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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I sjuksköterskeyrket ingår att möta svår sjukdom och död. Palliativ vård ska 

kunna erbjudas alla döende patienter och deras närstående oavsett vårdform. Hälso- och 

sjukvårdspersonal ska ha de grundläggande kunskaper som krävs för att kunna erbjuda viss 

palliativ vård. Inom den högspecialiserade gastrokirurgin vårdas patienter med allvarliga 

cancerdiagnoser. Trots detta finns det inga studier som beskriver sjuksköterskors upplevelser 

av att vårda döende patienter inom denna specialitet.  

Syfte: Syftet med studien var att utforska sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende 

patienter inom den högspecialiserade gastrokirurgin. 

Metod: Data samlades in under våren 2012 på ett svenskt universitetssjukhus via intervjuer 

med 12 sjuksköterskor verksamma inom den högspecialiserade gastrokirurgin. Det insamlade 

materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Vid analysen identifierades två huvudteman: Innehåll i palliativ vård samt Skillnad 

mot annan vård. Dessutom identifierades totalt 11 kategorier och 31 underkategorier till 

dessa. Resultatet visade på att sjuksköterskorna uppfattade den palliativa vården som viktig 

och självklar att erbjuda. Svårigheterna som beskrevs rörde organisatoriska hinder, brist på 

ett implementerat teamarbete och kunskapsluckor gällande palliativ vård.   

Slutsatser: Studien beskriver hur sjuksköterskor inom den högspecialiserade gastrokirurgin 

upplever att vårda döende patienter. Trots ett stort engagemang och en innerlig önskan om att 

erbjuda den bästa vården finns försvårande omständigheter i form av ett lågt utvecklat 

teamarbete och en bristande kunskap om palliativ vård. Detta lämnar sjuksköterskorna 

ensamma med känslor av osäkerhet, många gånger utelämnade åt att individuellt lösa de 

utmaningar de ställs inför. 

Nyckelord: palliativ vård, högspecialiserad gastrokirurgi, cancer, omvårdnad, 

sjuksköterskors erfarenheter.   
 

ABSTRACT 

Background: To work as a nurse means that you have to face severe diseases and death. 

Palliative care should be offered to all dying patients and their families regardless of where 

they are cared for. Health care personnel should have the basic knowledge required to offer 

some palliative care. Patients with severe gastrointestinal cancers are often treated and die at 

highly specialized gastrointestinal surgery units. Despite this, there are no studies that 

describe nurses’ experiences of caring for dying patients within this speciality. 

Aim: The aim of the study was to explore nurses’ experiences of caring for dying patients at 

highly specialized gastric surgical wards. 

Method: Data were collected in spring 2012 at a Swedish university hospital through 

interviews with 12 nurses working at highly specialized gastric surgery wards. Data were 

analyzed using qualitative content analysis. 

Results: Two themes emerged: The content of palliative care and The difference from other 

care. Furthermore 11 categories and 31 subcategories where identified. The result showed 

that the nurses perceived palliative care as an important part and evident to provide. The 

difficulties that were described contained organizational obstacles, a low developed 

teamwork and a lack of knowledge regarding palliative care. 

Conclusions: The study describes how nurses working in highly specialized gastric surgery 

wards experience caring for dying patients. Despite a strong commitment and a sincere desire 

to provide the best care there are aggravating circumstances in form of a low developed 

teamwork and a lack of knowledge of the content in palliative care. This leaves the nurses 

alone with their feelings of insecurity; they must many times solve challenges by themselves. 

Keywords: palliative care, highly specialized gastric surgery, cancer, nursing, nurses' 

experiences. 
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INLEDNING 
 

I Sverige utförs årligen över 400 000 operationer på inneliggande patienter. Detta gör 

kirurgin till en omfattande verksamhet inom svensk sjukvård och patienter som innefattas av 

kirurgisk verksamhet belägger ungefär en tredjedel av alla vårdplatser på svenska sjukhus. 

Årligen insjuknar omkring 50 000 personer i någon cancersjukdom, flertalet av dessa 

sjukdomar botas primärt eller i kombination med kompletterande metoder av kirurgi 

(Jeppsson, Naredi, Nordenström & Risberg, 2010). Den högspecialiserade kirurgin 

uppskattas omfatta sex procent av det totala antalet operationer som årligen utförs 

(Socialdepartementet, 2003). Hit inberäknas de flesta canceroperationerna vid cancer i mag-

tarmkanalen (Karolinska Universitetssjukhuset, 2011). Cancer omfattande mag-tarmkanalen 

står för ungefär 20 procent av all cancer och av dessa är tjocktarmscancer den vanligaste 

formen följt av rektalcancer. De övriga cancerformerna i mag-tarmkanalen är relativt 

ovanliga och utgör mindre än tre procent av det totala antalet cancerfallen i de nordiska 

länderna (NORDCAN, 2011). Kirurgi är idag nödvändig för bot vid cancer i mag-

tarmkanalen, ofta erbjuds även strålbehandling eller cytostatika för att optimera behandlingen 

(Klint et al., 2010).  

 

Trots avancerade behandlingsmetoder står cancer i mag-tarmkanalen för vart tredje av alla 

cancerdödsfall i Sverige (Ringborg, Dalianis, & Henriksson, 2008). Inom onkologin finns 

specialistutbildning för sjuksköterskor där den palliativa vården finns med som en naturlig 

del av vården av den cancersjuke patienten (Svensk Sjuksköterskeförening, 2011). Vid en 

granskning av kursplanerna för vidareutbildning inom kirurgisk omvårdnad vid de största 

högskolorna i Sverige, genomförd av författaren till detta arbete under december 2011, finns 

inte den palliativa vården beskriven som en del i utbildningen. Det är istället upp till enskilda 

sjuksköterskor eller kliniker att utöka kunskapen gällande vården av den döende patienten. 

Författarens upplevelse är att det inom den högspecialiserade gastrokirurgin är vanligt 

förekommande att begreppen palliativ vård och behandling används utan närmare 

specificering av deras innehåll. Få studier beskriver vården av döende inom akutsjukvården, 

än färre vården av döende inom den kirurgiska specialiteten. Författaren till detta arbete har 

trots omfattande sökningar inte hittat någon studie som beskriver sjuksköterskor upplevelser 

av att vårda döende patienter inom den högspecialiserade gastrokirurgin. Det är därför av 

stort intresse att utforska sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende patienter inom just 

denna specialitet. 

 

 

 

BAKGRUND  
 

Cancer i mag-tarmkanalen 
 

De olika cancerformerna som drabbar mag-tarmkanalen står för vart femte insjuknande i 

cancer i Sverige. På grund av att cancer i mag-tarmkanalen ger symtom sent i 

sjukdomsprogressen, då metastasering ofta har skett, är prognosen för bot dålig (Figur 1). 

Cancer i mag-tarmkanalen svarar årligen för cirka 7 500 dödsfall i Sverige. De organ som 

drabbas av cancer i mag-tarmkanalen är de som omfattas av födans passage; matstrupe, 

magsäck med tillhörande tolvfingertarm, tunntarm där blindtarmen inberäknas, tjocktarm och 

rektum med anus inräknat, samt de kringliggande och samverkande organen; lever, gallvägar 

och bukspottkörtel (Ringborg et al., 2008).  

 

I princip all cancer i mag-tarmkanalen botas primärt av kirurgi, det enda undantaget utgörs av 

behandling av gastrointestinala lymfom. Ofta kombineras kirurgi med strålning och/eller 
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cytostatikabehandling (Reitan & Schölberg, 2003). Målsättningen vid operationen är att 

avlägsna hela tumören med tillräcklig marginal så att ingen tumörväxt kvarlämnas samtidigt 

som så mycket som möjlig av den omkringliggande vävnaden bevaras. Betydelsen av 

metastasering för prognosen är stor. Den lokalt växande tumören kan genom kirurgi ofta 

avlägsnas totalt, vid spridning till omkringliggande organ eller lymfvävnad finns risk för att 

dottertumörer uppkommer år efter att ursprungstumören bortopererats (Jeppsson et al., 2010). 

 

 
 

Figur 1. Statistik över incidens av cancer i mag-tarmkanalen i Sverige samt 

överlevnad och operationsfrekvens (Jeppsson et al., 2010; NORDCAN, 2011; 

Socialstyrelsen, 2009). 

 

 

Cancer i den nedre delen av mag-tarmkanalen 
 

Bäst prognos, mätt i femårsöverlevnad, har tjocktarmscancer, det är samtidigt den vanligaste 

cancerformen i mag-tarmkanalen. Det är också den tredje vanligaste cancerformen totalt sett 

för både kvinnor och män i Sverige och utgör sju procent av alla cancerfall (Socialstyrelsen, 

2010). Årligen insjuknar i Sverige knappt 3 900 personer i cancer i tjocktarmen och 

femårsöverlevnaden är strax under 60 procent (NORDCAN, 2011). Den kan vara uppemot 80 

procent om upptäckt görs innan spridning hunnit ske till lymfvävnad (Socialstyrelsen, 2009).  

 

En annan cancerform med relativt god prognos är rektalcancer. Cancer i rektum drabbar 

årligen drygt 2 000 svenskar, i dessa siffror inkluderas även analcancer vilket utgör cirka 100 

stycken av fallen (Jeppsson et al., 2010). Femårsöverlevnaden är ungefär 60 procent 

(NORDCAN, 2011). Tumörer i tunntarmen är sällsynta, årligen insjuknar 250 personer i 

någon av de olika tumörformer som kan uppkomma i organet (Jeppsson et al., 2010). 

Femårsöverlevnaden varierar kraftigt för de olika tumörformerna som förekommer här men 

är totalt sett kring 50 procent (NORDCAN, 2011).  

 

 

Cancer i den övre delen av mag-tarmkanalen 
 

Cancer i magsäcken drabbar årligen knappt 900 svenskar, siffrorna är sjunkande och har så 

varit sett över en 40-årsperiod (NORDCAN, 2011).  Överlevnad på sikt är starkt kopplad till 

vilken cancerform som angripigt magsäcken samt i vilket stadium tumörväxten befinner sig. 
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För vissa cancerformer är överlevnaden sett över fem år 50 procent men totalt sett är 

femårsöverlevnaden vid magsäckscancer 20 procent (Socialstyrelsen, 2009).  

Betydligt sämre prognoser har resterande cancerformer i mag-tarmkanalen. Cancer i 

matstrupen drabbar huvudsakligen män, det totala antalet nyinsjuknade uppgår årligen till 

400 personer. Vid cancer i matstrupen opereras matstrupen helt eller delvis bort och ersätts 

istället med en del av magsäcken eller tarmen (Jeppsson et al., 2010). Operationen är en av de 

mest riskfyllda elektiva ingrepp som utförs. Risken för allvarliga komplikationer är 30 

procent varför operationen numera endast utförs på specialistkliniker. Sett över världen är 

femårsöverlevnaden vid cancer i matstrupen åtta procent (Griffin & Wahed, 2011; Lagergren, 

J. & Lagergren, P., 2010).  

 

Den primära formen av levercancer är sällsynt i Sverige, årligen insjuknar knappt 500 

personer. Metastasering i levern är betydligt vanligare och siffror indikerar att hälften av alla 

patienter med kolorektalcancer utvecklar metastaser i levern (Jeppsson et al., 2010). På grund 

av diffusa symtom vid primära levertumörer sker diagnos sent i sjukdomsprogressen och 

femårsöverlevnaden är mindre än tio procent. Cancer i gallvägarna lokaliseras i första hand 

till gallblåsan, i Sverige insjuknar årligen kring 450 personer i cancer i gallvägarna. 

Femårsöverlevnaden är 11 - 13 procent men varierar kraftigt beroende på lokalisation och typ 

av cancer (Jeppsson et al., 2010; NORDCAN, 2011).  

 

En relativt vanlig och mycket allvarlig cancerform är bukspottkörtelcancer, cirka 1 000 

personer drabbas årligen i Sverige av denna cancerform. Symtom uppkommer ofta sent i 

sjukdomsprogressen varför 85 - 90 procent av patienterna vid diagnos har en utbredd cancer 

(Onkologiskt centrum, 2011). Som en följd av detta är dödligheten i bukspottkörtelcancer 

mycket hög och överlevnaden sett över fem år är mindre än fem procent (NORDCAN, 2011).  

 

 

Symtom vid avancerad cancer i mag-tarmkanalen 
 

Svårt cancersjuka patienter uppvisar en omfattande och spridd symtombild, vissa symtom är 

dock vanligare såsom fatigue, oro, smärta, muntorrhet, aptitlöshet, sömnlöshet och 

nedstämdhet (Doorenbos, Given, C.W., Given, B. & Verbitsky, 2006; Spichiger et al., 2011). 

Vid cancer i mag-tarmkanalen orsakar tumörväxten ofta ett hinder i den normala passagen. 

Beroende på var tumören är lokaliserad uppkommer symtomen utifrån vilken typ av passage 

som förhindras. Således ger cancer i matstrupen sväljningssvårigheter, magsäckscancer kan, 

om den är lokaliserad i höjd med pylorus, ge illamående och kräkningar, samma symtom som 

uppkommer vid tumörväxt i tolvfingertarmen (Jeppsson et al., 2010). Nutritionsproblematik, 

illamående och kräkningar är starkt kopplat till cancer i matstrupe och magsäck (Sandgren et 

al., 2010). Längre ner i tunntarmen och i tjocktarmen kan tumörväxten orsaka ileus vilket 

förutom svåra buksmärtor även kan ge illamående och kräkningar (Jeppsson et al., 2010). 

Cancer i tjocktarmen kan ge svår buksmärta, relaterat till obstruktion och perforation av 

tarmen, samt ascites (Ott, Ullrich & Miller, 2009). Finns tumörväxten istället i gallvägar eller 

bukspottkörtel skapas ett flödeshinder av galla från levern vilket leder till gallstas och ikterus 

med klåda och allmänpåverkan som följd (Jeppsson et al., 2010).  

 

Vid de flesta cancerformer som drabbar mag-tarmkanalen sker på sikt en utveckling av 

aptitlöshet och illamående med viktnedgång som följd (Jeppsson et al., 2010). Patienter med 

obotlig cancersjukdom kan uppvisa smärta oavsett var i kroppen tumören är lokaliserad 

(Sandgren et al., 2010). I livets slutskede upplever den cancersjuka olika symtom beroende 

på sjukdomsutvecklingen, kvarvarande biverkningar efter given behandling och de problem 

som uppstått efter långvarig sjukdom (Karabulu, Erci, Özer & Özdemir, 2009). Det mest 
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förekommande symtomet är även i livets slutskede fatigue följt av minnessvårigheter, 

nedstämdhet, aptitlöshet, smärta, muntorrhet, oro, ångest, trötthet och sömnsvårigheter 

(Karabulu et al., 2009; White, McMullan & Doyle, 2009). Förekomsten av fatigue har visat 

sig öka ju närmare döden patienten kommer men påverkan av symtomet minskar samtidigt 

(Lundh Hagelin, Wengström, Åhsberg & Fürst, 2009).  

 

 

Tiden efter cancerdiagnosen 
 

Till den högspecialiserade gastrokirurgin kommer patienter för utredning vid misstanke om 

tumörsjukdom. Efter genomförda undersökningar fattas, vid en multiprofessionell 

beslutskonferens, beslut om eventuell vidare behandling. Behandlingen kan omfatta operation 

i botande syfte, pre- eller postoperativ strål- och cytostatikabehandling eller palliativ 

behandling. Ska ingen planerad behandling utföras remitteras patienten åter till den 

ursprungliga vårdgivaren (Gastrocentrum Kirurgi, 2011). Ovanstående är den rent formella 

handlingsgången vid cancersjukdom i mag-tarmkanalen inom den högspecialiserade kirurgin. 

Att få en diagnos om att ha en livshotande sjukdom innebär dock så mycket mer än detta.  

 

Vid besked om allvarlig sjukdom och om att bot inte kan erbjudas drabbas både patient och 

anhöriga av känslor av chock och overklighet. Personens hela livsvärld ställs på ända, 

framtidsdrömmar och planer krossas. Här finns också vetskapen om att resten av livet nu 

innebär att leva med en allvarlig sjukdom (Missel & Birkelund, 2011; Sand, Strang & 

Millberg, 2008; Spichiger, 2008). Det är vanligt med existentiella funderingar och tankar 

kring hopplöshet och orättvisa vid besked om cancersjukdom (Beck-Friis & Strang, 2005). 

Patienterna beskriver tiden efter cancerbeskedet som att livet fortgår men att sjukvården nu 

blir en del av vardagen och att diagnosen ständigt är närvarande (Spichiger, 2008). Ett sätt att 

fly detta är genom magiskt tänkande i form av skapandet av en låtsasvärld där sjukdomen inte 

är närvarande. Exempel på detta kan vara att omge sig med friska individer och själv låtsas 

att vara en av dessa (Sand, Olsson & Strang, 2009). 

