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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Hjärtsvikt är en folksjukdom som förekommer i slutet av livet vid de 

allra flesta hjärtsjukdomarna. Symtom som andnöd skapar ångest och lidande för 

patienten vilket ställer krav på sjuksköterskan att hitta lindrande 

omvårdnadsåtgärder. Som teoretisk referensram valdes Kari Martinsens 

omvårdnadsteori som inriktar sig på de svagaste med stort behov av omsorg och 

hjälp med omvårdnad. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av god 

omvårdnad till patienter med hjärtsvikt i sent palliativt skede.   Metod: Studien 

genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med fenomenografisk 

forskningsmetod.  Resultat: Sjuksköterskors uppfattningar om god omvårdnad är 

att lindra symtom med hjälp av läkemedel, genom att utföra omvårdnadshandlingar 

samt att ge omsorg genom mänsklig närvaro. Information till och från patienten och 

anhöriga var viktigt för en god vård. Sjuksköterskor visade en vilja att ge den bästa 

vården och arbeta tillsammans i team med en helhetssyn för patienten. Hinder för 

den goda omvårdnaden var brist på mänsklig närvaro, tid och kunskap hos 

omvårdnadspersonal om sjukdomens symtom. Slutsats: En organisation som gör 

det möjligt för sjuksköterskan att vara mer närvarande hos patienten lindrar symtom 

och ger ett mindre lidande. Utbildning av dem som utför omvårdnad ger kunskap 

och en större förståelse för patienten. 

 

Nyckelord: Hjärtsvikt, omvårdnad, palliativ vård, uppfattning 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Abstract  

 

Background: Heart failure is a common disease that occurs at the end of life in most 

heart diseases. Symptoms such as shortness of breath create anxiety and suffering 

for the patient, which requires the nurse to find relieving nursing actions. The 

theoretical framework was the nursing theory of Kari Martinsen that focus on the 

weakest with a great need of care and help with nursing. Purpose: To describe 

nurses' perceptions of good care to patients with heart failure in late palliative stages. 

Method: The study was conducted as a qualitative interview study with 

phenomenographic research method. Result: Nurses' beliefs about good nursing are 

to alleviate symptoms with the help of drugs, to perform nursing actions and to 

provide care through human presence. Information to and from the patient and 

relatives was important for good care. Nurses showed a willingness to provide the 

best care and work together in teams with a holistic view of the patient. Obstacles 

to the good nursing care were lack of human presence, time and knowledge of 

nursing staff about the symptoms of the disease. Conclusion: An organization that 

allows the nurse to be more present at the patient relieves symptoms and gives less 

suffering. Education of those who perform nursing provides knowledge and a 

greater understanding of the patient. 
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Introduktion 
 

Kardiovaskulära sjukdomar, däribland hjärtsvikt är idag en av våra folksjukdomar och 

hjärtsvikt förekommer i slutet av livet vid de allra flesta hjärtsjukdomarna (Marques, Oliveira 

Soares, Julia Guimar, Amorim, & S O, 2017; RiksSvikt, 2016). Tidigare forskning visar att det 

finns ouppfyllda behov hos patienter som lider av hjärtsvikt i palliativt skede (Kavalieratos et 

al., 2017).  För att skapa trygghet hos patienten är det är viktigt att omvårdnadspersonal har en 

bred kompetens om hur såväl fysiska som psykiska symtom kan lindras. Patientens autonomi 

och livskvalitet påverkas ofta och försämras på grund av de allvarliga fysiska begränsningar 

som hjärtsvikt medför (Marques et al., 2017).  

 

 

Bakgrund  
 
Hjärtsvikt 
 

Hjärtsvikt innebär nedsatt hjärtmuskelfunktion som oftast är orsakad av en kranskärlssjukdom 

(Socialstyrelsen, 2015). Vid hjärtsvikt är hjärtats pumpförmåga nedsatt och hjärtat orkar inte 

pumpa den mängd blod som behövs för att kroppens delar skall få tillräckligt med syre. Detta 

kan leda till att det samlas vätska i lungor samt i andra delar av kroppen. Vanliga orsaker till 

hjärtsvikt är bland annat kärlkramp, hjärtinfarkt, högt blodtryck, hjärtmuskelsjukdom eller hög 

alkoholkonsumtion. Hjärtsvikt kräver ofta livslång behandling och prognosen baseras på graden 

av hjärtsvikt, ålder och övriga sjukdomar (Bader et al., 2018; Cavalcanti & Pereira, 2014; 

Kaasalainen, 2013; Marques et al., 2017; Socialstyrelsen, 2015).  

I Sverige finns ett Nationellt kvalitetsregister för hjärtsvikt – RiksSvikt som startade 2003, 

syftet med registret är att kvalitetssäkra vården för patienter med hjärtsvikt med målet att skapa 

verktyg för bästa, möjliga, likvärdiga vård för patienter med hjärtsvikt. Ca 200 000 människor 

i Sverige beräknas ha hjärtsvikt, därför räknas hjärtsvikt som en av landets folksjukdomar 

(RiksSvikt, 2016). 
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Symtom vid hjärtsvikt 
 

Symtomen vid hjärtsvikt kan komma smygande eller akut. Vanliga symtom är trötthet, 

andfåddhet, andnöd, hjärtklappning, bröstsmärta, hosta, nedsatt cirkulation, nedsatt fysisk 

rörlighet, dyspne och perifera ödem. Diagnosen kan i vissa fall vara svår att ställa då symtomen 

också är vanliga vid andra sjukdomstillstånd, (Bader et al., 2018; Socialstyrelsen, 2015; 

Cavalcanti & Pereira, 2014; Kaasalainen, 2013). Hjärtsvikt delas in i fyra olika svårighetsgrader 

enligt New York Heart Association (NYHA). NYHA 1 innebär hjärtsvikt utan symtom. Vid 

NYHA 2 är arbetsförmågan nedsatt och NYHA 3 innebär att funktionstillstånd är nedsatt trots 

medicinering, sista stadiet NYHA 4, är svår hjärtsvikt med trötthet och andfåddhet redan i vila. 

Då är funktionstillståndet så påverkat trots medicinering att patienten oftast är sängliggande 

(Socialstyrelsen, 2015).    

 
 

Omvårdnadsbehov vid hjärtsvikt i palliativt skede och sjuksköterskans ansvar 

 

De fysiska begränsningarna hos en patient med hjärtsvikt orsakas av hur uttalade symtomen är 

med bland annat ödem, dyspne, ångest, rädsla och sorg. Livskvaliteten består av patientens 

uppfattningar om sitt liv med tanke på dennes tankar och värderingar, behov och förväntningar. 

Det sociala välbefinnandet påverkas av miljön, närstående och omvårdnadspersonalens 

bemötande och omvårdnadsåtgärder (Marques et al., 2017). Patienter med hjärtsvikt i ett 

palliativt skede har oftast flera vårdbehov exempelvis symtomlindring, behov av att samtala 

och psykosociala behov (Ivany & While, 2013). Patienter med svår hjärtsvikt kan känna 

osäkerhet kring sina symtom och sin prognos. Hälso- och sjukvårdspersonalen bör fokusera på, 

för patienten, relevanta omvårdnadsåtgärder för att stärka patientens förmågor att hantera sitt 

tillstånd (Hopp, Thornton & Martin, 2010). Att kunna förstå patienters uppfattningar om 

vårdens kvalitet är ett viktigt steg när det gäller att förbättra vårdkvaliteten. Information om 

uppfattningar kan därmed leda till att sjuksköterskor får en ökad medvetenhet om 

symtombedömning och symtomlindring till patienter med svår hjärtsvikt (Phipatanapanit, 

Pongthavornkamol, Wattakitkrileart, Viwatwongkasem, & Vathesatogkit, 2019). I 

sjuksköterskans ansvarsområde ingår att lära kontinuerligt för att bibehålla sin yrkeskompetens, 

tillämpa riktlinjer samt upprätthålla värdegrunden i omvårdnad. Sjuksköterskan skall ha 

empatiska förmågor samt identifiera den enskilde patientens problematik (Edberg, 2013; 

Socialstyrelsen, 2016).  



 

7 

 

 

Omgivningsfaktorer som påverkar patientens upplevelser vid hjärtsvikt 
 
Patienter upplever en begränsning i förståelsen från omgivningen kring hjärtsvikt samt 

begränsade kunskaper om sjukdomen och symtomlindring (Kaasalainen, 2013). Hjärtsvikt 

påverkar patienten till stor del, exempelvis genom att uppleva känslor av att inte känna kontroll 

över sig själv och sitt liv samt rädslor för att ytterligare försämras. Enligt Söderberg, Karlsson 

och Löfvenmark, (2015) framkom tre kategorier utifrån patienters upplevelser av hjärtsvikt, att 

få vård i hemmet, det sociala nätverket samt yttre och inre resurser. Att få vård i hemmet, ha 

tillgång till telefonkontakt dygnet runt och inte behöva uppsöka sjukhus medförde trygghet för 

patienter. Omvårdnadspersonal hade stor betydelse för patienterna och professionella team med 

bred kompetens skapade trygghet. Partners och äktenskapets betydelse beskrevs som att både 

kunna skapa otrygghet och trygghet för patienten. Otrygghet framkom genom att döden ska 

skilja dem åt och trygghet genom att ge stöd åt varandra (Söderberg, Karlsson & Löfvenmark, 

2015). 

