
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 

 

Magisternivå 
 

Sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård för äldre personer på  

särskilda boenden  

En kvalitativ studie 

 
 

 
Nurses´ experiences of palliative care for elderly people in municipal 

nursing homes 
 

 A Qualitative Study 

 
                                                                                            Högskolan Dalarna 

                                                                                                      791 88 Falun 

Författare: Faranak Shokouhi                                                     Sweden 

Handledare: Ingrid From                                                             Tel 023-77 80 00 

Granskare: Marika Marusarz 

Examinator: Anna Ehrenberg 

Ämne/huvudområde: Omvårdnad 

Poäng: 15 hp 

Betygsdatum: 2012-12-07 



 

 

 

SAMMANFATTNING 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskornas upplevelser av palliativ 

vård i livets slutskede på särskilda boenden i kommunal vård. Metod: Studien hade kvalitativ 

deskriptiv design och data samlades in med hjälp av enskilda intervjuer med nio 

sjuksköterskor och analyserades enligt Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys. 

Resultatet: Studien visade fyra teman: Att ha fungerande rutiner i arbete, Att teamarbetet 

fungerar är viktigt, Att ha en ömsesidig relation och Att ha kompetens i palliativ vård. 

Slutsats: Att ha fungerande rutiner för palliativ vård medförde att all vårdpersonal kunde 

arbeta mot samma mål och att kontinuitet skapades. Andlig vård kunde utvecklas genom att 

det ska finnas rutin för utvärdering och diskussion om detta. Ett gott teamarbete förhindrades 

av tidsbrist och underbemanning men underlättades av stöd från kollegor. Möjlighet att bygga 

upp tillit i relationen, respektera den äldres värdighet och närståendes behov var viktigt för en 

god vårdkvalitet. Utbildning och kompetens till all vårdpersonal behövs för att höja kvaliteten 

inom palliativ vård. 

  

Nyckelord: kommunal särskilt boende, sjuksköterska, upplevelse, vård i livets slut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Aim: The aim of the study was to describe nurses' experiences of palliative terminal care in 

municipal nursing homes. Method: The study had a qualitative descriptive design and data 

was collected through individual interviews with nine nurses and analyzed according 

Graneheim and Lundman's qualitative content analysis. Findings: The result revealed four 

themes: To have the functioning routines, A functional team work is important, To have a 

mutual relationship and To have competence in palliative care. Conclusion: To have the 

functioning routine for care at the end of life lead to that all health professionals could work 

towards the same goal and that continuity was created. Spiritual care was developed through 

evaluation and discussion of routines. A good team work was prevented by lack of time and 

staffing, but was facilitated by support from colleagues. Ability to build trust in the 

relationship, respect the dignity of older people and relative needs were important for a good 

quality of care. Education and expertise of all health professionals are needed to improve the 

quality of palliative care. 

  

Keywords: care at the end of life, experience, municipal nursing homes, nurse. 
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INTRODUKTION 
 

De flesta dödsfall i Europa och andra utvecklade länder är åldersrelaterade 

(Världshälsoorganisation [WHO], 2004). Detta innebär att det finns ett behov av att fokusera 

på äldre personers vårdbehov i slutet av deras liv, vilket kan sträcka sig över en period på 

några månader eller ibland år (Dwyer, Hansebo, Andershed & Ternestedt, 2010). 

 

Under år 2010 avled 90 519 personer i Sverige, varav 46 600 kvinnor och 43 919 män. Nästan 

72 procent av samtliga dödsfall inträffade vid 75 års ålder eller däröver (Socialstyrelsen, 

2011). Enligt det svenska palliativ registret (2010) avled 42 % inom särskilt boende. Under de 

senaste åren inkluderades andra grupper än cancerpatienter i palliativ vård, nämligen äldre 

personer. Äldre personer lider ofta av många olika sjukdomar och drabbas av flera 

funktionella nedsättningar (WHO, 2004).  Detta kan leda till en mångfacetterad döende-

process jämfört med yngre personer. Situationen skapar nya utmaningar och möjligheter, samt 

ställer nya krav på bemanning och kompetens inom sjukvårdssystemet för äldre personer 

(Dwyer et al., 2010). 

 

I Sverige ges vård till äldre döende personer i tre vårdformer: på sjukhus, på särskilt boende 

och i det egna hemmet, på särskilt boende vårdas personer som oftast är 80 år och äldre. Äldre 

personer, som har omfattande behov av vård och omsorg dygnet runt, beviljas särskilt boende 

(Socialstyrelsen, 2006).  

 

BAKGRUND 

Palliativ vård 

Ordet “palliativ” härstammar från latinets ”pallium” som betyder mantel. Manteln 

symboliserar lindrande åtgärder (Beck-Friis & Strang, 2005). Världshälsoorganisationens 

definition av palliativ vård är enligt följande (SOU 2000:6, s. 21): 

Palliativ vård är en aktiv helhetsvård av patienter i ett skede när sjukdomen inte längre 

svarar på kurativ behandling och när kontroll av smärta eller andra symtom och 

problem av psykologisk, social och existentiell art är av största vikt. Det övergripande 

målet med palliativ vård är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för patienten och 

dennes familj. Palliativ vård inbegriper en livssyn som bejakar livet och betraktar 

döendet som en normal process. Palliativ vård innebär att tonvikt läggs på att lindra 

smärta och andra besvärande symtom. Palliativ vård innebär att såväl fysiska, 

psykologiska som existentiella aspekter förenas till en helhet i vården. Den palliativa 

vården måste kunna erbjuda ett system av stödåtgärder för att hjälpa familjen att orka 

med situationen under patientens sjukdom och under sorgarbetet (SOU 2000:6, s. 21 ). 
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Palliativ vård baseras på fyra hörnstenar: Symtomkontroll, teamarbete, relation och 

kommunikation, samt att ge stöd till närstående (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Närstående bör erbjudas att delta i vården och få stöd under äldre personens sjukdomstid, 

samt efter dödsfallet (SOU 2000:6 ). Även närstående kan påverkas av den äldre personens 

sjukdom. Det kan väcka känslor av otillräcklighet och osäkerhet. Därför har det stor betydelse 

att närstående bli delaktig i vården (Wallerstedt & Andershed, 2007).  

 

Det fysiska lidandet 

Äldre personer med obotlig sjukdom kan drabbas av fysiskt, psykiskt, socialt och andligt 

lidande. Det fysiska lidandet kopplas ihop med de fysiska symtom som sjukdomen orsakar till 

exempel smärta, illamående, andnöd och förstoppning (Beck-Friis & Strang, 2005). Irvin 

(2000) och Dwyer et al., (2010) visade att smärtlindring för äldre i livets slutskede inom 

särskild boende inte var optimalt. Goodridge, Bond, Cameron och McLean (2005) beskrev i 

sin studie att äldre personer i livets slutskede drabbades av dyspné oftare än smärta och 

symtomlindringen var inte alltid adekvat på särskilda boenden. Flera studier (Dwyer et al., 

2010; Goodridge et al., 2005; Watson, Hockley, & Dewar, 2006) visade att symtomkontroll 

och symptomlindringen för äldre döende personer inom särskilda boenden behövde förbättras. 