 

 

Behandling med högspecialiserad gastrokirurgi i palliativt skede 

 

Inom den högspecialiserade gastrokirurgin utförs många kirurgiska ingrepp även när syftet 

inte längre är att bota patienten. Kirurgin kan ske med syfte att förlänga livet och för att 

lindra symtom, den kan omfatta öppna operationer och mindre invasiva ingrepp som 

inläggning av stentar eller dränage. Den vanligaste orsaken till att ingrepp sker när målet inte 

längre är bot är att tumörväxten obstruerar den normala passagen i mag-tarmkanalen. Via 

ingreppet skapas en passage förbi hindret eller en avlastning av det obstruerade flödet. En 

annan orsak kan vara att tumören orsakar nekrotiska eller blödande sår som försämrar 

livskvaliteten (Jeppsson et al., 2010). 

 

Vid avancerad magsäckscancer kan operation förlänga livet. Det råder dock osäkerhet om 

operationen medför någon förbättring av livskvaliteten varför detta inte utförs i någon större 

omfattning. De metoder som framförallt används inom kirurgin vid obotlig magsäckscancer 

är laparoskopiska omkopplingar förbi obstruerande tumörer och stentinläggningar i syfte att 

lindra besvärande symtom (Cunningham & Schulick, 2007). Även vid cancer i 

bukspottkörteln och i gallvägarna utförs stentinläggningar frikostligt då tumören ofta orsakar 

ett flödeshinder av gall- och bukspottkörtelsafter med efterföljande symtom i form av ikterus, 

klåda, anorexia och diarré. Här kan även dilatationer utföras av förträngda gall- och 

bukspottkörtelgångar om tumörens läge försvårar för stentinläggning. Hos vissa patienter är 
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varken dilatering eller stentinläggning tillräckligt för att uppnå symtomlindring, i dessa fall 

erbjuds ofta inläggning av yttre dränage för avlastning (Nakakura & Warren, 2007). Idag får 

patienter med obotlig cancer i mag-tarmkanalen i stor utsträckning vård på kirurgiska 

kliniker, många av dessa patienter blir aldrig föremål för kirurgiska interventioner. De 

erbjuds istället smärtlindring och lindring av andra symtom samt vätske- och nutritionsstöd 

(Jeppsson et al., 2010).   

 

 

Palliativ vård 
 

Vård kan ges med syfte att bota och med syfte att lindra, det sistnämnda ska erbjudas 

patienter där kurativ behandling inte längre är möjlig eller då patienten själv avböjer sådan 

behandling (Lynöe & Juth, 2009). Enligt Världshälsoorganisationen [WHO] (2002) syftar 

palliativ vård bland annat till att erbjuda den döende en god lindring av besvärande symtom 

samtidigt som livet bekräftas och döden betraktas som en normal process. Palliativ vård har 

varken till avsikt att förhala eller att forcera fram döendet. Den erbjuder ett stöd till den 

drabbade och dennes anhöriga med beaktande av både psykologiska och existentiella 

aspekter. Det professionella arbetet runt patienten och dennes närstående ska ske teambaserat 

för att kunna möta de olika behov som kan tänkas uppkomma. Europarådet (2003) poängterar 

att palliativ vård inte avser vissa sjukdomar utan den period som sträcker sig från 

diagnostillfället av en obotlig sjukdom till dess att sorgearbetet har avslutats. 

 

Palliativ vård är en vårdfilosofi med syfte att möjliggöra en, för patienten upplevd, 

livskvalitet trots att sjukdom gör att den förväntade överlevnadstiden är utmätt. Inom framför 

allt cancersjukvården skiljs mellan en tidig och en sen palliativ fas. Den tidiga fasen inträder 

när sjukdomen inte kan botas men där tumörspecifik behandling ännu genomförs i syfte att 

förlänga livet. Denna period kan sträcka sig från månader till år beroende på 

sjukdomsprogress och tumörtyp. Den sena palliativa fasen inträder då tumörspecifik 

behandling har avbrutits och döden förväntas ske inom veckor. Målet är inte längre att 

förlänga livet utan endast att skapa bästa möjliga livskvalitet under rådande förhållanden 

(Beck-Friis & Strang, 2005).   

 

 

I behov av palliativ vård 
 

Trots de senaste årtiondenas framsteg gällande behandling av svåra sjukdomar som cancer 

och hjärt- kärlsjukdomar kan alla drabbade inte botas. Under 2010 avled 90 519 personer i 

Sverige, vilket speglar det årliga antalet dödsfall i Sverige under de senaste tio åren. Den 

vanligaste dödsorsaken är till följd av hjärt- och kärlsjukdom vilket utgör 40 procent av alla 

dödsfall. Därefter följer död till följd av tumörsjukdomar vilka omfattar kring 25 procent av 

det totala antalet dödsfall i Sverige (Socialstyrelsen, 2011). Uppskattningsvis 80 procent av 

alla människor i Sverige dör en långsam död till följd av obotlig sjukdom, de bedöms därmed 

vara i behov av palliativ vård (Svenska Palliativregistret, 2012).  

 

 

Den palliativa vårdens fyra hörnstenar 
 

Inom den svenska palliativa vården talas ofta om den palliativa vårdens fyra hörnstenar. Med 

dessa avses symtomkontroll, teamarbete, kommunikation och relation samt närståendestöd. 

Symtomkontroll kräver kunskap om identifiering, adekvat behandling och bemötande av de 

symtom den döende kan tänkas uppleva. Ett väl fungerande teamarbete möjliggör att 

patienten får del av all den kunskap de olika professionerna besitter, här ingår inte endast 
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läkare och sjuksköterskor. Även undersköterskor, arbetsterapeuter, kuratorer, sjukgymnaster, 

hemtjänstpersonal, diakoner och präster kan finnas representerade. För att vården ska kunna 

erbjuda de resurser den döende behöver krävs en god kommunikation och bra relation både 

mellan patient och vårdpersonal och inom olika vårdformer. Till sist ska de närstående 

erbjudas stöd och inbjudas att vara delaktiga i planeringen och vården av den döende så långt 

de själva önskar. Stödet till de närstående sträcker sig även efter dödsfallet (Socialstyrelsen, 

2006). 

 

 

De sex S:n 
 

Avery Weismans (1974) forskning om döden utmynnar i sex frågor för fastställande om den 

döende har erbjudits en god död. Dessa frågor har av Alice Rinell Hermansson (1990) och 

Britt Marie Ternestedt (1998) omformulerats till sex kriterier, de sex S:n, vilka kan sättas 

som mått på om den palliativa vårdens mål uppnåtts. Grundläggande för de sex S:n är att 

människan ses som en meningsskapande varelse, inte isolerad, utan i samspel och relation till 

sin omgivning. I det nationella vårdprogrammet för palliativ vård, (Vårdprogram, 2012) 

benämns de sex S:n som; självbild, självbestämmande, sociala relationer, symtom, 

sammanhang och strategi.  

 

Med självbild menas att låta patienten bevara en så positiv självbild som möjligt trots de 

förluster som sjukdomens fortskridande medför. Självbestämmande innebär att patienten 

själv får välja vad som är viktigt att vara delaktig i och vem som ska fatta besluten när 

personen själv inte orkar. De sociala relationerna främjas genom att de närstående stöttas så 

att de orkar och vågar vara delaktiga i vården. Symtom av olika slag drabbar de flesta döende 

patienter, här kartläggs, tillsammans med patienten, vilka symtom som finns, orsaken till 

dessa och hur de lindras på bästa sätt. Sammanhang uppnås genom att vårdare stöttar och 

aktivt lyssnar på patienten om denne vill delge sin syn på det levda livet. Strategier är 

slutligen allt som främjar patientens möjligheter att förhålla sig till den annalkande döden 

(Vårdprogram, 2012). 

 

 

Standardvårdplaner vid palliativ vård 
 

För att tydliggöra mål samt identifiera behov och kunskapsbrister vid palliativ vård finns en 

standardvårdplan framtagen i England kallad Liverpool Care Pathway [LCP]. Syftet är att 

höja kvaliteten på den palliativa vården oavsett vårdform. LCP är indelad i tre faser; den 

initiala bedömningen som görs då patienten har diagnosticerats som döende, den 

kontinuerliga bedömningen som utförs under vårdtillfället samt uppföljandet som sker efter 

att döden har inträtt (Ellershaw, 2007; Vårdprogram, 2012). I LCP finns 18 mål fastställda 

som har bedömts som viktiga varav 11 av dessa ska genomföras vid vården av patienter i 

livets slut. Dessa berör symtomskattning, läkemedelsgenomgång och uppföljning, 

information samt planering. De övriga sju målen berör hanteringen av kroppen, information 

till patient, närstående och övriga vårdkontakter, rådgivning samt praktisk handläggning. 

LCP används världen över i ett 20-tal länder samt på över 100 enheter i Sverige 

(Vårdprogram, 2012). Studier visar att införandet av LCP förbättrar symtomkontroll, 

information till patient och närstående samt dokumentation (Constantini, Ottonelli, 

Canavacci, Pellagrini & Beccaro, 2011; Veerbeek et al., 2008; Vårdprogram, 2012). 
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Vid livets slut 
 

Det är mänskligt att känna rädsla inför döden, denna rädsla kan bottna i en osäkerhet inför 

vad som komma skall, en oro för att lidandet blir svårt, en rädsla för beroende eller för att bli 

övergiven och en ångest inför att förlora livet (Sandman & Woods, 2003). Patienter som 

drabbas av cancer i mag-tarmkanalen har som grupp sett små chanser till överlevnad på sikt, 

även i de fall där operation kan erbjudas sker recidiv i hög utsträckning inom ett par år (Beck-

Friis & Strang, 2005; Ringborg et al., 2008). Dessa framtidsutsikter gör att döden många 

gånger finns närvarande redan vid diagnosen av cancersjukdomen. I livets slutskede drabbas 

den döende av svåra prövningar. Förlusten av förmågor med påföljande beroende av andra 

för att klara vardagliga aktiviteter och egenvård leder till en förändrad självbild och 

försämrad livskvalitet (Missel & Birkelund, 2011; Sand et al., 2008; Spichiger, 2008). Att 

kunna bibehålla färdigheter och delta i gemenskap med andra är ett viktigt redskap för att 

hantera döden (Sand et al., 2009).  

 

Upplevelsen av kroppen blir mer påtaglig för den döende patienten, både i form av de 

förändringar som sker i takt med att sjukdomen framskrider och i form av en indikator på att 

livet ännu finns kvar. Den döende patienten är i behov av adekvat lindring av symtom då 

kroppen och dess förmågor ses som ett tecken på att livet ännu kan levas, symtomlindringen 

blir därmed ett sätt att kunna hålla döden på ett passande avstånd (Sand et al., 2008; Sand et 

al., 2009). Att kunna kontrollera symtom är också viktigt i och med att så mycket annat ligger 

utanför den döendes kontroll. Ovissheten om sjukdomsprogressens hastighet och vetskapen 

om att vad som helst kan hända skapar en önskan om klara besked, dels för att ha något att 

förhålla sig till och dels för att kunna planera för framtiden. Att svar inte alltid kan ges leder 

till frustration (Raijmakers et al., 2012; Sand et al., 2008; Spichiger, 2008). 

 

Den sociala gemenskapen med familj och vänner får en större betydelse, samhörigheten med 

andra fungerar som en copingmekanism, likaså tanken på att vara en del av något större i 

form av släktband med äldre och yngre generationer (Missel & Birkelund, 2011; Sand et al., 

2009). För en del patienter är dock relationerna få eller dysfunktionella, bristerna i dessa kan 

skapa känslor av maktlöshet och hjälplöshet, även hos personer med stort socialt nätverk 

leder upplevelsen av att vara medveten om sin egen förestående död till existentiell ensamhet 

(Sand et al., 2008). Yalom (1980) uttrycker det som att vi alla är ensamma i avgörande 

stunder, Rehnsfeldt och Arman (2005) som att patienten upplever ett livsförståelsemörker 

och bara kan se lidande och död. 

 

Faktorer som bidrar till en upplevelse av att döendeprocessen håller en hög kvalitet är god 

symtomkontroll, tillräcklig energi för att kunna göra viktiga saker, förmåga att äta, upplevelse 

av en god kommunikation med anhöriga och vårdpersonal samt adekvat kunskap om diagnos 

och prognos. Att vara hörd av vårdpersonal och involveras i planeringen av vården skapar en 

högre tillfredsställelse hos den döende och dennes anhöriga (Sand et al., 2009; Spichiger, 

2008). Studier tyder dock på att kommunikationen mellan läkare och patienter gällande 

frågor och beslut som rör livets sista tid inte är optimal (Desharnais, Carter, R. E., Hennessy, 

Kurent & Carter, C., 2007). Att som patient vara medveten om sin egen nära förestående död 

skapar ett lugn och en acceptans (Lokker, van Zuylen, Veerbeek, van der Rijt & van der 

Heide, 2012). Handlingar som bevarar värdigheten bidrar också till en högre skattning av 

döendefasen. Här är stärkande faktorer bland annat hopp, bevarande av jaget, bibehållen 

stolthet, upplevelse av kontroll och acceptans till de förändringar som uppkommer (Brown, 

Johnston & Östlund, 2011).  
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I en stor studie (Lindqvist et al., 2012) av icke farmakologisk behandling under de sista 

dagarna i livet fann forskarna att personalen inom den specialiserade palliativa vården utför 

en mängd aktiviteter i syfte att ge den döende och dennes närstående en god vård.  

Aktiviteterna som utförs är komplexa och mångfacetterade. Dessa aktiviteter omfattar bland 

annat skapandet av en trygg miljö, fysisk kontakt och kroppsvård. 

 

De flesta människor önskar att få välja platsen för sin död, de som får dö i det egna hemmet 

uppvisar en högre tillfredsställelse med kvaliteten av döendeprocessen (Curtis et al., 2002; 

Espinoza-Venegas & Sanhueza-Alvarado, 2010). Sett över världen är det faktorer som 

prevalensen och typen av cancersjukdom och övriga vanliga livshotande sjukdomar, 

överlevnadsfrekvensen, tillgången på hospice och avancerad hemsjukvård samt inställningen 

till vård av döende i hemmet bland hälso- och sjukvårdsbeslutande organisationer och 

förbund som avgör var människor avlider. Vid studier inom länder har det visat sig att den 

faktor som framför allt påverkar var människor dör är till vilken socioekonomisk grupp 

personen tillhör. Det är betydligt vanligare att döden sker på sjukhus för de som tillhör de 

svagare socioekonomiska grupperna jämfört med övriga (Payne, Seymour & Ingleton, 2004).  

 

 

Sjuksköterskan och den palliativa vården 
 

Som Yalom (1980) påpekar är döden ett av människans fyra grundvillkor, vi är dessutom 

medvetna om att vi är dödliga vilket tvingar oss till att förhålla oss till detta. I 

sjuksköterskeyrket ingår att möta svår sjukdom och död, detta kan ske oavsett var 

sjuksköterskan har sitt arbetsområde. Sjuksköterskan som vårdar patienter med obotliga 

sjukdomar har en mångfasetterad roll och en komplex uppgift. Hon ska försöka skapa 

relationer med och erbjuda stöd till patienten och dennes anhöriga samt kommunicera och 

koordinera med både vårdtagare och andra professioner (Beck-Friis & Strang, 2005). Just 

kommunikationen kan skapa en stress hos sjuksköterskan i aspekten av att tillgodose att 

patientens behov av information tillfredsställs (Peterson et al., 2010).  

 

Personal verksam inom cancervård utsätts många gånger för en moralisk stress som på sikt 

kan komma att leda till negativa symtom (Jones, Wells, Gao, Cassidy & Davie, 2011). 

Sjuksköterskorna upplever svårigheter med att hitta en balans i sitt engagemang och sin 

omsorg om den döende samt dennes anhöriga och samtidigt upprätthålla en professionell 

distans som inte uppfattas som avståndstagande (Peterson et al., 2010; Udo, Melin-Johansson 

& Danielsson, 2011). Sjuksköterskor verksamma inom den palliativa vården hanterar detta på 

olika sätt. Vanligt förekommande skyddande faktorer är att ha tillräckligt med tid avsatt för 

varje patientmöte, med detta avses att få tid för samtal med anhöriga och patient för att skapa 

relationer som präglas av tillit. Även stöttning i personalgruppen och utbildning i palliativ 

vård anses bidra till att personalen lättare hanterar de svårigheter de möter (Hopkinson, 

Hallett & Luker, 2005; Pereira, Fonseca & Carvalho, 2011; Peterson et al., 2010). 

Omständigheter som försvårar för personalen att hantera arbetssituationen är ett 

dysfunktionellt teamarbete och upplevelse av maktlöshet. Det leder till att sjuksköterskor 

uppfattar relationen inom personalgruppen som dålig med en bristande konsensus i 

definitionen av palliativ vård (Ellershaw & Ward, 2003; Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva 

& Berggren, 2010; Pereira et al., 2011; Udo et al., 2011).  
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Palliativ vård inom akutsjukvården 
 

På svenska sjukhus avlider dagligen människor, för en stor del av dessa är döden förväntad 

då sjukdom eller skada omöjliggör liv på sikt. Det är framför allt yngre personer som avlider 

på akutsjukhus, de över 80 år avlider i större utsträckning inom särskilda boenden 

(Socialstyrelsen, 2006). År 1996 skedde 42 procent av alla dödsfall på sjukhus (Statens 

offentliga utredningar [SOU], 2001:6), och år 2003 var den siffran i princip konstant med 43 

procent (van der Heide et al., 2003). Forskning om patienter drabbade av kolorektal cancer 

visar att nästan hälften avlider på specialiserade palliativa enheter, därefter är sjukhus den 

näst vanligaste platsen, 26 procent avlider inom akutsjukvården (Jones, John, Horseman, 

Lawrance & Fozard, 2006). 

