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Sammanfattning  
 

Bakgrund: Sjuksköterskans roll på en avdelning med vårdplatser för palliativ vård i livets 

slutskede innebär att ge omvårdnad till patienter som har en palliativ diagnos, att ta hand om 

dess anhöriga men också att kunna samarbeta med både patient, anhöriga och olika 

professioner. Att arbeta som sjuksköterska inom den palliativa vården kan innebära både 

glädje och sorg. Glädje för att de flesta patienter får ett bra och värdigt slut och sorg för att en 

människas liv tar slut. För många sjuksköterskor kan detta arbetet vara både fysiskt, psykiskt 

och känslomässigt krävande. Det finns få studier som beskriver hur sjuksköterskorna 

upplever omvårdnaden av patienter inom den palliativa vården samt vilka behov 

sjuksköterskorna har. En sådan studie skulle kunna bidra med kunskap som kan användas för 

att identifiera behov hos sjuksköterskorna. Blir dessa behov uppmärksammade kan det främja 

en god omvårdnad.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att ge omvårdnad 

till patienter på en vårdavdelning som erbjuder palliativa vårdplatser. 

Metod: Studien var en empirisk kvalitativ studie där fyra sjuksköterskor, som arbetar inom 

palliativ vård både i kommun och i landsting i södra Sverige, blev intervjuade. 

Innehållsanalysen till studien var inspirerad av Graneheim och Lundman. 

Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskans upplevelser av att ge omvårdnad till patienter 

på en vårdavdelning som erbjuder palliativa vårdplatser omfattar flera områden. 

Innehållsanalysen ledde fram till tre kategorier och två underkategorier. Kategorierna blev Att 

vara professionell, med underkategorier Kommunikation och Behov av stöd, Att befinna sig i 

komplexa omvårdnadssituationer samt Att samarbeta med anhöriga. 

Slutsats: Sjuksköterskor som arbetar på en vårdavdelning som erbjuder palliativa vårdplatser 

upplevde arbetet som komplext, då det kunde vara känslomässigt krävande. De upplevde 

också arbetet som givande då de kände tacksamhet från patient och anhöriga. 

Kommunikation med patient och anhöriga upplevdes svårt till en början för sjuksköterskorna. 

Samarbete med de anhöriga var en viktig del i arbetet. Denna studie skulle kunna bidra med 

att uppmärksamma de behov sjuksköterskorna har vilket i sin tur kan främja en god 

omvårdnad. 

 

Nyckelord: anhöriga, palliativ omvårdnad, patienter, sjuksköterskor 



 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning .................................................................................................................................... 4 

Bakgrund .................................................................................................................................... 5 

Palliativ omvårdnad................................................................................................................ 5 
Att möta anhöriga ............................................................................................................... 6 
Patientens upplevelser ........................................................................................................ 7 

Sjuksköterskans roll ............................................................................................................... 7 

Teoretisk referensram ............................................................................................................. 8 

Syfte ........................................................................................................................................... 9 

Metod ......................................................................................................................................... 9 

Design..................................................................................................................................... 9 

Urval ....................................................................................................................................... 9 

Pilotstudie ............................................................................................................................. 10 

Rekrytering ........................................................................................................................... 10 

Datainsamling....................................................................................................................... 11 

Analys................................................................................................................................... 11 

Etiskt förhållningssätt ........................................................................................................... 12 

Resultat .................................................................................................................................... 13 

Att vara professionell ........................................................................................................... 14 
Kommunikation ................................................................................................................ 14 

Behov av stöd ................................................................................................................... 15 

Att befinna sig i komplexa omvårdnadssituationer .............................................................. 15 

Att samarbeta med anhöriga ................................................................................................. 16 

Diskussion ................................................................................................................................ 17 

Metoddiskussion................................................................................................................... 17 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 19 

Slutsats ..................................................................................................................................... 21 

Självständighet ......................................................................................................................... 22 

Referenser ................................................................................................................................ 23 

Bilaga 1 Informationsblad Verksamhetschef ........................................................................... 25 

Bilaga 2 Informationsblad deltagare ........................................................................................ 26 



 

 

Bilaga 3 Samtyckesblankett ..................................................................................................... 27 

Bilaga 4 Intervjuguide.............................................................................................................. 28 

Bilaga 5 Exempel på analysförfarande .................................................................................... 29 

Bilaga 6 Råd från Etikkommittén Sydost ................................................................................ 31 

 



 

4 

 

Inledning 

Sjuksköterskans roll på en vårdavdelning som erbjuder palliativa vårdplatser för vård i livets 

slutskede innebär att ge omvårdnad till patienter som har en palliativ diagnos, att ta hand om 

dess anhöriga men också att kunna samarbeta med båda patient, anhörig och olika 

professioner. Alla sjuksköterskor kommer någon gång under sitt arbetsliv att komma i 

kontakt med patienter som vårdas med palliativ vård (SOU 2001:6).  

Georges, Grypdonck och Dierckx De Casterle (2002) skriver i sin studie att sjuksköterskans 

arbete inom den palliativa vården kan innebära både glädje och sorg. Glädje för att de flesta 

patienter får ett bra och värdigt slut och sorg för att de sedan avlider. För många 

sjuksköterskor kan detta arbetet vara både fysiskt, psykiskt och känslomässigt krävande. För 

att undvika att arbetet blir för krävande kan vissa sjuksköterskor distansera sig genom att 

enbart fokusera på sina arbetsuppgifter (Georges, Grypdonck & Dierckx De Casterle, 2002). 

Sjuksköterskor kan också uppleva att anhöriga kan ställa höga krav på omvårdnaden, dessa 

krav kan ibland vara svåra att leva upp till (Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva & Berggren, 

2010). De negativa känslorna som kan finnas hos patienterna och deras anhöriga kan 

överföras till sjuksköterskan och det kan leda till stress, depression eller annan sjukdom (Da 

Silva, Pereira, Silva, Marins & Sauthier, 2014).  

Det finns forskning på vilket stöd patienter och anhöriga är i behov av, men det finns inte 

tillräckligt med forskning som beskriver hur sjuksköterskorna upplever omvårdnaden av 

patienter inom den palliativa vården. Vid artikelsökning hittades få studier som fokuserar på 

sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnad inom den palliativa vården. Därför ansågs 

det finnas ett behov av att göra en empirisk, kvalitativ studie som tog upp sjuksköterskornas 

upplevelser av att ge omvårdnad till patienter på en vårdavdelning som erbjuder palliativa 

vårdplatser. I denna studie kommer fokus ligga på palliativ vård i livets slutskede. En sådan 

studie skulle kunna bidra med kunskap som kan användas för att identifiera behov hos 

sjuksköterskor.  
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Bakgrund 

Palliativ omvårdnad 

Enligt Socialstyrelsen (2001:6) har Sverige aldrig tidigare haft så hög medellivslängd som 

idag och inte heller har så många levt friska i så hög ålder som idag. Mer än hälften av de 

som avlider är över 80 år. Döden är en naturlig del av livet och de som lämnar livet borde få 

samma kärleksfulla omvårdnad som de som föds in i det. Den palliativa vården är en 

vårdform för de patienter där läkaren har konstaterat att de inte kommer tillfriskna från sin 

sjukdom. I denna vårdform har omvårdnaden den största betydelsen. Palliativ vård innehåller 

ingen tidsmässig bestämning utan består av en tidig fas och en sen fas. Den tidiga fasen kan 

vara tidsmässigt lång medan den sena fasen oftast är kort och kan omfatta antingen dagar, 

veckor eller någon månad. I den tidiga fasen är sjuksköterskans mål att förlänga patientens liv 

och se till att patienten känner livskvalitet. Medan i den sena fasen är målet enbart att se till 

att patienten känner livskvalitet (ibid). Den här studien fokuserar på den sena fasen inom den 

palliativa vården som innebär vård i livets slutskede. Enligt McCallum & McConigley (2013) 

så är sjuksköterskorna som arbetar på en avdelning som erbjuder palliativa vårdplatser mer 

förberedda på att möta de behov som patienten och anhöriga kan ha då en sådan avdelning är 

specialiserad på palliativ vård (ibid). 