Vårdpersonalens okunskap om palliativ medicinering var ett hinder för att genomföra en god 

palliativ vård i särskilda boenden (Dwyer et al., 2010; Watson et al., 2006). 

 

Det påtalades att när äldre personer var döende kunde de ibland skickas till akutvården. Det 

var vanligt förekommande att den palliativa vården fördröjdes till de sista dagarna i deras liv 

på grund av brist på kommunikation mellan vårdpersonalen på särskilda boenden och läkarna 

(Travis et al., 2002). Detta bekräftades av Wallerstedt och Andershed (2007)  som visade att 

det var vanligt att kombinera palliativ vård i livets slutskede med akutvård. Därför behövde 

sjuksköterskorna omfattande kunskaper, flexibilitet, en förmåga till öppenhet i situationen och 

förmåga att växla mellan den snabba och långsamma vårdkulturen. Det var svårt för 

vårdpersonalen att bedöma när vändpunkten till döendet kom (Watson et al., 2006).  

 

Det psykiska och emotionella lidandet 

Det psykiska och emotionella lidandet i livets slutskede kan ta olika former, till exempel 

känslor av ilska, frustration, oro, rädsla, skam, skuld, sorg, besvikelse och förtvivlan.  En 
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person i livets slutskede kan lida av att vara beroende av andra, känna sig ensam, inte har 

kontroll över sin kropp, inte känna sig förstådd eller att inte veta hur det ska gå för närstående 

när de dör eller går bort. Personen kan också lida för att vården inte är enligt dennes 

önskemål. Det kan bero på saknad av organisatoriska eller institutionella förutsättningar för 

att utföra palliativ vård (Sandman & Woods, 2003). Att möta varje persons individuella behov 

under döendeprocessen och genomföra en personcentrerad vård i livets slutskede för äldre 

upplevdes av vårdpersonalen vara svårt (Dwyer, Andershed, Nordenfelt & Ternestedt, 2008; 

Dwyer et al., 2010 ).  Flera studier visade att de äldre personers emotionella behov var 

otillfredsställda i särskild boende (Goodridge et al., 2005; Reynolds, Henderson, Schulman & 

Hanson, 2002). Dwyer et al. (2008) påpekade att det var betydelsefullt att göra gott och 

tillgodose äldre personers känslomässiga och psykologiska behov. 

 

Det existentiella och andliga lidandet 

Bolmsjö (2000) beskrev i sin studie existentiella frågor och hur svårt äldre cancersjuka 

kommunicerade kring dessa frågor när de befann sig i livets slutskede. Vidare framgick att det 

var viktigt att vårdpersonalen var ärlig mot äldre. Tillgänglighet till andligt stöd, även om den 

döende eller de närstående inte var religiösa, var viktig för dem (Goodridge et al., 2005). 

Andra studier visade att äldre personer i sälskilt boende behövde mer stöd för sina andliga 

behov (Brandt et al., 2005; Reynold et al., 2002).  

 

 Bolmsjö (2000) menade att äldre personer kunde behöva hjälp med att lösa sina konflikter 

eftersom dessa innebar ett stort existentiellt lidande. För äldre personerna var det viktigt att 

avsluta sitt liv utan några olösta konflikter och de kände sig oroliga över hur närstående skulle 

kunna klara sig när döden blev ett faktum. Vissa sökte efter mening med sjukdomen och livet. 

Centralt för några av äldre personerna var att inte ge upp, att kämpa för att leva och att ha 

något att sträva efter. Vissa av äldre upplevde känslor av skuld och undrade över vad just de 

hade gjort för fel (Bolmsjö 2000). 

 

Sjuksköterskan saknade ofta kompetens att ge andligt stöd (Goodridge et al., 2005). 

Sjuksköterskan hade en skyldighet att förmedla äldre personernas andliga behov till andra 

som hade kompetensen eller erfarenheten. Sjuksköterskans förmåga att ge stöd vid 

existentiella kriser var beroende av den egna kompetens och erfarenheter.  
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Värdighet och palliativ vård 

Värdighet är ett begrepp som ofta används i livets slutskede, men dess betydelse förtydligas 

sällan (Dwyer et al., 2008). Det visade sig att vårdpersonalen ansåg att värdighet främjades 

genom att uppfylla den äldre personens grundläggande behov av att bli sedd som en person 

och att få tid för privatliv (Dwyer et al., 2008). Vidare visades att respekten för äldres 

identitet, integritet och självbestämmande var viktig. Vårdpersonalens syn på värdighet 

innebar att bevara självrespekt och bli respekterad. Dwyer et al. (2010) påpekade att äldre 

personer skulle ha möjlighet att behålla sin självbild, identitet och att uppleva en meningsfull 

tillvaro när de vårdades i livets slutskede. För att uppleva en meningsfull tillvaro i livets 

slutskede var det viktigt att den äldre personen fick stöd och kunde uttrycka sina tankar och 

känslor om döden. 

 

Hot mot individens värdighet ansågs vara konflikter mellan ideal och verklighet (Dwyer et al., 

2008). Det innebar att vårdpersonalen hanterade en moralisk konflikt mellan vad de kunde 

utföra och vad de skulle vilja utföra i vården av äldre, för att det skulle främja äldre 

människors värdighet. Brist på tid ledde till att personalen inte kunde ge individanpassad vård, 

vilket kunde ses som hinder för värdig vård.  Svårigheter att rekrytera motiverad och utbildad 

personal samt dåligt teamarbete resulterade i att vårdpersonalen inte kunde ge adekvat vård i 

livets slutskede, vilket var en frustrerande upplevelse (Dwyer et al., 2008). 

 

Kvalitet inom palliativ vård 

British Geriatrics Society (2004) föreslog elva grundregler för en bra död och återspeglade 

olika aspekter av kvalitet på vården i livets slutskede.  

 

”1. Att veta när döden är nära och förstå vad som är att vänta.  

2. Att behålla kontrollen över vad som händer.  

3. Att få behålla värdighet och integritet  

4. Att ha kontroll över lindring av smärta och andra symtom.  

5. Att ha valmöjligheter och kunna bestämma var man ska dö, det vill säga hemma eller på  

     sjukhus.  

6. Att få andliga och religiösa behov tillgodosedda.  

7. Att ha rätt till palliativ vård, inte bara på sjukhus.  

8. Att ha kontroll över vem eller vilka som är närvarande på slutet.  

9. Att ha möjlighet att sätta upp direktiv som garanterar att önskningar respekteras.  

10. Att ha tid att ta farväl och få bestämma andra viktiga tidpunkter.  

11. Att få dö när det är dags och inte få livet förlängt när det inte längre finns någon mening ” 

(Nationella rådet för palliativ vård [NRPV], 2011).         
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I Socialstyrelsens offentliga utredning (SOU, 2001:6) konstaterades att vården i livets 

slutskede var ett område med brister. De brister som lyftes fram var framför allt medicinska 

insatser, bemötande, information och stöd till närstående som kunde leda till negativa effekter 

för livskvaliteten för äldre personer och närstående. 

