ny kunskap utan att deltagarnas rättighet förloras 
(World Medical Association, 2013). Det finns tre forskningsetiska principer att beakta; göra-
gott-principen (även kallad icke-skada principen), respekt för personen samt rättviseprincipen. 
Göra-gott-principen innebär att mänskligheten har en skyldighet att förebygga, lindra ohälsa 
samt främja god hälsa genom att utföra positiva handlingar (U.S. Department of Health & 
Human Services, 1979). I denna studie innebar göra-gott-principen att identifiera palliativ 
vård som ledde till att patienten stannar kvar i hemmet mer, får bättre symtomkontroll samt att 
multiprofessionella team blir inkopplade (Gibbs et al., 2002). Respekt för personen innebär att 
varje person har rätt till att vara självständig och själv få möjligheten att avgöra om den 
önskar att vara med studien eller inte. En överblick gjordes över risker och skador under 
studiens gång för att säkra deltagarnas autonomi och integritet. I brevet om förfrågan om 
deltagande (bilaga 2) fanns även telefonnummer för eventuella frågor. Samtycke till 
deltagande fylldes i (bilaga 3). Vid mötet av intervjun informerades alla deltagarna hur 
intervjun bearbetas och kommer behandlas på ett sådant sätt att det inte spåras tillbaka till 
deltagaren (U.S. Department of Health & Human Services, 1979). Rättviseprincipen innebär 
att alla människor är lika mycket värda och behandlas på ett sådant sätt under studiens gång. 
Då det inte finns tillräckligt med forskning kring övergången från patient med svår hjärtsvikt 
till palliativ vård anses denna studie vara till nytta för vidare forskning för utvecklingen av 
palliativ vård för patienter med hjärtsvikt. En etisk egengranskning utfördes innan start av 
intervjuprocessen, dessa tillhandahålls av Jönköping University. Under studiens gång togs 
hänsyn till förförståelse genom att författarna aktivt arbetar med denna patientgrupp.  
 
 
Resultat  
Resultatet identifierade erfarenheter som sjuksköterskor ansåg vara av betydelse vid 
övergången till palliativ vård för patienter med hjärtsvikt, som redovisas i del I. Tre kategorier 
framkom i del I: Förändrad symtombild, tätare försämringsperioder och ökade 
omvårdnadsbehov som gemensamt mynnade ut i ett huvudområde; Allmänt försämrat 
hälsotillstånd. I del II redovisas vilka åtgärder som vidtogs, två kategorier framkom: 
Förändrad behandlingsstrategi samt vården blev mer personcentrerad. Dessa två mynnade ut 
i ett huvudområde; Vården blev palliativt inriktad. 
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Resultat del I 
Subkategori Kategori Huvudområden 

Patienten fick ökade fysiska symtom (88) 
Patienten fick ökade psykiska symtom och påverkan på det 
sociala livet (35) 

Förändrad symtombild  

Patienten hade behov av tätare vårdkontakter (19) 
Patienten svarade inte på behandling (18) 

Tätare försämringsperioder  
Allmänt försämrat hälsotillstånd 

Sjuksköterskans sammanlagda bedömning vid förändring (31) 
Patienten och närstående förändrade sin sjukdomsinsikt (13) 
 

Ökade omvårdnadsbehov  

Siffror inom parentes anger antalet beteendecitat i vardera subkategori 
Figur 3. Resultatöversikt del I - Kategorisering av betydelsefulla erfarenheter enligt sjuksköterskan för att initiera 
palliativ vård. 
 
 
Allmänt försämrat hälsotillstånd 
Sjuksköterskan som såg patienten kontinuerligt och arbetade nära patienten hade möjlighet att 
se förändringar hos patienten över tid genom förändrad symtombild, tätare 
försämringsperioder och ökade omvårdnadsbehov. Övergången till palliativ vård var svår att 
identifiera enligt sjuksköterskorna och det saknades en klar definition när och hur patienten 
skulle övergå till palliativ vård. 
 
Förändrad symtombild 
Patienter som hade hjärtsvikt och blev försämrade i sin sjukdom hade många, varierande, 
ökade och förändrade symtom. Många av symtomen påverkade varandra och hängde ihop. De 
var av fysisk, psykisk, och social karaktär och var betydelsefulla för att initiera palliativ vård 
för patienter med hjärtsvikt. Patienten fick ökade fysiska symtom som ökade 
andningsproblem, orkeslöshet, smärta, ascites, viktuppgång, ödem eller vätska i lungorna som 
begränsade patienten i sitt vardagliga liv. Andningen var det mest framträdande symtomet och 
förändrades över tid. Problem med andningen kunde vara ökad dyspné vid ansträngning, 
dyspné utan ansträngning, ortopné eller andnöd. Dyspnén påverkade och försvårade 
förflyttningarna i och utanför hemmet.  