Wallerstedt och Andershed (2007) skriver att arbetet med att ge omvårdnad till patienter som 

är i livets slutskede kräver ett stort engagemang, vilket innefattar både positiva och negativa 

faktorer. En positiv faktor kan vara att sjuksköterskor känner att de kan göra den sista tiden i 

livet bra för patienten. En negativ faktor kan vara att det är känslomässigt krävande när 

patienten blir sämre och tillslut avlider. Inom den palliativa vården är det särskilt viktigt att 

som sjuksköterska fokusera på den unika individen och därmed ge en personcentrerad 

omvårdnad. En stor del i den palliativa vården handlar om samarbete. Som sjuksköterska ska 

man kunna samarbeta med patienter, anhöriga men också med andra professioner. Detta 

samarbete anses vara en förutsättning för att kunna uppnå målet om en god omvårdnad (ibid). 

Enligt Socialstyrelsen (2013) så har den palliativa vården fyra riktlinjer som sjuksköterskan 

bör följa. Den första riktlinjen är symtomlindring, där fokus ligger på att lindra symtom som 

till exempel smärta och illamående. Den andra riktlinjen är samarbete mellan de olika 

professionerna för att vården ska bli så bra som möjlig för patienten. Den tredje riktlinjen är 

kommunikation och relation, där ligger fokus på att främja patientens livskvalitet. Det 
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innebär att det måste finnas en god kommunikation och relation inom arbetslaget, men också 

med patient och anhörig. Den fjärde och sista riktlinjen är stöd till anhöriga. Denna punkt är 

väldigt viktig inom den palliativa vården eftersom vårdprocessen bygger på stora insatser från 

anhöriga. Därför är det bra om vården utformas tillsammans med de anhöriga och att deras 

önskemål tas med i vårdprocessen. De anhöriga måste känna att de är en del av vården och att 

deras närvaro är betydelsefull. Som sjuksköterska är det viktigt att lyssna och stödja de 

anhöriga med deras sorgearbete. Det kan vara en svår och kunskapskrävande uppgift både 

under sjukdomstiden och efter dödsfallet (ibid). 

Att möta anhöriga  

Moir, Roberts, Martz, Perry och Tivis (2015) skriver att palliativ vård inte bara handlar om 

att ge vård och omsorg till patienten utan även till dess anhöriga. Att vara anhörig till en sjuk 

person är en svår situation där många känslor är inblandade. Övergången som sker från 

kurativ vård till palliativ vård kan vara särskilt svårt för patientens anhöriga och under den 

tiden så kan de ha många frågor som de behöver få svar på. I denna situation är det bra om 

sjuksköterskan känner att de har tillräckligt med kompetens och erfarenhet för att dels kunna 

svara på frågor men också för att kunna utstråla en trygghet som gör att de anhöriga känner 

tillit (ibid). 

Som sjuksköterska så bör strävan efter en bra relation med både patient och anhöriga finnas. 

Det gör att det kan bli ett bra samarbete mellan sjuksköterska, patient och anhöriga. 

Sjuksköterskan bör lyssna på både patientens och dess anhörigas önskemål när det gäller 

vården. Det är också viktigt att sjuksköterskan är ärlig om hur situationen ser ut och därmed 

ger konkret information till dem som är inblandade. Sjuksköterskans ärlighet gör att 

patientens anhöriga känner sig mer involverade i vårdprocessen och därmed vågar dela med 

sig av sina tankar, önskemål och frågor (Erichsen, Danielsson & Friedrichsen, 2010).  

Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva och Berggren (2010) skriver att eftersom de anhöriga är 

en stor del inom den palliativa vården så är det viktigt att de känner att de inkluderas i 

vårdprocessen. Genom att få ge önskemål om hur omvårdnaden ska ges kan anhöriga känna 

sig delaktiga. Men vissa anhöriga kan ibland ställa krav på omvårdnaden som kan vara svåra 

att möta. Dessa krav kan till exempel vara medicinering eller aktivitet. Många anhöriga 

känner att de inte klarar av att ha den sjuka hemma utan ger önskemål om att den sjuka 

personen ska läggas in antingen på ett sjukhus, hamna på ett vårdhem eller på ett 
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korttidsboende. Det kan sätta press på sjuksköterskor då de inte vet om de ska ta hänsyn och 

lyssna på de anhöriga eller på vad patienten upplever och vill (ibid). 

Patientens upplevelser 

Chacko, Anand, Rajan, John & Jeyaseela (2014) menar att det är viktigt att sjuksköterskor 

inom den palliativa vården kan diskutera rädslor och ångest med patienter då det är vanligt att 

patienterna upplever detta. Det framkom vidare att patienterna upplevde att det är viktigt att 

få känna livskvalitet och det kan fås genom att patienten känner trygghet och tillit till 

sjuksköterskan. Men det kan också fås genom att sjuksköterskan visar respekt gentemot 

patienten och ger det stöd som denne behöver. I samma studie visade det sig att patienter 

inom den palliativa vården inte känner någon tillit till sjuksköterskan då de upplever att 

omvårdnaden inte är konsekvent på grund av bristande samordning mellan sjuksköterskorna 

då de jobbar i olika skift. Patienterna upplever även att sjuksköterskan inte har tid att lyssna 

på dennes tankar och funderingar samt att patienten känner att denne inte fick 

tillfredsställande svar på de frågor som ställdes (ibid).  

Mok och Chiu (2004) skriver i sin studie att sjuksköterskorna fungerar som ett stöd och en 

trygghet för patienterna. Sjuksköterskorna upplever att de kunde hjälpa patienterna att orka 

fortsätta kämpa även om de drabbats av en obotlig sjukdom. I vissa fall upplever 

sjuksköterskorna att patienten hellre vänder sig till dem, än till de anhöriga, för att prata om 

personliga och känsliga saker (ibid).  

Sjuksköterskans roll 

Inom den palliativa vården arbetar sjuksköterskor för att patienten ska få den bästa möjliga 

livskvalitén när det inte längre är möjligt att bota patienten. Genom personcentrerad 

omvårdnad kan patienten känna trygghet och tillit till sjuksköterskan (Socialstyrelsen, 2006). 

Georges, Grypdonck och Dierckx De Casterle (2002) skriver i sin studie att det kan vara 

känslomässigt krävande att som sjuksköterska ge omvårdnad till patienter som är i livets 

slutskede. För att kunna hantera dessa känslor och för att inte bli för personligt engagerad i 

patienterna så kan vissa sjuksköterskor distansera sig genom att enbart fokusera på sina 

arbetsuppgifter istället för att engagera sig i patienten (ibid). Att bli påverkad av patienters 

och dess anhörigas känslor kan göra det svårt för sjuksköterskorna att genomföra sina 

arbetsuppgifter (Da Silva, Pereira, Silva, Marins & Sauthier, 2014). 
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Att ge omvårdnad till patienter som har palliativa diagnoser kräver ett fokus som bör ligga på 

att bibehålla patientens värdighet, lindra den fysiska smärtan men också den psykiska 

smärtan som kan uppstå. Det är samtidigt viktigt att som sjuksköterska arbeta efter en 

individuell behandlingsplan som utformas efter varje enskild patient (Da Silva et al. 2014). 