 

Palliativ vård 
 

Palliativ vård är vård som lindrar lidande och har som mål att bibehålla livskvaliteten för de 

som lever med allvarliga obotliga sjukdomar samt stödja patienter och dess närstående 

(Kavalieratos et al., 2017; O`Neill & Kazer, 2014). Palliativ vård skall utgå från de fyra 

hörnstenarna multiprofessionellt samarbete, symtomlindring, relation och kommunikation samt 

närståendestöd (Socialstyrelsen, 2013). Samarbetet bör vara bra mellan professioner, i arbetslag 

samt med patient och närstående. Symtomlindring innebär att svåra symtom, exempelvis smärta 

lindras samtidigt som autonomi och integritet beaktas. Symtomlindring innefattar psykiska, 

fysiska, existentiella och sociala behov. Kommunikation syftar till att främja livskvalitet. Med 

god relation och kommunikation inom arbetslag samt till patienten och dess närstående kan 

livskvaliteten främjas. Stöd till de närstående innebär att de erbjuds att få delta i vården både 

under sjukdom och efter att patienten avlidit. Vården skall omfatta alla människor oavsett 

diagnos och ålder. Delaktighet, symtomlindring och självbestämmande är viktiga delar för 

patientens livskvalitet vid livets slutskede (Socialstyrelsen, 2013).  
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Omvårdnadsåtgärder vid hjärtsvikt i palliativt skede 
 
Hjärtsvikt är en komplicerad sjukdom som kräver förståelse för patientens upplevelse. Vård till 

patienter med hjärtsvikt som är i ett palliativt skede bör ges med ett helhetsperspektiv som är 

byggt på kunskap och färdigheter hos sjuksköterskan och i hela arbetslaget (Wotton, Borbasi & 

Redden, 2005). Hälso- och sjukvårdspersonal bör arbeta efter gemensamma rekommendationer 

för att bistå patienten med den bästa möjliga vården som kan ges till patienter med hjärtsvikt i 

palliativt skede (Wotton, Borbasi & Redden, 2005). För att omvårdnadskompetens skall 

förbättras och bibehållas krävs det att hälso- och sjukvårdspersonal utbildas, är engagerade och 

arbetar aktivt för att tillgodose patienters enskilda behov. Specialistutbildning med palliativ 

inriktning är nödvändig för att säkerställa att personal har den rätta kompetensen för att ge en 

god och värdig vård (Pooler, Yates & Ellison, 2007).  

 

 

Teamets betydelse 
 
Att arbeta i team innebär att personer med olika kompetens och olika professionella bakgrunder 

gemensamt arbetar för patientens bästa. Teamarbete inom omvårdnad ses idag ofta som en 

självklarhet, att samarbeta mellan professioner ger värden såsom patientnytta och 

samarbetsvinst i arbetsgrupper (Edberg, 2013). De som ingår i det palliativa vårdteamet kan 

exempelvis vara läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast eller präst. Var och en 

bidrar till att patienten ska få en god omsorg, god symtomlindring och ett ökat välbefinnande 

(O`Neill & Kazer, 2014). För att vården ska kunna utgå från ett patientperspektiv och skapa 

trygghet finns ytterligare behov av multiprofessionella team (Söderberg, Karlsson & 

Löfvenmark, 2015). 

 

Personcentrerad vård 
 
Personcentrerad vård understryker vikten av att lära känna personen bakom patienten, som en 

människa med ett syfte, en vilja, känslor och behov (Ekman et al., 2011). Personcentrerad vård 

utgår ifrån att människor är och ska bemötas som fria och värdiga människor. Sjuksköterskan 

ska lyssna på patienten för att ge möjlighet till struktur och för att nå bättre hälsa utifrån dennes 
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förutsättningar. Genom patientberättelser kan omvårdnadspersonal få förståelse för hur 

patienter upplever sin situation och sina symtom (Edberg, 2013).  

 

 

Teoretisk referensram 
 
En teoretisk referensram ger en vägledning i dels hur forskningen kan bedrivas, vilka fenomen 

som är intressanta att studera och hur de ska studeras samt vägleda hur resultaten ska tolkas 

(Bidrup Jörgensen & Steenfeldt, 2010). Valet av Kari Martinsen som referensram faller på att 

hennes omvårdnadsteori inriktar sig på de svagaste som har svårast att själva tillgodose sina 

behov och därigenom är i stort behov av hjälp med omsorg och god omvårdnad (Kirkevold, 

2000). Kari Martinsens grundtanke är att omsorg är grunden för all omvårdnad. Omsorg kan 

även beskrivas som ”att visa omtanke för”, ”att ta hänsyn till”, ”ta hand om” och ”att hjälpa” 

vilket visar att omsorg är ett centralt begrepp inom omvårdnad. Hon menar att omsorg inte bara 

är centralt för omvårdnad utan även ett mer grundläggande begrepp än de idag rådande 

värderingar som omfattas av egenvårdsbegreppet (Martinsen, 1989). Omsorg utgår från tanken 

att människor är beroende av varandra vilket blir extra tydligt vid sjukdom, åldrande, lidande 

och funktionsnedsättning. Grundläggande för omvårdnad är att den som utövar omsorg inte 

förväntar sig någonting tillbaka. Specifika resultat och mål ska inte styra omvårdnaden, utan 

omsorgen ska i sig vara en målsättning (Martinsen, 1989). För att möta den sjuke med omsorg 

i omvårdnadsarbetet måste sjuksköterskan använda sina professionella kunskaper, färdigheter 

och ha en förståelse för vad som är bäst för den andre personen och kunna förstå dennes 

situation (Martinsen, 1989). Enligt Kirkevold, (2000) är Martinsens teori en omvårdnadsteori 

som sätter “hjälplösa” eller “nödställda” i centrum. Den är relevant för alla människor som är i 

behov av hjälp och omsorg på grund av sjukdom eller andra orsaker.  

 

 

 

 

Problemformulering  
 

Kardiovaskulärara sjukdomar är en av de vanligaste folksjukdomarna, som kan leda till 

svårigheter att klara sin vardag. Det innebär svårigheter att röra sig och utföra dagliga 

aktiviteter. Tidigare forskning visar att patienter som lider av hjärtsvikt i palliativt skede har 

behov som inte blir tillfredsställda. Ytterligare forskning behövs för att grundläggande 
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symtomlindring skall uppmärksammas och fylla tidigare ouppfyllda behov hos patienter med 

hjärtsvikt i ett palliativt skede. Sjuksköterskan kan genom sin omsorg om den enskilda patienten 

använda sina professionella kunskaper för att utföra omvårdnadsåtgärder för att lindra. Genom 

att skapa en djupare förståelse för vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskor utför vid svår 

hjärtsvikt i sent palliativt skede och vilka uppfattningar sjuksköterskor har om detta kan 

kunskapen förbättras och leda till ett ökat välbefinnande för patienten. 

  

Syfte 
 

Att beskriva vilka uppfattningar sjuksköterskor har om god omvårdnad till patienter med 

hjärtsvikt i sent palliativt skede. 

 
Frågeställningar 
 

Vilka uppfattningar har sjuksköterskor om god omvårdnad till patienter med hjärtsvikt i sent 

palliativt skede?  

 

Vilka omvårdnadsbehov uppfattar sjuksköterskor att äldre patienter med hjärtsvikt i sent 

palliativt skede har? 

 

Vilka omvårdnadsbehov uppfattar sjuksköterskan är svåra att möta? 

 

 
Metod 
 
Design 
 

Empiri kallas den information om verkligheten som samlas in inför en studie. Att en studie görs 

induktivt innebär att så förutsättningslöst som möjligt studerar och observerar det specifika 

fenomenet och sedan beskriver det på ett så korrekt sätt som möjligt (Henricson, 2017).  

Kvalitativa studier eftersträvar att studera människors unika upplevda erfarenhet av ett specifikt 

fenomen. Forskaren är flexibel och anpassningsbar och har ett öppet förhållningssätt vilket 

innebär följsamhet till det som framkommer vid datainsamlingen och dataanalysen. 