 
”Jag tänker på en man… Han reser sig upp och går in till sitt rum… det är en jätte-stor ansträngning för 

honom. Framförallt andningssmässigt. Det tar sån tid att återhämta sig efter ansträngning…”  
(Deltagare [D13]) 

 
Symtomen blev successivt försämrade över tid och påverkade hela livssituationen. Patienten 
fick även fatigué, matthet, sömnproblem, yrsel och nedsatt aptit. De fysiska symtomen visade 
sig inte bara kroppsligt utan också på mätvärden som högt NT-proBNP, höga njurvärden, 
höga levervärden, låg syresättning, påverkad puls samt lågt blodtryck. Det gav sjuksköterskan 
vägledning i hur långt patienten hade kommit i sin hjärtsvikt. UKG och röntgen av hjärtat och 
lungorna bekräftade även patientens progredierande sjukdom. Svårigheter för sjuksköterskan 
var balansen med blodtryck, vätskeintag och patientens försämrade njurfunktion. När 
tröttheten och orkeslösheten blev uttalad blev patienten mer sängliggande. Patienten fick 
ökade psykiska symtom där känsla av att inte få luft gav oro. Oron kunde leda till ångest, både 
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dag och natt och kunde öka när hjärtsvikten progredierade. Det blev en ond cirkel av andnöd 
och oro och ångest som ökade successivt. 
 
“Det blir mer kopplat till mer ökade ångestperioder och det kommer ganska så direkt med andningen... och man 

märker att det blir mer och mer... När det inte är lika lätt att häva.” (D13) 
 
Det var av stor vikt med god kontakt mellan sjuksköterskan och patienten samt att 
sjuksköterskan var lyhörd för ökad förståelse av patientens situation och tankar. Erfarenheter 
som uppmärksammades var när patienten fick ökade psykiska symtom som nedstämdhet och 
uppgivenhet. Vissa blev personlighetsförändrade och kognitivt påverkade. Patienten hade 
även påverkan på det sociala livet som förändrade patientens liv då de fick vätskedrivande 
läkemedel som innebar ständigt behov av täta toalettbesök. Det var ansträngande när 
sjukdomen begränsade aktiviteterna utanför hemmet. Sjuksköterskan märkte när patientens 
vardagsliv förändrades. För patienten upplevdes hela livssituationen besvärligt, enbart att klä 
på sig ansågs påfrestande. Patienten kunde inte längre utföra sysslor i hemmet som tidigare 
och isolerade sig. 
 

“ … Patienten vågade inte gå ut för att hon var rädd för att hon skulle trilla eller inte orka tillbaka hem…” 
(D12) 

 
Vid påverkan på det sociala livet påverkades patientens kognitiva förmåga vilket 
sjuksköterskan som regelbundet träffade patienten uppmärksammade. Patienten kunde ha 
svårt att ta till sig information och blev mindre aktiv i mötena.  
 
Tätare försämringsperioder 
Patienten hade behov av tätare vårdkontakter. Vård söktes eftersom det var en ohållbar 
hemsituation och patienten hade återkommande och tätare symtom. När patienten kontaktade 
vården vid upprepade tillfällen, akuta insatser i hemmet skedde och var i behov av täta 
sjukhusbesök var situationer som sjuksköterskan ansåg vara betydelsefulla för att initiera 
palliativ vård.  
 

“... och fått behandling för hjärtsvikt under en längre tid… så många gånger har patienten åkt in till sjukhuset 
och prövat det mesta men av någon anledning får man inte bukt med hjärtsvikten...” (D14) 

 
När patienten inte svarade på behandling var en möjlig indikation på att patienten övergick 
till palliativt skede. Det kunde vara vätskedrivande som gavs intravenöst men patienten gick 
inte ner i vikt och ödemen fanns kvar. Medicinjustering hade skett men trots det hade 
patienten ökade symtom. Vården hamnade i ett skede där det inte fanns mycket mer 
behandling att ge till patienten och livskvalitén påverkades negativt av sjukdomen. 
 

“ ... de fick ökade besvär hela tiden trots maximal behandling. De blev inte bättre. De blev bara kortvarigt 
förbättrade och sedan var de tillbaka igen. Man kände att det man gjorde inte gav resultat.” (D9) 

 
Ökade omvårdnadsbehov 
Sjuksköterskan använde sig av sammanlagd bedömning vid förändring av patientens symtom, 
vitala parametrar, allmäntillstånd och aktivitet i det dagliga livet för att bedöma när patienten 
övergick till palliativt skede. Om blodtrycket var lågt och njurvärdet högt var det svårt att 
behandla med exempelvis vätskedrivande och ACE-hämmare och kontakt med läkaren togs. 
Sjuksköterskan beskrev att magkänslan tillsammans med vad de såg talade om när det var 
dags att initiera palliativ vård. De beskrev en allmän försämring hos patienten och att huden 
blev cyanotisk eller gråblek. 
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“Det är ju en känsla… det är som att man ser… på näsan och sånt att något inte är okej… ja det är svårt… 
magkänslan säger mycket… Jag tror människan känner det på sig när det går utför.” (D10) 

 
Vissa sjuksköterskor ansåg att patienten var palliativ redan när diagnosen sattes och tyckte att 
det gick för långt innan palliativ vård sattes in. Ibland hann de inte initiera palliativ vård innan 
det var för sent. Sjuksköterskan använde sig av NYHA-klassificering för att bedöma om 
patienten var i övergången till palliativ vård. Det var en process att inse att patienten övergick 
till palliativt skede, det var viktigt med kontinuitet för att ha möjlighet att upptäcka 
förändringar i patientens tillstånd och det krävde upprepade besök och insatser i hemmet när 
patienten försämrades. I vissa fall fick läkaren göra besök i hemmet. Sjuksköterskan upplevde 
patienten skör, trött och hade svårt att klara sitt dagliga liv i hemmet och behövde ökad hjälp. 
Denna hjälp kunde vara hemtjänst, hemsjukvård samt tätare kontakt med andra vårdinstanser. 
Det tilltagande omvårdnadsbehovet ökade eftersom patienten fick ökade symtom. 
 