Efsatathiou och Walker (2014) nämner att en viktig del i sjuksköterskans omvårdnadsarbete 

inom den palliativa vården är att patienten ska få en värdig död. I vissa fall går förloppet fort 

och det kan göra att anhöriga inte kan delta. Vidare framkom det i studien att det är viktigt att 

en sjuksköterska vakar över patienten så att den får känna trygghet och slipper känna sig 

ensam sin sista tid i livet. Det kan bidra till att patienten får en värdig död (ibid).  

I en studie skriver Erichsen, Danielsson & Friedrichsen (2010) att ärlighet är viktigt inom den 

palliativa vården. De menar att ärlighet bygger upp relationer som skapar tillit, förtroende och 

trygghet mellan patienten och sjuksköterskan (ibid). 

Teoretisk referensram 

Enligt Socialstyrelsen (2001:6) så har sjuksköterskans omvårdnadsarbete en stor betydelse 

inom den palliativa vården och det arbetet innefattar både fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella behov (ibid). Henderson (1991) skriver att omvårdnadsarbetet är sjuksköterskans 

uppgift för att hjälpa en individ. När individen är sjuk så bör åtgärder utföras som främjar 

hälsan men som också leder till en fridfull död som är en av huvuduppgifterna inom den 

palliativa vården. För att lättare kunna förstå och hjälpa patienten i svåra situationer så 

behöver sjuksköterskan ha självkännedom, känna till sin egen kunskapsnivå och förmåga. 

Sjuksköterskan ska ge både emotionellt och praktiskt stöd till patienten, vilket kan vara både 

krävande och komplext. Henderson skriver också att vid möte med patienter ska 

sjuksköterskan lyssna på vad patienten säger och bedöma dennes behov därefter. Som 

sjuksköterska är det viktigt att lära känna både patienten och dess anhöriga för att kunna 

bygga upp en relation som kan medföra trygghet och tillit. En sådan relation behövs för att 

kunna ge en bra och effektiv omvårdnad i livets slutskede. Inom den palliativa vården ska 

patienten alltid vara i centrum och all omvårdnad som sjuksköterskan ger ska utföras med 

fokus på patienten. En viktig del i vården är att patienten själv känner sig delaktig i de beslut 

som tas. För att främja delaktigheten är det viktigt att sjuksköterskan kommunicerar med 

patienten på ett sätt som denne förstår samt att stödja patienten så att besluten som tas är 

genomtänkta för att i sin tur bidra till att patienten får ett värdigt slut. Sjuksköterskan har 

också som uppgift att hjälpa patienten att uttrycka sina önskemål och känslor, men även att 
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kunna föra patientens talan. Inom den palliativa vården kan patienten känna rädsla för att 

tappa kontakten med sina anhöriga och detta kan göra att lidandet kan öka. På samma sätt 

påverkas patientens anhöriga då de kan uppleva att inget fokus läggs på dem. Sjuksköterskans 

roll i detta är att försöka skapa ett förtroende genom att visa förståelse för båda parter 

(Henderson, 1991). 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att ge omvårdnad till 

patienter på en vårdavdelning som erbjuder palliativa vårdplatser. 

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en kvalitativ, empirisk studie med hjälp av enskilda intervjuer, för 

att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att ge omvårdnad till patienter på en 

vårdavdelning som erbjuder palliativa vårdplatser. Enligt Kristensson (2014) så har den 

kvalitativa studien fokus på intervjupersonernas berättelser från deras egna perspektiv (ibid). 

En intervju ger möjlighet att få en förståelse för deltagarna och deras upplevelser genom att 

de berättar om sin syn på olika situationer (Danielson, 2013). I denna studie användes en 

öppen intervjufråga. Enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär en öppen intervjufråga att 

frågan kan tolkas fritt av intervjupersonerna, utifrån dennes egna värderingar, upplevelser och 

önskningar (ibid). 

 

Urval 

I denna studie användes ett strategiskt urval. Billhult och Henricson (2012) menar att 

strategiskt urval innebär att välja ut personer som kan ge informationsrika beskrivningar av 

det fenomen som ska undersökas. På så sätt skapas ett underlag som då kan svara på syftet 

och forskningsfrågan (ibid). Inklusionskriteriet för deltagande i studien var att de skulle ha 

arbetat i minst ett år på en vårdavdelning som erbjuder palliativa vårdplatser. Deltagarna var 

mellan 30 till 60 år och hade arbetat minst fem år inom den palliativa vården. Intervjuerna 

genomfördes med fyra sjuksköterskor, en man och tre kvinnor, på ett sjukhus och ett 

kommunalt boende i södra Sverige. 
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Pilotstudie 

Det gjordes en pilotstudie för att kontrollera om den intervjuguide som utformats var 

tillräckligt tydlig. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är en pilotstudie en undersökning som 

görs för att förbereda för kommande intervjuer. En pilotstudie används för att testa 

intervjuguiden, men också för att kontrollera hur lång tid intervjun tar samt identifiera 

nackdelar som kan förbättras inför intervjuerna med deltagarna (ibid). Pilotstudien gjordes 

med en lärare på en högskola i södra Sverige som har erfarenhet av att ge vård till patienter 

inom den palliativa vården. Pilotstudien bestod av en öppen fråga med följdfrågor. Resultatet 

av pilotstudien blev att intervjun höll sig inom tidsramen som var planerad samt att frågan 

lämpade sig för att få svar på syftet. Efter pilotstudien gjordes inga ändringar i intervjuguiden 

då den gav ett bra resultat. Den tekniska utrustningen testades inte under pilotstudien då 

författarna inte hade tillgång till den, dock testades den innan intervjuerna påbörjades. En 

pilotstudie sågs som en viktig del av studiens genomförande för att vara förberedda inför 

intervjuerna med deltagarna som deltog i studien.  

 

Rekrytering 

Första steget för att kunna utföra studien var att få tillstånd från Etikkommittén Sydost. En 

egengranskning av projektidén gjordes och skickades tillsammans med intervjuguide, 

samtyckesblankett och informationsblad in till Etikkommittén Sydost innan studien 

påbörjades. Därefter togs det kontakt med chefssjuksköterskan som tog kontakt med de 

verksamhetschefer samt avdelningschefer på de avdelningar inom Landstinget som var 

aktuella. Sedan förmedlades avdelningschefernas kontaktuppgifter till författarna. Ett 

informationsblad skickades ut till cheferna där den övergripande forskningsplanen beskrevs 

(Bilaga 1). Cheferna tillfrågade sedan sjuksköterskor på avdelningen om intresse för 

deltagande samt delade ut informationsblad om studien till de sjuksköterskor som var 

intresserade (Bilaga 2). Efter kontakt med cheferna på avdelningarna bokades tre enskilda 

intervjuer in.  

Författarna tog själva kontakt med verksamhetschefen på det kommunala boendet. Därefter 

skickades informationsblad ut till sjuksköterskorna och sedan bokades intervju med en 

sjuksköterska. 
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Datainsamling 

Datainsamling gjordes genom enskilda intervjuer med fyra sjuksköterskor som arbetade på 

vårdavdelningar som erbjuder palliativa vårdplatser inom både landsting och kommun i södra 

Sverige.  