Datainsamlingsmetoder inom kvalitativ forskning är berättelser, observationer och intervjuer 
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(Henricson & Billhult, 2012). Vid kvalitativa studier kan nya beslut behöva tas och mer data 

samlas beroende på vad som framkommer i det insamlade materialet. Då det är forskaren själv 

som är instrumentet i kvalitativa studier måste den insamlade datans trovärdighet kunna visas. 

De fynd som görs måste reflektera deltagarens upplevelser och erfarenheter och inte forskarens 

egna (Polit & Beck, 2016). Det här är en empirisk studie med kvalitativ ansats där empirin 

utgörs av den information som framkommit av genomförda intervjuer. Data som framkommit 

har tolkats så förutsättningslöst som möjligt och resultatet har beskrivits så korrekt som möjligt. 

Fenomenografi har valts som ansats till studien då avsikten var att undersöka sjuksköterskors 

uppfattning av ett fenomen (Henrikson, 2017) i studiens fall, uppfattningen av god omvårdnad. 

Det är inte fenomenet i sig som ska beskrivas utan på de olika sätt som det kan förstås på. 

Grundläggande för fenomenografi är att en viss företeelse kan förstås av en grupp personer på 

ett begränsat antal olika sätt, och genom dessa olika sätt att förstå företeelsen hanterar de olika 

personerna det olika (Henrikson, 2017). Det som kännetecknar en fenomenografisk studie är 

just antagandet att det är skillnaderna i informanternas uppfattningar som ska bilda kärnan i 

resultatet, till skillnad mot till exempel en fenomenologisk studie där det är de gemensamma 

uppfattningarna som bildar grunden i resultatet (Dahlgren & Fallsberg, 1991).   

   

 

Urval 
 

Ett strategiskt urval av informanter har valts genom att sjuksköterskor som har olika 

erfarenheter av geriatrisk vård sett ur flera aspekter har valts. Sjuksköterskor verksamma inom 

såväl geriatrisk slutenvård, landstingsansluten hemsjukvård (LAH), kommunal hemsjukvård 

samt särskilt boende inom två olika kommuner i Sverige har tillfrågats då det var viktigt för att 

få fenomenet beskrivet med en så varierad och rik bild som möjligt. Undersökningsgruppen 

bestod av 10 sjuksköterskor då det var viktigt att ha en tillräckligt stor grupp för att få ett 

intervjumaterial som avspeglade så många uppfattningar som möjligt, men samtidigt en 

hanterligt mängd textmaterial.  

 

   

Datainsamlingsmetod  
 

Genom att samtala med informanterna kunde forskarna få reda på sjuksköterskornas 

uppfattning om fenomenet ”god omvårdnad”. Öppningsfrågan är central i fenomenografiska 



 

12 

 

studier och bör vara densamma för alla informanter (Henricsson, 2017). Intervjuer med öppna 

frågor ger ett mer innehållsrikt material. I en semistrukturerad intervju används en intervjuguide 

med frågeställningar samt stödord som används som stöd under intervjun (Danielsson, 2012.; 

Polit & Beck, 2016). Frågor bör inte vara för detaljerade och behöver inte ställas i exakt samma 

ordning till alla informanter utan ordningen kan anpassas för att få en bra interaktion mellan 

intervjuare och informant (Henricson, 2017) däremot bör frågorna följa en viss logisk ordning, 

exempelvis vara kronologisk (Polit & Beck, 2016).  Studien genomfördes med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor, en intervjuguide utformades som stöd (bilaga 

1).  

 

 

Tillvägagångssätt 
 

Verksamhetschefer i de aktuella kommuner där studien genomfördes, informerades per brev 

och telefon om syfte med studien och för att begära tillstånd att genomföra studien. De ombads 

att kontakta och informera de tilltänkta informanterna om studien, studiens syfte samt om 

frivillighet att deltaga (bilaga 3). Vid accepterande om att delta ombads de tilltänkta 

informanterna kontakta författarna för studien. Tid och plats bestämdes för intervjuer. I 

samband med kontakt och accepterande ifylldes en samtyckesblankett (bilaga 4). Enligt 

(Henricsson, 2017) talar erfarenhet för att omkring 20 informanter behövs, men att några nya 

uppfattningar ofta inte framkommer efter att 10–12 intervjuer analyserats varför forskarna till 

denna studie valde det antalet. Intervjuerna har spelats in på diktafon och sedan transkriberats 

ordagrant. Det finns en risk att centrala delar av en berättelse kommer bort om inte intervjun 

skrivs ut i sin helhet. Att transkribera ordagrant innebär att även suckar och pauser skrivs ner, 

vilket beroende på syftet med intervjun kan väljas bort (Skott, 2004). Då det material som 

eftersträvades i studien inte förväntades innehålla känsloyttringar, pauser eller upprepningar 

som hade kunnat vara av betydelse för resultatet skrevs detta inte ut i samband med 

transkribering utan endast det uttalade ordet skrevs. Inspelade samt transkriberade intervjuer 

har förvarats så att utomstående inte haft tillgång till materialet. Utskrivet material har avkodats 

så att informantens identitet inte kunnat utläsas. 
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Analys 
 

I den fenomenografiska studien framkom uppfattningar som sedan grupperades i kategorier, så 

kallade beskrivningskategorier, baserat på de likheter och skillnader som uppstod. Kategorierna 

ska vara kvalitativt åtskilda och av författarna formulerades de så att de var tydliga. De visade 

på olika sätt hur fenomenet ”god omvårdnad” förstods av de olika informanterna och vilka 

tankemönster som uttrycktes av de olika informanterna (Henricson, 2012). Hur kategorierna 

förhållit sig till varandra var viktigt i den fenomenografiska studien vilket forskarna här har 

visat. Enligt Dahlgren och Fallsberg (1991), analyserades den transkriberade texten i 7 steg 

enligt följande:  

Orientering: Texterna lästes noggrant igenom flera gånger för att forskarna skulle bekanta sig 

med materialet och få en känsla för helheten. Det var också i det här stadiet som det skulle varit 

möjligt att märka och åtgärda om något behöver kompletteras eller rättas till. Forskarna var 

nöjda med det material som framkommit och inget behövde kompletteras i efterhand. Varje 

intervju fick i det här stadiet en numrering. 

Kondensering: De mest betydelsefulla uttalanden om uppfattningar som svarade mot syftet 

valdes ut för att ge en kortare version av dialogen och som representerade specifika fenomen. 

Varje fenomen fick samma numrering för att kunna härleda det till det ursprungliga 

intervjumaterialet. 

Jämförelse: De kondenserade uttalandena jämfördes för att hitta variationer och likheter i 

sjuksköterskornas uppfattningar om god omvårdnad vid hjärtsvikt i palliativt sent skede. De 

valda uttalandena jämfördes med varandra för att hitta likheter och variationer. 

Gruppering: Uppfattningar/ fenomen som liknade varandra sorterades in i olika grupper. 

Arbetet med gruppering av fenomen genomfördes av forskarna först var för sig genom så kallat 

mindmap-system, sedan tillsammans där forskarnas olika grupperingar jämfördes och 

diskuterades tills alla fenomen hade sorterats. Grupperna med alla fenomen sorterades därefter 

in i ett dokument med kolumner för att göra arbetet tydligt och synliggöra om fenomenen 

hamnat i rätt grupp, eller om justeringar behövde göras.  

Tydliggörande: En sammanfattning av essensen av likheter inom varje grupp med svar gjordes. 

De olika grupperna bildade sedan kategorier.  

Rubricering: De olika kategorierna fick rubriker som speglar innehållet. Kategorierna redovisas 

i resultatet som huvudkategorier med underkategorier för att visa på de variationer som 

framkom. 
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Kontrastering:  De kategorier som skapats jämfördes av forskarna sinsemellan för att hitta 

likheter och skillnader i uppfattningar. 

Samtidigt som texterna noggrant har analyserats, är det viktigt att komma ihåg att en allt för 

noggrann följsamhet till texterna i sig är motsägelsefullt i den kvalitativa analysen vars syfte är 

att fånga essensen av människors uttalade tankar, i själva verket är det ett konstant samspel 

mellan de olika stegen i analysen (Dahlgren & Fallsberg, 1991). 

 

 

Forskningsetiska överväganden 
 

Informerat samtycke värnar om deltagarnas rättighet att bestämma om de vill delta i projektet. 

Det bygger på etiska principer om självbestämmande (Henricsson, 2012). Muntligt och 

skriftligt samtycke inhämtades från verksamhetschefer inför studien. Informanterna 

informerades om att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avsluta sitt 

deltagande utan att uppge orsak. Ljudinspelningar avidentifierades, kodades och förvarades så 

att endast författarna hade tillgång till dem. Då följande intervjustudie är färdigställd raderas 

samtliga ljudinspelningar. Högskolan i Dalarna är ansvariga för behandlingen av 

personuppgifter i samband med detta examensarbete. Deltagarna i studien har enligt 

Dataskyddsforordningen (GDPR) rätt att få information om hur personuppgifter behandlas 

(GDPR, 2018). Etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor från 

forskningsetiska nämnden vid Högskolan i Dalarna bearbetades, (bilaga 2). 