 

Den palliativa vården kan erbjudas av specialiserade palliativa verksamheter och inom andra 

vårdformer där stöd av palliativa konsultationsteam finns att tillgå och kallas då specialiserad 

palliativ vård, eller inom övriga vårdformer som kommunal omsorg och akutsjukvård och 

benämns då allmän palliativ vård (Vårdprogram, 2012). Palliativ vård ska kunna erbjudas alla 

patienter och deras närstående då behov finns, oavsett vårdform.  De som arbetar inom hälso- 

och sjukvården ska ha de grundläggande kunskaper som krävs för att kunna erbjuda viss 

palliativ vård (Europarådet, 2003). Trots att knappt 35 000 svenskar årligen avlider inom 

akutsjukvården visar statistik att dessa patienter får en sämre vård jämfört med de som vårdas 

på andra enheter. Brytpunktssamtal till patient och närstående genomförs i lägre utsträckning, 

symtomlindringen skattas som sämre och fler patienter dör utan att någon finns vid deras sida 

(Svenska Palliativregistret, 2012). 

 

Vid de få studier som genomförts av palliativ vård inom verksamheter bedrivna på sjukhus 

framkommer vissa försvårande omständigheter för sjuksköterskorna. Dessa är tidsaspekten 

med korta vårdtider med många undersökningar och behandlingar för flertalet av patienterna, 

det samtida ansvaret för många patienter med olika behandlingsinriktningar (Beckstrand, 

Clark Callister & Kirchhoff, 2006; Peterson et al., 2010; Roche-Fahy & Dowling, 2009), 

vårdmiljön med bristande avskildhet och få enkelrum och många störande ljud samt ett 

frekvent utbyte av patienter (Fridh, Forsberg & Bergbom, 2009; Nordgren & Olsson, 2004; 

Roche-Fahy & Dowling, 2009). Bristen på utbildning i palliativ vård visas i att 

sjuksköterskorna upplever svårigheter med att hantera svåra samtal och att erbjuda en god 

symtomkontroll (Nordgren & Olsson, 2004; Roche-Fahy & Dowling, 2009; Udo et al., 2011) 

samt vid granskning av dokumentationen där dokumentation saknas kring områden som 

psykosocial status och existentiella behov (Nordgren & Olsson, 2004; Parish, Glaetzer & 

Grbich, 2006).  
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PROBLEMFORMULERING 
 

En stor del av den kirurgiska verksamheten är fokuserad på att bota (Jeppsson et al., 2010). 

Den högspecialiserade sjukvården är även den inriktad på bästa möjliga kurativa behandling 

för varje specifik sjukdom eller skada (Socialdepartementet, 2003). I detta finns en 

fokusering på diagnoser och sjukdomar som kontrasterar med den personcentrerade holistiska 

synen på patienten (Luxford, Safran & Delbanco, 2011). Inom den högspecialiserade 

gastrokirurgin är prognosen för en lyckad kurativ behandling många gånger låg varför 

mycket av vården bedrivs för patienter i behov av palliativ vård. Som ett exempel kan 

nämnas att femårsöverlevnaden för patienter som opererats kurativt för cancer i matstrupen är 

30 procent (Rutegård et al., 2012). Trots detta har den palliativa vården ingen naturlig plats 

inom denna form av verksamhet.  

 

Socialstyrelsen (1998) tog för 14 år sedan fram en rapport där de genom intervjuer, med 

bland annat sjuksköterskor verksamma i olika verksamheter inom akutsjukvården, kartlade 

den palliativa vården på olika enheter inom den svenska sjukvården. De fann då att det sällan 

kommunicerades direkt när den palliativa vården inleddes, detta skedde istället i 

formuleringar som att god omvårdnad nu skulle erbjudas. Innebörden av begreppet god 

omvårdnad förblev dock outtalat och var istället lämnat att tolkas individuellt av 

vårdpersonalen. Det fanns inte heller, inom akutsjukvården, entydiga och samstämmiga 

rutiner för när och hur den palliativa vårdinriktningen kommunicerades. Inom den 

högspecialiserade gastrokirurgin saknas motsvarande studier. Idag används fortfarande 

begreppet palliativ vård som en skildring av att vården inte längre har ett kurativt mål och är 

då snarare en beskrivning av behandlingsinriktningen än en definition på vad den palliativa 

vården ska innefatta. Socialstyrelsen utformar för närvarande ett nationellt kunskapsstöd för 

god palliativ vård då de anser att tillgången till vård i livets slutskede ännu inte är jämlik i 

Sverige. Kunskapsstödet presenteras i slutversion 2013, målet med kunskapsstödet är att 

tillgodose patientens rätt till god palliativ vård oavsett vårdform, diagnos eller bostadsort i 

landet (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Sjuksköterskan har en central roll i vården av den sjuke och är många gånger den som 

initierar och planerar samverkan med andra yrkesgrupper. Vid den palliativa vården är 

teamets roll oomtvistat för att kunna uppnå en hög vårdkvalitet (Europarådet, 2006; WHO, 

2002; Vårdprogram, 2012). På det sjukhus där denna studie genomförts finns inte något 

palliativt konsultationsteam att rådfråga vid behov. Det finns på sjukhuset inte heller riktlinjer 

för vad vården av den döende ska omfatta. Detta kan leda till att vården av de döende präglas 

av enskilda individers kunskaper och engagemang i frågan. Därför var det särskilt viktigt att 

undersöka hur sjuksköterskor verksamma inom den högspecialiserade gastrokirurgin själva 

upplevde att vårda döende patienter.    

 

 

 

SYFTE 
 

Syftet med föreliggande studie var att utforska sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

döende patienter inom den högspecialiserade gastrokirurgin. 
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METOD 
 

Val av metod 
 

Då syftet med studien var att utforska sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende 

patienter valdes en kvalitativ metod. Kvalitativa metoder syftar till att finna förståelse för 

helheten och upptäcka mening i fenomen såsom upplevelsen av att vårda döende patienter.  

Fokus ligger på att få en så spridd beskrivning som möjligt genom att finna de deltagare som 

bäst kan beskriva det valda fenomenet (Gerrish & Lacey, 2010; Polit & Beck, 2012). 

Kvalitativa metoder söker svar på vad människor gör, vet, tänker och känner genom 

observationsstudier, analyser av dokument eller intervjuer (Patton, 2002). Vidare kan 

kvalitativa metoder belysa förbättringsområden inom vården genom påvisande av 

tillkortakommanden (Bradley, Curry & Devers, 2007).  

 

Vid denna studie insamlades data via intervjuer med sjuksköterskor verksamma inom den 

högspecialiserade gastrokirurgin. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) försöker den 

kvalitativa forskningsintervjun finna förståelse för hur den enskilda respondenten ser på 

världen, syftet är att öka kunskapen om det valda området. Forskningsintervjun är ett samtal 

på professionell nivå där kunskap växer fram i en växelverkan mellan intervjuarens frågor 

och respondentens svar som leder till nya frågor med påföljande svar. En kvalitativ studies 

trovärdighet baseras på en noggrann beskrivning av dess genomförande (Thorne, 2000), 

nedan följer därför en detaljerad redogörelse av hur denna studie har genomförts. 

 

 

Urval 
  

De enda inklusionskriterierna för samtliga utvalda var att chefsjuksköterskorna bedömde att 

respondenterna var lämpliga att verbalisera kring öppna frågor och att respondenterna själva 

ansåg sig ha vårdat minst en döende patient på den vårdavdelning som respondenterna 

arbetade på vid intervjutillfället. Utifrån ovan nämnda kriterier valde intervjuaren ut två 

deltagare per avdelning utifrån största möjliga variation i kön, ålder, antal yrkesverksamma år 

och vidareutbildningar samt ytterligare två deltagare från två av de fem avdelningarna till de 

två pilotintervjuerna. Totalt deltog 12 sjuksköterskor i studien, inget bortfall förekom. Vid val 

av antal deltagare till den kvalitativa studien menar Kvale och Brinkmann (2009) att antalet 

styrs av hur många som krävs för att erhålla ett svar på forskningsfrågan. Vanligtvis 

begränsas även antalet deltagare av hur mycket tid och resurser som finns att tillgå vid 

undersökningen, normalt är antalet deltagare kring 15 personer med ett spann på +/- tio. 

Deltagarantalet i denna studie styrdes av en hypotes om att antalet kunde erbjuda en varierad 

beskrivning av fenomenet och samtidigt ge en överblickbar mängd data att analysera. Antalet 

valdes också utifrån att det täckte samtliga aktuella avdelningar inom kliniken. Deltagarna i 

studien hade arbetat på sina respektive avdelningar i mellan nio månader och 12 år och 

varierade i ålder mellan 23 år till 43 år, en av deltagarna hade en vidareutbildning inom etik 

(Tabell 1). 
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Tabell 1. Demografiska uppgifter om deltagarna (totalt n=12) 
 

Ålder medel (spridning år)  33,2  (23-43) 

Kön; kvinnor 

         män (%) 

                                  8 (67)  

                                     4 (33) 

Antal år som SSK; medel (spridning)  4,7 (0,75 – 12 ) 

Antal år på aktuell avdelning; genomsnittligt (spridning)  3,3 (0,5 – 10 ) 

Övrig tidigare vårderfarenhet; antal (%) Undersköterska  

                                                                 Mentalskötare 

                                                                 Kriminalvårdare  

                                                                 Outbildad inom hemtjänst  

 4 (33) 

1 (8) 

2 (16) 

 2 (16) 

Vidareutbildning inom etik eller palliativ vård; antal (%) 1 (8) 

 

 

Datainsamling 
 

Data samlades in under våren 2012 på de fem vårdavdelningar inom den valda kliniken där 

högspecialiserad gastrokirurgi finns representerad. En frågeguide skapades inför intervjustart 

(Bilaga I), syftet med denna var att bistå intervjuaren med ett stöd för att säkerställa att de 

önskade frågeområdena behandlades i samtliga intervjuer. Ett ytterligare skäl till användandet 

av en frågeguide var att den kunde säkerställa att samma frågeställningar låg till grund för 

samtalet med samtliga deltagare. Detta genom att ämnen listas varur intervjuaren är fri att 

fördjupa sig i och ställa frågor kring de valda ämnena (Patton, 2002).  Frågorna som ställdes 

under intervjun höll en låg grad av standardisering och följde istället den intervjuades svar 

och de var öppna till sin natur vilket gav intervjun utformningen av ett samtal. Intervjuerna 

bandades samtidigt som intervjuaren antecknade stödord för att lättare kunna återkomma med 

kompletterande frågor. Respondenterna upplystes om syftet med anteckningarna innan 

intervjun inleddes. Intervjuerna transkriberades av intervjuaren och lästes därefter igenom i 

sin helhet av intervjuaren och handledaren var för sig. Detta material utgjorde den data som 

sedan låg till grund för den vidare analysen. 

 

 

Genomförande 
 

Studien genomfördes på ett svenskt universitetssjukhus där högspecialiserad gastrokirurgi 

bedrivs, att just det aktuella sjukhuset valdes beror på att det där vårdas många patienter i 

behov av både kirurgisk och av palliativ vård samt dess tillgänglighet för författaren. 

Verksamhetschefen på kliniken erhöll ett brev (Bilaga II) med förfrågan och samtycke till att 

studien fick genomföras på den avsedda kliniken, brevet innehöll en kort beskrivning av 

studiens upplägg och syfte. Efter godkännande från verksamhetschefen kontaktades 

chefsjuksköterskorna på de aktuella avdelningarna. De ombads rekommendera fyra 

sjuksköterskor per avdelning som ansågs lämpliga att delta i studien. Därutöver fick två av 

avdelningarnas chefsjuksköterskor i uppdrag att tillfråga ytterligare två deltagare om 

deltagande i pilotintervjuer.  

 

Pilotintervjuernas syfte var bland annat att se till att valda frågor förstods av deltagarna samt 

att ge intervjuaren tillfälle att kontrollera att proceduren och tekniken kring intervjun 

fungerade tillfredsställande i enlighet med vad som rekommenderas av Kvale och Brinkmann 

(2009). De två pilotintervjuerna genomfördes en vecka innan övriga intervjuer startade. 
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Motiveringen till att två pilotintervjuer genomfördes var att författaren till studien själv var 

verksam på kliniken som ställföreträdande chefsjuksköterska. Avsikten med de två 

pilotintervjuerna var därför, förutom att säkerställa frågeguidens (Bilaga I) begriplighet, att 

uppmärksamma eventuella komplikationer upplevda av respondenterna med anledning av 

detta. Deltagarna i pilotintervjuerna informerades om att även dessa kunde komma att ingå i 

resultatet. Efter att två intervjuer hade genomförts validerades frågeguidens tillförlitlighet 

gentemot studiens syfte, både intervjuare och handledare ansåg då att resultatet var av god 

kvalitet. Inga ändringar gjordes i frågeguiden varför de två inledande pilotintervjuerna 

inkluderades i det färdiga resultatet. 

 

De utvalda respondenterna kontaktades personligen av intervjuaren med förfrågan om att 

delta i studien, de erhöll samtidigt ett informationsbrev om studien (Bilaga III) vilket de 

ombads läsa igenom i lugn och ro innan de återkom med svar på eventuellt deltagande. Vissa 

respondenter accepterade deltagandet omgående, de andra återkom med besked inom en 

vecka från förfrågan. I samband med att respondenterna accepterade att delta i studien 

gjordes det upp om tid för genomförande av intervjun. Respondenterna informerades vid 

tillfrågande om deltagande, vid utdelning av informationsbrev samt i samband med intervjun 

om att deltagande var frivilligt och vid valfri tidpunkt kunde avbrytas av respondenterna utan 

att skäl behövde anges. Intervjuerna genomfördes i avskiljda samtalsrum i anslutning till 

respondenternas arbetsplatser under arbetstid. Tiden för intervjuerna förlades till 

eftermiddagen efter att respondenten arbetat dag och överrapporterat patienterna till 

efterkommande kvällspersonal. 

 

Vid intervjutillfället var intervjuaren klädd i privata kläder för att tydliggöra rollen som 

intervjuare och påverka respondenterna i minsta möjliga mån. Vidare informerades 

respondenterna om att en frågeguide fanns som stöd till intervjuaren under intervjun, att 

frågorna var öppna och att om det, i samband med besvarandet av dessa, uppstod tystnad 

tolkades av intervjuaren som eftertanke. Respondenterna uppmuntrades att verbalisera om 

någon av frågorna upplevdes som oklar eller märklig att besvara. Inledningsvis ställde 

intervjuaren frågor av demografisk karaktär för att ge respondenterna tid för att anpassa sig 

till ljudinspelningen och intervjusituationen samt för att skapa en avslappnad och trygg miljö 

under intervjun. Därefter ställdes en inledande fråga till samtliga deltagare enligt frågeguiden 

(Bilaga I).  

 

Intervjuerna varade mellan 28 till 48 minuter med en genomsnittlig tid på 36 minuter. Sist 

under intervjun tillfrågades respondenterna om de önskade tillägga någon synpunkt eller 

saknade någon fråga. Här tillkom synpunkter som berörde hanteringen av kroppen efter 

dödsfallet samt reflektion kring egna synpunkter som framkommit under intervjun. Patton 

(2002) beskriver hur just dessa avslutande frågor möjliggör för respondenten att få sista ordet 

och avsluta efter eget önskemål, i dessa svar kan rika beskrivningar av fenomenet hittas som 

annars förblivit oupptäckta. Då frågor om döden och personliga tankar kring detta kan 

uppfattas som djupt privata och väcka känslor från egna upplevda förluster avslutades 

samtliga intervjuer, efter att bandinspelaren stängts av, med frågan om hur respondenten 

uppfattat att tala om det valda ämnet. Somliga av respondenterna delgav då personliga 

upplevelser och tankar kring döden, ingen av de tillfrågade uppgav att de upplevt obehag 

över att ha samtalat kring ämnet.   
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Dataanalys 
 

För att analysera det insamlade materialet valdes en kvalitativ innehållsanalys. 

Karaktäriserande för denna procedur är att den ger ett systematiskt och metodiskt 

klassificerande av data.  I materialet framträder begrepp och teman som beskriver det valda 

fenomenet (Hsieh & Shannon, 2005; Polit & Beck, 2012). Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) är intervjuer särskilt väl lämpade vid kvalitativ innehållsanalys då de erbjuder en 

helhet men samtidigt inte är större än att de kan erbjuda en kontext varur meningsbärande 

enheter kan hittas. Vidare uppger Graneheim och Lundman (2004) att analysen inleds med att 

forskaren väljer vad som ska analyseras, i vilken omfattning och ur vilket urval data ska 

hittas. Avgörande för detta är forskningsfrågan och det valda fenomenet som ska studeras. 