 

De så kallade sex S:en  inspirerade av Weisman (1974)  ansågs vara användbara av 

vårdpersonalen i vårdplanering, dokumentation och utvärdering av palliativ vård.  De sex S:en 

är: symtomlindring, självbestämmande, sociala relationer, självbild, syntes och sammanhang 

och samtycke att dö (Dwyer et al., 2010). En tillämpning av dessa från planering till 

utvärdering kan användas som en modell att kvalitetssäkra vården av döende personer (Dwyer  

et al., 2010). 

 

Liverpool Care Pathway  

Liverpool Care Pathway (LCP) är som en standardvårdplan för att kvalitetsäkra vården kring 

döende personer i livets slutskede. LCP syftar till att förbättra kvaliteten i vården (Overill, 

2003). En studie visade att vårdpersonalen upplevde att målet för vård i livets slutskede i 

särskilt boende var tydligare. symtomkontroll och symtombedömning var mer regelbunden 

och personalen kunde reagera mer effektivt på äldres personers symtom när LCP användes än 

när den ordinarie palliativa vården användes och den ledde till att vårdpersonalen upplevde att 

de kunde ge bättre vård i livets slutskede (Clark, Marshall, Sheward & Allan, 2012). 

Samtidigt var närstående till äldre mer nöjda, mindre känslomässigt lidande och påverkade än 

före genomförande av LCP. LCP uppfattades som stöd för att individen kunde anpassas till 

vården. LCP underlättade arbetet och vårdpersonalen kunde följa upp vården lättare än 

tidigare. Kommunikationen och lagarbetet förbättrades. Införandet av LCP medförde 

öppenhet i samtal om psykosociala behov. Deltagarna uppgav att de hade en ökad kunskap, 

större förtroende och ansåg att LCP hjälpte dem att diagnostisera om den äldre personen var 

döende samt att de kunde hantera symtomen (Clark et al., 2012). 

  

Tidigare forskning om sjuksköterskan i den palliativa vården inom kommunala 

särskilda boenden 

Sjuksköterskorna hade både positiva och negativa upplevelser av palliativ vård på särskilda 

boenden. De hade höga ambitioner att uppfylla äldre och närståendes önskemål. De fick 

känslor av tillfredsställelse när de kunde tillgodose äldres behov och ta hand om hela 
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människan (Wallerstedt & Andershed, 2007).  Sjuksköterskorna upplevde att de dagliga 

mötena med äldre personer och närstående bidrog till en kontinuerlig utveckling av deras 

kunskaper. Det ökade deras känsla av trygghet och säkerhet, samt gav dem styrka att anta 

utmaningar i sitt arbete. Sjuksköterskorna beskrev att deras erfarenheter av palliativ vård 

skapade större insikt och medvetenhet om livet (Wallerstedt & Andershed, 2007). Irvin 

(2000) visade att vissa sjuksköterskorna kände sig hedrade eftersom de kunde få ta del av 

äldre personers livshistorier, känslor, förluster, konflikter och hjälpa äldre som befann sig i 

livets slutskede att erhålla en god och fridfull död. 

 

Det var viktigt att fokusera på den unika äldre personen i livets slutskede (Wallerstedt & 

Andershed, 2007). Vidare framgick i studien att sjuksköterskorna upplevde att det var ett stort 

ansvar att ta hand om döende äldre personer. Det var svårt att ansvara både för den kurativa 

och palliativa vården inom kommunala äldreboenden (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

Sjuksköterskorna upplevde att de vardagliga mötena med äldre människor i livets slutskede 

framkallade olika känslor som känslor av otillräcklighet, frustration, sorg och förlust. Dessa 

känslor uppkom när en äldre person avled (Wallerstedt & Andershed, 2007). Vissa 

sjuksköterskor blockerade sina känslor och fokuserade på sina arbetsuppgifter på grund av var 

rädda att deras känslor av sorg kunde påverka deras arbete negativt (Irvin, 2000). 

 

Sjuksköterskorna beskrev att ibland var de ansvariga för flera döende personer samtidigt och 

detta bidrog till en begränsad tid för varje person och det var därför svårt att utföra vanliga 

rutiner och uppgifter. Planering av arbetet upplevdes meningslöst (Wallerstedt & Andershed, 

2007). Brist på tid ledde till att sjuksköterskorna var missnöjda och de upplevde att detta var 

ett hinder att utföra palliativ vård av god kvalitet (Cohen, O´Connor & Blackmore, 2002; 

Wallerstedt & Andershed, 2007). Irvin (2000) menade att vissa sjuksköterskor kände 

besvikelse, osäkerhet, skuld, ilska, då tiden och resurser inte räckte till för att ge en god vård 

till de döende äldre personerna på särskilda boenden. Wallerstedt & Andershed (2007) 

beskrev i sin studie att arbete på kvällar/ nätter, med ett mindre antal medförde ytterligare 

stress i arbetet på särskilda boenden.   

 

Det framgick att sjuksköterskorna som arbetade med äldre personer i livets slutskede på 

särskilda boenden behövde mer stöd från sina chefer när det gällde deras fysiska och psykiska 

hälsa (Dwyer et al., 2008; Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskorna behövde 

psykosocialt stöd på grund av det inte var tillräckligt att tala om arbetet med kollegor (Cohen 
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et al., 2002). Irvin (2000) visade att sjuksköterskorna hade begränsat stöd från arbetsplatsen. 

Därför fanns det risk för utbrändhet och sorg när äldre personer avled. Ternestedt (2007) 

visade att personal som arbetade med palliativ vård inom olika vårdformer behövde 

kontinuerlig utbildning, stöd och handledning.  

  

Strukturella förändringar, ekonomiska begränsningar i vården och organisatoriska faktorer 

kunde påverka personalens möjligheter att möta behoven hos äldre personer och närstående 

och möjlighet att bidra till en god död (Cohen et al. 2002). Det fanns ett ökat krav på 

sjuksköterskan att utföra mer komplexa vård än tidigare trots mindre resurser (Cohen et al. 

2002; Dwyer et al., 2010; Wallerstedt & Andershed, 2007). Det fanns ett gap mellan 

sjuksköterskornas mål och visioner och de resurser som de hade. Sjuksköterskan visste vad 

som borde och skulle göras men hade inte resurser till det, vilket resulterade i stress för dem 

(Dwyer et al., 2010; Ternestedt, 2007; Wallerstedt & Andershed, 2007). 

 

Sjuksköterskans ansvar  

Avsikten med kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor är att öka kvaliteten 

och säkerheten för äldre personen (Socialstyrelsen, 2005).  I kompetensbeskrivningen framgår 

att inom alla kompetensområden ska en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt genomsyra 

sjuksköterskans arbete. Helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt innebär bland annat att utgå 

från en humanistisk människosyn, respektera personens autonomi, integritet, värdighet, 

trosuppfattning och värderingar. Socialstyrelsens har beskrivit att sjuksköterskornas 

kompetensområden innefattas av omvårdnadens teori, praktik, forskning, utveckling och 

utbildning samt ledarskap. 