Innan varje intervju sattes igång skrev deltagarna under en samtyckesblankett (Bilaga 3) där 

deltagarna fick information om att deltagandet var frivilligt, att de kunde avbryta intervjun 

när som helst samt att intervjun spelades in.  

Intervjuerna utfördes i ett rum där inget ljud kunde störa så att intervjun flöt på. Identiteten av 

deltagarna behandlades konfidentiellt och detta informerades sjuksköterskorna om. Enligt 

Trost (2010) innebär konfidentiellt att ingen obehörig ska kunna ta reda på vilka deltagarna i 

studien är. Det menas också att intervjumaterialet inte kommer att föras vidare till någon 

annan än författarna, dess handledare och examinator (ibid). Därför skrevs inte deltagarnas 

namn ut i studien. 

Inför intervjuerna gjordes en intervjuguide som bestod av en öppen fråga med följdfrågor 

(Bilaga 4). Frågan som deltagarna fick svara på, besvarades med deras egna tankar och 

upplevelser om att ge omvårdnad till patienter på en vårdavdelning som erbjuder palliativa 

vårdplatser. Alla fyra intervjuer varade mellan 20 och 30 min. Intervjun spelades in med hjälp 

av en diktafon.  

Båda författarna deltog i intervjuerna genom att anteckna och ställa följdfrågor. Ingen av 

författarna hade utfört en intervjustudie tidigare och tog därför stöd av varandra. Intervjuerna 

ägde rum under fjärde och femte veckan av studien. Intervjumaterialet placerades på två 

datorer. Direkt efter intervjuerna så transkriberades materialet på två datorer ordagrant, varje 

författare transkriberade två intervjuer var. Transkriberingarna lades även över på ett USB-

minne ifall någon av datorerna skulle gå sönder. För att säkerställa att transkriberingarna var 

korrekt skrivna så lyssnades intervjumaterialet igenom en extra gång samtidigt som 

transkriberingarna lästes av författarna.  

 

Analys 

Enligt Trost (2010) ska en analys göras när intervjuer och transkriberingar är gjorda, detta för 

att kunna bearbeta och tolka den transkriberade data (ibid). Den innehållsanalys som 
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användes i den här studien inspirerades av Graneheim och Lundmans modell. Graneheim och 

Lundman (2004) förklarar att en innehållsanalys består av både manifest och latent innehåll. 

Manifest innebär att beskriva den uppenbara innebörden i en intervju. Latent innebär att tolka 

den underliggande meningen av en intervju (ibid). Studiens innehållsanalys bestod av 

manifest innehåll med latenta inslag. Enligt Kristensson (2014) är en innehållsanalys en 

analys av textens innehåll, vilket innebär att det letas skillnader och likheter i materialet som 

sedan kan skrivas samman i resultatet (ibid). Enligt Graneheim och Lundman (2004) så 

innebär meningsenheter en kombination av ord och fraser som har samma betydelse. Dessa 

meningsenheter kondenseras sedan för att få ut kärnan i meningen. När detta är gjort så kodas 

de kondenserade meningsenheterna och denna kod är en etikett som förklarar innebörden och 

skrivs med ett eller flera ord (ibid).  

Transkriberingarna lästes igenom ett flertal gånger för att sedan ta ut meningsbärande 

enheter. De meningsbärande enheterna kondenserades därefter för att få ut kärnan i 

meningen. Efter kondenseringen kodades meningsenheterna. Val av meningsenheter, 

kondensering och kodning gjordes enskilt. Först därefter satte sig författarna tillsammans och 

gick igenom materialet som dittills tagits fram. Ändringar gjordes så att materialet kunde 

svara på syftet. Sedan delades koderna in i underkategorier som i sin tur delades in i tre 

huvudkategorier (Bilaga 5). Därefter läses transkriberingarna samt det bearbetade materialet 

igenom igen för att kontrollera att huvudkategorierna stämde överens med bilden av 

intervjumaterialet.  

 

Etiskt förhållningssätt 

Innan studien påbörjades gjordes ett etiskt övervägande samt en förfrågan om etiskt tillstånd 

till Etikkommittén sydost. Enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär ett etiskt tillstånd att 

studien bedöms innan studien genomförs (ibid). För att kunna få ett tillstånd från kommittén 

måste en egengranskning av projektidén göras, denna hittas på Etikkommittén Sydost 

webbsida. En egengranskning av projektplanen gjordes och skickades tillsammans med 

intervjuguide, samtyckesblankett, informationsblad in till Etikkommittén Sydost innan 

studien påbörjades. Etikkommittén Sydost tyckte sig inte se några etiska hinder för att studien 

skulle genomföras (diarienummer EPK 334-2016) (Bilaga 6).  

 

Det finns fyra grundläggande etiska principer inom forskning. Dessa är autonomiprincipen, 
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godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen (Vetenskapsrådet, 2008). 

Denna studie följer autonomiprincipen då den enligt Vetenskapsrådet (2008) innebär att varje 

person ska ha rätt till ett självbestämmande, medbestämmande och en integritet. Studien 

följer också godhetsprincipen och principen att inte skada. Som innebär att varje person ska 

sträva efter att göra gott och att förebygga skada (ibid).  

 

Innan intervjuerna påbörjades fick samtliga deltagare information om studien och dess syfte. 

Deltagarna fick även skriva under en samtyckesblankett som innehöll information om att 

intervjuerna spelades in, att deltagandet var frivilligt, att de kunde välja att inte svara på 

någon fråga samt att de kunde avbryta deltagandet när som helst, i enlighet med 

autonomiprincipen. Deltagarna fick också muntlig information om att deras identitet 

behandlades konfidentiellt, som går i linje med godhetsprincipen samt principen att inte 

skada.  

Resultat 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att ge omvårdnad till 

patienter på en vårdavdelning som erbjuder palliativa vårdplatser. Innehållsanalysen 

resulterade i tre huvudkategorier: Att vara professionell med underkategorierna 

Kommunikation och Behov av stöd, Att befinna sig i komplexa omvårdnadssituationer och Att 

samarbeta med anhöriga (se figur 1). 

 

Figur 1. Beskrivning av kategorier och underkategorier. 
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Att vara professionell 

Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att vara professionell inom den palliativa vården 

och det innebar att hjälpa patienterna, att försöka förstå dem i deras lidande men också att 

finnas till som medmänniska. De beskrev att det var viktigt att alltid ge patienten tid även då 

det var stressigt och när det egentligen inte fanns tid. Sjuksköterskorna menade att med tiden 

fick de lära sig att det var viktigt att inte bara fokusera på de fysiska symtomen, utan istället 

se hela patienten.  

  

“Men någonstans måste man ändå försöka göra sitt bästa och hitta  

det som känns bra för stunden” - Intervju 4 

 

Deltagarna i studien menade att det var viktigt att vara bestämd i situationer då patient och 

anhöriga började vackla när det gällde olika beslut som till exempel behandlingar. De beskrev 

också att när de arbetat en längre tid med palliativ vård så var det lättare att hantera vissa 

situationer då de kände sig bättre rustade vilket medförde en större trygghet i sin profession. 

Att vara professionell kunde också innebära att sjuksköterskan inte avvaktade med smärt- 

eller ångestlindring, vilket sjuksköterskorna upplevde som viktigt inom den palliativa vården. 

Sjuksköterskorna upplevde också att de kände sig tillräckliga när de kunde hjälpa patienten 

genom till exempel smärtlindring. 

Kommunikation 

Att ha en god kommunikation i arbetslaget, med andra professioner samt med patient och 

anhöriga var en viktig del i att sjuksköterskorna upplevde att de var professionella. 