 

  

Resultat  

I resultatet framkom tre huvudkategorier med åtta underkategorier (tabell 1). Den första 

kategorin beskriver vikten av information vilket beskrivs under huvudrubriken: Information för 

en god kontakt med underrubrikerna: Information om patientens bakgrund och önskemål och 

Information till närstående. Nästa kategori behandlar sjuksköterskans uppfattning om 

symtomlindring där huvudkategorin är:  Läkemedelsbehandling och nära omvårdnad lindrar 

symtom med underkategorierna: Läkemedel för att lindra onödigt lidande, Mänsklig närvaro 

lindrar symtom samt Att ha den tid som behövs. Den sista kategorin behandlar teamets betydelse 

och vikten av att alla i teamet har kunskap och arbetar med en helhetssyn där huvudkategorin 

är: Ett team som arbetar utifrån den äldres behov och önskemål och underkategorier är:  

Helhetssyn av patientens behov, Visa lyhördhet samt Kunskap om hjärtsvikt. 
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Huvudkategori 

 

Underkategori 

Information för en god 

kontakt 

 

Information om patientens bakgrund och önskemål 

Information till närstående 

Läkemedelsbehandling 

och nära omvårdnad 

lindrar symtom 

 

Läkemedel för att lindra onödigt lidande 

Mänsklig närvaro lindrar symtom 

Att ha den tid som behövs 

Ett team som arbetar 

utifrån den äldres behov 

och önskemål 

 

Helhetssyn av patientens behov 

Visa lyhördhet 

 

Kunskap om hjärtsvikt 

Tabell 1. 

 
 
Information för en god kontakt  
 
Information från patienten och dess närstående men även information från sjuksköterskan och 

vården till desamma var viktigt för att skapa förutsättningar för en god omvårdnad. Patienter 

skulle så långt det var möjligt få vara delaktiga i att påverka sin vård och tala om hur de ville 

ha det vid livets slut.  

 

   

Information om patientens bakgrund och önskemål  

Sjuksköterskan beskrev att de borde få information om patientens bakgrund och önskemål för 

att en god vårdrelation skulle skapas och för att kunna ge tillbaka rätt anpassad information till 

patienten och närstående. Om närstående var engagerade kunde vården planeras väl. 

Sjuksköterskor beskrev att de bör vara lyhörda för patientens enskilda behov, både att tolka 

kroppsspråk och genom att samtala med patienten. Språkförbristningar kunde hindra 

sjuksköterskan att identifiera patientens behov, vilket kunde leda till att behoven inte 

tillgodosågs fullt ut. 
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” Något som är viktigt är vad personen har tyckt om, vill den ha lugn och ro eller 

ha anhöriga hos sig, en del vill ha fysisk beröring, andra vill inte de alls, personens 

integritet, att man bemöter de med religiösa som de behöver, att ge hopp om 

trygghet” (Informant 5).  

Sociala behov var något som påtalades i intervjuerna och kunde vara en utmaning att lösa för 

sjuksköterskan då de inte alltid visste om patienten hade några närstående, eller att närstående 

på grund av tidigare konflikter inte kom på besök. Att det fanns en god kontakt mellan 

sjuksköterskan och närstående var viktigt för att kunna vara en länk mellan dem och patienten. 

 ”Ja, jag kände ju att det blev väldigt bra vid vår patient här nere på avdelningen, 

jag hälsade då från anhöriga som jag hade ringt men de bor en bit ifrån, att de var 

på väg och hon sken ju som en sol då, jag berättade det också för hennes barnbarn 

som blev väldigt glada. Det blev ett bra avslut för dem och de hann ju fram till 

dagen då hon dog så hon var så tillfreds när hon somnade in” (Informant 2).  

 

Information till närstående 

Intervjuerna visade att det ofta uppkom frågor från närstående, det kunde vara frågor om vad 

som skulle hända och hur lång tid patienten hade kvar i livet. Det kunde vara svårt för 

sjuksköterskan att besvara sådana frågor då det inte gick att förutse alla gånger och flera av 

sjuksköterskorna menade också att det inte kändes rätt att svara på dem. Frågor från närstående 

kunde även handla om varför patienten reagerade på ett visst sätt i vissa situationer eller frågor 

om symtomlindring och läkemedel. Det fanns ofta olika behov av stöd beroende på deras 

tidigare erfarenheter och det var viktigt att sjuksköterskan bemötte dem och gav information, 

och ibland behövdes informationen ges flera gånger. Det fanns ett stort behov hos närstående 

att få information för att de skall få förståelse för vad som skulle hända och för att de skulle 

vara införstådda med att sjukdomen inte behandlades utan att fokus var att lindra symtomen. 

Ett brytpunkssamtal var därför viktigt för både patienten och dess närstående. Teamet kring den 

palliativa patienten behövde stödja även de närstående i processen för att alla skulle förstå 

inriktningen på vården. 

”Sen får man ju inte glömma de anhöriga, att förklara vad som händer och 

informera dem och finnas för dem också” (Informant 1). 
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Om närstående inte förstått information om avslutad behandling rätt kunde deras önskemål 

ibland vara ett hinder för den vård som sjuksköterskan ville ge och situationer kunde uppstå då 

närstående och sjuksköterskan var oeniga om vilka åtgärder som gynnade patienten mest. Det 

ansågs därför viktigt med information och god kommunikation med patienten och dess 

närstående.  

 

Läkemedelsbehandling och nära omvårdnad lindrar symtom 
 

I basen för en god omvårdnad ingick läkemedel för att lindra symtom och lidande. En 

förutsättning för att läkemedel skulle kunna ges i tid och göra nytta var att det fanns tillräckligt 

med tid för sjuksköterskan hos patienten. Den mänskliga närvaron var en omvårdnadsåtgärd 

som lindrade lidande, ibland mer än de ordinerade läkemedlen.  

 

Läkemedel för att lindra onödigt lidande 

I intervjuerna framgick det att såväl läkemedel som god omvårdnad till patienten ingick i god 

symtomlindring. För att en adekvat smärtlindring skulle kunna ges krävdes att patientansvarig 

läkare ordinerade rätt läkemedel och att det ordinerades i tid. Om ordinationer försenades ledde 

det till onödigt lidande för patienten. Sjuksköterskor uppgav också att det fanns en god kontakt 

med läkare som prioriterade ordinationer till den här patientgruppen. Sjuksköterskor såg ofta 

symtom som rädsla, oro, ångest och smärta, och vid sådana symtom gav inte alltid läkemedel 

patienten fullgod hjälp. Om läkemedel gavs för sent kunde ångest och smärta bli svårare att 

lindra och därmed leda till onödigt lidande för patienten. Andningsbesvär skapade ofta en 

ångest som det fanns stora behov av att lindra, men ibland kunde besvären vara svåra att möta 

då orsakerna kunde vara flera. En god smärtlindring skulle vara grunden och läkemedel som 

symtomlindring mot smärta och ångest borde sjuksköterskan vara generös med och se till att 

den gavs i tid.  

”En god grundsmärtlindring är a och o, det är viktigt att vara frikostig med 

smärtlindring och ångestdämpande om patienten så önskar så hen inte behöver få 

onödigt lidande” (Informant 3).  
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”Ja, först och främst ska dem ju ha en god grundsmärtlindring och väldigt god 

omvårdnad av omvårdnadspersonalen, de ska ju verkligen prioriteras de här 

patienterna” (Informant 2).  

 

Mänsklig närvaro lindrar symtom 

Från informanterna återkom behovet av mänsklig närvaro för att skapa trygghet för den äldre 

patienten. Ensamheten bland de äldre uppfattades som ett problem som skapade otrygghet och 

därmed mer symtom som oro och ångest. Att som sjuksköterska ha möjlighet att vara 

närvarande och sitta ner och prata en stund kunde lindra symtom som andnöd, oro och ångest 

mer effektivt än läkemedel. Att ha möjlighet till mer närvaro hos patienten uppfattades som 

positivt eftersom det då även skapades goda relationer till patient och närstående. Ett bra 

bemötande och en god kontakt med personalen var en förutsättning för att den äldre skulle 

kunna lita på personalen och känna trygghet vid omvårdnad i livets slut.  

Mänsklig närvaro uppfattades vara ett omvårdnadsbehov i samband med andnöd, men för den 

enskilda sjuksköterskan var det ett behov som många gånger kunde vara svårt att tillgodose. 

Vid dödsångest kunde samtal med personal och känslan av att någon lyssnar lindra.   

”Ofta kommer man dit, och då lugnar sig allting” (Informant 6).  