 

Sjuksköterskan som arbetar i den palliativa vården ska ha egenskaper som empati, vara 

lyhörda och visa ett starkt engagemang för den äldre personen och se det friska hos personen. 

Sjuksköterskan ska kunna bevara sin integritet för att kunna ge stöd till personen och visa 

respekt till varje äldre person. Det är också av stor vikt att sjuksköterskan och den äldre 

personen har ett ömsesidigt förtroende för varandra. Om en god relation skapas kan personen 

finna en mening i sin situation kan leva tills personen dör (Beck- Friis & Strang, 2004).  

 

Sjuksköterskans ansvar var att kunna ge adekvat information till närstående om 

dödsprocessen och olika symtom som en döende person kunde uppleva (Goodridge et al., 

2005). Vidare visades att sjuksköterskan ansvarade för samordning av vård och bedömning av 
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symtom inom särskilda boenden. 

 

Teoretisk referensram 

Enligt Travelbees teori (1966) är människan en unik och oersättlig individ och en varelse som 

bara existerar en enda gång i denna värld. Därför är det viktigt att sjuksköterskan ska vara 

uppmärksam på den enskilda individens upplevelser för att dessa erfarenheter bara är hans/ 

hennes egna upplevelser (Travelbee, 1966). Travelbee anser att lidande är ett personligt 

fenomen som människan förr eller senare kommer att utsättas för. Lidande är en erfarenhet 

som ger personen insikt om innebörden i fysisk, emotionell och andlig smärta.   

 

Travelbee (1966) beskrev att det finns olika grader av lidande. Den kan vara från övergående 

fysiskt, emotionellt eller själsligt obehag till extremt lidande. En sjuksköterska ska förhålla sig 

till individens upplevelse av sjukdom och lidande mer än till objektiva bedömningar. Hon 

beskrev att människor reagerar på lidande på olika sätt för att vissa personer upplever lidandet 

meningslöst och orättvist. Då är det viktigt att finna mening i livets upplevelser.  

 

I omvårdnaden uppnås syftet när en ömsesidig relation mellan sjuksköterska, äldre personen 

och närstående etableras (Travelbee, 1966). Därför är det viktigt att sjuksköterskan ska 

kommunicera med äldre och närstående för att skapa en ömsesidig relation. På det här sättet 

ska den äldre personens egna omvårdnadsbehov kunna identifieras. Relationen kan etableras 

genom empati, sympati och ömsesidig förståelse och kontakt. Vidare menade Travelbee att i 

en effektiv kommunikation ingår ett ” terapeutiska användande av sig själv” (Travelbee, 1966, 

s.19). Det betyder att en sjuksköterska medvetet använder sin egen kunskap och personlighet 

till en förändring hos personen. Om förändringen är terapeutisk kan den lindra personens 

lidande. Med det menas att en sjuksköterska ska kunna hjälpa personen att hantera sin 

sjukdom och sitt lidande. För att målet ska uppnås ska sjuksköterskan använda sina kunskaper 

och sin insikt i syftet att identifiera personens omvårdnadsbehov och åtgärder (Travelbee, 

1966). 

 

Problemformulering 

De flesta dödsfall i Europa är ålderrelaterade och därför finns behov av studier om deras vård 

i livets slut. Äldre personer kan lida av många olika sjukdomar och  vara i behov av 

omfattande vård och omsorg dygnet runt. Palliativ vård är en helhetsvård och målet med 

vården är att främja livskvaliteten för äldre personen och deras närstående. En värdig vård bör 
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eftersträvas men tidigare forskning visade att det fanns hinder för att genomföra god palliativ 

vård i särskilt boende. Litteratur beskrev att äldre i palliativ vård lider av fysiskt, emotionellt 

och existentiellt lidande och för att få en god vård behövs kompetens hos personalen och 

möjligheter till personligt anpassad vård. Studier visade dock att det fanns brister inom 

palliativ vård, såsom vårdpersonalens okunskap om palliativ medicinering, brist på 

kommunikation mellan vårdpersonal, att bedöma när vändpunkten kommer, att tillgodose 

äldre personers emotionella behov och avsaknad av kompetens att ge andligt stöd. 

Sjuksköterskorna kunde ibland inte ge den vård som de ville på grund av brist på tid, stöd och 

resurser, vilket skapade stress för dem. Tidigare studier visade att sjuksköterskorna upplevde 

att erfarenheter av palliativ vård skapade större insikt och medvetenhet.  Sjuksköterskorna 

beskrev att de behövde kontinuerlig utbildning, stöd och handledning. Därför kan det vara 

betydelsefullt att undersöka sjuksköterskornas upplevelser av palliativ vård i livets slutskede i 

särskilt boende, för att finna möjligheter att kunna förbättra vården.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskornas upplevelser av palliativ vård i livets slutskede på 

särskilda boenden i kommunal vård. 

 

Frågeställningar 

Hur upplever sjuksköterskor palliativ vård i livets slutskede på särskilda boenden i kommunal 

vård? 

 

Definition av centrala begrepp 

Närstående: I begreppet närstående menades släkt, vänner och andra viktiga personer för den 

äldre personen (egen definition). 

 

Äldre personer: Med äldre personer avses i studien äldre personer som bor i särskilt boende 

och är över 80 år (egen definition).  

 

Palliativ vård i livets slutskede: När målet med vården är att lindra lidandet och utveckla 

livskvalitet då ges palliativ vård under sista tid av livet (Socialstyrelsens termbank, 2011)  

 

Vårdpersonal: I denna studie avses både undersköterskor och vårdbiträden (egen definition). 
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METOD 

Design 

I denna studie användes en kvalitativ ansats med innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Granheim och Lundman (2004) beskrev att analysen kan vara latent eller 

manifest. När analysen beskriver det synliga och de uppenbara komponenterna i texten då är 

analysen en manifest innehållsanalys (Downe-Wamboldt, 1992; Kondracki et al, 2002). Den 

latenta innehållsanalysen av texten innebär en tolkning av den underliggande innebörden av 

texten (Downe-Wamboldt, 1992; Kondracki et al., 2002).  

 

Population och urval 

I denna studie deltog nio sjuksköterskor som arbetade inom de kommunala särskilda 

boendena i två olika kommuner i Dalarna. Ett strategiskt urval (Patton, 1990) gjordes då 

informanterna valdes, för att få informanter med erfarenhet av palliativ vård. 

Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle kunna tala svenska och ha minst två års 

erfarenhet som legitimerad sjuksköterska. Informanter som valdes så olika varandra som 

möjligt beträffande kön, ålder, utbildning och erfarenheter.  Vidare skulle sjuksköterskorna ha 

erfarenhet av palliativ vård och ha vårdat äldre personer i livets slutskede inom sin 

verksamhet. Enhetschefen valde ut lämpliga personer enligt inklusionskriterierna. Bortfallet 

blev sju sjuksköterskor. Orsaken till detta kan vara att de kunde ha mycket hög 

arbetsbelastning inför sommaren och semester. 

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in med semistrukturerade intervjuer (se intervjuguide i Bilaga 1) vilket innebar 

att det fanns en intervjuguide med öppna frågor för att kunna fördjupa och få beskrivningar av 

helheten i palliativ vård i deras arbete. Frågorna baserades på hörnstenarna i palliativ vård. 