Sjuksköterskorna upplevde att det kunde brista i kommunikationen mellan olika professioner 

och avdelningar. De beskrev att brister i kommunikationen ledde till brister i vårdkedjan då 

patienterna kunde komma från andra avdelningar där personalen inte alltid haft tid att 

förklara hur situationen ser ut för patienten. Detta ledde till att sjuksköterskorna i vissa fall 

upplevde att de inte var professionella. Deltagarna i studien menade då att de såg hur sjuk 

patienten var utan att varken patient eller anhöriga var medvetna om detta. I dessa fall 

menade sjuksköterskorna att mycket av ansvaret lades på dem när det kom till att förklara för 

patienten om varför denne kommit till en palliativ vårdavdelning. Deltagarna i studien 

upplevde att kommunikation med patient och anhöriga var bland det viktigaste men också 

bland det jobbigaste när de började arbeta på en palliativ vårdavdelning. De menade att de 

kunde prata för mycket i de situationer när dem kände sig osäkra. 
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“Kommunikation var det jobbigaste i början, ibland pratar man mycket,  

till och med för mycket.” – Intervju 2 

 

Dock kände sig sjuksköterskorna säkrare på kommunikationen efter att ha arbetat en längre 

tid inom palliativ vård. Då visste de hur de skulle prata på ett bra sätt med både patienten och 

de anhöriga. 

Behov av stöd 

Inom den palliativa vården fanns det ett behov av stöd då sjuksköterskorna upplevde arbetet 

som tärande. Deltagarna menade att för att kunna vara professionell så borde det funnits ett 

bra teamarbete som innebar att de gav stöd åt varandra. Sjuksköterskorna upplevde att de 

kunde finna stort stöd hos sina kollegor, då de kunde prata med varandra om jobbiga 

situationer som uppstått på avdelningen. Sjuksköterskorna menade att de kunde prata och ge 

stöd åt varandra i olika situationer som till exempel då en patient avlidit. Dock fanns det 

ingen kurator som sjuksköterskorna kunde prata med men däremot fanns det en sjukhuspräst 

som var tillgänglig och kunde fungera som stöd åt personalen. 

Att befinna sig i komplexa omvårdnadssituationer 

Sjuksköterskorna upplevde det som väldigt komplext att arbeta med palliativ vård, då de 

menade att de vårdade patienten men också hela dennes familj. De upplevde att det var svårt 

att vara ny på en avdelning som erbjuder palliativa vårdplatser då det kunde vara 

känslomässigt krävande vilket i sin tur kunde leda till att sjuksköterskorna distanserade sig. 

Deltagarna upplevde dock att det blev lättare med tiden att hantera situationer som kunde 

vara känslomässigt krävande, och detta ledde till att de inte längre distanserade sig. De 

menade att de lärde sig att vara lyhörda och att lyssna på sig själva samt sina egna känslor. 

 

“På veckoronden så spelade vi en vacker melodi och sen läste vi upp alla 

som dött underåret och hade en tyst stund och det kändes bra att  

lägga det bakom sig.” – Intervju 3. 

 

Sjuksköterskorna menade att man skulle ha i åtanke att det kunde vara psykiskt påfrestande 

att arbeta med palliativ vård då man bar med sig mycket intryck och det innebar att känslorna 

kunde svänga snabbt. Till exempel att det var glädjande och givande att komma nära 

patienten när denne levde men att det blev svårare när patienten sedan avled. 

Sjuksköterskorna menade att när känslorna skiftade så snabbt så kunde det vara psykiskt 
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påfrestande. Men för att gå vidare upplevde sjuksköterskorna att det var viktigt att få en stund 

varje vecka att tänka på de som avlidit och därmed få en chans att gå vidare. 

Sjuksköterskorna upplevde också att arbetet kunde vara fysiskt tungt och påfrestande då 

patienterna oftast inte klarade sig själva.  

 

Att arbeta inom den palliativa vården upplevde sjuksköterskorna som känslomässigt krävande 

då patienten kunde ställa frågor, som till exempel “varför drabbades jag?”. Dessa frågor 

kunde upplevas som svåra att svara på och det kunde även leda till etiska dilemman. 

Deltagarna upplevde att arbetet var givande när patienterna upplevde en ljusglimt trots deras 

svåra livssituation. Dock blev det fruktansvärda stunder när lidandet tog över eller när 

patienten kände en stor sorg och då upplevde sjuksköterskorna att det var svårt att känna sig 

till någon nytta för patienten.  

 

Något som sjuksköterskorna upplevde som särskilt svårt var att vårda patienter i deras egen 

ålder eller patienter som var yngre.  

 

“Det är svårt att vårda patienter i ens egen ålder,  

det blir som en spegling.” – Intervju 4 

 

Sjuksköterskorna upplevde att de kunde se sig själva eller sina anhöriga i patienten. 

Deltagarna menade att arbetet blev mer intensivt när de vårdade yngre patienter. Detta på 

grund av fler anhöriga som var mer aktiva med många frågor. 

Att samarbeta med anhöriga 

Deltagarna i studien upplevde samarbetet med anhöriga som väldigt givande då de fick 

mycket tacksamhet från anhöriga. De nämnde att det kändes väldigt bra när anhöriga tackade 

för det jobb som gjorts. De upplevde också att anhöriga var väldigt tacksamma att 

sjuksköterskorna fanns där när anhöriga behövde det som mest. 

 

“Anhöriga tar mycket. Men samtidigt, och det är jätteviktigt,   

de hjälper ju till med mycket.” – Intervju 1 

 

Sjuksköterskorna upplevde att anhöriga tog mycket resurser, att de i vissa fall tog mer 

resurser än vad patienten gjorde. Men de anhöriga hjälpte till med mycket som underlättade 

för sjuksköterskan som till exempel att de satt vak. 
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Studiens resultat visade också att sjuksköterskorna upplevde att anhöriga inte alltid förstod 

hur situationen faktiskt såg ut. De menade att de anhöriga kunde börja prata om träning och 

rehabilitering även fast detta inte var aktuellt då patienten fick palliativ omvårdnad. I vissa 

fall upplevde sjuksköterskorna att anhöriga hindrade patienten från att göra saker som denne 

egentligen kunde klara av själv. Sjuksköterskan menade att de anhöriga istället borde stödja 

patienten till att göra dessa saker själv. Medan i andra fall upplevde sjuksköterskorna att 

anhöriga inte riktigt förstod hur sjuk patienten var och kunde då undra varför patienten var 

sängliggande.  

 

“Viktigt att man respekterar deras viljor och att man inte bara kommer 

in som en institution som tar över.” – Intervju 4 

 

Deltagarna i studien beskrev att det var viktigt att ha ett öppet och tillåtande klimat för de 

anhöriga. Sjuksköterskorna menade att det var viktigt att hela tiden ha en dialog med patient 

och anhöriga, men de beskrev också att de upplevde det som jobbigt och svårt att föra en 

dialog med barn när det gäller svåra situationer. Men trots det så upplevde sjuksköterskorna 

att de försökte finnas med, prata, lyssna och lugna både patient och anhöriga. 