Innehållsanalysen kan utföras med induktiv eller deduktiv inriktning (Elo & Kyngäs, 2008), i 

denna studie valdes den induktiva inriktningen. Enligt Patton (2002) innebär en induktiv 

analys att resultatet kommer genom att forskaren upptäcker mönster, teman och kategorier i 

det egna insamlade materialet. Kvalitativ innehållsanalys har i denna studie utförts med 

inspiration av Graneheim och Lundman (2004), (Figur 2).  

 

 
 

Figur 2. Flödesschema över den kvalitativa innehållsanalysen gjord i studien ”Palliativ vård 

inom högspecialiserad gastrokirurgi”, utförd med inspiration av Graneheim och Lundman 

(2004).  

 

När alla intervjuer var genomförda inleddes analysen. Efter att transkriberingen var gjord 

lästes varje intervju för sig igenom vid tre tillfällen utan att några noteringar gjordes, detta för 

att skapa en känsla för helhetsbudskapet i texterna. Därefter lästes alla 12 intervjuer 

ytterligare en gång var för sig samtidigt som markeringar gjordes i marginalen vid partier 

som beskrev upplevelser av att vårda döende patienter. Analysen fortsatte sedan med att varje 

intervju analyserades enligt nedan beskrivna steg i sin helhet innan analysen av nästa intervju 

påbörjades. Först markerades alla meningsbärande enheter i texterna, en meningsbärande 

enhet utgjordes av ord eller meningar som relaterade till varandra genom deras innebörder 

och sammanhang. Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna till kortare stycken 

Insamling av data via intervjuer 

Transkribering av intervjuer 

Genomläsning av materialet flera gånger 

Textindelning i meningsbärande enheter 

Kondensering 

Kodning 

Skapande av kategorier och underkategorier 

 

Definiering av teman 
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med avsikten att inte förlora kärnbudskapet i de meningsbärande enheterna. De kondenserade 

enheterna försågs sedan med koder, vilka närmast kan beskrivas som etiketter vars syfte var 

att förenkla tankeprocessen vid skapandet av kategorierna. I tabell 2 visas exempel på 

meningsbärande enheter, kondenserade enheter och koder utvunna ur materialet. 

 

Tabell 2. Exempel på meningsbärande enheter, kondenserade enheter och koder 
 

MENINGSBÄRANDE ENHET KONDENSERAD ENHET KOD 

”De ligger här och alla inblandade vet att 

patienten är döende då eh, tycker nog jag att 

det kan vara ganska alltså tillfredsställande att 

ha en sådan patient.” 

Om alla inblandade vet att 

patienten är döende kan det vara 

tillfredsställande att ha en sådan 

patient. 

Tillfredsställelse hos 

sjuksköterskan. 

”En del kan ju vara väldigt, så där att dom kan 

bli lite utåtriktade och hugga. Att man 

försöker göra allt man kan men att det inte 

räcker. Då blir man ju, man förstår ju dem, 

men då blir det ju, ja, då blir ju själva 

upplevelsen blir ju liksom negativ då.” 

En del blir utåtriktade, man 

försöker göra allt men ingenting 

räcker. Då blir upplevelsen 

negativ. 

Otillräcklighet. 

 

De identifierade koderna indelades initialt i kategorier med intentionen att alla koder kunde 

tillhöra en kategori utan att samtidigt kunna indelas i flera kategorier. Vartefter kategorierna 

fylldes med koder utkristalliserades grupper i dessa som bildade underkategorier. 

Underkategorierna växte därmed fram under analysens gång intervju för intervju. När alla 

intervjuer var analyserade granskades samtliga koder åter i förhållande till de kategorier och 

underkategorier som framkommit för att säkerställa att de indelats i rätt grupp. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) besvarar kategorierna frågan vad i det undersökta 

materialet. Slutligen identifierades teman ur materialet, vars underliggande innebörd gick 

som en tråd genom de meningsbärande enheterna, de kondenserade enheterna, koderna och 

kategorierna. Teman besvarar frågan hur och kan ses som en dold innebörd i den analyserade 

texten (Graneheim & Lundman, 2004). Hur koder har delats in i underkategorier, kategorier 

och teman visas med exempel i tabell 3. Upplevde författaren vid något tillfälle osäkerhet om 

till vilken underkategori en kod kunde sorteras återvände författaren till den transkriberade 

intervjun för att förtydliga kodens innebörd och genom detta finna lämplig underkategori, 

detta i överensstämmelse med analysprocessens rörelse mellan helheten och delarna 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Tabell 3. Exempel på koder insorterade under underkategorier, kategorier och tema 
 

TEMA SKILLNAD MOT ANNAN VÅRD 

Kategori Förenklande omständigheter Sjuksköterskans känslor 

Underkategori Acceptans Kunskap Egenupplevda Tillkortakommanden 

Koder Acceptans  

Försoning 

Åldersrelaterad 

Tillvand 

Förvarnad 

Utbildning 

Sammanhang 

Meningsskapande 

Erfarenhet 

Samförstånd 

Tillfredsställelse 

Inlevelse 

Personligt 

Sorgligt 

Känslosamt 

Otillräcklighet 

Maktlöshet 

Ovärdighet 

Svårbegripligt 

Utan ord 
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FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 

Inom forskningsetiken är frågan om hur deltagarna behandlas central, en ständig avvägning 

mellan nytta och risk ska pågå genom hela forskningsprocessen. De som genomför studien 

ska hela tiden sträva efter ärlighet och transparens i hantering av resultat och 

metodbeskrivningar, här är viktigt att även redovisa eventuella bindningar till olika 

intressenter (Vetenskapsrådet, 2011). I denna studie fanns en bindning i den form att 

författaren själv är anställd som ställföreträdande chefsjuksköterska på en avdelning inom 

den klinik där studien genomfördes. För att upptäcka eventuella komplikationer i samband 

med intervjuerna valdes de två respondenterna till pilotintervjuerna ut av respektive chefer 

med syfte att, efter att intervjun hade genomförts, besvara frågor om hur det hade uppfattats 

att intervjuvas av en person i viss form av maktposition inom den egna verksamheten. 

Responsen vid de båda pilotintervjuerna var att de inte fann det för troligt att detta skulle ha 

påverkat besvarandet av frågorna utan att de upplevde det som en fördel att få tala med någon 

de kände. I det informationsbrev (Bilaga III) som respondenterna erhöll samt inför 

intervjustart upplystes samtliga deltagare om att syftet med studien inte var att kartlägga 

enskilda sjuksköterskors kunskaper inom området utan enkom för att finna beskrivningar av 

det undersökta fenomenet. Intervjuerna hölls under studietid, författaren var civilklädd för att 

minimera att maktförhållandet påverkade respondenternas svar.  

 

Materialet avidentifierades så att inte enskilda individer kunde identifieras enligt de riktlinjer 

som stöds av Vetenskapsrådet (2011). Efter andra världskriget formulerades flera lagar och 

deklarationer med syfte att skydda deltagare i studier från skada, ett tydligt exempel är 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2008), senast reviderad 2008, som 

starkt trycker på att alla som deltar i någon form av studie ska lämna ett informerat samtycke.  

Respondenterna till denna studie godkände sitt deltagande genom påskrift på 

informationsbrevet om studien (Bilaga III) där information om studiens upplägg och syfte 

finns beskrivet. Respondenterna erhöll, både i informationsbrevet samt inför intervjustart 

information om att deltagande var frivilligt samt kunde avbrytas om respondenten så 

önskade. De informerades även om att det bandade materialet endast skulle höras av 

författaren till studien, att de transkriberade utskrifterna endast skulle läsas av författaren 

samt dennes handledare samt att de bandade inspelningarna förvarades i ett låst utrymme med 

tillgång bara för författaren. Vid transkribering ersattes de uppgifter som möjliggjorde 

identifiering av personer eller platser med * vilket medförde att endast intervjuaren hade 

kännedom om dessa uppgifter.  

 

Mellan 1932 och 1972 pågick i Tuskegee, Alabama, en studie av syfilis på svarta män. De 

rekryterades med löfte om att de skulle få gratis läkarvård, när antibiotika började användas 

fick försökspersonerna i Tuskegee inte dessa läkemedel, forskarna ville istället studera den 

spontana sjukdomsutvecklingen. Männen fick inte den kostnadsfria läkarvård som de hade 

utlovats, istället fick de genomgå delvis plågsamma undersökningar (Shavers, Lynch & 

Burmeister, 2000). I efterdyningarna till forskningsskandalen i samband med 

Tuskegeestudien skapade författarna Beauchamp och Childress (2008) de medicinsketiska 

principerna: autonomiprincipen, nyttoprinciperna icke skada samt göra gott och 

rättviseprincipen, för att erbjuda en vägledning till hur, initialt deltagare i forskningsstudier, 

men sedermera alla som omfattas av medicinsk vård och forskning ska behandlas. I denna 

studie har dessa medicinsketiska principer närvarat som en etisk vägledning under hela 

studiens genomförande. 
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Autonomiprincipen respekteras genom noggrann tillämpning av regeln om informerat 

samtycke, en förutsättning för autonomi är att personer ges information (Beauchamp & 

Childress, 2008). Här fyllde det personliga informationsbrevet (Bilaga III) sin funktion men 

även den information som gavs i samband med intervjun samt att respondenterna upplystes 

om att författaren kunde kontaktas efter att intervjun var avslutad om frågor skulle 

uppkomma. Nyttoprinciperna göra gott och inte skada fordrar i praktiken en noggrann 

avvägning av risker och nytta i ett experiment (Beauchamp & Childress, 2008). I denna 

studie identifierades främst intervjuarens roll inom kliniken som den som kunde väcka 

reaktioner. Det medvetandegjordes också för författaren att tankar och samtal om döden för 

vissa kunde upplevas som smärtsamt varför observation fanns för reaktioner till detta i 

anslutning till intervjuerna. För att tillmötesgå eventuella behov hade författaren till studien 

avsatt tid efter intervjuerna för att ytterligare ventilera tankar och frågor med respondenterna. 

Till sist analyserades texterna av författaren med en uppriktig strävan om att göra 

respondenterna rättvisa, intentionen var att materialet, i största möjliga mån, speglade det 

som respondenterna avsåg med sina kommentarer. Rättviseprincipen understryker att det vore 

oetiskt att särbehandla vissa grupper om det inte finns etiskt relevanta skillnader mellan dem 

(Beauchamp & Childress, 2008). För att till viss del tillgodose att detta inte skett i denna 

studie har chefsjuksköterskorna valt ut de fyra möjliga kandidaterna från respektive 

avdelning utan påverkan av intervjuaren som därmed endast kunnat påverka deltagandet 

utifrån en förutbestämd, begränsad grupp deltagare.  

 

 

 

RESULTAT 
 

Vid analysen av materialet utkristalliserades två huvudteman som centrala i 

sjuksköterskornas beskrivningar av upplevelserna av att vårda döende patienter inom den 

högspecialiserade gastrokirurgin; Innehåll i palliativ vård och Skillnad mot annan vård. 

Under temat Innehåll i palliativ vård (Tabell 4) besvarades hur den palliativa vården 

uppfattades, både inom den tillfrågade specialiteten men även hur den ansågs vara som 

begrepp. Sex kategorier och 18 underkategorier fanns representerade. 

 

Tabell 4. Kategorier och underkategorier tillhörande temat Innehåll i palliativ vård 
 

Tema Innehåll i palliativ vård 
Kategori Sjuksköterskans 

engagemang 

 

Symtom Anhöriga Teamarbete Brytpunkt Kommunikation 

Underkategori Aktiviteter 
 

 

Omvårdnad 
 

 

Vårdkvalitet 
 

 

 

Symtomlindring 
 

 

Identifierade 
symtom 

 

Icke 
farmakologisk 

behandling 

Roller 
 

 

Stöd 
 

 

Behov 
 

Teammedlemmar 
 

 

Över professions-
gränser 

 

Resurser 

Beslut 
 

 

Efter brytpunkten 
 

 

Tidpunkt 
 

 

 

Efter döden 

 

Patient 
 

 

Anhörig 

 

Det andra identifierade temat var Skillnad mot annan vård (Tabell 5) där sjuksköterskorna 

beskrev just det specifika med att vårda patienter i livets slut, här inkluderades bland annat 

svårigheter, förenklande faktorer och egenupplevda känslor. Under detta tema fanns fem 

kategorier och 13 underkategorier. 
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Tabell 5. Kategorier och underkategorier tillhörande temat Skillnad mot annan vård 
 

Tema Skillnad mot annan vård 
Kategori Svårigheter Sjuksköterskans 

känslor 

Anpassning Förenklande faktorer Specialistvård 

      

Underkategori Otillräcklighet 

 

Brist på acceptans 
 

Kunskapsbrist 

 
Osäkerhet 

 

Egenupplevda 

 

Tillkortakommanden 
 

Situationsstyrda 

 
Existentiella tankar 

Avsteg från norm 

 

Förmåner 

Acceptans 

 

Kunskap 
 

 

Specialistkompetens 

 

 

Innehåll i palliativ vård 
 

Sjuksköterskans engagemang 
 

Detta var den mest frekvent identifierade kategorin i studien, samtliga respondenter beskrev 

upplevelser som kunde kategoriseras härunder. Kategorin sjuksköterskans engagemang 

omfattar det som respondenterna upplevde som tillhörande sjuksköterskans intressen inom 

palliativ vård.  

 

Aktiviteter 
 

Alla intervjuade sjuksköterskor beskrev olika aktiviteter de upplevde hörde den palliativa 

vården till. Här fanns fysiska aktiviteter som att sörja för en god hygien, erbjuda munvård, 

lägesändringar, avlastande kuddar och erbjuda taktil massage men även mer sensoriska 

aktiviteter beskrevs som att göra fint på rummet, plocka bort onödiga saker och material samt 

att öppna eller stänga fönster och dörrar. ”Det hör ju också till mänsklig värdighet att få vara 

ren och hel och fin och kammad och ren skjorta och fint i rummet och man kan ta bort de här 

sakerna som inte behövs.” 

 

Att försöka vara förutseende och förekomma problem beskrev flertalet av sjuksköterskorna 

som viktigt, framför allt rörde det sig om att aktivt arbeta för en god symtomkontroll men 

även att arbeta förebyggande mot trycksår och kontrakturer. Andra viktiga faktorer var att, 

vid anhörigas frånvaro, ombesörja så att patienten inte behövde dö ensam och att vara en bro 

mellan patient och anhöriga gentemot övriga kontakter. ”Det är vi som ser till att de får 

kontakt med kuratorer och dietister och läkare och att de kommer och pratar med dem så att 

det är ju någonting som vi också gör för dem.”  

 

Till största delen handlade dock aktiviteter om sjuksköterskornas beskrivningar av hur de 

skulle agera i mötet med den döende och dennes närstående. Att visa empati och respekt, 

erbjuda fysisk och psykisk närhet och att lyssna på vad patienterna kommunicerade i form av 

önskemål och behov var centrala punkter.  
 

Det viktigaste är att patienten upplever att vi gör allt vi kan för henne eller 

honom. Ja, att patienten känner att vi tillfredsställer liksom behoven. Så att 

inte någon ligger och tänker att åh vad gott det skulle vara med vatten eller is, 

ja vad som helst eller ja, de skulle vilja göra det här eller här men att inte säga 

det.  

 

Samtliga sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att visa patient och närstående att de hade 

tid, vården skulle utföras utan stress med närvaro och fokus. 
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Jag menar att vara där och då är det ju dels patienten men mycket anhöriga. 

Att vara där. Att jag tar mig tid. Här har vi ju oftast andra patienter också, 

men att man tar den tiden. Att man sätter sig ner därinne. Att prata, finnas där, 

svara på frågor. Jag kan inte tänka mig att ge god palliativ vård utan att, om 

man springer in, ger munvård och springer ut. Det tycker inte jag är, då blir 

det inte rätt.  

 

Omvårdnad 
 

För många sjuksköterskor omfattade den palliativa vården en ökad fokusering på 

omvårdnaden. Omvårdnaden benämndes som basal, specifik och allmän och avsåg 

handlingar som hjälpte patienterna att upprätthålla god hygien och dagliga aktiviteter. 

Omvårdnaden upplevdes som central ”Väldigt mycket omvårdnad, ja nästan bara omvårdnad 

känns det som” och särskild från omvårdnaden av kirurgiska patienter ”Jag tänker på de där 

delarna av omvårdnad som vi egentligen inte har så mycket av här som blir då. Så att det är 

ett helt annat jobb egentligen”.  

 

Vårdkvalitet 
 

Begreppet vårdkvalitet omfattade beskrivningen av vad sjuksköterskorna ansåg att den 

palliativa vården borde omfatta. De egna kraven på vårdnivån var hög och sjuksköterskorna 

benämnde det som att de skulle ge dessa patienter den bästa vården för att den sista tiden 

skulle bli så bra som möjligt, patienterna skulle erbjudas ett värdigt slut. ”Det handlar om att 

ge den bästa vården.”   

 

 

Symtom 
 

Att identifiera och lindra de symtom som förekom vid livets slut upplevdes av 

sjuksköterskorna som essentiellt i vården av döende patienter, samtliga sjuksköterskor ansåg 

att detta var en av den palliativa vårdens grunduppgifter.  