Intervjuerna inleddes med en öppen fråga: Beskriv hur du upplever palliativ vård på din 

arbetsplats? Ibland behövde följdfrågor ställas liknande ” Hur menar Du?”, ” Kan du ge 

exempel?”, ” Hur kände Du?”, för att förtydliga sjuksköterskornas svar på frågan.  

 

Tillvägagångssätt 

 Aktuell enhetschef informerades och tillfrågades, först via e- post och sedan muntligt och 

skriftligt (Bilaga 4), om att godkänna studiens genomförande på särskilda boenden i en stad i 

Dalarnas län. Efter godkännande och påskrift från enhetschefen för sjuksköterskor lämnades 

åtta skriftliga svarsblanketter (Bilaga 3), åtta skriftliga informationsbrev om studien, (Bilaga 
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2) och åtta frankerade svarskuvert som distribuerades ut till de utvalda sjuksköterskorna av 

enhetschefen, för att sjuksköterskorna skulle få nödvändig information om studien. 

Sjuksköterskorna fyllde i svarsblanketen (Bilaga 3) som sedan skickades till författaren i 

frankerat svarskuvert. Men eftersom enbart två sjuksköterskor av åtta personer accepterade att 

delta i studien, söktes tillstånd för studien även i en annan kommun. Efter påskrift och 

godkännande från enhetschefen i den andra kommunen i Dalarnas län, lämnades skriftliga 

svarsblanketter (Bilaga 3), skriftliga informationsbrev om studien (Bilaga 2) och frankerade 

svarskuvert som distribuerades ut till de åtta nya utvalda sjuksköterskorna av enhetschefen. 

Därefter tog författaren kontakt med de sjuksköterskorna som tackat ja till studien skriftligt 

(Bilaga 2), för att komma överens om tid och plats för genomförande av intervjuerna. Totalt 

sju sjuksköterskor deltog i den andra kommunen och sammanlagt nio sjuksköterskor 

intervjuades i båda två kommunerna från och med sjätte juni till och med sjunde september 

2012.  

 

Sjuksköterskorna själva valde lämplig plats och tid för intervjuerna. En ljudspelning gjordes 

av varje intervju som blev cirka en timme lång. Intervjuerna transkriberades i nära anslutning 

till intervjutillfället och analyserades därefter. Bakgrundsdata som samlades in var 

informanters kön, ålder, antal år erfarenhet, antal år som arbetade i särskilt boende och 

utbildning. En kodning av informanterna (informant A, informant B) gjordes för att 

informanternas identitet inte skulle avslöjas. All data av intervjuerna samlades in i form av 

ljud och textfiler i en USB med lösenordsskydd som bevaras på en säker plats. 

 

Analys 

 

I denna studie användes en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman 

(2004). 

 Hela transkriberade texten lästes igenom upprepade gånger för att få en känsla för 

helheten och meningar. Informationen som var relevanta för frågeställningen 

extraherades ut texten.  Dessa meningar kallades för meningsbärande enheter. 

 De meningsbärande enheterna kondenserades i syftet att bli kortare utan att förändra 

innehållet. 

 De kondenserade meningsenheterna kodades och grupperades i kategorier som visade 

det centrala budskapet i intervjuerna. Dessa kategorier utgör det manifesta innehållet. 

 Författaren formulerade teman, där det latenta innehållet i intervjuerna tolkade. 
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Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

          Kod       Kategori         Tema 

”Sedan kommer 

jour sköterskan 

och det är då som 

LCP:n är så 

oerhörd bra att 

följa förloppet 

(vård) då”. 

 

LCP är oerhörd 

bra för att  

följa förloppet 

av vården i 

joursköterska 

arbete  

 

LCP är bra 

för att följs 

förloppet i 

palliativ vård 

 

Bra rutiner 

underlättar 

palliativ vård 

Att ha 

fungerande 

rutiner i 

arbetet 

”De har stor 

arbetsbelastning… 

det skulle var så 

man kan önska att 

skulle vara mer 

vårdpersonal … 

det är 2 stycken på 

hela husen på 

natten. Då känner 

jag att man inte 

har anpassad efter 

behovet alls”. 

Vårdpersonal 

har inte tid för 

att de har stor 

arbetsbelastning 

och 

bemanningen är 

inte anpassad 

till vårdbehov. 

Bemanningen 

är inte 

anpassad 

efter 

vårdbehov. 

 

Tidsbristen och 

underbemanning 

gör att arbetet 

inte utförs bra. 

Att 

teamarbetet 

fungerar är 

viktigt 

”det finns ingen 

tid avsatt för 

reflektion… Det 

finns ingen 

särskild tid för det 

och det tycker jag 

att det är dåligt.”. 

Det finns ingen 

avsatt tid för 

reflektion och 

det är dåligt 

efter dödsfall. 

Ingen avsatt 

tid för 

reflektion 

efter dödsfall. 

Behov av rutiner 

för bearbetning 

och reflektion 

efter dödsfallet. 

Att ha 

fungerande 

rutiner i 

arbetet 

”Det ska 

förbättras 

kunskapen hos de 

som jobbar med 

palliativ vård och 

inte bara hos 

sjuksköterskan för 

att det inte funkar 

om bara 

sjuksköterskan 

kan den palliativa 

vården…” 

Kunskap om 

palliativ vård 

ska förbättras 

hos all personal 

i vården. 

All personal 

behöver 

kunskap om 

palliativ vård. 

Kunskap om 

palliativ vård 

behövs för att 

förstå och klara 

av sitt arbete 

bättra. 

Att ha 

kunskap i 

palliativ 

vård 

 

Tabell 1. Exempel på meningsenheter, kondensering, koder, kategorier och teman som belyser 
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sjuksköterskans upplevelser av palliativ vård i livets slutskede i särskilt boende 

 

Forskningsetiska aspekter 

Författaren förhöll sig till fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet. Informationskravet försäkrade att författaren 

informerade dem som berördes av forskningen om syftet, deras uppgift i projektet och vilka 

villkor som gällde för deras deltagande. Författaren inhämtade deltagarnas samtycke. 

Informanterna lämnade sitt samtycke om deltagandet i studien i ett brev (Bilaga 3).  De 

presumtiva informanterna hade rätt att bestämma över sin medverkan och ifall de ville avbryta 

sitt deltagande. Eftersom sjuksköterskorna på frivillig bas intervjuades och inte tillhörde en 

sårbar grupp ansågs att den inte behövdes granskas av etiska kommittén.  

 

Konfidentialitetskravet säkerställde att uppgifter om deltagarna i studien hanterades rätt och 

konfidentiellt i enlighet med Helsingforsdeklarationen (2008). Alla uppgifter som samlades in 

förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av det och enbart författaren och 

handledaren har tillgång till materialet. Nyttjandekravet säkerställer att de uppgifter som finns 

insamlade om enskilda personer endast används för forskningsändamål. Informanter som 

deltog i studien kodades för att ingen skulle på något sätt identifiera dem och inga 

personuppgifter förutom ålder och kön och deras erfarenhet och utbildning antecknades.  