Sjuksköterskorna menade också att det var givande att arbeta med anhöriga och kunna ge 

dem det stöd som de behövde. De upplevde även att det var viktigt att alltid ha ett öppet och 

tillåtande klimat för de anhöriga. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Danielsson (2012) skriver för att få information som svarar på ett syfte som innebär att 

beskriva eller förstå ett fenomen är det lämpligast att använda en empirisk kvalitativ metod 

som innehåller intervjuer (ibid). Studiens metod valdes eftersom artikelsökningar i Cinahl 

visade att information om valt ämne var otillräckligt för en litteraturstudie. Kristensson 

(2014) menar att en litteraturstudie baseras på vetenskapliga studier. En enkätstudie hade 

emellertid inte heller svarat till studiens syfte då den metoden är vanligast att använda vid 

kvantitativa studier (ibid). Då fokus var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ge 

omvårdnad till patienter på en vårdavdelning som erbjuder palliativa vårdplatser så var det 
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lämpligast att göra en kvalitativ, empirisk studie.  

 

Kristensson (2014) skriver att om tiden i en studie är begränsad så är det viktigt att ta hänsyn 

till det genom att inte välja ut för många deltagare (ibid). Tiden i denna studie var begränsad, 

därför valdes endast fyra deltagare ut. Det var tre kvinnor och en man i åldrarna 30 till 60 år 

som deltog i denna studie och varken åldersskillnad eller könsskillnad påverkade resultatet på 

något vis. Strategiskt urval användes för att få ett så informationsrikt material som möjligt 

som sedan kunde svara på syftet. Inklusionskriterierna för studien var att deltagarna ska ha 

arbetat minst ett år på en vårdavdelning som erbjuder palliativa vårdplatser. Dessa 

inklusionskriterier angavs då sjuksköterskor som arbetat mindre än ett år på en vårdavdelning 

som erbjuder palliativa vårdplatser inte ansågs tillföra tillräckligt med kunskap till studien. 

 

En pilotstudie gjordes två veckor innan den första intervjun för att se om den valda 

intervjuguiden fungerade för att få relevant information till studien. Intervjuguiden samt 

tidsplanen höll och därmed gjordes inga ändringar inför intervjuerna. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) är det bra att göra en pilotstudie för att testa undersökningsinstrumentet, 

intervjuguiden samt tidsplanen innan studien görs med deltagarna (ibid).  

 

Intervjuerna genomfördes under vecka fyra och fem. En intervjuguide gjordes som innehöll 

en öppen fråga med flera följdfrågor, denna lämnades inte ut till deltagarna i förväg då 

författarna inte ville att deltagarna skulle ha förberett några svar utan istället berätta fritt om 

sina upplevelser. Tiden som var planerad för intervjuerna kändes tillräcklig då deltagarna fick 

chansen att prata fritt tills det inte fanns mycket mer att berätta. Den data som deltagarna gav 

uppfattades av författarna vara tillräcklig för att kunna göra en innehållsanalys. Enligt 

Danielsson (2012) innebär en intervju att författarna ställer öppna frågor och kan anpassa sig 

efter vad deltagaren säger. Om frågorna skulle vara för detaljerade skulle detta kunna förstöra 

interaktionen i intervjun genom att författarna är styrda av sin intervjuguide (ibid). Detta 

ansågs passa bäst för att få så mycket material som möjligt. På grund av att studien skedde 

under en begränsad tid så ansågs antalet deltagare vara tillräckligt för att få svar på syftet. Om 

studien inte skett under en begränsad tid skulle det funnits möjlighet att ha fler deltagare 

vilket då skulle kunna ha en påverkan på resultatet.  

 

Samtliga intervjuer spelades in och placerades sedan på två olika datorer. Transkriberingarna 

skedde enskilt och dessa användes sedan för att kunna genomföra en innehållsanalys. 
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Transkriberingarna placerades på två datorer samt på ett USB-minne. Att lagra informationen 

på ett USB-minne gav en säkerhet ifall någon av datorerna skulle gå sönder. Transkribering, 

val av meningsenheter, kondensering samt kodning delades upp mellan författarna. 

Uunderkategorisering samt huvudkategorisering skedde tillsammans för att kunna diskutera 

och säkerställa att författarna hade samma bild av intervjuerna. Graneheim och Lundmans 

modell ansågs passa bäst för att analysera och få fram kärnan i intervjumaterialet som sedan 

kunde svara på syftet. Studien hade en manifest ansats men med latenta inslag. Detta för att 

författarna har tagit fram huvudkategorier och underkategorier genom tolkning av analysen 

av texten.  

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnad till patienter 

på en vårdavdelning som erbjuder palliativa vårdplatser. Resultatet i studien baserades på tre 

huvudkategorier: Att vara professionell, som också resulterade i två underkategorier 

Kommunikation och Behov av stöd, Att befinna sig i komplexa omvårdnadssituationer och Att 

samarbeta med anhöriga.  

 

Resultatet av intervjuerna visade att samtliga sjuksköterskor upplevde att arbetet inom den 

palliativa vården var komplext. I studien framkom det att sjuksköterskorna upplevde arbetet 

som känslomässigt krävande och att det var viktigt att vara lyhörd samt att lyssna på sig själv. 

De upplevde att de fick med sig intryck från både bra och dåliga situationer. Det kunde också 

vara känslomässigt krävande då patienten ställde många frågor som var svåra att besvara, till 

exempel “Varför drabbas jag?”. Sjuksköterskorna menade att det blev lättare med tiden att 

hantera situationer som kunde upplevas som känslomässigt krävande. Henderson (1991) 

understryker att omvårdnadsarbetet kan vara krävande då sjuksköterskans uppgifter är att ge 

både emotionellt och praktiskt stöd till patienten. Det kan även vara komplext då 

sjuksköterskan behöver kunna förstå och hjälpa patienten i svåra situationer (ibid). Liknande 

resultat har framkommit i en studie av Wallerstedt och Andershed (2007) som menar att 

patienter med en palliativ diagnos kräver ett stort engagemang och det innefattar både 

positiva och negativa aspekter. De nämner också att vårdandet av dessa patienter kan 

framkalla många olika känslor som till exempel otillräcklighet, frustration och sorg. Dessa 

känslor kan i sin tur bidra till svårigheter att släppa patienten då den avlider (ibid). Georges, 

Grypdonck och Dierckx De Casterle (2002) instämmer att det är viktigt som sjuksköterska 

inom den palliativa vården att kunna hantera de känslor och den stress de utsätts för. Om 
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sjuksköterskorna inte kan hantera dessa känslor eller den stress som uppkommer utan att de 

istället distanserar sig för att undvika svåra känslor så kan det leda till utbrändhet. För att 

undvika risken att bli utbränd så är det viktigt att inte hålla inne sina känslor. Istället kan 

sjuksköterskorna försöka acceptera de svåra och känslomässiga situationerna genom att se 

dem som en del av sin verklighet och inte försöka undvika dem (ibid). En annan studie kom 

också fram till att arbetet med palliativ vård blev lättare med mer arbetserfarenhet och fler 

möten med svårt sjuka patienter. I studien framkom det även att personliga erfarenheter med 

döden kunde bidra till sjuksköterskans förmåga att känna empati och medkänsla (Nordgren & 

Olsson, 2003).  

 

Studiens resultat visade också att sjuksköterskorna upplevde att det kunde brista i vårdkedjan 

på grund av brist i kommunikationen. Ett exempel var när patienter kom från andra 

avdelningar där personalen inte alltid haft tid att förklara för patienten och dess anhöriga om 

hur situationen såg ut. Socialstyrelsen (2013) nämner att kommunikation och relation är 

viktigt inom den palliativa vården. De skriver att det bör finnas en bra kommunikation och 

relation inom arbetslaget men också mellan patient, anhörig och sjuksköterska (ibid). 