 

Symtomlindring 
 

Viktigt var att få tillgång till ordinationer utan de begränsningar som förekom hos andra 

patienter. ”Att de får en sådan bra behandling och att det inte är några restriktioner för 

smärtlindring eller annat, vilket det absolut inte ska vara i det skedet.” Det upplevdes som 

viktigt att reflektera kring vilka symtom som förekom och hur patienten önskade att dessa 

skulle behandlas för att inte missledas att göra det som sjuksköterskorna själva trodde sig 

önska i motsvarande situationer. Mer än hälften av respondenterna upplevde det som svårast 

att lindra psykiska symtom såsom ångest och oro. Det upplevdes som svårt att via 

farmakologisk behandling ge läkemedel som lindrade symtomen utan att samtidigt påverka 

vakenhetsgraden. ”Man kan ju spruta lugnande medicin, det kan man göra till en viss gräns. 

Man kan ju inte göra det hur mycket som helst och samtidigt ha dem vid medvetande. Det 

kan vara en lite svår balansgång där.”  

 

Sjuksköterskorna beskrev också svårigheter för patienterna med att identifiera rätt orsaker för 

de beskrivna symtomen, exempelvis upplevdes det som att smärta eller allmänt missnöje 

många gånger innehöll inslag av ångest eller oro.  
 

Jag tror att det ibland är så kanske att man inte vet att det är i själen man har 

ont utan man tror att det är i kroppen, alltså man har ont i kroppen fast det är 

själen som gör ont.  
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Även andnöd upplevdes som svårt att lindra då det upplevdes som att det här fanns få 

medicinska behandlingsalternativ och att anhöriga oftast besvärades av att uppleva sina 

närståendes symtom, ibland ända in i dödsögonblicket. En önskan om ökad kunskap gällande 

symtomlindring visades i att flera sjuksköterskor upplevde svårigheter med balansgången 

mellan att ge patienterna en god symtomlindring utan att samtidigt ge dem för mycket 

läkemedel. ”Att ge för mycket så att man påskyndar en process som man inte vill påskynda.” 

”Man är ute på tunn is, man vill ju inte vara den som liksom, ja, ger den där extra skjutsen.” 

 

Identifierade symtom 
 

Sjuksköterskorna identifierade en mängd symtom de upplevde vara vanligt förekommande 

vid livets slut. Samtliga identifierade smärta samt ångest och oro men även andnöd och 

illamående beskrevs som frekvent förekommande. Sjuksköterskorna identifierade även 

riskfaktorer kopplade till den annalkande döden. Att förekomma uppkomst av trycksår och 

dålig munstatus ansågs som ett sätt att erbjuda den döende en bättre livskvalitet. ”Att man 

förebygger det som går att förebygga i alla fall.” En av sjuksköterskorna identifierade fatigue 

som ett symtom och arbetade aktivt för att minska symtomen av detta genom att anpassa 

aktiviteterna efter den sjukes önskemål. ”Man kanske är väldigt trött då när man närmar sig 

slutet och finns det vissa tider på dygnet som man har lättare för att ta emot besök kan man 

göra upp om någon sådan form av plan.” Även andra symtom nämndes vilka i mindre grad 

utgjorde en grund för någon behandling utan mer sågs som tecken på att döden nu var nära. 

Detta var symtom som ett minskat omvärldsintresse, en förändrad personlighet, depression 

och apati samt matleda och viktnedgång. 

 

Icke farmakologisk behandling 
 

Några av sjuksköterskorna beskrev alternativa metoder för att lindra besvärande symtom. 

Detta gällde framför allt oro och ångest som bland annat kunde dämpas genom anhörigas 

eller personalens närvaro samt genom fysisk beröring. ”Ser man att en patient är orolig då får 

man sätta sig ner, man kan ju bara sitta där, man kan lägga handen på patienten.” Även 

miljöombyte rekommenderades för patienterna som ett sätt att skingra negativa tankar. 

 

 

Anhöriga 
 

Anhörigas närvaro upplevdes som självklar i vården av den döende, de ansågs många gånger 

ha den största kunskapen om hur den enskilde patienten på bästa sätt kunde bemötas. 

Sjuksköterskorna erbjöd stöd till anhöriga på olika sätt och identifierade olika behov hos 

anhöriga till patienter i livets slut. 

  

Roller 
 

Vid livets slut var anhörigas närvaro viktig, det upplevdes som fint och bra för samtliga om 

de närstående tog del av omsorgen om patienten. De anhöriga kunde förmedla önskemål och 

ansågs ha en djupare kunskap om patienten och dennes behov. ”Det är de som känner 

patienten bäst och vet outtalade saker som patienten kanske inte har velat säga till oss eller de 

kanske vet att han ligger bäst på den här sidan.”  Samtidigt noterade två sjuksköterskor att det 

inte var säkert att de anhöriga hade kännedom om vad patienten önskade i denna unika 

situation. ”De borde vara bättre på att bedöma om det är ångest eller smärta patienten känner 

men samtidigt så känner jag inte att de känner den här patienten i det här tillståndet.”  
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I de flesta situationer ansåg sjuksköterskorna att de anhöriga vågade ta plats och närvara. Det 

beskrevs som viktigt att upplevelsen för de närstående blev så god som möjligt då de var de 

som skulle leva kvar med minnet av den sista tiden. Sjuksköterskorna uttryckte en förståelse 

över att alla anhöriga inte kunde eller orkade närvara till slutet. ”Man måste acceptera att 

vissa anhöriga faktiskt inte vill vara med om det här, det kan ha hänt någonting som man inte 

vet om.” I de anhörigas frånvaro upplevde sjuksköterskorna det som att de måste agera som 

de anhörigas ställföreträdare även om det beskrevs som svårt att ersätta deras roll. ”Finns det 

inga anhöriga så spelar det ingen roll hur mycket morfin man ger eller hur mycket syrgas 

man slänger på för då är själva själen ledsen, den är inte hel. Anhöriga gör mer än allting 

annat.”   

 

Stöd 
 

Sjuksköterskorna upplevde att stöd kunde erbjudas på olika sätt, dels genom att ge närstående 

uppmärksamhet och tid genom att finnas närvarande och prata direkt till dem, dels genom att 

erbjuda kuratorskontakt eller läkarsamtal. Om de anhöriga visade på en önskan att samtala 

upplevdes det som viktigt att då våga stanna kvar i samtalet. ”Att man visar att man gärna 

samtalar kring det och att man är öppen med att de kan ställa frågor, kan fråga vad som helst, 

och att vi finns här och lyssnar och pratar.” Det upplevdes dock som svårt att alltid finna tid 

för de närstående och att sjuksköterskorna, i valet mellan att stötta patienten och de 

närstående, prioriterade patienten. ”Blir det på nått sätt så att jag måste välja, att min tid är så 

begränsad att jag måste välja så känner jag att jag väljer patienten men mitt mål är hela tiden 

att försöka inkludera anhöriga också.” 

 

Det upplevdes som lättare att stötta anhöriga som vistats mycket på avdelningen och där en 

relation hunnit utvecklats. Ett sätt att stötta anhöriga var genom att erbjuda patienten en så 

god omvårdnad och symtomkontroll som möjligt då detta ansågs bidra till att de anhöriga 

hanterade situationen bättre. ”Att försäkra dem om att den här patienten mår bra, då ser 

anhöriga att den här patienten har det bra och då blir de också lugna.”  Anhöriga behövde 

ibland erbjudas stöd för att våga ta plats hos den döende patienten, den främmande 

vårdmiljön ansågs kunna verka hämmande på somliga närstående.  

 

Behov 
 

De anhöriga uttryckte enligt sjuksköterskorna många gånger ett större behov av att prata om 

patienten och dennes liv än vad patienten själv gjorde. Kring sängkanten fördes samtal om 

patientens liv och de anhörigas relationer till patienten, särskilt efter den tidpunkt då 

patienten själv inte längre orkade kommunicera. ”Jag kan nog tycka att de anhöriga nästan 

kan ha ett behov av att prata om patienten, om det har varit något speciellt.” Den svåraste 

upplevelsen var när de anhöriga var barn i skolåldern. Sjuksköterskorna upplevde en 

kunskapsbrist gällande hur de på bästa sätt kunde möta dessa barn, identifiera deras behov 

och stärka dem i deras roller som anhöriga. ”Att man säger till barnen att nu ska du vara stark 

för mamma eller vem det nu är som har gått bort, att barnen ofta glöms bort, ja det är nog så 

att barnen glöms bort.” 

 

 

Teamarbete 
 

Sjuksköterskorna upplevde ett väl utvecklat samarbete inom den egna professionen, stödet 

från och förtroendet till övrig omvårdnadspersonal var stort. När sjuksköterskorna talade om 

teamarbetet i vidare kretsar blev svaren inte längre samstämmiga, teammedlemmarna 

varierade stort, likaså de olika deltagarnas roller. 
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Teammedlemmar 
 

Sjuksköterskornas bild av vilka som ingick i teamet skiftade stort, de flesta ansåg att teamet 

bestod av sjuksköterskor, undersköterskor och läkare, även om de sistnämnda inte alltid 

upplevdes som direkta medlemmar i teamet. ”Det är ju i huvudsak bara sjuksköterskor.” 

Även kuratorer nämndes som möjliga medlemmar och i viss mån religiösa ledare. Gällande 

sjukgymnaster och dietister gick åsikterna isär huruvida de till hörde teamet eller inte. ”Det är 

ju vi sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, sedan är det väl kanske i viss mån, ja dietisten 

är väl kanske lite inblandad, sjukgymnasten kanske.” ”I det stadiet då har inte jag hört att vi 

kontaktat någon dietist eller någon sjukgymnast, för det är inte det våra dietister och 

sjukgymnaster jobbar med.”  

 

Över professionsgränser 
 

Samarbetet över professionsgränserna berörde framför allt läkare och kuratorer. Kuratorerna 

upplevdes som värdefulla för patienterna och deras anhöriga, dock beskrevs de som 

frikopplade från den övriga vården. ”Det är ingen som jag arbetar med eller som jag gör 

något med förutom att kontakta.” Synen på läkarnas roll gick kraftigt isär, de beskrevs av 

vissa som professionella och delaktiga samtidigt som andra ansåg att deras engagemang i 

denna vårdfas inte var optimal. Flera av sjuksköterskorna upplevde att läkarnas engagemang 

mer fanns på individnivå än i hela läkargruppen och att deras syn på patienterna skilde sig 

mot sjuksköterskornas. 
 

Ibland kan det vara att läkarna har en annan syn på saker och ting och vi får 

vara patientens advokat liksom och, ja, arbeta för att den ska må så bra som 

möjligt, vilket inte alltid läkarna ser tycker jag. Jag tycker att de ibland bara 

kan se sina diagnoser och inte så mycket människan bakom tyvärr. 

 

Det upplevdes som viktigt för vårdkvaliteten att vara ett lag kring patienten och en önskan 

uttrycktes om ett utvecklat teamarbete. Samtidigt uppgav flera av sjuksköterskorna att de inte 

uppfattade att det fanns något uttalat teamarbete kring vården av döende patienter. ”Jag kan 

inte så mycket om det här med palliativ vård och hur man gör det på bästa sätt men det hade 

väl varit mycket bättre om man hade kunnat jobba mer enligt en teammodell.” 

 

Resurser 
 

Hos det identifierade teamet kunde sjuksköterskorna hitta stöd i svåra situationer, genom att 

prata med chefer och kollegor kunde vid behov en resursomfördelning göras för att frigöra 

mer tid för en patient. Läkare och kuratorer kunde erbjuda samtal till patienter och 

närstående, framför allt kuratorer beskrevs som ett stöd då de vid svåra situationer kunde ta 

lite av de känslostormar som vissa patienter eller anhöriga gav uttryck för. ”De måste ha en 

kontakt att prata med utifrån som inte är hos oss som de kan få välla ur alla de här 

känslorna.” 

 

 

Brytpunkt 
 

Denna kategori omfattade tidpunkten för när den palliativa vården inleddes, hur beslutet 

fattades och kommunicerades med vårdpersonal, patient och anhöriga, hur arbetet påverkades 

efter beslutet samt tankar kring tiden närmast efter döden. 
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Tidpunkt 
 

Flertalet av sjuksköterskorna beskrev att de upplevde att de flesta patienterna, på grund av 

dystra prognoser, befann sig i olika faser av palliativ vård. ”Jag kan nog tycka att de patienter 

som jag har hand om idag de är nog också på något sätt palliativa, man opererar dem och så 

blir de bättre och så vet man att överlevnaden bara är några år ändå.” På frågan om vad de 

själva inberäknade i den palliativa vården uppgav de att det var den allra sista tiden, de sista 

dagarna i en människas liv. ”Det är för mig den absolut, den närmsta sista tiden man har kvar, 

där man är ganska dålig.” 

 

Beslutsfattande 
 

Sjuksköterskorna upplevde att det fanns få eller inga rutiner kring hur besluten fattades när 

det gällde behandlingsbegränsningar vid livets slut. En del sjuksköterskor uppgav att besluten 

fattades i samtal i läkargruppen med sjuksköterskor närvarande. ”Det finns en bra 

kommunikation när det gäller mellan sjuksköterska och läkare för det är nog där som den där 

diskussionen börjar och sen vidare till patient och anhörig.” Andras erfarenheter var att 

besluten fattades i samråd med patient. ”En läkare tar i samförstånd med patient eller anhörig 

beslut om att patienten ska få dö.” Det rådde inte samstämmighet kring hur besluten delgavs 

patienter och närstående eller huruvida sjuksköterskor fanns med vid beslutet. Besluten 

fattades många gånger sent in i sjukdomsutvecklingen.  
 

Ofta här så är inte patienten döende förrän den verkligen är döende. Jag tror 

inte alltid att patienten själv vet att den är döende. Patienten hinner nog oftast 

bli väldigt dålig och sen säger man att nej tyvärr, vi kommer inte att kunna 

göra någonting och då har man inga långa samtal upplever jag med patienten 

längre för att patienten är för dålig. 

 

Informationen till patient och anhöriga kommunicerades enligt flera av sjuksköterskorna inte 

alltid så tydligt vilket resulterade i oklarheter och missförstånd mellan vårdpersonal och 

patient samt anhöriga. ”Det är bara att försöka luta sig tillbaka och försvara läkarna när 

anhöriga inte förstår varför vi inte gör mer.” Ibland berodde detta på att de anhöriga och 

patient behövde tid på sig för att ta till sig budskapet, ibland var orsaken en otydlighet i 

kommunikationen hos den informerande läkaren. Den sistnämnda faktorn härledde flera av 

sjuksköterskorna till läkarens egen trygghet i situationen. ”Det beror på vad det är för doktor, 

vilken erfarenhet, hur länge han har jobbat och hur trygg han är i sin roll som läkare.” En av 

sjuksköterskorna upplevde att besluten kring behandlingsbegränsningar påtagligt försämrades 

samtidigt som ett uppmärksammat åtal mot en läkare pågick gällande ett eventuellt 

påskyndande av döden samt andra liknande händelser rapporterats i media. Påföljden blev att 

även vården av de döende patienterna blev lidande.  
 

Sedan märkte ju jag att när det var så mycket på * då var det ju knappt ingen, 

utan då skulle det ju, beslut tas varje dygn utav ny läkare för man skulle göra 

en ny bedömning, varje dygn liksom. Jag tyckte att den palliativa vården var 

så himla usel då därför att ingen vågade stå på sig i det här utan det skulle tas 

nya beslut hela tiden. Det var inte bra för patienterna.  
*Sjukhusets namn utelämnat. 

 

Efter brytpunkten 
 

När väl brytpunkten hade identifierats och beslut hade fattats om behandlingsbegränsningar 

kvarstod oklarheter i vad den fortsatta vården istället skulle omfatta. Till viss del fortsatte 

sjuksköterskorna att ta de dagliga kontrollerna och läkarna fortsatte ordinera prover och i 
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vissa fall även undersökningar. En sjuksköterska beskrev det som: ”Palliativ behandling är 

bara en variation på behandling.” I många fall var det svårt att se patienterna som döende då 

de inte skilde sig påtagligt från de andra patienterna med kurativa behandlingsmål. 

Upplevelsen av sjuksköterskans egen roll efter att brytpunkten inträtt var inte samstämmig, 

vissa uppgav att det i den palliativa vården var sjuksköterskorna som tog över i och med att 

omvårdnaden blev med central. ”Då blir det på något sätt sjuksköterskorna som tar över, då 

är det inte så mycket läkare längre.” Andra beskrev en större osäkerhet i vad som nu 

förväntades av dem. ”Det har varit upp till varje sjuksköterska som arbetar det passet att göra 

det bästa av situationen.” 

 

Efter döden 
 

Funderingar uttrycktes kring hanteringen av kroppen efter döden. Anhöriga som hade vakat 

och delat sjukdomens alla stadier lämnades nu utanför under den sista fasen då kroppen 

iordningställdes. Tankar uttrycktes kring huruvida de anhöriga kunde bjudas in att delta och 

om detta på något sätt kunde hjälpa till i sorgearbetet. Även kring hanteringen av den döda 

kroppen fanns reflektioner i form av sjuksköterskornas egna kunskaper om vad som väntade 

efter döden. ”Man får ju verkligen reda på exakt hur det kan vara när man själv sedan blir 

dålig och vart man hamnar sedan.” Viktigt var att visa respekt ända tills att patienten och de 

närstående lämnat avdelningen. 
 