Närhet till personal var viktig för att minska känslan av ensamhet och när det inte gick att lösa 

var det viktigt att ordna med tät tillsyn hos patienten. Det ansågs som en självklarhet att inte 

behöva vara ensam.  Att som personal finnas där som medmänniska var även viktigt för att 

lindra oro och skapa trygghet hos närstående vid vård i hemmet. När oron lindrades hos 

närstående lindrades oron även hos patienten. Då resan mot döden kunde vara lång och lidandet 

stort för såväl anhöriga som patienten var det viktigt att sjuksköterskan kunde vara närvarande 

för att hålla modet uppe.  

Att behöva lämna patienten ensam gav en känsla av otillräcklighet och en informant uttryckte 

det som ett misslyckande om någon skulle få ligga ensam med ångest inför döden och ingen 

fanns där för att hjälpa till.   

”Då kände jag att jag inte räckte till, att jag var tvungen att lämna henne och om 

jag hade vetat att hon skulle gå bort hade jag ju inte gått ifrån” (Informant 9).  
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Att ha den tid som behövs 

Det framkom i intervjuerna att känslan av att få känna trygghet var ett stort behov hos patienter 

och för att kunna möta det var det viktigt att personalen hade tid för patienten. Att kunna ge av 

sin tid och omtanke till den svårt sjuke för att kunna uppfylla önskemål skapade trygghet hos 

både patient och anhöriga. Sjuksköterskor uttryckte ett starkt behov av att ha möjlighet till mer 

egen tid för patienten, att ge läkemedel och att kunna stanna tills de gjort verkan eller tills 

patienterna känner sig nöjda, men att det var ett behov som på grund av tidsbrist och många 

arbetsuppgifter var svårt att möta. 

”Jag tror det är främst med ångesten, vi kan ge dem läkemedel och allt, men det är 

väl inte helt optimalt heller. Att sätta sig ner kanske och ha tid för dem – men det 

gäller att ha tiden också att sitta ner, det kan räcka att sitta ner lugnt och låta dem 

berätta” (Informant 10). 

Sjuksköterskor berättade om hur tillfredsställande det kändes när de kunnat tillbringa mer tid 

hos vissa patienter och en god kontakt skapats. Att ha kunnat sitta ner och prata, ge av sig själv 

och på så sätt få mer tillbaka från patienten än bara sjukdomen.  

”Man kommer ihåg de här patienterna, de finns ju kvar, fast de inte själva finns 

här” (Informant 10).  

Sjuksköterskor reflekterade och beskrev situationer som påverkat dem positivt genom att de 

kände att de gjort gott för patienten. En sjuksköterska uttryckte stor tillfredsställelse när hon 

vid ett tillfälle haft tid och kunnat sitta kvar och prata medan läkemedlet gjorde verkan.  

 ”Jag var ute på landet hos en patient för ett tag sen då jag verkligen hade tid att 

stanna och vänta in effekt på injektionen, ja klappade personen på kinden och vi 

pratade och satt tysta om vartannat. Jag förklarade vad läkemedlen gjorde och det 

kändes så bra (Informant 3).  

Organisationsfrågor som låg bemanning av sjuksköterskor kunde påverka möjligheten att ge 

den bästa vården. Tidsbristen och sjuksköterskans prioriteringar mellan patienter inom såväl 

slutenvård som hemsjukvård uppfattades som ett hinder för att ge den omvårdnad de skulle 

önskat till den äldre med hjärtsvikt. Brist på tid orsakade mer oro och ångest hos patienten, 

sämre symtomlindring och en känsla av otillräcklighet hos sjuksköterskan.   
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De vore för mig som sjuksköterska ett misslyckande om någon får ligga ensam med 

ångest inför döden och jag inte kan hjälpa till (Informant 4). 

 

 
Ett team som samarbetar utifrån den äldres behov och önskemål 

Att alla i teamet arbetade tillsammans mot samma mål uppgav informanterna vara viktigt för 

en enhetlig god vård. Det var viktigt att teamet hade en helhetssyn med lyhördhet för patientens 

behov och önskemål. Att omvårdnadspersonalen hade kunskap om sjukdomen ansåg 

sjuksköterskorna vara viktigt för att en god omvårdnad skulle kunna ges.    

 

Helhetssyn av patientens behov 

Helhetssyn av patientens behov behövdes då behoven var flera och omfattade olika områden 

som omvårdnad, läkemedel, behov av trygghet, av någon att prata med eller av någon som 

lyssnar och behov av sina närstående. 

”Det känns bra att kunna erbjuda en helhet till den äldre och anhöriga. De känner 

en trygghet i att få stöd för att klara av att vårdas och vårda sin anhörig i hemmet” 

(Informant 8).  

Sjuksköterskor menade att samarbete i arbetsgruppen var en mycket viktig del i arbetet med 

patienter som var svårt sjuka i hjärtsvikt. Att tillsammans arbeta med mål som att ge den bästa 

vården, skapa lugn och trygghet samt att symtomlindra var viktigt. De berättade om hur 

arbetssätt hade utarbetats i arbetsgrupper, de litade på varandra och visste att alla arbetade för 

att patienten skulle ha det så bra som det gick till det sista andetaget. Den äldres önskemål skulle 

prioriteras och då krävdes ibland samarbete mellan olika instanser, det kunde bland annat 

handla om att patienten ville vara kvar hemma i sitt eget hem till livets slut. Sjuksköterskor 

upplevde att patienten och närstående blev nöjda om organisationen var lyhörd för deras 

önskemål.   

”Helheten är viktig i vården” (Informant 2). 

Sjuksköterskan ansåg att ett hinder var att den äldres behov upplevdes som mindre viktiga, 

bland annat då det var platsbrist på sjukhusavdelningar och beslut togs om tidig hemgång. 
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Patienter skickades hem trots att de kände otrygghet och fick kanske inte sina behov 

tillgodosedda på ett optimalt sätt.  

”Platsbrist kan göra att beslut tas om tidig hemgång” (Informant 7).  

 
Visa lyhördhet  

Det beskrevs i intervjuerna att omvårdnadspersonalen hade en nyckelroll då det var de som 

patienten träffade mest. En informant uppfattade att omvårdnadspersonalen var lyhörda för 

patientens behov och meddelade sjuksköterskan när andra insatser behövdes, att alla gjorde så 

gott de kunde för att tillsammans ge en god omvårdnad.  

Omvårdnadspersonalen är ju nyckeln och tryggheten. Närhet till personalen, så de 

inte ska känna sig ensamma, det måste bara funka (Informant 1). 

Om omvårdnadsåtgärder inte utfördes av omvårdnadspersonalen eller hemtjänst på det sätt 

sjuksköterskan ordinerat och önskat upplevdes det frustrerande då det var ett hinder för helheten 

kring god omvårdnad.  

”Ibland kan jag känna att jag blir förhindrad lite i den goda omvårdnaden, nu är 

vår gränsdragning att vi ska ju inte utföra tvätt och vändningar och det här och om 

nu det inte fungerar med hemtjänst för att de är stressande, då kan jag känna att 

man blir förhindrad både i helhetstänket och vård till patienten” (Informant 8). 

Sjuksköterskan upplevde att omvårdnadsbehov inte alltid blev mötta på ett bra sätt. När 

omvårdnadspersonal inte pratade med patienten eller lyssnade på deras önskemål utan utförde 

åtgärder som de själva ville, eller att omvårdnadsåtgärder som lägesändringar eller att sköta 

hygienen inte utfördes på ett tillfredsställande sätt.  

”Man inte lyssnar på vad den vill och önskar, man frågar – vill du att vi höjer upp 

huvudet lite mer? -Nej det vill jag inte, och sen gör man det ändå” (Informant 3).  

 

Sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att vara lyhörd för vad patienten behövde hjälp med och 

samtidigt bevara deras känsla av självständighet. Visa lyhördhet för symtom och hitta åtgärder 
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som lindrade, ibland enkla åtgärder som att öppna ett fönster för att lindra andnöd, att inte 

stressa patienten utan låta den göra det den klarar av i lugn och ro. När patienten var 

sängliggande och närmade sig slutet av livet var det endast den omvårdnad som underlättade 

livet och bevarade värdigheten som skulle utföras. Det var viktigt att utföra åtgärder för att inte 

förvärra smärtan och öka lidandet, som att sköta om sår och ändra läge på patienten för att 

undvika trycksår. Personalen behövde vara lyhörd för vad patienten orkade och hjälpa dem med 

personlig hygien på en rimlig nivå.  

”Men att man ändå måste se – ha den blicken för att det här fixar de själva, det här 

fixar de inte. Sen har de ju bra dagar och dåliga dagar, man måste se till det, hur 

det är just nu” (Informant 10). 