 

Principen inte skada var också en viktig faktor inom de forskningsetiska aspekterna (Olsson & 

Sörensen, 2007). Det innebar att författaren strävade efter att inte utsätta informanter för 

skada. Det fanns risk att informanter kunde uppleva det obehagligt att berätta om sina 

upplevelser inom palliativ vård. Därför tog författaren hänsyn till att det kunde finnas risk att 

informanten ville avbryta sin medverkan.  

  

Trovärdighet 

I kvalitativa studier bedöms trovärdighet utifrån tillförlitlighet, giltighet, överförbarhet. Ett 

sätt att uppnå tillförlitlighet är att använda lämpliga metoder (Graneheim & Lundman, 2004). 

Polit och Beck (2006) beskrev att den kvalitativa metoden är lämplig för att studera 

människors upplevelser och erfarenheter. Därför valdes denna metod i föreliggande studie. 
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Tatano Beck (1993) och detsamma Polit och Beck (2010)  beskrev att tillförlitlighet handlar 

om att studien kan göras om med liknande deltagare, i liknande förhållande och liknande 

resultat uppnås. Författaren upplevde att stämningen i de flesta intervjuerna var lugn och togs 

hänsyn att utgå utifrån informanterna önskemål om tid och plats. Alla informanterna var 

intresserade av ämnet och ville berätta öppet och dela med sig sina upplevelser av palliativ 

vård. Författaren spelade in intervjuerna och transkriberade materialet i nära anslutning till 

intervjutillfälle för att komma ihåg detaljer som kunde vara viktigt för studien. Tatano Beck 

(1993) beskrev att tillförlitlighet handlar om att hur beskrivningen av fenomenet är verkligt 

och trogen. Författaren diskuterade tillsammans med handledaren, analysen, kategorier och 

teman. I resultatet av studien användes citat i löpande text för att förtydliga innehållet, vilket 

kan öka tillförlitligheten.  

 

Giltighet handlar om förtroende för hur väl datainsamling, urval och analys genomförs 

(Graneheim & Lundman, 2004). En provintervju gjordes för att testa intervjuguiden. I studien 

genomfördes en intervju per informant, och informanterna kunde fritt dela med sig sina 

livserfarenheter och tankar. Vid urvalet av informanterna skulle deltagarna ha ett varierande 

antal år av erfarenhet som sjuksköterska, kön, utbildning inom den kommunala särskilda 

boenden. Dessutom deltog informanter från olika orter och olika särskilda boenden så 

variationen blev större och stärkte giltigheten. Datainsamling, transkribering och 

innehållsanalys genomfördeds enligt Graneheim och Lundman metod (2004). Författaren 

lyssnade på intervjuerna flera gånger. Författaren medverkade i studien genom att förklara 

och förtydliga frågorna ytterligare för informanterna om de inte förstått frågan. Författaren 

berättade i början av intervjuerna att ville få en helhet av palliativ vård och de kunde beskriva 

om detta hur mycket de vill. Hänsyn togs till att informanterna kunde vara tyst och gavs tid att 

svara. Följdfrågor om informanterna använde meningar som var oklara då författaren ställde 

följdfrågor för att säkerställa innebörden av deras uttalande och ibland summerades 

informationen och deras meningar för att säkerställa att innehållet av deras uttaland var rätt 

uppfattat. Författaren hade inte någon relation eller kände informanterna. 

 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultaten kan överföras till andra grupper och 

sammanhang (Graneheim & Lundman 2004). I denna studie användes ett strategiskt urval och 

informanter var olika beträffande antal år av erfarenhet och utbildning i sitt yrke samt kön. 

Det kunde öka variation av det.  På grund av denna variation kan resultatet vara överförbart 

till andra särskilt boende.  
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RESULTAT 

Informanterna var nio sjuksköterskor som arbetade inom de kommunala särskilda boendena i 

två olika kommuner. Två av sjuksköterskorna arbetade mest under nätterna. Flera av 

sjuksköterskor arbetade både dagtid och även vissa helger och kvällar under jourtid. Två av 

sjuksköterskorna var män och sju var kvinnor. Erfarenhet från arbete som sjuksköterska inom 

äldrevård i särskilt boende var från fyra till tjugo år, med ett genomsnitt på nio år. 

Informanterna hade erfarenhet som sjuksköterska mellan 9 och 34 år, med ett genomsnitt på 

21 år. I resultatet visades fyra teman och olika kategorier vid analys av intervjuerna. Se tabell 

2. 

 

Tabell 2. Teman och kategorier. 

 

 

Teman 

Att ha 

fungerande 

rutiner i 

arbetet 

Att teamarbetet 

fungerar är 

viktigt 

Att ha en 

ömsesidig 

relation 

Att ha 

kompetens i 

palliativ 

vård 

Kategorier Bra rutiner 

underlättar 

palliativ vård 

Samarbete och 

kommunikation 

för att kunna 

arbeta bra ihop 

Att ha bra relation 

är viktigt och leder 

till god palliativ 

vård 

Kunskap om 

palliativ vård 

behövs för att 

förstå och 

klara av sitt 

arbete bättre 

Ge god 

symtomlindring 

Tidsbristen och 

underbemanningen 

gör att arbetet inte 

utförd bra 

Att respektera 

självbestämmande 

är svårt men 

viktigt 

Läkares 

kompetens 

förhindrar en 

god vård 

Brytsamtalet är 

viktigt för den 

goda vården 

Läkares ovilja att 

ändra kollegors 

ordination 

Att ge/ta 

information är 

viktigt och svårt 

Bristande 

kunskaper 

och 

medvetande 

om andliga 

frågor 

Behov av 

rutiner för 

bearbetning och 

reflektion efter 

dödsfall 

Behov av stöd i 

arbetet bland 

sjuksköterskor 

varierar 

 

  

Kontinuitet 

bland läkarna är 

viktigt för den 

goda vården. 
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Att ha fungerande rutiner i arbetet 

Bra rutiner underlättar palliativa vården 

Studien visade att palliativ vård blev bättre än tidigare på grund av att de använde Liverpool 

Care Pathway (LCP) i ena kommunen och i den andra kommunen fanns det rutiner både för 

den medicinska delen och för omvårdnaden, där den största delen av rutinerna utgått från 

LCP. I ena kommunen påstod sjuksköterskorna att LCP underlättade palliativ vård och LCP 

var bra för att de kunde följa förloppet i palliativ vård. 

 

Den har blivit lättare (palliativ vård), tycker jag. … underlättar väldigt… LCP:n är så 

oerhörd bra att följa förloppet då”.( Informant A) 

 

I den kommun som där de inte använde LCP beskrev informanterna att de tog en del av 

läkarens uppgifter. De menade att sjuksköterskorna som hade lång erfarenhet av palliativ vård 

kunde konstatera dödsfallet om det var förväntat. 

 

Sjuksköterskorna gav broschyrer och information om palliativ vård både till närstående och 

undersköterskorna för att de skulle förstå hur den äldre personen kunde skötas och vad som 

var viktigt att tänka på. Sjuksköterskorna upplevde trygghet och stöd på grund av att all 

information om palliativ vård fanns i en pärm som kallades för ”Mas pärm”. Enligt 

sjuksköterskorna ledde det till att ingenting missades. 