Jag är själv inte religiös, jag tror inte på någon gud men jag anser ändå att 

man måste behandla de döda med respekt, även den döda kroppen med 

respekt. Även om det inte finns medvetande kvar i den där kroppen så är det 

ändå en person som har levt och den kroppen har ändå tillhört någon som 

andra har uppskattat väldigt mycket. Den personen har betytt något. 

 

 

Kommunikation 
 

Kommunikationen var viktig både med patient och med anhöriga, att samtala vid livets slut 

beskrevs delvis som svårt med en ökad risk för missförstånd. 

 

Med patient 
 

Att patienten hade rätt till information och gavs tid för att ställa frågor om sin situation 

upplevdes som en rättighet. I kommunikationen med patienten var det viktigt med tydlighet 

för att inte invagga patienten i falska förhoppningar, inte heller att ljuga för patienten var 

acceptabelt, istället strävade sjuksköterskorna efter att lyssna på vad patienten hade att säga. 

”Man får lyssna, man kan heller inte ljuga för patienten. Jag tycker inte om att hela tiden säga 

att det här blir bra, det här kommer att ordna sig.” Att kommunicera med döende patienter 

upplevdes bitvis som svårt. ”Det finns ju inget ord, inget tröstande ord.” Sjuksköterskorna 

upplevde det som viktigt att våga ha en öppen kommunikation med patienten om hur de 

önskade få avsluta sina dagar. ”Jag tror att det så långt som det är möjligt är viktigt att ha den 

här kommunikationen med patienten och faktiskt våga fråga och lyssna på vad det är man 

uttrycker för önskemål.” 

 

Med anhörig 
 

Även anhöriga skulle enligt flera sjuksköterskor bjudas in till kommunikation kring sin 

närståendes situation, ansvaret på dialog ansågs vila på vårdpersonalen. Om patientens 

försämrade hälsa varit hastigt påkommen upplevde sjuksköterskorna det som att 

kommunikationen var svårare i och med att de anhöriga befann sig i chock. Här uppstod 
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lättare konflikter då förståelse inte alltid fanns hos de närstående om den ändrade inriktningen 

på vården. Ett sätt att stärka kommunikationen med de närstående var genom att bistå med 

regelbunden information.  
 

Jag försöker se till att anhöriga får så mycket information som möjligt, 

fortlöpande och kontinuerligt, talar om vad vi planerar. Ringer hem och talar 

om hur det ser ut och hur det har gått idag om det är någon som är jättedålig. 

 

 

Skillnad mot annan vård 
 

Svårigheter 
 

För sjuksköterskorna fanns det några områden som bidrog till att försvåra vården när 

patienterna var bortom bot. Bristen på resurser, både inre och yttre, visade sig som känslor av 

otillräcklighet. Bristen på acceptans för det som komma skulle eller i behandlingsinriktning 

fanns hos samtliga aktörer och ledde till spänningar i vårdkontakterna. Kunskapsbristen 

beskrevs hos sjuksköterskorna själva men även hos läkarna och riktade sig mot 

kunskapsluckor gällande den specialiserade palliativa vårdformen, denna ledde vidare till en 

osäkerhet i kontakten med patienterna. 

 

Otillräcklighet 
 

Sjuksköterskorna skildrade en känsla av otillräcklighet relaterat till en upplevd tidsbrist. 

Detta resulterade i att sjuksköterskorna beskrev att de inte kunde erbjuda all den omsorg och 

omvårdnad de önskade erbjuda patient och närstående. ”Man har väl haft en känsla av att 

man inte har kunnat ge patienten den tid och den omvårdnad som man har velat, man har känt 

sig otillräcklig.” Även maktlösheten ledde till känslor av otillräcklighet, dels relaterat till 

sjukdomsprogress och medicinsk behandling. ”Man känner sig maktlös, man hade gärna velat 

att den här patienten skulle få ha genomfört sin operation med en positiv utgång.” Dels 

relaterat till att döden inte alltid kom fridfullt. ”Den är inte vacker alla gånger och den är inte 

fridfull.” Att inte kunna erbjuda lindring för alla besvärande symtom gav även det 

upplevelser av otillräcklighet, likaså de organisatoriska begränsningar som fanns, exempelvis 

i form av bristen på enkelrum. Slitningar mellan olika patienters behov bidrog även detta till 

upplevelsen. ”Så pendlar man mellan att gå in till den här svårt sjuka patienten och sen så gå 

in till de andra patienterna. Man blir lite splittrad liksom, det är väldigt tvära kast.”  

 

Brist på acceptans 
 

Bristen på acceptans upplevde sjuksköterskorna kunde finnas hos patient, anhörig och 

sjuksköterskan själv. Hos patienten relaterades bristen på acceptans till svårigheter med att 

acceptera den egna förestående döden. Detta resulterade enligt sjuksköterskorna många 

gånger i att det blev svårare att ge den omsorg och omvårdnad de önskade erbjuda. ”Det är 

svårt att vårda någon som hela tiden tror att det ska gå över på något sätt, att det är en 

sjukdom istället för att patienten är döende.”  Slutet blev en kamp mot döden istället för en 

tid för försoning med det egna livsödet vilket resulterade i en ökad ångest och missnöjdhet 

hos patienten. ”Man har liksom nerverna utanpå kroppen, ingenting blir bra, täcket ligger fel, 

det gör ont, allting.” Detta härleddes delvis till den aktuella vårdformen där bot många gånger 

varit den inledande vårdinriktningen. ”Patienten har oftast kommit till vår avdelning för att 

åtgärda någonting kirurgiskt och här då fått det beskedet att tyvärr så kan vi inte göra 

någonting mer.”  Åldern i sig behövde inte avgöra huruvida patienten accepterade att döden 

nalkades. 
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Jag hade en gammal man som var över 80 år som hade fått ett cancerbesked 

som inte var positivt. Han var så otroligt upprörd och ledsen och jag tänkte i 

min enfald att gud, han har levt så länge, han har varit med om så mycket, 

men när han sa att han inte är klar med livet så tänkte jag att vem är jag att 

döma det? Han är inte klar med livet så det klart det smärtar oavsett hur 

gammal man är. Det är inte lätt att dö för det är människor som man älskar 

som man har runt som man ska ta farväl av.  

 

Också anhöriga kunde visa brist på acceptans för patientens livsöde. Detta resulterade i att de 

anhöriga ifrågasatte behandlingsmetoder och bristen på kontroller samt yrkade på åtgärder 

eller ordinationer av anhörigdropp eller medicinskt omotiverade provtagningar och 

undersökningar. Det upplevdes även som svårt för sjuksköterskorna, som vanligtvis arbetade 

med postoperativ rehabilitering att acceptera att vården i vissa fall inte kunde erbjuda bot och 

förbättring, det beskrevs som att normalt skedde arbetet mot döden. ”Man vill liksom att 

patienten ska bli friskare och friskare och att det ska bli bättre och bättre och när man vårdar 

en döende patient så är det inte så och det kan också vara svårt att acceptera tror jag.”  

 

Kunskapsbrist 
 

De flesta av sjuksköterskorna i studien upplevde sig sakna kunskaper om palliativ vård. ”Jag 

känner väl att om det ska höra till vanligheterna i mitt jobb här att vårda döende patienter så 

skulle jag egentligen behöva lite mera kunskap om det känner jag.” Kunskapsbristen kunde 

yttra sig som en önskan om ökad kunskap för att samtala om existentiella frågor och att 

bemöta personer i djup kris, en bristfällig dokumentation med frånvaro av 

omvårdnadsdiagnoser eller att vården bedrevs som den alltid hade gjorts, utan influenser från 

palliativ forskning och vård. Även läkarna ansågs behöva en mer specialiserad utbildning mot 

den palliativa vårdfilosofin. ”Jag tycker inte att läkarna har det som krävs, de skulle behöva 

läsa någon typ av palliativ kurs kanske. Alla skulle behöva det. Egentligen förstår jag inte hur 

man kan vårda palliativt utan att ens veta hur man ska göra.” 

 

Osäkerhet 
 

Osäkerheten hos sjuksköterskorna upplevdes i de beskrivna fallen vid kommunikationen med 

anhöriga och patienter i kris. ”Vad ska jag säga på ett bra sätt för att det inte ska bli fel? För i 

en sådan situation kan man bli så stressad att allt man säger blir att de vänder det till något 

helt annat.” Hos läkarna resulterade osäkerheten i onödiga behandlingar, läkemedel och 

undersökningar. ”Man tar en extra lungröntgen eller man ska bums köra dem till CT och 

sådana saker, istället för att låta det vara då och låta allting ha sin gång.”  

 

 

Sjuksköterskans känslor 
 

Vården vid livets slut väckte känslor hos sjuksköterskorna, både relaterat till 

vårdupplevelserna och relaterat till det egna livet. Att vårda människor i livets slut lämnade 

inte sjuksköterskorna opåverkade, känslorna var både positiva och negativa.  

 

Egenupplevda 
 

Det upplevdes som tillfredsställande att få bidra med att göra den sista tiden i en annan 

människas liv bättre. Vården sjuksköterskorna gav beskrevs som personlig och det som 

patient och närstående utsattes för påverkade sjuksköterskorna känslomässigt. ”Det är ju 

känslosamt på ett helt annat sätt att ta hand om en palliativ patient jämfört med våra vanliga 
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patienter, det är mycket mer känslor även för en själv.” Empati beskrevs som viktigt och 

balansgången mellan empati och distans var svår men nödvändig för att orka stanna kvar i 

svåra situationer. ”Jag blir väldigt personlig på gott och ont när jag vårdar så då blir det 

jobbigare.” ”Att man inte är i sympatin utan att man måste vara i empatin, att man inte tar 

över patientens känslor för då kan man inte ge stöd.” När svåra besked lämnades uppfattades 

detta som sorgligt och känslosamt. ”Det känns att det är en liten tagg i bröstet när man ska 

möta den patienten och även anhöriga.” Om patient och anhöriga upplevde den sista tiden 

som värdig upplevde sjuksköterskorna själva känslor av frid.  

 

Tillkortakommanden 
 

Till skillnad mot den tidigare beskrivna otillräckligheten som riktades mot yttre 

omständigheter så beskrev tillkortakommanden sjuksköterskornas skildringar av brister i de 

egna förmågorna. Många gånger handlade detta om situationer då sjuksköterskorna upplevde 

att de erbjöd all den omsorg och omvårdnad de optimalt kunde men att det trots detta inte var 

tillräckligt. Den egna åldern kunde skapa en distans gentemot patienterna. 
 

Jag ser vad de tänker när de ser mig för att jag är så otroligt ung och det blir 

kanske så där att du har väl ingen erfarenhet, tänker de, och du kan väl inte 

hjälpa mig och så. Så att jag ser det hos dem fast de inte säger det och det 

tänker jag på.”    

 

Situationsstyrda 
 

Vården av patienter i livets slut skapade speciella band mellan sjuksköterskorna och 

patienterna samt deras närstående. ”Man vet vem som är syster, moster och man har pratat 

och man vet vad den och den har för relation och hur det blev så. Man blir mer involverad så 

fort det är palliativt på något sätt.” Detta ledde till att sjuksköterskorna mindes dessa patienter 

väl. ”De flesta patienterna försvinner ur ens, liksom, register efter ett tag men de man minns, 

många av dem är de som blev palliativa.” Anledningen till detta härledde flera av 

sjuksköterskorna framför allt till vetskapen om att detta var den sista tiden i en annan 

människas liv vilket skapade en annan inställning till vårdandet. ”Hygien och smärtlindring 

behöver alla oavsett om man är i ett palliativt skede eller inte men jag tror att det är känslan 

man lägger ner i vårdandet som skiljer sig extremt mycket.” 

 

Existentiella 
 

Konfrontationen med döden väckte tankar kring den egna existensen, flera av 

sjuksköterskorna uppgav att de själva kände rädsla för döden och att en vanlig strategi oftast 

var att inte försöka tänka på den, detta trodde sjuksköterskorna själva dock inte var en 

adekvat strategi på sikt.  
 

Man måste fundera över döden själv liksom för att våga ta tag i det och ett 

vanligt förhållningssätt är att försöka att inte tänka på det tror jag men när 

man hamnar i det här yrket så kommer man ju att komma i kontakt med det 

vare sig man vill det eller inte. 

 

Dessa tankar och upplevelser var svåra att dela med familj och vänner, istället samtalade 

sjuksköterskorna med kollegor vid behov. Arbetet inom vården med kontakten med döden 

gav en annan syn på livet.  
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Anpassning 
 

Döden betraktades som ett avsteg från det normala förloppet där patienterna kom till 

avdelningen för att genomföra operationer eller undersökningar därefter rehabiliterades och 

återgick till hemmet. Vården anpassades då patienten var döende, både organisatoriskt och 

innehållsmässigt, den döende individen och dennes önskemål blev centrala.  

 

Avsteg från norm 
 

Kontrasten mot den postoperativa vården upplevdes som stor. ”Tanken är ju att de ska hem.” 

”Det är ju någonting som är ovanligt, det är inte som det ska vara.” Sjuksköterskorna uppgav 

att de, tillsammans med läkarna, framför allt var inriktade på att rädda liv både gällande vård 

och gällande forskning. ”De kanske inte riktigt blir bemötta i det stadiet där de befinner sig 

eftersom de är en mindre grupp och det är ju inte om dem det forskas.” Funderingar fanns 

kring om det förhöll sig så att denna patientgrupp bemöttes fel, genom att miljön inte var 

anpassad för patienter i behov av palliativ vård utan mer för patienter i behov av akutsjukvård 

och botande behandling. 
 

Jag tycker att vi borde reagera mer på att vi vårdar palliativa patienter och att 

det vore egentligen det normala att man reagerar och tänker att oj, hon har, 

som heter så här och har den mannen och det barnet. För annars har de inte 

riktigt fått det värdet som de egentligen, den tyngd de har.” 

 

Förmåner 
 

Döende patienter och deras närstående gavs olika förmåner, enkelrum prioriterades alltid, 

anhöriga erbjöds att sova kvar och besökstider upphörde att gälla. ”Där kan det vara mer 

acceptabelt med besökstider exempelvis, att det är självklart att en anhörig till en palliativ 

patient ska få stanna över natten och man ordnar en sängplats och allting.” På avdelningar där 

sjuksköterskorna ansvarade för mer än en patient under arbetspassen gjordes vid behov 

omfördelningar av patienterna så att den sjuksköterska som ansvarade för en döende patient 

hade färre eller inga andra patienter samtidigt. Den döende patientens självbestämmande 

upplevdes som viktig att respektera. ”Det är viktigt att låta de själva få styra mycket. Att de 

får känna att de inte blir infogade i några rutiner.” I kontrast till de andra patienterna där 

fokus låg mot rehabilitering och förbättring och där sjuksköterskorna kände ett ansvar att 

följa ett normalförlopp i vården så fanns fokus här istället på att prioritera det den döende 

patienten uppfattade som angeläget. ”När det är palliativt är det mycket viktigare vad som är 

viktigt för just den här patienten, då spelar det inte lika stor roll med alla våra program för det 

kommer ändå inte att bota patienten.” 

 

 

Förenklande faktorer 
 

Sjuksköterskorna beskrev olika faktorer som bidrog till att underlätta vid vården av döende. 

Dessa var närvaron av acceptans hos alla inblandade och kunskap, både formell och 

förvärvad. 

 

Acceptans 
 

Acceptans upplevdes som en underlättande faktor hos patienterna, de anhöriga och 

sjuksköterskorna själva. För sjuksköterskorna handlade detta om att försonas med tanken på 

den egna döden och att acceptera att alla patienter inte kan botas. Hos anhöriga gällde 

acceptansen att förstå att patientens dagar nu var räknade. ”Det är lättare att ta hand om 
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någon som ska dö där anhöriga är med på tåget, det blir jättefint på slutet.”  Patienters 

acceptans beskrevs som en förutsättning för att upplevelsen av den palliativa fasen skulle bli 

positiv. ”När patienten har accepterat det, vid de tillfällena har det känts bra på något sätt, det 

har varit en lugn skön känsla kring att vårda den här patienten.”  

 

Sjuksköterskorna beskrev olika tankar kring vad som möjliggjorde denna acceptans hos 

patienterna: att de var förberedda på att den botande operationen inte skulle kunna 

genomföras, att de fysiskt kände att de var svårt sjuka och den egna åldern. Tvärtemot vad 

som tidigare beskrivits om att åldern inte var en faktor för acceptans fanns det flera 

sjuksköterskor som funderade kring om hög ålder underlättade för en acceptans för att döden 

annalkades. ”Om jag skulle gissa så tror jag nog att någon som är 80 plus är lite mer bekväm 

med det.” Varför acceptansen i sig gjorde döende fasen mer positiv förklarade 

sjuksköterskorna med att den i sig möjliggjorde en inre frid och försoning. 
 

Det kanske också är min egen uppfattning av att det på något sätt finns en 

väldig frihet i att acceptera att saker och ting är förgängliga. Att så länge man 

liksom är rädd för och försöker hålla kvar någonting som inte går att hålla 

kvar så blir det ju liksom en kamp, en ständig kamp och om man accepterar 

att det är så, så kan man i det på något sätt uppleva ett väldigt lugn.  