 

  

Kunskap om hjärtsvikt 

 En större kunskap om sjukdomen och symtom samt en flexibilitet hos personalen i samband 

med omvårdnad ansågs viktigt, för att inte rutiner skulle styra och gå före vad patienten för 

stunden klarade av. Då sjuksköterskan måste delegera åtgärder, som att se till att patienten hade 

en bra liggställning utfördes de inte alltid som önskat då omvårdnadspersonalen inte ansåg 

åtgärderna lika relevanta. Utbildning av omvårdnadspersonal ansågs ge mer kunskaper och en 

större förståelse för symtom vid hjärtsvikt, patientens behov och därmed bättre 

omvårdnadsåtgärder.   

”Mer kunskap om sjukdomen skulle ge alla en bättre förståelse för varför vi tjatar 

om vissa saker, varför det är viktigt att de ligger i en bra position, har kuddar under 

armarna och sådant. Då förstår man deras behov och vad som kan hända” 

(Informant 9).  

 

”Personalen behöver få mera kunskap runt det, och det är ju kommunen väldigt 

dåliga på. De har ju mer rutiner – att nu är det duschdag, nu ska vi göra det, nu 

ska vi ut och gå…. De är inte så flexibla” (Informant 10). 
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet av föreliggande studie visar att sjuksköterskor uppfattar god omvårdnad på flera olika 

sätt. Det rör sig om både konkreta omvårdnadshandlingar men också till stor del om att ha tid 

och möjlighet att kunna vara närvarande och visa omsorg om den äldre, svårt sjuke patienten. 

Huvudkategorier som framkommit är Information för en god kontakt, Läkemedelsbehandling 

och nära omvårdnad lindrar symtom samt Ett team som arbetar utifrån den äldres behov och 

önskemål. 

Studien visar att en helhetssyn där personal har kunskap om den äldres livssituation och visar 

hänsyn till dennes önskemål anses vara en viktig grund för en god omvårdnad. Sjuksköterskor 

talar om teamet kring den äldre och vikten av att alla arbetar mot samma mål, även de 

närstående. Utan att personcentrerad vård diskuteras i sig är det sådan inriktning som 

sjuksköterskan menar måste ligga till grunden för att vården ska bli värdig och inkluderande 

för såväl patienten som närstående. Vikten av att ta vara på patientens berättelse belyses av 

Edberg (2013) som menar att genom den får omvårdnadspersonalen en förståelse för hur 

patienten upplever sin situation och sina symtom. Kari Martinsen menar att den professionelle 

måste ha en förståelse för att den har blivit insatt i någons livssammanhang och att det då kräver 

något tillbaka, det hon kallar att ha ett personcentrerat förhållningssätt (Martinsen, 2000). När 

kroniskt sjuka äldre själva beskriver sina palliativa omvårdnadsbehov är just behovet av att bli 

erkänd som person, att ha ett eget val och känna kontroll viktiga delar (Strohbuecker, 

Eisenmann, Galushko, Montag, Voltz, 2011).  

Genom att vårdpersonalen, patienten och närstående delar information med varandra skapas 

förutsättningar för att en god kontakt skapas. Sjuksköterskorna i studien visar på flera exempel 

där god kontakt med såväl patienten som närstående främjar en god vård. I Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) står att: ”god kontakt mellan patient och sjukvårdspersonal 

ska främjas samt tillgodose att patienter får en kontinuerlig och säker vård”. Relation och 

kommunikation är även en av de fyra hörnstenarna inom palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). 

I studien framgår att sjuksköterskan känner en tillfredställelse av att kunna tillbringa mer tid 

hos en patient, ha möjlighet att sitta ner och samtala, att kunna ge mer av sig själv och på så sätt 
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få mer än bara sjukdomen tillbaka från patienten. Minnet av de här patienterna finns kvar även 

om de själva inte längre finns kvar i livet.  

 

Studien visar på ett stort behov hos såväl den lidande patienten som hos sjuksköterskan att 

lindra genom den mänskliga närvaron. Det finns en frustration över det faktum att 

organisationens utformning med låg personaltäthet och tidsbrist ofta leder till ensamhet och 

otrygghet hos den äldre patienten med hjärtsvikt. Rönneikkö, Jämsen, Mäkelä, Finne-Soveri 

och Valvanne (2018) visar i sin studie att känslan av ensamhet hos äldre är en faktor som ökar 

risken för inläggning på sjukhus på grund av geriatriska symtom utan någon specifik diagnos. 

Även Löfvenmark, Mattiasson, Billing och Edner (2009) visar att personer med hjärtsvikt som 

upplever ensamhet i högre grad har behov av inläggning på sjukhus. Sjuksköterskans vilja till 

omsorg kring den äldre av sjukdom utsatta personen, visar att Martinsens omvårdnadsteori där 

omsorg om den svaga är högst relevant. Omsorgstanken innebär just att bry sig om en annan 

människas välmående, att visa omtanke och viljan att hjälpa. Sjuksköterskorna i studien visar 

på en omtanke kring de äldre som de vårdar och en vetskap om att de utöver de ordinerade 

medicinska åtgärderna skulle kunna lindra lidandet bättre om bara tiden och resurserna fanns. 

Delmar (2013) diskuterar kring Martinsens omvårdnadsfilosofi där beroendet av andra ses som 

något positivt, till skillnad från målet med egenvård. Att sträva efter att patienten ska klara så 

mycket som möjligt själv är inget fel i sig, men inte om det är orsakat av frånvaro av en 

sjuksköterskas omvårdnad (Delmar, 2013). Kanske är då målet att många äldre ska klara sin 

sjukdom till stor del ensamma i hemmet ett för stort ansvar att bära för dem. Studien visar även 

att mänsklig närvaro anses vara ett omvårdnadsbehov.  

 

För att veta vad som ska göras för att lindra symtom krävs utöver lyhördhet för patientens behov 

även en professionell kunskap (Martinsen, 1989). Martinsen (2000) skriver om vikten av att 

den professionelle har faktakunskaper för att kunna se patienten som en lidande, mänsklig 

varelse och att kunna värna dennes integritet. Det är utmanande för den professionelle att varva 

sina kunskaper med humanistiskt tänkande om vartannat. Det handlar om ett engagemang, att 

vilja göra sitt bästa och viljan att investera mer av sig själv i mötet med den som skall hjälpas. 

Att vara professionell står inte i motsatsförhållande till att vara personlig, involverad och visa 

känslor (Martinsen, 2000). Just möjligheten att ge mer av sig själva beskriver sjuksköterskorna 

i studien som tillfredställande både för patienten, deras närstående och för dem själva i sin 

profession och som medmänniska. Enligt Martinsens omvårdnadsteori är omsorgen central i 

omvårdnaden och grundläggande är att den som utför omsorg inte förväntar sig något tillbaka 
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(Martinsen 1989). Studien vill ta reda på sjuksköterskans uppfattning av god omvårdnad och 

den äldres behov i sent palliativt skede vid hjärtsvikt, men ger också många tankar om 

sjuksköterskornas egna behov av att få känna en tillfredsställelse över det arbete som utförs. 

Vetskapen om att de gör något gott för en annan människa ger även en god känsla inombords 

för sjuksköterskan. I de fall sjuksköterskan får möjlighet att utöver de ordinerade medicinska 

åtgärderna visa omsorg, uppnås en större tillfredsställelse hos såväl patienten som 

sjuksköterskan. Delmar (2013) har studerat vilken påverkan Martinsens omvårdnadsfilosofi har 

i det kliniska omvårdnads-arbetet. Hon menar att de dagliga rutinerna i omvårdnadsarbetet 

hindrar sjuksköterskan från att leva upp till idealet för god omvårdnad där det finns en önskan 

om att kunna agera på patientens vädjan om hjälp. 

 

I studien framkommer att mötet med patienten innebär att sjuksköterskan ska bedöma och 

hantera såväl patientens upplevda symtom av oro och ångest som konkreta symtom som andnöd 

orsakad av hjärtsvikten. I kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2017) står att 

sjuksköterskan i partnerskap med patienten och närstående ska kunna ”bedöma patientens 

hälsotillstånd genom såväl patientens subjektiva upplevelser som objektiva data” och utifrån 

det identifiera behov och planera för omvårdnadsåtgärder (Swenurse, 2017). Sjuksköterskornas 

uppfattning är att patientens symtom som andnöd, oro och ångest kan bottna i flera orsaker, 

såväl fysiska på grund av hjärtsvikten, men även på grund av upplevelsen av ensamhet och brist 

på mänsklig närvaro där den sistnämnda är den svåraste att möta. Enligt Kari Martinsen (1989) 

ska specifika mål inte styra omvårdnaden, utan omsorgen i sig ska vara ett mål. Det är i studien 

ett mål som för sjuksköterskan verkar vara svårt att uppnå och därför skapar en känsla av 

vanmakt.  