“... Ser man att det är här är väldigt skruttigt, det går inte. Ja kroppen lägger av…” (D11) 
 
I vissa fall var det patienten själv som förändrade sin sjukdomsinsikt och hade frågor och 
funderingar om den allvarliga prognosen samt de allt tilltagande symtomen vilket hjälpte 
sjuksköterskan att informera och initiera palliativ vård. Vissa patienter visade vemod och 
uppgivenhet och andra summerade sitt liv i samtalet med sjuksköterskan. Vissa patienter ville 
inte åka in på sjukhus även om symtomen förändrades och tyckte de att de hade det bäst 
hemma. 

“Så ger kroppen liksom upp eller patienten ger upp snarare.” (D3) 
 
Närstående hade en viktig roll i patientens liv. De märkte att patienten blev sämre och fick 
ökade symtom vilket innebar att närstående förändrade sin sjukdomsinsikt. Även de ställde 
frågor om sjukdomen och framtiden. Här var det av stor vikt att efterfråga närståendes 
önskemål och delaktighet i vården. Detta underlättades av god kommunikation och 
kontinuitet. Det var även viktigt att stötta och bekräfta de närstående i deras svåra situation. 
 
Resultat del II 
Subkategori Kategori Huvudområden 

Brytpunktssamtal genomfördes 
(7) 
Palliativ vårdplan upprättades (14) 
Aktiva behandlingen minskade 
(12) 

Förändrad behandlingsstrategi                                                                        
                             
 
Vården blev palliativt inriktad 

Patienten fick ökade resurser (19) 
Vården blev mer tillgänglig (8) 
 

Vården blev mer personcentrerad  

Siffror inom parentes anger antalet beteendecitat i vardera subkategorier 
Figur 4. Resultatöversikt del II - Kategorisering av åtgärder efter identifiering av palliativt vårdbehov.  
 
 
Vården blev palliativt inriktad 
När sjuksköterskan hade identifierat patienten med hjärtsvikt i behov av palliativ vård 
kontaktades läkaren, eftersom läkaren beslutar om palliativ vård är aktuell eller inte i samråd 
med patient och närstående. När beslut var taget om palliativ vård blev behandlingsstrategin 
förändrad och vården blev mer personcentrerad. 
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Förändrad behandlingsstrategi 
När brytpunktssamtal genomfördes framkom mycket information, dels till patienten och 
närstående men även till vårdpersonalen. Patienten och närstående fick information om den 
dåliga prognosen, fick möjlighet att ställa frågor och patientens önskemål om vården 
efterfrågades. Det var viktigt med god kommunikation och tydlighet samt uppföljning av 
samtalet. I brytpunktssamtalet förbereddes patienten och närstående för palliativ vård. I 
samtalen framkom att det var viktigt att förbereda patienten och närstående psykiskt, de 
informerades om hur och var vården skulle bedrivas och vilken hjälp det fanns att tillgå. Det 
framkom att patienten hade tänkt mycket på prognosen och döden. Efter att 
brytpunktssamtalet var genomfört fick patienten mer hjälp. När patienten blev allt sämre i sin 
sjukdom förekom det att flera brytpunktssamtal fullföljdes. Samtal genomfördes med viktig 
information och vägledning men det var inte alltid att samtalen kallades för brytpunktssamtal. 
 

“För det klargjorde man väldigt tydligt när man hade brytpunktssamtalet och då vet alla vad det är man ska 
rikta in sig på… Då känns det väldigt bra och i det här fallet etiskt riktigt…” (D2) 

 

I samband med att patienten blev palliativ skedde flera förändringar i strategin hur patienten 
skulle behandlades. I brytpunktssamtalet upprättades en individuell palliativ vårdplan vilket 
resulterade i att alla i teamet arbetade mot samma mål. Vården blev mer strukturerad med 
ökad kontinuitet och färre vårdpersonal blev delaktiga i vården. I planen beslutades var 
patienten önskade vårdas vid försämring. Det gjorde det lättare för sjuksköterskan att vårda 
och symtomlindra patienten i hemmet med de palliativa läkemedlen som fanns, vilket ledde 
till att patienten stannade kvar i sitt hem vid försämring i ökad utsträckning än tidigare. I 
vårdplanen togs hänsyn till patientens individuella behov och närståendes önskan. Vårdplanen 
uppdaterades och utvärderades kontinuerligt. 
 
 “Kanske ännu bättre när man har samtalet så att säga, då kan man arbeta på ett annat sätt och hjälper på ett 

annat sätt, det blir en helt annan vård…” (D9) 
 
När vården var palliativ minskade den aktiva behandlingen. Färre kontroller av vitala 
parametrar och blodprover genomfördes. Vården blev mer inriktad mot symtomlindring och 
sjuksköterskan var frikostig med smärtstillande och ångestdämpande läkemedel. Många 
patienter behöll sin hjärtsviktsmedicin även i det palliativa skedet för att minimera symtom, 
men vissa patienter minskades dosen på grund av biverkningar. Omvårdnaden fick mer 
central plats och mindre akuta insatser skedde. Ställning togs till återupplivning eller inte om 
patienten skulle få hjärtstopp. Likaså togs ställning till om patienten hade en pacemaker med 
inbyggd defibrillator om den skulle inaktiveras eller inte.  