 

Kunskap 
 

Kunskap genom föreläsningar och gruppdiskussioner upplevdes leda till en större trygghet 

vid vården av döende, den ansågs också bidra till att minska lidandet och oron hos alla parter. 

Även kunskap i form av informationsutbyte upplevdes verka som en underlättande faktor, 

vården kunde då drivas mot gemensamma mål i samförstånd med alla inblandade. Kunskap 

förvärvad genom erfarenhet hjälpte sjuksköterskorna att behålla ett professionellt 

förhållningssätt i svåra situationer samt möjliggjorde att de kunde lägga dessa bakom sig efter 

avslutade arbetspass. En ökad kunskap om patienten bidrog till att skapa mening och 

sammanhang för patient och anhöriga i en krisartad situation.  
 

Jag tycker att det blir finast när man frågar mycket om patienten, hur de var, 

vad de har för liv och vad de har gjort och så där så att man får reda på en 

historia. Liksom avidentifiera den här sjuklingen, att det faktiskt är en 

människa med kött och blod och någonting annat bakom med känslor och 

kärlek och morfar och mormor eller vad det nu kan vara.  

 

 

Specialistvård 
 

Specialistkompetens 
 

Den specialiserade palliativa vårdformen upplevdes som den mest ultimata för både patienter 

och anhöriga. Sjuksköterskorna beskrev att de uppfattade att läkarna hade en större 

kompetens om symtombehandling, att miljön var bättre anpassad för ändamålet och att 

sjuksköterskorna inom den specialiserade palliativa vårdformen var experter inom området. 

Arbetet bedrevs ofta aktivt för att möjliggöra förflyttning från akutvårdsavdelningen till en 

specialiserad palliativ enhet. ”Ofta jobbar vi ju för att de ska få komma någon annanstans 

vilket är det bästa tycker jag, både för patient och för anhöriga, för där är de ju verkligen 

proffs på att hantera det.” 
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DISKUSSION  
 

Metoddiskussion 
 

Val av metod 
 

Att göra en kvalitativ intervjustudie av sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende 

patienter inom den gastrokirurgiska specialiteten tycktes vara en relevant inledning till vidare 

forskning inom området då den kvalitativa metoden är särskilt väl lämpad som grund för 

utforskande av upplevelser inom svagt belysta forskningsområden (Elo & Kyngäs, 2007; 

Polit & Beck, 2012). Enligt de data som hittills samlats in till Svenska Palliativregistret 

(2012) gällande 12 indikatorer bedömda som essentiella inom den palliativa vården utmärker 

sig sjukhusen med de lägsta resultaten. Inom sjukhusen utmärker sig dessutom 

universitetssjukhusen ytterligare genom att inneha de i särklass lägst uppmätta nivåerna. 

Detta gäller skilda indikatorer som symtomlindring, brytpunktssamtal och 

efterlevandesamtal. Författarens egna erfarenheter av vård vid livets slut inom den 

högspecialiserade gastrokirurgin är att denna inte innehåller enhetliga riktlinjer samt att 

behandlingsmål sällan kommuniceras. Vid den granskning författaren till denna studie har 

gjort av den forskningslitteratur som publicerats inom ämnet framkommer att en mindre 

mängd avser erfarenheter eller upplevelser av att vårda vid livets slut inom den kirurgiska 

specialiteten. Ingen av dessa studier behandlar sjuksköterskor upplevelser av att vårda döende 

patienter inom den högspecialiserade gastrokirurgin vilket ytterligare stödjer valet av metod.  

 

Inom kvalitativ forskning är generaliserbarhet många gånger svår att styrka, istället strävar 

kvalitativa metoder efter att finna förståelse för i vilka kontext de funna fenomenen kan 

förväntas visa sig på liknande sätt (Polit & Beck, 2012).  Ett annat val av metod kunde ha 

varit att genom ett frågeformulär kartlägga vad sjuksköterskor hade för upplevelse av att 

vårda döende patienter inom den gastrokirurgiska specialiteten. Ett sådant metodval hade 

givit en större generaliserbarhet men den hade inte kunnat erbjuda samma djup i 

informationen. Med utgångspunkt i denna studies insamlade material kan resultatet ligga som 

grund för utformandet av en enkät där en bredare kunskap kan samlas in för att se hur 

generaliserbart de funna beskrivningarna av upplevelserna kan vara. Med tanke på det 

resultat som studien givit anser författaren att metodvalet var väl motiverat.  

 

 

Urval 
 

För att finna de sjuksköterskor som bäst kunde beskriva upplevelsen av att vårda döende 

patienter inom den högspecialiserade gastrokirurgin sattes endast urvalskriteriet att deltagarna 

i studien själva ansåg sig ha vårdat minst en döende patient på den nuvarande arbetsplatsen. 

Detta för att minimera risken för att exkludera någon med en rik beskrivning av fenomenet. 

Utifrån chefsjuksköterskornas val av fyra lämpliga respondenter på respektive avdelningar 

valdes, av författaren till studien, två deltagare per avdelning för intervjuer. En bred variation 

gällande ålder, utbildning och erfarenhet erhölls genom detta och urvalet var därmed 

strategiskt för att möjliggöra en skiftande beskrivning av upplevelsen av att vårda döende 

patienter inom den högspecialiserade gastrokirurgin. Fördelningen mellan kvinnor och män 

var i studien något större till männens fördel jämfört med de faktiska förhållandena inom 

kliniken, författaren finner det inte för troligt att detta har påverkat beskrivningarna av 

fenomenet. En begränsning i urvalets spridning kan däremot ha varit att inga deltagare fanns 

med utomeuropeiskt ursprung. Möjligheten finns att andra kulturer och religioner har en skild 

syn på döden med påverkan på deras upplevelse av att vårda dessa patienter. Antalet 

respondenter uppgick i studien till 12 deltagare vilket ligger inom det normalspann som råder 
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vid de flesta kvalitativa studierna enligt Kvale och Brinkmann (2009). Deltagarantalet erbjöd 

i denna studie en varierad skildring av upplevelsen av att vårda döende patienter inom den 

högspecialiserade gastrokirurgin. Beskrivningarna var mångfacetterade och utförliga och gav 

en rik men ändå hanterbar mängd data att analysera vilket kan ses som att antalet var 

tillfredsställande. 

 

 

Datainsamling 
 

Kvale och Brinkmann (2009) påpekar att kvalitativa forskningsintervjuer förutsätter en 

kunskap hos intervjuaren om det undersökta fenomenet. Författaren till det självständiga 

arbetet har själv fem års klinisk erfarenhet av att vårda döende patienter inom den 

gastrokirurgiska specialiteten, samt har en fördjupad utbildning inom området. För att 

ytterligare bredda den egna kunskapen inom området palliativ vård läste författaren till 

studien en kurs i ämnet om 7,5 högskolepoäng på avancerad nivå under höstterminen 2011. 

Av ovanstående anledningar ansågs metoden med intervju lämplig för föreliggande studie. 

 

Att genomföra kvalitativa intervjuer är en färdighet som kräver övning och erfarenhet 

(Gerrish & Lacey, 2010). Författaren till studien saknar tidigare erfarenhet av detta vilket 

innebär en begränsning, det kan inte uteslutas att bristen på rutin i denna fråga har påverkat 

det färdiga resultatet. För att kompensera för detta arbetade författaren i en tät dialog med 

handledaren till arbetet och erhöll på detta vis kontinuerlig återkoppling om styrkor och 

brister i intervjusituationerna. För att ytterligare erbjuda positiva förutsättningar för att 

intervjuerna skulle hålla jämn nivå skapades en frågeguide (Bilaga I) som stöd. Denna 

uppfattades ge struktur och fokus i samtalen och fungerade även som en garanti för att de 

önskade frågeområdena avhandlades i samtliga intervjuer. Frågeguiden kom till viss del att 

styra samtalet kring de punkter intervjuaren listat däri vilket i slutändan innebar att 

intervjuerna kom att genomföras med en semistrukturerad uppbyggnad. 

 

 

Genomförande 
 

Samtliga intervjuer genomfördes av författaren till studien, detta för att intervjutillfällena 

sågs som en del av analysen i och med att de senare intervjuerna präglades av tidigare 

respondenters samtal. Då det dagliga arbetet inom akutsjukvården präglas av ett hektiskt 

tempo med ett stort patientansvar och därmed en liten tid för övriga aktiviteter förlades tiden 

för intervjuerna till eftermiddagen efter att respondenten arbetat dag och överrapporterat 

patienterna till efterkommande kvällspersonal. Motiveringen var att respondenterna lättare 

kunde fokusera på intervjusituationen om det fortlöpande avdelningsarbetet som samtidigt 

pågick inte involverade dem. Detta då val av plats och tidpunkt för intervjuer påverkar hur 

dessa kommer att gestaltas enligt Gerrish och Lacey (2010) samt Polit och Beck (2012). Vid 

planeringen och genomförandet av studien pågick en kontinuerlig reflektion kring hur 

resultaten skulle kunna påverkas av det faktum att författaren själv var verksam som 

ställföreträdande chefsjuksköterska inom kliniken, fokus låg i mångt och mycket på hur detta 

kunde komma att påverka respondenterna. Efter att studien har genomförts finner inte 

författaren till studien belägg för att så har skett, samtliga respondenter talade fritt och 

öppenhjärtigt om positiva och negativa upplevelser. 
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Dataanalys 
 

Graneheim och Lundman (2004) påpekar att all text som analyseras innehåller multipla 

innebörder vilket innebär att en viss form av tolkning alltid sker av den som genomför 

analysen. Polit och Beck anser (2012) att tolkningar av forskaren görs under hela 

analysprocessen och att en förutsättning för att finna mening i materialet är att forskaren 

befinner sig nära och kan fördjupa sig i de data som ska analyseras. En aspekt av författarens 

position inom kliniken är frågan om hur mycket författaren själv påverkades i sin analys av 

det faktum att anställningen fanns på en av avdelningarna. Här finns en risk för att 

författarens förförståelse till arbetssituationerna som beskrivits av respondenterna kan ha lett 

till att resultat tolkats utifrån författarens egna tankar och åsikter i frågorna, några belägg för 

att så har skett finner författaren inte stöd för. Intentionen var, under hela arbetets gång, att på 

ett sanningsenligt och ärligt vis skildra respondenternas tankar i frågorna, förförståelsen 

beaktades så långt detta var möjligt. Förförståelse kan också fungera som ett positivt värde då 

den bottnar i en kunskap om den vardag de intervjuade svarar utifrån (Kvale & Brinkmann, 

2009).  

 

 

Resultatdiskussion 
 

De intervjuade sjuksköterskorna vittnade om ett stort engagemang när de beskrev de egna 

upplevelserna av att vårda döende patienter. De beskrev vad de uppfattade vara innehållet i 

den palliativa vården samt skillnaden mot annan vård. Det uppfattades som fundamentalt att 

kunna erbjuda patienterna och de närstående tid. Denna tid visades genom att kunna stanna 

kvar längre inne på salen, erbjuda en ökad tillgänglighet och snabbt finnas tillhands vid 

behov. Samtidigt beskrev sjuksköterskorna att bristen på tid tillsammans med det komplexa i 

att vårda flera patienter med olika behandlingsmål skapade känslor av otillräcklighet och av 

att vården inte alltid nådde den önskade kvalitén. Detta speglar resultat från andra studier där 

tidsaspekten med korta vårdtider, mycket undersökningar och behandlingar i kombination 

med att sjuksköterskorna har många patienter att ansvara för, gör att sjuksköterskorna 

beskriver en stress och oro över att inte hinna erbjuda en tillräckligt god omvårdnad 

(Beckstrand et al., 2006; Casey et al., 2011; Peterson et al., 2010; Roche-Fahy & Dowling, 

2009; Udo et al., 2011). Även organisatoriska hinder beskrevs av de intervjuade 

sjuksköterskorna inom den högspecialiserade gastrokirurgin där framför allt bristen på 

enkelrum upplevdes som problematiskt, även detta uppmärksammas i andra studier som ett 

dilemma (Casey et al., 2011; Fridh et al., 2009; Nordgren & Olsson, 2004; Roche-Fahy & 

Dowling, 2009).  

 

Sjuksköterskorna inom den högspecialiserade gastrokirurgin talade om vikten av att kunna 

erbjuda en god symtomkontroll, de uppfattade symtomlindring som grundläggande i den 

palliativa vården. Detta ligger i linje med tidigare forskning gällande personal verksam inom 

akutsjukvården som visar att sjuksköterskor i huvudsak arbetar med att försäkra sig om att 

optimera patienternas välbefinnande, där ett stort fokus läggs på smärtlindringen (Couillot, 

Leboul & Douguet, 2011). Sjuksköterskorna i föreliggande studie identifierade symtomen 

smärta, ångest, oro, andnöd och illamående, vilka också beskrivs vara de mest förekommande 

symtomen vid livets slut (Vårdprogram, 2012), vilket visar att sjuksköterskornas bedömning 

ligger i linje med kunskap inom den palliativa vården. De beskrev dock en osäkerhet kring 

hur symtomen kunde lindras på bästa sätt och om identifieringen av symtomen alltid täckte 

det de upplevde vara de verkliga orsakerna. Framför allt rörde detta sig om patienters uttryck 

för fysisk smärta där sjuksköterskorna själva ansåg att oro eller ångest var de bakomliggande 

orsakerna. Den moderna hospicerörelsens grundare, Dame Cicely Saunders, talade om 
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begreppet total pain där lidandet den svårt sjuka människan drabbas av utgörs av fysisk, 

psykisk, social och existentiell smärta. Dessa fyra dimensioner av smärtan påverkas av 

varandra och är inte alltid lätta att skilja åt (enligt Beck-Friis & Strang, 2005, s. 40). De 

intervjuade sjuksköterskorna talade om smärta som framför allt av fysisk natur men talade 

även om den själsliga smärtan uttryckt via ångest och oro.  

 

Den palliativa vårdens fyra hörnstenar; symtomkontroll, teamarbete, kommunikation och 

relation samt närståendestöd (Socialstyrelsen, 2006) identifierades av de intervjuade 

sjuksköterskorna i föreliggande studie, även om framför allt teamarbetet inte innehöll 

kongruens i definitionen. Sjuksköterskorna beskrev en brist på samarbete och teamkänsla i 

vården av de döende patienterna. Oklarheter rådde även om vilka som ingick i eventuella 

team, samtliga respondenter ansåg att omvårdnadspersonalen var medlemmar, läkarna 

nämndes även de men där tecknades skilda bilder av vilken roll de innehade. Övrig personal 

verksam inom vården beskrevs som närvarande men inte som teammedlemmar i någon större 

utsträckning, de arbetade snarare direkt gentemot patienterna. En god palliativ vård kräver ett 

samarbete mellan olika yrkesgrupper (Socialstyrelsen, 2006), inom akutsjukvården har detta 

visats sig vålla problem i tidigare studier då teamarbetet inte alltid är systematiskt 

implementerat. Detta har tagit sig uttryck som att sjuksköterskorna har uppfattat 

kommunikationen mellan läkare och övrig vårdpersonal som bristfällig (Beckstrand et al., 

2006; Nordgren & Olsson, 2004), något som alltså även kunde ses i denna studie. 

 

Sjuksköterskorna beskrev hur rutiner saknades för beslut om behandlingsbegränsningar, 

information till personal om förändrad vårdinriktning samt brytpunktsamtal till patient och 

anhörig. Patienterna behandlades med kurativa avsikter långt in i sjukdomsutvecklingen. 

Bristen på konsensus och kommunikation i dessa frågor ledde till missförstånd i förhållande 

till patient och anhöriga och en osäkerhet i vad vården istället skulle innefatta. Detta speglar 

väl den rapport Socialstyrelsen (1998) tagit fram genom intervjuer med bland annat 

sjuksköterskor verksamma inom akutsjukvården. Där uppgavs att det sällan uttalades när den 

palliativa vården inleddes, formuleringar som att god omvårdnad nu gällde användes istället 

utan närmare specificering. Även andra studier visar på liknande begränsningar i form av 

oklart formulerade behandlingsmål (Beckstrand et al., 2006; Desharnais et al., 2007; 

Nordgren & Olsson, 2004; Parish et al., 2006).  

 

Brist på eller närvaro av acceptans avgjorde i mångt och mycket hur väl fungerande den 

palliativa vården uppfattades. Sjuksköterskorna beskrev det som svårare att vårda om 

patienter och anhöriga inte hade accepterat att döden nu var nära förestående. Den sista tiden 

beskrevs som en kamp mot döden där sjuksköterskorna fann sig tvungna att försvara bristen 

på aktiva behandlingar och åtgärder. Tidigare studier belyser även de vikten av acceptans vid 

livets slut (Brown et al., 2011; Lokker et al., 2012) samtidigt är det en mänsklig reaktion att 

känna ångest och rädsla inför döden (Sandman & Woods, 2003). Kriteriet samtycke att dö 

från de sex S:n (Vårdprogram, 2012) har bytt namn till strategi för att tydliggöra att det 

handlar om patientens strategier för att hantera den uppkomna situationen snarare en ett krav 

på att försonas med sin egen död. Författarens personliga reflektion är att sjuksköterskor som 

möter människor i livets slut kanske måste finna en egen acceptans för att människor hanterar 

denna kris på olika sätt. För en del kan möjligen döden bara mötas genom en vägran att 

acceptera den. Detta kan kanske särskilt tydligt ses inom akutsjukvården där inriktningen på 

vården från början har varit att erbjuda bot.  
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En ytterligare komplikation var att flertalet av de intervjuade sjuksköterskorna upplevde 

brytpunktssamtalen som oklara och bristfälligt kommunicerade. Risk finns här för att även 

kommunikationen till patienterna präglas av detta med en lägre grad av acceptans som följd. 