 

Resultatet visar att omsorgshandlingar ofta delegeras till omvårdnadspersonal och att de inte 

alltid utförs som sjuksköterskan önskar. Sjuksköterskor i studien menar att de i sin profession 

ofta måste prioritera och inte själva kan delta i det viktiga omvårdnadsarbetet, men även att 

stress och ibland okunskap hos omvårdnadspersonal kan vara orsaken till att 

omvårdnadshandlingar inte utförs som vare sig patienten eller sjuksköterskan önskar. Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska vård ges med god kvalitet och god hygien samt tillgodose 

patienters behov av att känna trygghet i sin vård och behandling. Vården ska byggas på respekt 

för patienters självbestämmande och integritet samt ha god tillgänglighet (HSL, SFS 2017:30). 

Att personal har rätt kunskap och förutsättningar för att bedriva sådan vård är en organisatorisk 
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fråga. När samarbetet i teamet fungerar väl och personalen litar på varandra och den vård som 

utförs vittnar sjuksköterskor i studien om att den äldres omvårdnad är tillfredsställande.   

 

Resultatet pekar mot att läkemedel sällan är något problem att använda som symtomlindring, 

det ses som en självklarhet och en grundförutsättning för den goda omvårdnaden.  Även här är 

teamarbetet viktigt då läkaren är ansvarig för de rätta ordinationerna i rätt tid, och det är genom 

omvårdnadspersonalens och sjuksköterskans försorg som patienten får det som ordinerats. Ett 

bra samarbete mellan professioner samt symtomlindring ingår i de fyra hörnstenarna beskrivna 

av Socialstyrelsen (2013). Den knappa tiden är i studien även här ett område där sjuksköterskan 

känner frustration som att inte hinna ge patienten läkemedel i tid eller ha möjlighet att stanna 

hos patienten för att utvärdera effekten.   

 

Genom att utföra en studie med Kari Martinsen som omvårdnadsteoretisk referensram har 

omsorg och omvårdnad studerats på ett mer genomtänkt sätt. Undersökningar visar att 

sjuksköterskor som arbetar och reflekterar utifrån en omvårdnadsteori ger en bättre och mer 

genomtänkt vård (Bidstrup Jörgensen & Steenfeldt, 2012).   

 

  

Metoddiskussion 

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar om god omvårdad till äldre 

patienter med hjärtsvikt i sent palliativt skede. Författarnas förförståelse av patientgruppen 

består av att båda författarna arbetar med geriatriska patienter, såväl inom slutenvård, 

kommunal hemsjukvård samt på särskilt boende och har gjort så i 4 respektive 5 år. Båda 

författarna har i sina yrken som sjuksköterskor mött och vårdat äldre i det sista skedet av 

hjärtsvikt och då upplevt de symtom och lidande som det innebär för dem och deras närstående. 

En önskan hos författarna om en större förståelse för vad sjuksköterskor uppfattar som god 

omvårdnad för de här patienterna föranledde studiens inriktning. Författarnas egna förförståelse 

och erfarenhet har påverkat hur intervjufrågor har utarbetats, en kvalitativ intervjustudie med 

fenomenografisk resultatanalys valdes av författarna för studien. Genom att använda 

fenomenografisk forskningsansats studeras hur människor förstår eller uppfattar olika fenomen. 

Begreppet uppfattning uttrycker relationen mellan informanten och fenomenet. Uppfattningar 

kan därmed beskrivas som tankemässiga relationer (Henricsson, 2017).  
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Intervjuer utfördes med tio sjuksköterskor som arbetar inom kommunal hemsjukvård, särskilt 

boende, geriatrisk slutenvårdsavdelning samt inom LAH. Författarna eftersträvade djup i 

svaren och därför valdes intervjuer. Metoden var enligt författarna lämplig utifrån det valda 

syftet. Författarna har i efterhand diskuterat om informanterna skulle delgivits mer information 

innan intervjuer för att få tid att reflektera över de olika frågeområden som togs upp, det skulle 

kunnat ge ytterligare djup i svaren. Det var lika frågeområden i alla intervjuer och följdfrågorna 

ställdes beroende på svaren som gavs, genom att ställa olika följdfrågor kunde olika fenomen 

och nyanser fångas upp. Informanterna har både svarat på frågor samt berättat om olika 

patientfall i intervjuerna. Författarna har försökt att förstå allt i intervjuerna och eftersträvat att 

vara i en forskarroll under intervjuer och analysering. Under arbetet med analysen av de 

transkriberade texterna diskuterades vad informanterna menat med sina svar samt hur texterna 

uppfattats av oss författare. Samtliga intervjuer har genomförts under en period på tre veckor, 

därefter har intervjuerna transkriberats och kondenserats för att utvinna resultatet. 

Uppfattningar grupperas i kategorier som baseras på skillnader och likheter. Kategorierna bör 

vara tydliga och påvisa olika sätt som ett fenomen förstås på (Henricsson, 2017). Författarna 

anser att resultatet speglar sjuksköterskors uppfattningar om god vård till patienter med 

hjärtsvikt i sent palliativt skede.  

 

Graneheim och Lundman (2004) menar att forskning bör vara så tillförlitlig som det är möjligt 

och att studier bör utvärderas beroende på den valda forskningsansatsen. De föreslår att 

tillförlitligheten ska utgå från begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. 

 

Detaljrikedom skapar en god och hög trovärdighet om kategorier täcker all insamlade data. 

Trovärdigheten förstärks ytterligare om citat används i resultat menar Graneheim & Lundman, 

(2004). Det har författarna tagit till vara på och flertalet citat används för att öka trovärdigheten 

i studien. Författarnas uppfattning är att resultatets kategorier täcker in den insamlade datan.  

Pålitlighet styrs av hur insamlat material förändras över tid samt om forskaren påverkas av 

analysprocessen. Förtydliganden och följdfrågor är en viktig del i den dynamiska processen 

(Graneheim & Lundman, 2004). Vid flertalet intervjuer har författarna anpassat följdfrågorna 

efter svaren som givits, följdfrågorna fick bland annat förtydliga vilken patientgrupp som 

eftersöktes samt förtydliga frågeområden. Författarna fick också förtydliga vad som menas med 

uppfattningar för att inte felaktiga svar skulle lämnas. Med överförbarhet menas den graden av 

resultatet som går att överföra till en annan grupp, kontext eller kultur (Graneheim & Lundman, 

2004). Sjuksköterskor från hemsjukvård, särskilt boende, LAH och geriatrisk 
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slutenvårdsavdelning har liknande uppfattningar om vad patienter som är svårt sjuka i hjärtsvikt 

har för behov. Överförbarheten kan styrkas med att informanterna kommer från fyra olika 

arbetsplatsområden men deras uppfattningar om god omvårdnad ändå är densamma. 

 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) beskriver att när kvalitativa studier granskas bör också 

urvalet ifrågasättas. Informanterna till föreliggande studie har samtliga arbetat inom geriatrisk 

vård. Sjuksköterskor verksamma inom två olika kommuner i Sverige tillfrågades och tio 

intervjuer bedömdes vara ett lämpligt antal. Urvalets storlek visade sig vara tillfredsställande 

för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Författarna var tydliga med att 

informera om frivillighet att deltaga och att informanterna när som helst kunde avsluta sitt 

deltagande utan närmare förklaring. Författarna upplevde att samtliga informanter ställde upp 

frivilligt. Intervjuer utfördes på sjuksköterskornas respektive arbetsplats under arbetstid vilket 

författarna uppfattar var positivt då sjuksköterskorna inte behövde avsätta tid utanför arbetstid. 

Tiden för intervjutillfället valdes av informanten. 

 
 
Samhälleliga aspekter utifrån klinisk relevans 
 
 
Hjärtsvikt är ett folkhälsoproblem och något som hälso- och sjukvårdspersonal ofta kommer i 

kontakt med. Denna studie visar att vårdtagare bör få den bästa möjliga omvårdnaden och 

symtomlindringen vid hjärtsvikt. De allra svagaste och mest lidande patienterna ska få en 

omvårdnad som kännetecknas av sjuksköterskans vilja och kunskap att utföra sådan omsorg 

som bäst gagnar individen.   

 
 
 
Etiska aspekter utifrån klinisk nytta 
 
I föreliggande intervjustudie hade uppsatsförfattarna en önskan om att få mer kunskap och 

bättre förståelse för patienter med hjärtsvikt i sent palliativt skede. Författarna har eftersträvat 

en öppenhet för svaren som framkommit i intervjuerna. Intervjumaterial har transkriberats 

ordagrant med noggrannhet för att inte påverka resultatet. Att få veta sjuksköterskans 

uppfattning om vad de ser som god vård ger en större förståelse för vad som har betydelse för 

vården av den studerade patientgruppen, på så sätt kan även vården förbättras och skapa en 

större trygghet hos patienter. Tryggare patienter i hemmet skulle på sikt kunna ge färre 
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inläggningar på sjukhus och för inneliggande patienter skulle en större trygghet kunna ge en 

kortare vårdtid. Etiska problem har ej uppstått under studiens genomförande.  