“... man pratar om återupplivning det vill säga hjärtstopp… sen tar man upp om man vill vårdas hemma eller 
någon annanstans.” (D15) 

Vården blev mer personcentrerad 
I intervjuerna framkom att patienten kände ökad trygghet men även sjuksköterskan blev 
tryggare när det fanns en plan för patienten och vården blev mer personcentrerad. När 
patienten övergått till palliativt skede ökades resurserna för patienten. De fick mer 
uppbackning i hemmet av hemtjänst, hemsjukvård, tätare läkarbesök i hemmet genomfördes 
och olika team kopplades in. Vården blev mer tillgänglig då patienten och närstående fick 
telefonnummer att ringa dygnet runt vid behov vilket gjorde att vården blev lätt att nå. 
Tillgängligheten av läkare ökade när vården för patienten blev palliativ, både i den tidiga och 
sena palliativa fasen. I den tidiga fasen var det oftast läkaren på hjärtmottagning på 
vårdcentralen eller sjukhuset som var ansvarig och i den sena fasen såg det olika ut beroende 
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på hur organisationen såg ut. I den sena fasen var det oftast specialiserade palliativa team som 
var lätta att nå och som kontinuerligt gjorde uppföljningar. Samarbetet mellan olika 
vårdinstanser och hemsjukvård ökades. När patienten och dess närstående blev mer delaktiga i 
vården blev vården mer personcentrerad. 

“Det är ju tryggheten runt omkring som måste fungera annars blir det ängsligt överhuvudtaget. ” (D11) 

Patienten och närstående fick ökad information om sjukdomen, prognosen och vilken hjälp 
som fanns att tillgå. Detta minskade oro och andra symtom samt gjorde det lättare att ta emot 
hjälp. De visste vad de hade att rätta sig efter och kunde på så sätt ta vara på tiden. När 
patienten var välinformerad kände patienten trygghet och kom till en acceptans och känsla av 
frid. 

”Nu är det såhär illa att nu kan det inte bli sämre, och att de känner nån sorts frid med det. Det tycker jag man 
ofta har sett…” (D3) 

Diskussion 
 
Metoddiskussion 
Kvalitativa studier utvärderas med hjälp av begreppen trovärdighet, tillförlitlighet och 
överförbarhet (Polit & Beck, 2017). Eftersom syftet var att identifiera erfarenheter som 
sjuksköterskor ansåg vara av betydelse för att initiera palliativ vård för patienter med 
hjärtsvikt, samt vilka åtgärder som vidtogs valdes en kvalitativ design då den ansågs passande 
för studien. Kvalitativ design är lämplig för att besvara särskilda typer av frågor samt ger en 
ökad förståelse i ämnet som valts (Wu & Volker, 2009). CIT valdes som metod eftersom den 
ansågs lämplig utifrån syftet. Metoden valdes eftersom CIT är en öppen och flexibel metod 
som lämpar sig att studera de aktuella händelserna för studien (Flanagan, 1954) vilket stärker 
tillförlitligheten. CIT som metod innebär att deltagaren tänker tillbaka retrospektivt på 
händelser eller incidenter som hänt. Däremot finns det alltid en risk att de glömmer hur det 
var vilket ökar i takt med hur länge sedan händelsen skedde vilket kan sänka 
trovärdighetsaspekten (Fridlund et al., 2017). Deltagarna väljer själva vilka händelser de vill 
berätta om vilket minskar risken att berätta om otydliga händelser som de inte minns fullt ut. 
Deltagarna väljer då en händelse som har haft en betydelsefull inverkan och kan ligga nära i 
tiden. Transkriberingen och tolkningen av de nio första tilldelade intervjuerna kan ha påverkat 
resultatet eftersom det fanns sparsamt med information om sociodemografiska förhållanden 
och kliniska faktorer vilket sänker tillförlitligheten. Dessutom kan datan som insamlats före 
2013 ha påverkat resultatet, men eftersom vården i huvudsak är oförändrad anses denna risk 
liten, däremot är brytpunktsamtal mer vedertaget nu än tidigare. Styrkan med dessa intervjuer 
är att de genomförts av specialistsjuksköterskor med gedigen erfarenhet av ämnet och som 
genomfört intervjustudier tidigare vilket stärker tillförlitligheten.  
 