Studier visar att en förutsättning för att nå acceptans är att patienten själv är medveten om att 

denna ska dö (Lokker et al., 2012). 

 

Att vårda människor i livets slut beskrevs av de intervjuade som ett avsteg ifrån det normala, 

det var samtidigt en upplevelse som inte lämnade de inblandade oberörda. En innerlig önskan 

uttrycktes om att ge dessa människor och deras närstående en värdig och god sista tid. 

Patienterna och de anhöriga erbjöds förmåner som anpassade besökstider, enkelrum och extra 

sängar för de närstående att sova kvar i. Denna anpassning har även kunnats ses i andra 

studier där de anhöriga visades en större förståelse och gavs förmåner i form av ändrade 

besökstider och rätt att uttrycka sorg på okonventionella sätt (Casey et al., 2011; Couillot et 

al., 2011). Trots de höga kraven på den egna vårdnivån vid mötet med döende patienter ansåg 

de intervjuade sjuksköterskorna i denna studie att vården inom den specialiserade palliativa 

vårdformen var bättre för både patienter och anhöriga. De beskrev att målet oftast var en 

förflyttning till den specialiserade palliativa vårdformen för att möjliggöra den mest optimala 

palliativa vården. En uppfattning som även beskrevs av de sjuksköterskor verksamma inom 

akutsjukvården som Casey med flera (2011) intervjuade. 

 

Intervjuerna med sjuksköterskorna präglades av en osäkerhet rörande frågor gällande 

kommunikation och teamarbete. Denna osäkerhet visade sig i tveksamheter vid beskrivna 

svårigheter med existentiella samtal och oklart definierade teamkonstellationer. 

Sjuksköterskorna efterfrågade utbildning inom palliativ vård, både personligen och till 

arbetsgruppen i stort. De upplevde att kunskapsluckorna fanns inom alla personalgrupper. 

Europarådet (2003) anser att det, på specialistkliniker där patienter med svåra prognoser 

vårdas regelbundet, kan krävas utbildning hos vissa av de anställda för att en allmän palliativ 

vård ska kunna erbjudas. Det framgår även i andra studier (Nordgren & Olsson, 2004; Parish 

et al., 2006) att sjuksköterskor inom akutsjukvården efterfrågar mer utbildning inom palliativ 

vård. Detta för att på ett bättre sätt kunna hantera svåra samtal med patienter och deras 

familjer men också för att bättre kunna lindra olika symtom som uppkommer.  

 

Att sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev försvårande omständigheter såsom 

kunskapsbrister, tidsbrist, ett svagt utvecklat teamarbete och diffusa behandlingsmål ligger i 

linje med tidigare forskning (Ellershaw & Ward, 2003; Karlsson et al., 2010; Pereira et al., 

2011; Peterson et al., 2010). Detta kan på sikt leda till en upplevd moralisk stress med 

påföljande negativa symtom (Jones et al., 2011) då just de försvårande omständigheter som 

sjuksköterskorna nämnt, när de fungerar väl, utgör ett försvar mot negativ påfrestning och 

ofta används inom den specialiserade palliativa vården som skyddande faktorer (Hopkinson 

et al., 2005; Pereira et al., 2011; Peterson et al., 2010). Trots försvårande omständigheter och 

existentiella funderingar pratade samtliga intervjuade också om alla de tillfällen då vården 

hade fungerat tillfredsställande med rikliga beskrivningar av både fridfulla och harmoniska 

ögonblick vilka fyllde dem med tillfredsställelse. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2012) ska alla döende patienter erbjudas palliativ vård, de patienter 

vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskaper inom palliativ vård ska 

erbjudas en allmän palliativ vård. För de patienter som uppvisar särskilda behov eller 

komplexa symtom ska en specialiserad palliativ vård erbjudas. En klar definition av vad som 

omfattas av begreppet allmän palliativ vård finns inte beskrivet. Den brist i utbildning i 

palliativ vård som sjuksköterskorna i föreliggande studie också beskrev, både hos dem själva 
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och hos andra professioner, gör detta ytterligare komplext. Det kan därmed vara svårt för 

vårdpersonal verksam inom den icke specialiserade palliativa vården att bedöma kvaliteten på 

de egna arbetsinsatserna. Författaren till detta arbete ser en risk i att de otydligt formulerade 

kraven, i kombination med sjuksköterskornas höga krav på den egna arbetsinsatsen, leder till 

att de uppfattar de egna arbetsinsatserna som otillfredsställande. Detta trots att de kanske 

uppfyller kraven för vad som omfattas av och förväntas på den allmänna palliativa vården.  

 

 

 

SLUTSATS 
 

Denna studie har kunnat beskriva hur sjuksköterskor verksamma inom den högspecialiserade 

gastrokirurgin upplever att vårda patienter i ett palliativt skede. Med tanke på den prognos 

flertalet av patienterna inom denna verksamhet står inför utgör den palliativa vården en stor 

del av arbetet för sjuksköterskorna varför detta resultat är av vikt. Resultatet bekräftar även 

resultat från de fåtal tidigare studier gällande sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende 

patienter inom akutsjukvården som har genomförts. Därutöver tydliggör resultaten att 

sjuksköterskor verksamma inom den högspecialiserade gastrokirurgin är i behov av 

utbildning och stöd inom palliativ vård, framför allt i frågor i nära anknytning till existentiella 

samtal och symtomlindring. Dessutom synliggörs behovet av en utveckling av teamarbetet 

över professionsgränserna vid vården av dessa patienter för att förbättra stödet mellan 

personalen och optimera patienternas vårdkvalitet.  

 

 

Förslag till framtida studier 
 

På den undersökta kliniken fanns inga standardvårdplaner för vård vid livets slut, det fanns 

inte något konsultationsteam eller någon resursgrupp att tillfråga vid behov. Studier har pekat 

på en förbättrad palliativ vård inom akutsjukvården genom införande av palliativa 

konsultationsteam (Ewing, Farquhar & Booth, 2009) och ändrade arbetssätt genom 

standardvårdplaner såsom LCP (O’Hara, 2011). För framtida forskning vore det av stort vikt 

att se om liknande aktiviteter kunde innebära skillnader i upplevelsen av att vårda döende 

patienter även för sjuksköterskor verksamma inom den högspecialiserade gastrokirurgin. Då 

definitionerna av vilka som ingick i teamet kring de döende patienterna skilde sig mellan de 

intervjuade sjuksköterskorna borde framtida studier undersöka hur övriga yrkesgrupper inom 

den högspecialiserade kirurgiska vården definierar teamet samt arbetet kring dessa patienter 

och deras anhöriga. Sjuksköterskornas krav på att själva ge den bästa vården gör det slutligen 

intressant att som uppföljande studie till detta arbete efterforska hur patienter och närstående 

upplever den palliativa vården de erhållit inom den högspecialiserade gastrokirurgin. 
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BILAGA I 
      

 

Frågeguide 
 

Inledande fråga, till samtliga deltagare: 
  

 Kan du beskriva din upplevelse av att vårda en döende patient på den här 

avdelningen?  

 

 

Alternativa följdfrågor: 
 

 Vad innebär palliativ vård för dig?  

 Vad är viktigt för dig när du tänker på palliativ vård? 

 Kan du berätta om hur det är att vårda en döende patient utifrån ett palliativt 

förhållningssätt? 

 Hur, om, skiljer sig den palliativa vården från annan vård? 

 Har du upplevt en konflikt mellan det du skulle vilja göra för den döende patienten 

och det du kan göra? 

 

 

Därutöver önskar jag att samtalet ska beröra symtom, relationen mellan patient och personal, 

anhörigas roll och teamarbetet mellan professionerna. 

 

”Hjälpfrågor” om detta inte berörs:  

Symtom 

 Vilka symtom upplever du vara vanliga i vården av den döende patienten? 

 Finns det symtom du upplever vara svåra att lindra? 

 Upplever du att du har de kunskaper som krävs för att behandla de symtom som kan 

uppkomma? 

 

Relation 

 Upplever du att patienter har ett behov av att samtala om eller summera sina liv?  

 Enligt din uppfattning, är patienterna medvetna om att de ska dö?  

 Hur uttrycker det detta?  

 Om de inte är medvetna om sin förestående död hur hanterar du det?  

 

Anhöriga 

 Hur ser du på anhörigas roll i vården av en döende patient?  

 Beskriv hur de närstående ges stöd för att hantera den uppkomna situationen. 

 

Teamet 

 Hur ser du på samarbete över professionsgränserna i vården av en döende patient?  

 Hur ser du på informationsutbytet gällande behandlingar och planeringar i den 

fortsatta vården mellan patient, anhörig, läkare och sjuksköterska? 
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     BILAGA II 

 
Stockholm 2012-02-01 

 

Till verksamhetschef 

XXXXXX  

XXXXXX Universitetssjukhuset 

Jag heter Marie Tegman och är sjuksköterska. Jag studerar magisterprogram med inriktning 

akutsjukvård vid Sophiahemmet Högskola. I mitt examensarbete, omfattande 15 poäng, har 

jag valt att studera sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende patienter inom den 

högspecialiserade kirurgin (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och 

uppläggning). Jag är därför mycket intresserad av att få genomföra studien vid XXXXXX 

Universitetssjukhuset.  
 

Om Du godkänner att studien genomförs vid XXXXXX är jag tacksam för Din underskrift av 

denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner Dig tveksam till att 

studien genomförs vid XXXXXX är jag tacksam för besked.  
 

Har Du frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare. 
 

Med vänlig hälsning   

 

 

__________________________   

Marie Tegman, student 

Telefonnummer: 070-130 29 27    

E-postadress: marie@tegmans.se 

 

 

__________________________ 

Carina Lundh Hagelin, handledare 

Telefonnummer: 08-406 28 91 

E-postadress: carina.lundhhagelin@shh.se 
 

mailto:marie@tegmans.se
mailto:carina.lundhhagelin@shh.se
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Sammanfattning av studiens upplägg och innehåll 
 

Studiens namn: 
 

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende patienter inom den högspecialiserade 

gastrokirurgin. 
 

Problemområdet beskrivs kortfattat: 
 

I Sverige utförs årligen över 400 000 operationer på inneliggande patienter och patienter som 

innefattas av kirurgisk verksamhet belägger ungefär en tredjedel av alla vårdplatser på 

svenska sjukhus. Årligen insjuknar 50 000 personer i någon cancersjukdom, flertalet av dessa 

sjukdomar botas genom kirurgi. Cancer omfattande magtarmkanalen står för ungefär 20 

procent av all cancer, koloncancer är den vanligaste formen följt av rektalcancer. Kirurgi är 

idag nödvändig för bot vid cancer i gastrointestinalkanalen. Under 2010 avled 90 519 

personer i Sverige, 25 procent av dessa till följd av tumörsjukdomar. År 2003 skedde 43 

procent av alla dödsfall på sjukhus.  

 

Den högspecialiserade sjukvården är inriktad på bästa möjliga kurativa behandling för varje 

specifik sjukdom eller skada. I detta finns en fokusering på diagnoser och sjukdomar som 

kontrasterar med den personcentrerade holistiska synen på patienten. Inom den 

högspecialiserade gastrokirurgin är tyvärr prognosen för en lyckad kurativ behandling många 

gånger låg varför mycket av vården bedrivs för patienter i behov av palliativ vård. Trots detta 

har den palliativa vården ingen naturlig plats inom denna form av verksamhet. Den palliativa 

vården har ett särskilt fokus på patientens omvårdnadsbehov vilket gör att sjuksköterskan får 

en central roll i vården av den sjuke, sjuksköterskan är många gånger den som initierar och 

planerar samverkan med andra yrkesgrupper.  

 

Syftet med studien anges: 
 

Syftet med studien är att utforska sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende patienter 

inom den högspecialiserade gastrokirurgin. 

 

Studiens design och metod för datainsamling beskrivs kortfattat: 
 

Då syftet med studien är att kartlägga sjuksköterskors beskrivningar av att vårda döende 

patienter väljs en kvalitativ metod, materialet analyseras med hjälp av den kvalitativa 

innehållsanalysen. I studien ska sjuksköterskor verksamma inom XXXXXX intervjuas, 

urvalet kommer att göras med fokus på att få en så spridd beskrivning av fenomenet som 

möjligt. Kriteriet som finns är att personen som intervjuas ska ha vårdat minst en, enligt egen 

bedömning, döende patient. Namn på fyra tänkbara deltagare kommer att efterfrågas av de 

fem avdelningarnas chefsjuksköterskor, därifrån kommer två sjuksköterskor per avdelning 

tillfrågas om de önskar delta i studien utifrån största möjliga spridning i kön, ålder, antal 

yrkesverksamma år och eventuella relevanta vidareutbildningar. Dessförinnan kommer två 

chefssjuksköterskor att tillfrågas om de kan lämna namn på två deltagare som erbjuds ingå i 

två pilotintervjuer. Förfrågan samt information om att delta i studien kommer att ske via 

personlig kontakt. Intervjuerna kommer att ljudinspelas och materialet transkriberas därefter 

ordagrant.  

 

Tidslängd för studien 
 

Datainsamlingen beräknas pågår till och med mars 2012. Analys och sammanställning av 

studien kommer att ske under vårterminen 2012. 
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Jag godkänner härmed att Marie Tegman får utföra studien ” Sjuksköterskors upplevelser av 

att vårda döende patienter inom den högspecialiserade kirurgin.” på XXXXXX under följande 

tidsperiod februari 2012 – maj 2012. 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 
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BILAGA III 

 
 

 
Forskningspersonsinformation 

 
I Sverige utförs årligen över 400 000 operationer på inneliggande patienter och 
patienter som innefattas av kirurgisk verksamhet belägger ungefär en tredjedel av 
alla vårdplatser på svenska sjukhus. Årligen insjuknar 50 000 personer i någon 
cancersjukdom, flertalet av dessa sjukdomar botas genom kirurgi. Cancer 
omfattande magtarmkanalen står för ungefär 20 procent av all cancer och vid cancer 
i mag-tarmkanalen är kirurgi idag nödvändig för bot. Inom den högspecialiserade 
gastrokirurgin är tyvärr prognosen för en lyckad kurativ behandling många gånger låg 
varför mycket av vården bedrivs för patienter i behov av palliativ vård. Syftet med 
denna studie är att fånga sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende patienter 
inom den högspecialiserade kirurgin. Min fråga är därför om Du är intresserad av att 
delta i studien då Du har erfarenhet av att vårda patienter inom denna specialitet.  
 
Studien genomförs i form av enskilda intervjuer med 12 sjuksköterskor verksamma 
inom denna klinik, två av intervjuerna är pilotintervjuer. Jag kommer att ställa frågor 
om Dina upplevelser av att vårda döende patienter. Din uppgift är att berätta om Dina 
erfarenheter och är inte i någon form en prövning av kunskaper i området. Intervjun 
kommer att spelas in på band och skrivas ut ordagrant för vidare analys. Beräknad 
tid för samtalet är 20 – 40 minuter, vi kommer att träffas på Din arbetsplats. 
Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och det är bara jag som student samt 
min handledare som kommer att ta del av svaren. I det färdiga resultatet kommer det 
inte att framgå från vilka personer eller arbetsplatser som resultatet är hämtat. 
Deltagandet är givetvis helt frivilligt och kan av Dig avbrytas när som helst under 
studiens gång utan att skäl anges. 
 
Resultatet av intervjun kommer att ingå i mitt självständiga examensarbete på 
magisternivå inom ämnet omvårdnad och redovisas i form av en uppsats vid 
Sophiahemmet Högskola. Uppsatsen kan erhållas, efter att den godkänts, via e-post 
till mig. Jag kommer att kontakta Dig inom en vecka för eventuell bekräftelse om 
deltagande samt överenskommelse om tid för intervju. Om Du har några frågor 
angående undersökningen är Du välkommen att höra av Dig till mig. 
 
 
 
Student:    Handledare: 
 

Marie Tegman, leg. Sjuksköterska  Carina Lundh Hagelin 
E-post:marie@tegmans.se  E-post:carina.lundhhagelin@shh.se 
Telefonnummer: 070-130 29 27  Telefonnummer: 08-406 28 91 
 

 
 
 

mailto:marie@tegmans.se
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Jag har tagit del av informationen gällande studien om sjuksköterskors upplevelser 
av att vårda döende patienter inom den högspecialiserade kirurgin. Jag samtycker 
härmed till att delta i studien och är informerad om att mitt deltagande kan avbrytas 
om jag så skulle önska. 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
 

Datum 
 
 
 
 
_______________________________   
 

Namnunderskrift 
 
 
 
_______________________________ 
 

Namnförtydligande 
 