 

”Vi har också den här strukturen inom palliativ vård fick mer information och material till 

personalen då de ska sköta omvårdnaden … Det är ganska skönt kunna lämna ut den här 

listan då. Då känner man ja, … ingenting blir bortglömd …”( Informant E). 

 

 Sjuksköterskorna beskrev att den palliativa listan (generella listan) fanns och den ledde till att 

de sällan kontaktade jourläkaren för att få ordination för läkemedel vid livets slut. Med den 

palliativa listan menade de subkutana injektioner som är mot rosslighet, illamående, smärta 

och oro.  

 

Det framkom i studien att det behövdes mer rutiner för existentiella frågor i kommunen som 

inte hade LCP. 

 

”Det är inte fullt lika mycket om man tänker om våra rutiner och så. Det står inte så mycket 

om det här med existentiella frågor det står lite grann om man jämför vad står om fysiska 
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symtom … och så är det mycket mer koncentrerat än på de här existentiella 

frågorna”.( Informant H) 

 

Ge god symtomlindring 

I vissa boenden fanns sjuksköterskor dygnet runt och mer tillgång till läkare. Enligt 

informanterna fick de flesta äldre personer som hade palliativ vård en fullgod symtomlindring 

på dag- och nattetid. Samtliga sjuksköterskor beskrev att det var viktigt att tänka på 

symtomkontroll och symtomlindring. I studien framkom att ju mer erfarenheter de hade desto 

mer tydligare kunde de se behov av symtomlindringen hos de äldre personerna. Det kändes 

positivt när de kunde lindra symtomen. 

 

”Symtomlindringen för de mesta är optimal och har nära kontakt med doktor om någon är 

döende”. (Informant G) 

 

Informanterna beskrev att de äldre inte alltid fick optimal symtomlindring på grund av 

vårdpersonalens okunskap om symtomkontroll. Ibland kunde den döende äldre personen 

vänta och på grund av det kunde smärtan bli för hög. Joursjuksköterskan fick kännedom om 

den äldre personens symtom via undersköterskorna och de var även beroende av 

vårdpersonalens kunskap för att kunna bedöma och utvärdera symtomlindringen under 

nattetid, då sjuksköterskorna arbetade som konsult. 

 

”Jag tycker att de inte alltid får det. Det handlar också om att ringa i tid direkt inte liksom 

att vänta och smärtan blir för hög … oftast känner de personen men ibland kan de ringa och 

så att hon har legat en och en halv timme då känns det inte acceptabelt. Det beror ju på 

kanske okunskap ibland” (Informant B). 

 

Dessutom upplevde sjuksköterskorna att det var svårt när de inte kunde tillfredsställa vissa 

närståendes önskningar när de var motståndare till starka smärtstillande medel.  

 

”Det kan också vara svårt ibland. Om anhöriga tycker på ett helt annat sätt… eller 

om anhöriga är mot starka smärtstillande om personen behöver det så kan det vara 

jättesvårt. Det är ju patienten som man vårdar och anhöriga ska också vara nöjda och 

där möts man inte alltid” (Informant B). 
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Informanterna kände sig maktlösa och det var obehagligt när symtomlindringen inte lindrade 

symtomen. De hade negativa upplevelser när symtomlindringen inte hjälpte och inte kunde 

komma åt orsaken till lidandet. De var negativa om döendeprocessen blev väldigt långdragen.  

 

” … vad vi gav liksom i läkemedelsväg och hur mycket man försökte hålla handen eller klappa 

om det spelade liksom ingen roll… Det var faktiskt obehaglig, man kände att man inte kunde 

hjälpa. Det var faktiskt man inte komma åt orsaken ….” ( Informant H). 

 

Informanterna beskrev att det var viktigt att sjuksköterskorna skulle tänka på individuella 

personliga omvårdnaden inom palliativ vård och inte bara smärtlindring och arbeta med 

fysiska symtomen för att ge en god vård och även mer omvårdnadsmässiga rutiner för oro, till 

exempel taktil massage och musik. 

 

Brytsamtalet är viktigt för den goda vården 

Informanterna upplevde att det var betydelsefullt att brytsamtalet gjordes. Önskemålet var att 

det var bäst att läkaren planerade brytsamtal med multisjuka, dementa personer och deras 

närstående direkt när de flyttade in för att det skulle bli mindre tveksamheter medan de äldre 

personers medvetenhet var ganska stort.  

 

”Jag skulle vilja att man redan när man flyttar in eller i tidigt skede det gick in brytsamtal. … i 

att om de är multisjuka, dementa att man redan tidigt kan man säga nu är det palliativ vård, 

vilket inte innebär att nu slutar vi att ge mat eller dryck eller … Det bästa vore om patienten 

innan sinnet förloras har bestämt att så här skulle det bli … i livets slut. Då blir det mindre 

tveksamhet”.( Informant D) 

 

Sjuksköterskorna upplevde att brytsamtalet oftast ordnades sent och ibland var närstående 

osäkra om brytsamtalet inte var gjort av läkare. Sjuksköterskorna hade önskemål om att 

läkaren gjorde brytsamtalet i tid och skulle förbereda och informera närstående om palliativ 

vård för att det fortfarande hände dödsfall då ingenting var förbrett. Det framkom i studien 

också att sjuksköterskan tog initiativ och ordnade brytsamtalet för att enligt sjuksköterskan 

hade läkarna ibland inte möjlighet att komma till boendet och göra brytsamtalet. Om äldre 

personen inte var klar och redig var det viktigt att närstående skulle vara med och 

dokumentera brytsamtalet.  
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”... Det ska göras tycker jag i stort sett när man flyttar in … skulle man ha samtal… Om den 

inte är klar och redig då måste via anhöriga. Så är det inte, det kommer oftast 

sen”.( Informant…) 

 

Sjuksköterskorna påstod att det kändes positivt när brytsamtalet ordnades och beslutet om 

palliativ vård var fattat. 

 

Samtliga sjuksköterskorna upplevde att det var spännande och inte var något problem att 

växla mellan palliativ och kurativ vård och att ha erfarenhet inom vården underlättade detta. 

 

”Jag tycker att den är spännande”. (Informant B) 

”Ju med den erfarenhet jag har så tycker jag inte att det är svår” (Informant A)  

 

Behov av rutiner för bearbetning och reflektion efter dödsfall 

Det fanns ingen rutin, avsatt tid eller struktur för reflektion efter dödsfallet med 

vårdpersonalen. Informanterna påpekade att det fanns risk för brist på reflektion i samband 

med dödsfallet på grund av vikarierande personal. Informanterna påstod att dödsfall 

reflekterades under rapporter eller raster om det var svårt för personalen, om vårdpersonalen 

hade känt den äldre personen länge, dödsfallet hände hastigt eller att de kände sig chockade 

på något vis. Sjuksköterskorna reflekterade även att vårdpersonalen hade behov av detta, men 

det fanns ingen rutin för det. Informanterna beskrev att det fanns en sorts reflektion med 

närstående. De skickade enkät till närstående efter dödsfallet och närstående fyllde i 

blanketten. Svaret skickades till den medicinskt ansvariga sjuksköterskan för att utvärdera 

vården. Samtidigt ordnades reflektionsmöte för sjuksköterskor men de tog inte upp något 

enskilt fall utan de talade allmänt om vården.  