Eftersom lämplighetsurval valdes ansågs intervjuer med distriktssjuksköterskor i 
hemsjukvården lämpliga. Enhetscheferna uppgav namn på distriktssköterskor som visat 
intresse. Här kan studien gått miste om flera personer som varit lämpliga och haft kunskap i 
ämnet, samtidigt som deltagarna som tilldelades var förtrogna med ämnet och var intresserade 
av att intervjuas vilket kan ha påverkat trovärdigheten. Tidigare intervjuer hade skett av 
sjuksköterskor inom hjärtsviktsmottagning, slutenvården, primärvård och hemsjukvård. Att 
deltagarna arbetade inom olika vårdformer gav ett bredare perspektiv vilket stärker 
trovärdigheten. Deltagare var av varierande ålder, hade olika lång erfarenhet vilket gav 
intervjumaterialet bredare och djupare information vilket anses vara en tillgång och stärker 
trovärdigheten. Alla deltagarna valde tid och plats där intervjun skulle ske, alla valde att 
intervjuas på sin arbetsplats och under sin arbetstid. Trovärdigheten stärks eftersom 
deltagarna känner sig bekväma i miljön och kan slappna av vilket bidrar till ett rikt 
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intervjumaterial (Speziale, 2007b). Författarnas erfarenhet av att intervjua var liten vilket kan 
påverkat kvalitén på intervjuerna vilket sänker tillförlitligheten. Innan intervjuerna 
genomfördes förberedde författarna sig genom att läsa de transkriberade intervjuerna och 
lyssna på de tidigare intervjuerna vilket stärker tillförlitligheten. Samma frågeställningar 
användes som de tidigare genomförda intervjuer vilket stärker tillförlitligheten. 
Ostrukturerade intervjuer med hjälp av öppna frågor anses lämpligt för att ge deltagarna 
möjlighet att berätta om specifika händelser som de varit med om (Polit & Beck, 2017). Båda 
var med vid alla intervjuer men samma person intervjuade för att intervjuerna skulle 
genomföras på liknande sätt vilket stärker tillförlitligheten. Kategorisering av erfarenheter och 
åtgärder var en viktig men tidskrävande process. Det var komplicerat då vissa citat passade 
under flera subkategorier och kategorier. I dessa fall underlättade att intervjuerna genomförts 
tillsammans. Författarna kunde på så vis diskutera och gå tillbaka till intervjun för att få en 
mer nyanserad bild av vad intervjupersonen syftade på vilket stärker trovärdigheten och 
tillförlitligheten. Enligt Keogh & Daly (2009) stärks trovärdigheten och tillförlitligheten då 
intervjuerna utförts tillsammans samt att en diskussion utförts när intervjun är avslutad. Det 
var svårare att gå tillbaka till intervjun och diskutera vad intervjupersonen syftade på i de nio 
första intervjuerna vilket sänker trovärdigheten. Enligt Mårtensson, Dracup & Fridlund (2001) 
finns svårigheter att kategorisera kritiska händelser, vilket är omdiskuterat eftersom det är en 
subjektiv process som är svår och kan ske på mer än ett sätt. 
 
I resultatet framkom att flera deltagare beskrev liknande erfarenheter och åtgärder vilket 
stärker trovärdigheten. Flanagan (1954) belyser att desto fler deltagare som berättar om 
likvärdiga händelser stärker trovärdigheten i kategorierna. Studien diskuterades kontinuerligt 
under analysens gång både enskilt, tillsammans och med andra studenter och handledare 
vilket stärker studiens trovärdighet och tillförlitlighet (Eriksson & Engström, 2015). 
Författarnas förförståelse består av aktivt arbete med patienter med hjärtsvikt under många år 
samt erhållit kunskap genom utbildning. Diskussion har förts under arbetets gång och 
förförståelsen har på så vis medvetandegjorts. I analysen har förförståelsen använts vilket 
underlättat analysen och därmed stärkt trovärdigheten. Enligt Flanagan (1954) är förförståelse 
en tillgång i analysarbetet som är en subjektiv process. Enligt Schluter, Seaton & Chaboyer 
(2008) är det viktigt att ha grundlig kunskap om ämnet som studeras för att minimera risk för 
missuppfattningar i dataanalysen.  
 
Överförbarheten är viktig för att öka trovärdigheten i studien (Polit & Beck, 2017). 
Identifiering av händelser för att initiera palliativ vård kan i första hand överföras till patienter 
med hjärtsvikt men kan även överföras till svårt sjuka patienter med kroniska sjukdomar, 
exempelvis patienter med kroniskt obstruktiv sjukdom (KOL) eller patienter med njursvikt. 
 
Resultatdiskussion 
I uppsatsens resultat framkom att det var svårt att veta när övergången till palliativ vård 
skedde för patienter med hjärtsvikt. Det saknades klar definition när patienten blev palliativ 
samt hur denna övergång skulle ske i vården. Transitionen till palliativt skede för patienter 
med hjärtsvikt är komplex och svår att identifiera (Wotton et al., 2005). Eftersom patienten 
ofta känner sig osäker och orolig i transitionsfasen mellan hälsa och ohälsa är det viktigt att 
sjuksköterskan ger stöd vilket är en viktig del i omvårdnaden (Meleis et al., 2000). 
Sjuksköterskans utmaning är att förstå transitionsprocessen och utveckla omvårdnadsåtgärder 
som ger stöd för att återfå stabilitet och livskvalité (Schumacher & Meleis, 1994). Eftersom 
det saknas klar definition av när patienten med hjärtsvikt är i palliativt skede kan läkarnas 
bedömning skilja sig åt (Wotton et al., 2005; Liljeroos, Ågren, Jaarsma & Strömberg, 2014). 
Vissa läkare är inriktade på aktiv behandling och försummar palliativ vård (Green, Gardiner, 
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Gott & Ingleton, 2011). Eftersom många av patienterna med hjärtsvikt är äldre och har flera 
kroniska sjukdomar är identifiering av transition till palliativ vård svår (Brake & Jones, 2017). 
En möjlig förklaring till att det är svårt att veta när övergången till palliativ vård sker kan vara 
att leva med hjärtsvikt är som att leva ett liv i en “berg och dalbana” (Brännström et al., 2006) 
med en oförutsägbar prognos (Green et al., 2011). En annan möjlig förklaring är att ge aktiv 
behandling samtidigt som övergång till palliativ vård sker (Gibbs et al., 2002). Enligt Gibbs 
modell (figur 1) beskrivs att palliativ vård bör startas i samband med att patienter erhåller sin 
diagnos. Detta är inte vedertaget och det kommer ta tid att ändra synen på palliativ vård för 
patienter med hjärtsvikt. För att sjuksköterskan ska förstå att övergången sker för patienten är 
det nödvändigt att ha kunskap om hjärtsvikt, uppmärksamma symtom och ha erfarenhet av 
sjukdomen och transitionen. För att underlätta identifieringen av patient med hjärtsvikt till 
palliativ vård är det lämpligt att diskutera med och rådfråga kollegor.  
 