 
 

 
Slutsats 
 
Syftet med studien var att ta reda på sjuksköterskors uppfattning om god omvårdnad till äldre 

med hjärtsvikt i sent palliativt skede. Sjuksköterskor visade omsorg på så sätt att de ansåg att 

tid för mänsklig närvaro skulle kunna ge den trygghet som det fanns en uppfattning om att 

många äldre saknade på grund av ensamhet. Sjuksköterskor visade också en tydlig vilja att ge 

omsorg och god omvårdnad, symtomlindring och att arbeta med en helhetssyn för att ge den 

bästa vården till patienten och dess anhöriga, men att de ibland hindrades av organisatoriska 

faktorer som tidsbrist, resursbrist och kunskapsbrist. I studien framkom även sjuksköterskans 

egna behov av att få visa omsorg om den äldre för att känna tillfredsställelse både som 

professionell och medmänniska.  

 
 
 
Förslag till vidare forskning 
 
Det skulle vara intressant med flera studier om sjuksköterskors uppfattningar om omvårdnad 

till patienter med hjärtsvikt i sent palliativt skede och som är i livets slut för att jämföra resultat. 

Då skulle fler unika fenomen kunna särskiljas inom sjuksköterskans profession. Om studier 

genomförs i övriga delar av landet skulle det kunna leda till att förståelsen för vad som 

sjuksköterskan uppfattar som god omvårdnad bli mer omfattande. Ytterligare forskning behövs 

därför inom området för att mer information och kunskap skall nå både allmänhet och 

omvårdnadspersonal. Det skulle också intressant att forska vidare om sjuksköterskans 

uppfattningar om vad som ger tillfredsställelse inom professionen som sjuksköterska i arbete 

med palliativa patienter. 
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Intervjuguide                                                                                        

 

Beskriv din uppfattning om god omvårdnad till äldre med hjärtsvikt i sent palliativt skede. 

 

Beskriv din uppfattning (din förståelse för vad) om vad äldre patienter med hjärtsvikt i sent 

palliativt skede har för behov. 

 

Kan du beskriva vilka omvårdnadsbehov du uppfattar är svårast att möta? 

 

Kan du berätta om en situation där du som sjuksköterska känt att du givit en god omvårdnad 

och vad det var som gjorde att det kändes så? 

 

Berätta om en situation där du som sjuksköterska uppfattat det som att en patient inte fått den 

omvårdnad du skulle önskat, och varför du uppfattade det så? 

 

Beskriv din uppfattning av om den äldres omvårdnadsbehov vid hjärtsvikt i sent palliativt 

skede blir mötta. 

Är din uppfattning att den äldre patienten med hjärtsvikt i palliativt skede har behov av 

omvårdnad som du (av olika skäl) ibland som sjuksköterska är förhindrad att utföra? 

 

Hur många år har du varit verksam som sjuksköterska? 

Man/ kvinna?  

Exempel på följdfrågor att använda till ovanstående frågeområden:  

Kan du vidareutveckla ditt svar? 

Hur menar du? 

Hur känner du för det? 
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Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor 
Projekttitel: Sjuksköterskans uppfattningar om god omvårdnad till palliativa hjärtsviktspatienter. 

Studenter: Jenny Karlsson och Marie Kritzberg    Handledare: Ingrid From 

Bilaga 2. Ja Tveksamt Nej 

 

1 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien till exempel barn, personer med nedsatt 

kognitiv förmåga, personer med psykiska funktionshinder 

samt personer i beroendeställning i förhållande till den som 

utför studien (ex. på personer i beroendeställning är 

patienter och elever)? 

   

 

 

      X 

 

2 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna 

kommer inte att få full information om undersökningen 

och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)? 

          

 

      X 

 

3 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna? 

         x 

 

4 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 

eller psykiskt (till exempel väcka traumatiska minnen till 

liv)? 

         x 

 

5 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (till exempel blodprov)? 

        x 

 

6 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 

eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 

register)? Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 

sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 

   

 

      x 

 

7 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå 

i en struktur (till exempel ett register)? 

   

 

     X 

Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008 
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Information om en studie  

Sjuksköterskans uppfattning om god omvårdnad till äldre med hjärtsvikt i 
palliativt skede – en kvalitativ intervjustudie med fenomenografisk 
forskningsmetod 

Vi är två sjuksköterskor som studerar specialistsjuksköterskeutbildning Vård av äldre vid 

Högskolan i Dalarna. Vi skall skriva en magisteruppsats på 15 högskolepoäng med syftet att 

undersöka vilka uppfattningar sjuksköterskor har om god omvårdnad till äldre patienter med 

hjärtsvikt i palliativt skede. 

Vi önskar härmed godkännande att få genomföra intervjuer med sjuksköterskor som arbetar hos 

er. Urvalsgruppen bör vara sjuksköterskor med olika erfarenheter för att kunna få variationer i 

studiens resultat. Varje intervju beräknas ta 30–40 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in 

med diktafon, och kommer sedan att transkriberas och bearbetas för att sedan sammanställas 

till studiens resultat. Vi önskar er hjälp att på förhand informera muntligt och skriftligt genom 

det informationsbrev vi tillhandahållit. De tillfrågade sjuksköterskorna ombeds därefter 

kontakta undertecknade på de mailadresser som angivits nedan om de accepterar deltagande. 

De kontaktas därefter för intervju och får i samband med intervjutillfället skriva på en 

samtyckesblankett.  

Vår önskan är att intervjuer kan genomföras på arbetsplatsen i befintliga lokaler och på 

arbetstid. Vi kommer att kontakta er via telefon för medgivande till intervjuerna. 

Om ni önskar ytterligare information var god kontakta  

Jenny Karlsson                                         Marie Kritzberg 

h17jenka@du.se                                                    h17makri@du.se 

070-2985701                                                         073-3337400 

Handledare:  Ingrid From ifr@du.se 

Vänligen  

Jenny Karlsson                                           Marie Kritzberg 

-------------------------------------------                    ----------------------------------------- 
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Information om studien 

Sjuksköterskans uppfattning om god omvårdnad till äldre med hjärtsvikt i palliativt 

skede – en kvalitativ intervjustudie med fenomenografisk forskningsmetod 

 

Vi är två leg. sjuksköterskor som studerar specialistsjuksköterskeutbildning Vård av äldre vid 

Högskolan i Dalarna. Vi skall skriva en magisteruppsats på 15 högskolepoäng med syftet att 

undersöka vilka uppfattningar sjuksköterskor har om god omvårdnad till patienter med 

hjärtsvikt i palliativt skede. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Högskolan Dalarna. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. Vi kommer att intervjua dig med frågor 

om hjärtsvikt inom palliativ vård. Intervjun beräknas ta 30–40 minuter. Intervjun kommer att 

spelas in med ljudinspelning, transkriberas och därefter analyseras. Ljudinspelningar 

avidentifieras, kodas och förvaras inlåsta, endast författarna har tillgång till dessa. Då följande 

intervjustudie är färdigställd raderas samtliga ljudinspelningar. Möjlighet finns att ta del av 

resultatet när studien är genomförd och färdigställd.  

Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med 

examensarbetet. Som deltagare i undersökningen har du enligt Dataskyddsforordningen 

(GDPR) rätt att få information om hur dina personuppgifter kommer behandlas. Du har också 

rätt att ansöka om ett så kallat registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid frågor om 

behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till Högskolans dataskyddsombud 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt.  

Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.     

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Jenny Karlsson                                         Marie Kritzberg 

h17jenka@du.se                                                    h17makri@du.se 

070-2985701                                                         073-3337400 

Handledare:  Ingrid From ifr@du.se  

Vänligen             

 Jenny Karlsson                                           Marie Kritzberg 

 

-------------------------------------------                    ----------------------------------------- 
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Information om samtycke till deltagande i studien  

Sjuksköterskans uppfattning om god omvårdnad till äldre med hjärtsvikt i 

palliativt skede – en kvalitativ intervjustudie med fenomenografisk 

forskningsmetod 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering.    

 

 

Vänligen Jenny Karlsson och Marie Kritzberg 

h17jenka@du.se                                   h17makri@du.se 

070-2985701                                           073-3337400 

 

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och dela mina uppfattningar om god 

omvårdnad till patienter med hjärtsvikt i ett palliativt skede och ger samtycke till att intervjun 

spelas in. Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och jag kan när som helst 

avbryta mitt deltagande utan närmare motivering. 

 

Ort och datum ___________________________________ 

 

Namnteckning ______________________________________ 

 

Namnförtydligande ___________________________________ 
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