Wallerstedt & Andershed (2007) har kommit fram till att en stor del inom den palliativa 

vården handlar om samarbete med andra professioner. Detta samarbete ses som en 

förutsättning för att uppnå målet om en god omvårdnad (ibid). Cipolletta & Oprandi (2014) 

understryker att bristande samarbete inom hälso- och sjukvården kan leda till en otydlig och 

ibland motsägelsefull kommunikation. Vidare skriver de att dålig kommunikation kan ge 

patienten orealistiska förväntningar (ibid). Henderson (1991) skriver att inom den palliativa 

vården är det viktigt att låta patienten vara i centrum. Sjuksköterskans uppgifter är att lyssna 

på vad patienten har att säga och bedöma dennes behov därefter (ibid).  

 

Resultatet visade även att sjuksköterskorna upplevde att kommunikation med patient och 

anhöriga var viktig men också att det var bland det svåraste då de började arbeta på en 

vårdavdelning som erbjuder palliativa vårdplatser. De kände sig dock säkrare på 

kommunikationen när de arbetat en längre tid. Moir, Roberts, Martz, Perry och Tivis (2015) 

instämmer när det gäller att sjuksköterskor med mindre erfarenhet tycker att det är jobbigt att 

kommunicera med patienter och anhöriga inom den palliativa vården. De menar att 

sjuksköterskor som arbetar inom denna vårdform behöver mer kompetens och färdigheter när 

det gäller kommunikation med patienter och deras anhöriga. God kommunikation kan göra 

övergången mellan kurativ och palliativ vård enklare. Författarna i studien menar att det 
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krävs utbildning för de mindre erfarna sjuksköterskorna för att öka kompetensnivån som kan 

bidra till ett bättre omvårdnadsarbete (ibid). Henderson (1991) understryker att en god 

kommunikation är viktig och att det kan bidra med att patienten känner sig delaktig i 

vårdprocessen. För sjuksköterskan är det viktigt att kommunicera med patienten på ett sätt 

som denne förstår men också att stödja patienten så att de beslut som ska tas är genomtänkta 

för att bidra till att patienten får ett värdigt slut (ibid). Erichsen, Danielsson och Friedrichsen 

(2010) skriver i sin studie att det är viktigt att alltid ge konkret information och inte linda in 

det som ska sägas. De menar att kommunikation är grunden för en god vård och det hjälper 

även till att bygga upp relationer med tillit, förtroende och trygghet (ibid).  

 

Sjuksköterskorna i studien upplevde att en av de viktigaste delarna när det gällde omvårdnad 

inom den palliativa vården var att samarbeta med anhöriga. De upplevde denna del av arbetet 

som väldigt givande då de kände mycket tacksamhet från anhöriga. Sjuksköterskorna kunde 

känna att anhöriga tog mycket resurser men att dem däremot också kunde underlätta samt 

hjälpa till mycket. Dock upplevde deltagarna att anhöriga inte alltid var införstådda i 

situationen, därför var det viktigt att föra en öppen dialog med dem. Henderson (1991) 

understryker att en viktig del inom den palliativa vården handlar om att lära känna patientens 

anhöriga för att kunna bygga upp en relation som kan medföra trygghet och tillit. När 

patientens lidande ökar så kan anhöriga uppleva att inget fokus ligger på dem, 

sjuksköterskans roll är då att ha en förståelse för båda parter. I dessa fall kan sjuksköterskan 

försöka skapa ett förtroende genom att visa förståelse (ibid). Erichsen, Danielsson och 

Friedrichsen (2010) kom däremot fram till att det var viktigt att lyssna på både patienten och 

dess anhörigas önskemål. Men också att respektera om dem inte ville diskutera den aktuella 

vårdsituationen (ibid).  

 

Slutsats 

Syftet i studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att ge omvårdnad till patienter 

på en vårdavdelning som erbjuder palliativa vårdplatser. Sjuksköterskorna i studien upplevde 

arbetet med att ge omvårdnad inom den palliativa vården som komplext då det kunde vara 

känslomässigt krävande. Dock upplevde sjuksköterskorna att det blev lättare med tiden att 

hantera situationer som de kunde uppleva som just känslomässigt krävande. Det framkom 

även att om sjuksköterskorna inte kunde hantera dessa känslor eller den stressen de blir 
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utsatta för så kunde detta istället leda till att de distanserar sig för att på så sätt hantera svåra 

känslor. Studiens resultat visade även att sjuksköterskorna upplevde att det kunde brista i 

vårdkedjan på grund av brist i kommunikationen mellan de olika professionerna. Deltagarna i 

studien upplevde att kommunikation med patient och anhöriga var det svåraste då de började 

arbeta på en vårdavdelning som erbjuder palliativa vårdplatser, men att de med tiden kände 

sig säkrare på att kommunicera. De upplevde också att en viktig del när det gäller omvårdnad 

inom den palliativa vården var att samarbeta med anhöriga. Detta upplevdes som givande då 

de kände mycket tacksamhet från anhöriga. Denna studie skulle kunna bidra med kunskap 

som kan användas för att identifiera behov hos sjuksköterskor som arbetar med palliativ vård. 

Det framkommer tydligt i studien att sjuksköterskor inom den palliativa vården behöver ett 

behov av stöd för att klara av arbetsuppgifterna och omvårdnadsarbetet. Det finns ytterligare 

behov av kunskap då det finns få studier som tar upp sjuksköterskans upplevelser av att ge 

omvårdnad på en vårdavdelning som erbjuder palliativa vårdplatser.  
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referenshantering. Malin Z. har haft huvudansvaret för teoretisk referensram, pilotstudie, 

etiskt övervägande, studiens layout samt bilagor. Dock har båda författarna haft insyn och 
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Bilaga 1 Informationsblad Verksamhetschef 

 
 
Blekinge Tekniska Högskola 

Institutionen för hälsa 

Sjuksköterskeprogrammet 

 

Till verksamhetschefen för den palliativa enheten i Landstinget Blekinge 

– Förfrågan om godkännande av att genomföra studie 

 

Vi är två studenter som går termin fem på sjuksköterskeutbildningen på Blekinge Tekniska 

Högskola i Karlskrona. Studien är vårt examensarbete och ska publiceras i slutet av maj.  

Studien syftar till att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnad till patienter 

på en vårdavdelning som erbjuder palliativa vårdplatser.   
 

Studien är en intervjustudie och vi hoppas kunna rekrytera fyra till sex sjuksköterskor från 

avdelningen. Intervjuerna kommer att ske enskilt och de tar cirka 30 minuter, intervjun ska 

också spelas in för att ingen information ska gå förlorad. Deltagandet är frivilligt. 

Sjuksköterskorna har full rätt att välja att inte svara på någon fråga eller att avbryta intervjun 

när som helst utan att behöva motivera varför. Namn och svar kommer att hanteras 

konfidentiellt så att ingen obehörig kan ta del av det. Det är endast vi och vår handledare som 

har tillgång till materialet.  
 

Får vi ett godkännande att kontakta sjuksköterskorna på avdelningen vill vi gärna besöka 

avdelningen och informera sjuksköterskorna om vår studie och undersöka om någon är 

intresserad att delta i studien.  
 

Om Du godkänner att dessa intervjuer får genomföras ber vi Dig återkomma med ett 

medgivande via E-post.   