I uppsatsen resultat framkom det att patienter med hjärtsvikt som fick en förändrad 
symtombild var händelser som sjuksköterskan ansåg vara av betydelse för att initiera palliativ 
vård. Symtomen var många och varierande samt påverkade varandra. Ökade symtom kan visa 
sig i olika utsträckning och svårighetsgrad både i vila eller vid ansträngning och begränsar 
patienten i sin aktivitet i dagliga livet. För att bilda sig en god uppfattning om hur svåra och 
begränsande patientens symtom är det viktigt att fördjupa sig i patientens symtom. Det kan 
vara att ta reda på om symtomen förvärras och när de uppträder (Brake & Jones, 2017; 
Wotton et al., 2005). Identifiering av okontrollerade samt ökade symtom är en möjlig 
indikator på att patienten övergår till ett palliativt skede (Wotton et al., 2005). Många av 
patienterna med hjärtsvikt är äldre och har flera sjukdomar vilket försvårar bedömning av 
symtom och det är svårt att veta om det är hjärtsvikten som progredierar eller annan 
bakomliggande sjukdom (Brake & Jones, 2017). Sjuksköterskan har en viktig roll att känna 
igen symtom och se förändringar. Detta för att minska symtom och öka livskvalitén hos 
patienten.  
 
I uppsatsens resultat framkom att kontinuitet var viktigt för att kunna se små förändringar hos 
patienten. Det underlättar för sjuksköterskan med kontinuitet i sin identifiering när patienten 
övergår till palliativt skede (Wotton et al., 2005; Brännström et al., 2005). För att skapa god 
omvårdnad skall omvårdnaden vara av god kvalité och tillgodose patientens behov av 
trygghet samt tillgodose patientens behov av kontinuitet (HSL 1982:763). I transitionen är 
kontinuitet viktigt för att skapa en öppen dialog mellan vårdare, patient och närstående. Med 
kontinuitet blir vården individuell och personcentrerad (Brooten & Naylor, 2010). Genom att 
lära känna och vårda patienten kontinuerligt får patienten bättre symtomkontroll, mer holistisk 
och individuell vård där hänsyn tas till patientens önskemål. Det är lättare för sjuksköterskan 
att få en samlad bild av och bedöma om patienten är i behov av palliativ vård och förmedla 
det till läkaren (Wotton et al., 2005; Brännström et al., 2005). Det ger även patienten en 
känsla av trygghet. Det är viktigt att sjuksköterskan lär ut egenvårdsråd för att underlätta att 
upptäcka och hantera symtom för patienten. Sjuksköterskan bör vara steget före för att tidigt 
upptäcka förändringar i patientens tillstånd och vara beredd att handla snabbt vid förändrad 
symtombild. Många gånger handlar det om sjuksköterskans sammanlagda bedömning av 
patienten (Brännström et al., 2005). Det är lättare för sjuksköterskan än läkaren att se 
förändringar eftersom sjuksköterskan träffar patienten mer regelbundet än läkaren. 
I uppsatsens resultat framkom att när symtom vid hjärtsvikt uppstod trots att patienten hade 
optimal läkemedelsbehandling och det inte fanns mer läkemedel att sätta in kunde det vara 
tecken på att palliativ vård borde erbjudas. Det var vanligt att patienter med hjärtsvikt hade 
täta sjukhusinläggningar vid upprepade tillfällen. Ofta händer detta flera gånger innan 
diskussion om palliativ vård sker med patienten och närstående. Behov finns att samarbeta 
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och konsultera palliativa team tidigt i sjukdomsförloppet (Wotton et al., 2005). Det finns 
behov att aktualisera palliativ vård tidigare för patienterna med hjärtsvikt än vad som sker 
idag. 
 
I uppsatsens resultat framkom att när patienten övergick till palliativ vård ökades resurserna 
och vården blev mer tillgänglig. Patienter med hjärtsvikt som får palliativ vård upplever 
betydande trygghet eftersom de får vård dygnet runt i hemmet vid behov. Patienten upplever 
lättnad att slippa söka sjukhusvård med långa väntetider och närstående känner sig mindre 
oroliga och mer delaktiga i vården (Söderberg et al., 2015). När patienten blir palliativ tar 
sjuksköterskan reda på i vilken miljö patienten önskar vårdas vid försämring samt erbjuder 
och informerar om olika alternativ och möjligheter som finns. Detta leder till personcentrerad 
vård utifrån patientens önskan (Brännström et al., 2005). Möjlighet att leva ett vardagsliv i 
gemenskap i hemmet ökar vid palliativ vård jämfört med enbart hjärtsviktsvård (Brännström, 
2007; Söderberg et al., 2015). Symtomlindring, personcentrerad vård, sociala nätverk och 
palliativ vård i hemmet ökar livskvalitén hos patienter med hjärtsvikt (Brännström & Boman, 
2014; Socialstyrelsen, 2013). Även samarbete mellan palliativa team och hjärtsviktsvård leder 
till ökad livskvalité för patienten (Zambroski, 2006; Brännström & Boman, 2014), minskar 
symtom och färre sjukhusinläggningar sker (Brännström & Boman, 2014). Eftersom patienten 
erhåller ökade resurser, vården blir mer tillgänglig och färre sjukhusinläggningar sker bör 
palliativ vård erbjudas i större utsträckning för patienter med hjärtsvikt. 
 
I uppsatsens resultat framkom att när palliativ vård gavs togs ställning till återupplivning eller 
inte vid eventuellt hjärtstopp. Likaså togs ställning till om pacemaker med inbygg defibrillator 
skulle stängas av eller inte. Sjuksköterskan beskriver att det är svårt att utföra återupplivning 
på dessa patienter som är i ett palliativt skede eftersom det känns oetiskt. Därför är det viktigt 
att ta ställning till återupplivning eller inte (Brännström, Forsell & Pettersson, 2011). 
Ställning bör tas att inaktivera eller inte av pacemakern med inbyggd defibrillator. Att få flera 
elstötar kan skapa ångest och oro hos patienten, men att inaktivera defibrillatorn kan också 
skapa oro och rädsla för patienten att påskynda döden. Det är viktigt att patienten och 
närstående är ordentligt informerade för att känna sig trygga i att ta detta beslut (Zambroski, 
2006; Brady, 2016). Det är viktigt att ta upp dessa frågor och diskutera dem med patient och 
närstående trots att det är svårt. Detta för att klargöra vad som gäller innan det inträffar. Det 
ger patienten och närstående chansen att bli mer delaktiga i vården (Brady, 2016). Bristande 
kunskap ses hos sjuksköterskan beträffande olika sorters pacemakrar. Det är inte lätt för 
sjuksköterskan att ta upp med varken patient eller läkare om att inaktivera pacemaker med 
inbyggd defibrillator om kunskap inte finns. 
 
Etik  
Studien har genomförts genom Jönköping University (JU) och har därmed följt riktlinjer och 
regler från JU. En etisk egengranskning utfördes av författarna vilket stärker tillförlitligheten. 
Studien har utgått från World Medical Association (2013) där de tre etiska principerna har 
beaktas. Gör-gott-principen (icke-skada principen) där hänsyn har tagits genom att deltagarna 
själva fått välja intervjuplats vilket minskar risk för skada för deltagaren då val av plats 
bestäms av den som ska bli intervjuad. Studien har även respekterat personen genom att 
informera deltagarna om konfidentialitet, frivillighet och samtycke innan start av intervjuerna 
vilken stärker tillförlitligheten. Konfidentialiteten ökar med enskilda intervjuer (Carpenter, 
2007). Medvetenhet finns att deltagarna inte vill berätta om en händelse av personliga skäl 
(Fridlund & Mårtensson, 2017), vilket har respekterats under studiens gång. Rättviseprincipen 
har använts under studiens gång där alla handlingar och deltagare har behandlats rättvist 
genom att alla erhållit samma information och fått samma förutsättningar. Med denna studie 
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har det uppmärksammats ett behov av att tydliggöra riktlinjer inom vården för att klargöra 
transitionen av patienter med hjärtsvikt som övergår till palliativ vård. Flera fördelar sågs när 
patienten blev palliativ som att vården blev mer tillgänglig och tryggheten ökade för både 
patienten och närstående. Denna kunskapsnytta kan användas i syfte att utöka resurserna för 
palliativ vård för denna patientgrupp. 
 
Slutsats  
Att identifiera händelser som sjuksköterskor anser vara av betydelse för att initiera palliativ 
vård för patienter med hjärtsvikt är viktigt men svårt. Detta är viktigt för att lindra symtom, 
öka livskvalitén och att patienten ska få rätt vård med rätt kompetens. Integrering av palliativ 
vård och hjärtsviktsvård bör ske i större utsträckning, patienter ska inte behöva välja mellan 
att få en bra hjärtsviktsvård eller en bra palliativ vård. Steget till palliativ vård för patienter 
med hjärtsvikt sker ofta sent i sjukdomsförloppet och önskvärt är att det sker tidigare än vad 
som görs idag. För en patient med hjärtsvikt som är palliativ är det viktigt att vårdkedjan 
mellan slutenvård, öppenvård och palliativ vård är välfungerande för en trygg och 
personcentrerad vård. 
 
Kliniska implikationer 
Det framkom att sjuksköterskor tyckte det var svårt att beskriva när brytpunkten och 
transitionen sker till palliativ vård för patienter med hjärtsvikt. Därför är det lämpligt att ta 
fram hjälpmedel för detta. 

• Förslag på verktyg som kan användas för att identifiera behov av palliativ vård för 
patienter med hjärtsvikt finns i bilaga 5. 