 

Karlskrona 2016-02-11 

 

Sandra Ohlsson  Malin Zöögling 

Tel. 0709-101323  Tel. 0766-120032 

saol14@student.bth.se  mazo14@student.bth.se 

 

Handledare: Ann-Charlotte Holmgren 

Tel. 0455-385474 

Mail: ann-charlotte.holmgren@bth.se  
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Bilaga 2 Informationsblad deltagare 

 

 
 
Blekinge Tekniska Högskola 

Institutionen för hälsa 

Sjuksköterskeprogrammet 

 

Till sjuksköterskor för den palliativa enheten i Landstinget Blekinge 

– Förfrågan om medverkan i en studie 

 

Vi är två studenter som går termin fem på sjuksköterskeutbildningen på Blekinge Tekniska 

Högskola i Karlskrona. Studien är vårt examensarbete och ska publiceras i slutet av maj. 

Arbetet görs under handledning. 

Studien syftar till att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnad till patienter 

på en vårdavdelning som erbjuder palliativa vårdplatser.   

 

Studien är en intervjustudie och vi hoppas kunna rekrytera fyra till sex sjuksköterskor från 

avdelningen. Intervjuerna kommer ske enskilt och tar cirka 30 minuter, intervjun ska också 

spelas in för att ingen information ska gå förlorad. Deltagandet är frivilligt. Du har full rätt att 

välja att inte svara på någon fråga eller att avbryta intervjun när som helst utan att behöva 

motivera varför. Namn och svar kommer att hanteras konfidentiellt så att ingen obehörig kan 

ta del av det. Det är endast vi och vår handledare som har tillgång till materialet.  

 

Vi kommer att besöka Din avdelning för att informera om studien, svara på eventuella frågor 

samt få besked om Du vill medverka i vår studie. 

 

Karlskrona 2016-02-11 

 

Sandra Ohlsson  Malin Zöögling 

Tel. 0709-101323  Tel. 0766-120032 

saol14@student.bth.se  mazo14@student.bth.se 

 

Handledare: Ann-Charlotte Holmgren 

Tel. 0455-385474 

Mail: ann-charlotte.holmgren@bth.se 



 

27 

 

Bilaga 3 Samtyckesblankett 

 

Blekinge Tekniska Högskola 

Institutionen för hälsa 

Sjuksköterskeprogrammet 

 

Samtyckesblankett 

 

Jag har fått information om studien både muntligt och skriftligt. Jag har fått information om 

att de enskilda intervjuerna kommer att spelas in och sparas tills arbetet är slutfört. Jag har 

också fått information om att deltagandet är frivilligt, att jag kan välja att inte svara på någon 

fråga samt att jag kan när som helst och utan närmare förklaring avbryta deltagandet. 

 

 

Jag samtycker till att delta i denna studie. 

 

 

………………………………………………………………………. 

Deltagares underskrift 

 

………………………………………………………………………. 

Namnförtydligande 
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Bilaga 4 Intervjuguide 

 

Blekinge Tekniska Högskola 

Institutionen för hälsa 

Sjuksköterskeprogrammet 

 

Intervjufrågor examensarbete 
 Hur upplever du att det är att vårda patienter i livets slutskede? 

 

För att få tillräckligt med information så kan följdfrågor ställas som t.ex.  
 Varför kände du så? 

 Hur kände du då? 

 Kan du utveckla det där? 

 Ge exempel på en sådan situation?  

 Förstår jag dig rätt när jag säger såhär?  
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Bilaga 5 Exempel på analysförfarande 

Meningsenhet Kondensering Kod Underrubrik Huvudkategori 

Sen är det ju 

fruktansvärda 

stunder när 

lidandet är på 

alla plan. Då 

tycker jag att det 

är svårt att 

känna mig till 

någon nytta. 

Svårt att känna 

mig till nytta 

när patienten 

lider. 

Svårt att 

känna sig 

till nytta. 

Känner sig 

otillräcklig. 

Att befinna sig i 

komplexa 

omvårdnadssituationer. 

Jobbigt är ju 

också när man 

måste prata med 

barn, det kan 

man uppleva att 

det är jobbigt att 

ta detta med 

barnen. 

Upplever att 

det är jobbigt 

att prata med 

barnen. 

Jobbigt 

med 

kommunik

ation. 

Kommunikati

on. 

Att samarbeta med 

anhöriga. 

Det svåraste är 

att ibland när vi 

ser att det brustit 

i vårdkedjan. 

För vi ser ju att 

den här 

människan 

kanske inte har 

så lång tid kvar 

och det är inte 

dom riktigt 

medvetna om, 

varken den som 

är drabbad eller 

anhöriga. 

Det är svårt 

när det brustit i 

vårdkedjan och 

patient och 

anhöriga inte 

är medvetna 

om att det inte 

är lång tid 

kvar. 

Brustit i 

vårdkedjan. 

Kommunikati

on och behov 

av stöd. 

Strävan efter att vara 

professionell. 

Jag kan säga att 

när jag började 

arbeta på en 

palliativ enhet 

så var det svårt. 

När jag 

började arbeta 

med palliativ 

vård så var det 

svårt. 

Svårt som 

ny. 

Oerfarenhet. Att befinna sig i 

komplexa 

omvårdnadssituationer. 

Men det kan 

också vara 

känslomässigt 

krävande då 

man kan få olika 

frågor som t.ex. 

"varför jag?". 

Det kan vara 

känslomässigt 

krävande när 

patienten 

ställer vissa 

frågor. 

Känslomäs

sigt 

krävande. 

Känslomässig

t. 

Att befinna sig i 

komplexa 

omvårdnadssituationer. 

Känner man 

någon dag att 

man inte klarar 

Klarar man 

inte av att 

vårda en 

Möjlighet 

att prata 

Behov av 

kommunikatio

n. 

Strävan efter att vara 

professionell. 
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av att vårda en 

speciell patient 

så finns det 

möjlighet att 

prata med 

kollegor. 

speciell patient 

så finns det 

möjlighet att 

prata med 

kollegor. 

med 

kollegor. 
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Bilaga 6 Råd från Etikkommittén Sydost 

  
  

  

Projektansvariga  Handledare Ann-Charlotte Holmgren  

Malin Zöögling  

Sandra Ohlsson     Institutionen för hälsa  

Sjuksköterskeprogrammet    Blekinge Tekniska Högskola  

Blekinge Tekniska Högskola      

    

Rådgivande yttrande över projektet ”Sjuksköterskans upplevelser av att ge vård 
till patienter inom den palliativa vården” (dnr. EPK 334-2016)  
  
Etikkommittén Sydost har tagit del av den planerade studien vid Blekinge Tekniska 

Högskola. Kommittén ser inga etiska hinder för att genomföra studien och ansökan bedöms 

väl skriven.  

  

Följande bör dock beaktas:  

  

- Reflektion bör göras kring rekryteringen av deltagare, då beskrivningen är lite otydlig. 

Om metoden är att gå till olika avdelningar/enheter och informera muntligt om studien 

och ta emot anmälningar kan det bli svårt att upprätthålla anonymiteten.  

- I brevet till sjuksköterskorna nämns att bara studenterna själva och handledaren har 

tillgång till materialet. Här bör även examinator läggas till.  

- I alla brev finns en otydlighet om intervjuerna är tilltänkta att göras på arbetsplatsen 

och under arbetstid. Detta kan chefer gärna vill veta innan de ger sitt godkännande.  

- I ansökan står inte hur länge materialet ska förvaras, och detta bör förtydligas.  

- Under punkt 17 beskrivs att integriteten skyddas genom att deltagarna förblir anonyma. 

Det är tveksamt om anonymitet kan utlovas och ett alternativ är istället att använda 

begreppet konfidentialitet.  

- Studentmailadress bör användas istället för privat mejladress.  

  

Lycka till med studien.  
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