• Det är lämpligt att göra skattning av patientens symtom kontinuerligt för att utvärdera 
behandling och åtgärder samt för att se förändring av symtomen. Exempel på 
skattningsskala som kan användas är Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS) 
där flera symtom skattas av patienten själv. Det kan hjälpa sjuksköterskan att 
identifiera patienten med hjärtsvikt som övergår till palliativt skede och patienten kan 
erbjudas palliativ vård tidigt. 

• För att underlätta identifieringen av palliativ vård är det lämpligt med mer information 
och utbildning i vården angående hjärtsvikt, NYHA klassificering, sviktpacemaker, 
behandling, symtom samt transition till palliativ vård. 

• Denna studie kan vara användbar att identifiera övergången till palliativ vård för 
patienter med hjärtsvikt i olika projekt. Exempelvis kan en gemensam vårdplan skapas 
mellan sjukhus och primärvård i Sverige.  

• Förslag på vidare forskning är att utföra intervjustudier på patienter med hjärtsvikt och 
deras närstående som blivit erbjudna palliativ vård. Det är betydelsefullt att erhålla 
information från patient och närstående för att förbättra och förtydliga övergången till 
palliativ vård. 
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Agneta Ingvarsson och Poonam Chavda, legitimerade sjuksköterskor vid Jönköpings 

University planerar att genomföra kvalitativ intervjustudie inom ramen för Magisterexamen 

inom specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska. Studien syftar 

till att öka kunskapen om vilka händelser sjuksköterskor anser medverka till att patient med 

hjärtsvikt bedöms ha nått palliativ skede samt vad identifieringen har för betydelse för 

vårdprocessen. Studien bygger på intervjuer vilka beräknas ta cirka 30 minuter. Studien 

kommer att genomföras i nära anslutning till sjuksköterskorna arbetsplats och det finns 

möjlighet att anpassa intervju stunden till övrig verksamhet.  

 

Deltagande i studien är frivillig och föregås av informerat samtycke, vilket kan återtas när 

som helst under studiens gång utan särskilda skäl behöver lämnas. I förekommande fall 
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Information och förfrågan om deltagande i vetenskaplig kvalitativ intervjustudie 
 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i intervjustudie med arbetsnamnet belysa övergången till 

palliativ vård för patienter med hjärtsvikt enligt sjuksköterskans uppfattning. 

Studien kommer att utföras av Legitimerade sjuksköterskor vid Jönköpings University inom 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska. 

Magisteruppsatsen syftar till att beskriva vilka händelser sjuksköterskor anser medföra att 

patienter med hjärtsvikt bedöms ha nått palliativ fas samt vad identifieringen får för innebörd.  

 

Studien bygger på intervjuer vilka beräknas ta cirka 30 minuter. Intervjuerna kommer att 

spelas in och behandlas på så sätt att din identitet skyddas. Allt material kommer under 

studiens gång att förvaras på så sätt att endast forskarna har tillgång till materialet. Vid 

transkription, analys och redovisning skyddas dina personuppgifter och eventuella citat 

kommer inte kunna tillskrivas person eller plats. 

 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och förgås av informerat samtycke, vilket kan återtas när 

som helst under studiens gång utan att särskilda skäl behöver lämnas. I förekommande fall 

kontaktas forskaren. 

 

Studien kommer att genomföras i nära anslutning till din arbetsplats och får själv avgöra 

datum och tid för intervjun. 
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Jag har tagit del av skriftlig information om studien med arbetsnamnet att belysa övergången 

till palliativ vård för patienter med svår hjärtsvikt enligt sjuksköterskans uppfattning. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivillig samt att jag kan återta mitt samtycke till 

medverkan när som helst under studiens gång, Detta utan att ge särskilda skäl. 

 

 

 

Jag samtycker till min medverkan i studiens genomförande. 
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Kan du berätta om vilka händelser som gör att du identifierar att en patient med hjärtsvikt är 
palliativ? 
 
 

Vad får identifieringen för betydelse? 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Att identifiera behov av palliativ vård för patienter med hjärtsvikt               Bilaga 5 
 
                    
Viktigt med en helhetsbedömning med fokus på att identifiera och möta behoven snarare än 

att prognostisera hur lång tid patienten har kvar. Palliativ vård vid hjärtsvikt bör integreras 

med hjärtsviktsvård eftersom kunskap finns inom båda specialiteterna. 

 

Indikatorer på dålig prognos: 

 

• Kronisk hjärtsvikt med minst 2 vårdtillfällen senaste året på grund av hjärtsvikt 

• Hjärtsvikt som kompliceras av njursvikt 

• Hög NYHA-klass (III–IV) efter stabiliserande behandling  

• Höga NT-proBNP-värden och/eller uttalat nedsatt pumpfunktion (systolisk eller 

diastolisk) 

• Skör patient med hjärtsvikt och co morbiditet  

• Förändrad symtombild 

• Ökat omvårdnadsbehov 

  

Ytterligare komplicerande faktorer som kan identifiera behov av palliativ vård: 

 

• Egenvårdsbrist  

• Kognitiv svikt 

• Nedsatt ork 

• Flera besvär/sjukdomar utöver hjärtsvikten 

• Behov av tät uppföljning 

• Många vårdgivare involverade 

• Behov av samordning 

 