 

”Det finns ingen tid avsatt för reflektion… och det tycker jag att det är dåligt. Det vore 

viktigare att få en reflektionstid där och än andra saker som håller med administrativ”. 

( Informant D) 

 

Kontinuitet bland läkarna är viktigt för den goda vården 

Informanterna hävdade att det var svårt för jourläkare att ta ställning till palliativ vård på 

grund av att de inte kände äldre personen som bodde i särskilt boende. Därför skulle det 

finnas en klar och tydlig plan för äldre för att jourläkaren skulle kunna ta ställning till palliativ 

vård.  
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”När man kommer som jour och man inte känner patienten det ska finnas klar och tydligt …. 

en plan inför den här …”.  (Informant D) 

 

 På vissa boenden var läkarna mycket tillgängliga och sjuksköterskorna fick bra stöd av dem. 

I ett boende fick sjuksköterskorna läkares privata telefonnummer och kunde ringa läkaren 

även på helger. Enligt sjuksköterskan var det unikt att läkaren lämnade sin privatnummer och 

de kunde kontakta honom när de ville och läkaren var lyhörd för sjuksköterskornas önskemål.  

Det framkom även önskemål att läkarna skulle ha rond mer än en gång per vecka. 

 

Att teamarbetet fungerar är viktigt 

Samarbete och kommunikation för att kunna arbeta bra ihop 

Informanterna påstod att de hade bra kommunikation och samarbete med vårdpersonalen på 

grund av att informanterna var delaktiga och tillgängliga. Joursjuksköterskorna var beroende 

av undersköterskornas observation och de fick ovärderlig hjälp av undersköterskorna. Det 

framkom också att joursköterskorna skulle lyssna på vårdpersonalen bättre, dvs att 

vårdpersonalen skulle tas på allvar. Informanterna beskrev att bra palliativ vård utfördes när 

ordinarie vårdpersonal arbetade och när all personal kunde sitt arbete. 

           

 ”Vi har bra palliativ vård när vi har ordinarie personal”. (Informant A). 

 

Det var också viktigt att arbetsterapeuten, sjukgymnasten och läkaren var också tillgängliga 

om deras hjälp behövdes inom palliativ vård. Att läkarna var lyhörda för sjuksköterskornas 

önskemål var betydelsefullt men det framkom att samarbete med vissa läkare gick långsamt 

framåt. 

 

” … går det långsamt framåt med läkarna”. (Informant I) 

 

Tidsbristen och underbemanning gör att arbetet inte utförs bra 

Tidsbrist och underbemanning påverkade palliativ vård på ett negativt sätt.  Information till 

anhöriga skulle behöva utföras pedagogiskt men på helger och kvällar fanns få sjuksköterskor 

och det fanns inte tid för det. Ibland hade joursjuksköterskor mycket att göra och fick ingen 

rast. Det var stressigt på kvällarna om flera äldre personer skulle få symtomlindring av dem. 
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Sjuksköterskebemanningen varierade natt och dag. De flesta boendena var kopplade till 

joursjuksköterskor på kvällstid och nattetid. 

 

 ”Det finns en sjuksköterska förr som har väldigt stort distrikt så hon har många patienter då 

(joursjuksköterska på kvällarna) Om det skulle vara så flera palliativa patienter då får de 

faktiskt väldigt stressigt för att hinna med. Det kan jag säga att det ska vara på ett annat vis. 

Men dagtid fungerar det väldigt bra”.(Informant E) 

 

Informanterna beskrev att vårdpersonalen inte hade tid för att de hade stor arbetsbelastning 

samt att bemanningen inte var anpassad efter de äldre personernas vårdbehov. Samtidigt ledde 

underbemanningen av ordinarie vårdpersonalen till att ibland sattes den oerfarne vikarien in 

som övervak hos de äldre personerna som hade palliativ vård, vilket ledde till att 

sjuksköterskan blev besviken. Ibland ledde underbemanningen av vårdpersonalen till stress på 

dagtid och kvällstid. Därför var det svårt för dem. På nattetid beskrevs att det fanns 

grundbemanning för vårdpersonalen. 

 

”De jobbar kort (undersköterskor) så att det är väldigt stressigt har jag förstått och särskild 

dagtid och kvällar och så det är ju mycket kvar av arbetet…” (Informant I) 

 

”Det är väldigt stramt vi har aldrig mycket personal och då blir ju gärna så att sätter in 

oerfarna på vaket så att den erfarne fortfarande kan … ge de andra mat och mediciner…. När 

man sätter in en oerfarna då känner man kanske den har inte delegation då vet de inte vad de 

gör och de känner inte av avdelningen …” (Informant C) 

 

Läkares ovilja att ändra kollegors ordination  

Läkaren på det särskilda boende följde ordinationen från sjukhuset och det ledde till att 

döende processen dröjde och orsakade lidande för den äldre personen. De ansåg att till 

exempel ge sondmat utan att tänka på den äldre personens status var oacceptabelt.  

 

”Vi har stora problem nu med allt fler sondmatningar… Det tas ingen ställning till statusen 

på patienten. Då betyder det att de ordinationer som kommer från lasarettet. Vår egen läkare 

vill inte ta ställning till är det här korrekt för den här patienten, utan han fortsätter med de 

här ordinationerna. Så vi fortsätter och pumpar in kanske 2 liter sondmat om dagen till 

döende patienter. Där cirkulationen börjar svikta då kan du tänka själv vi har haft många 

traumatiska fall av svårt rossel…”. (Informant I) 
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 Sjuksköterskan önskade att deras läkare inte skulle vara rädd för att revidera en annan läkares 

ordination. 

 

Behov av stöd i arbetet bland sjuksköterskor varierar 

Det framkom i studien att informanterna inte behövde råd och stöd på grund av de kände sig 

trygga i sig själva. Om det behövdes stöd vände de sig till en erfaren kollega som de var 

trygga med. Nattsjuksköterskan beskrev att det fanns nattmöte då hon kunde få stöd från 

chefen och det framkom att sjuksköterskorna även kunde få stöd när de hade 

reflektionsträffar. Studien visade också att döden upplevdes som naturlig för äldre personer. 

Därför behövde sjuksköterskorna inte stöd. Men stöd till vårdpersonalen behövdes för att de 

bildade mer nära relation och kontakt med de äldre personerna. Det framkom också att om 

sjuksköterskan inte bearbetade sina känslor omkring sitt arbete i palliativ vård kunde det 

komma tillbaka när hon blev pensionär och inte längre arbetade.  

 

”Men den dag jag blir pensionär och jag inte längre jobbar med det här då behöver jag hjälp 

då… när allt kanske kommer tillbaka för att man aldrig har begärt att bearbetat det …”. 

(Informant C) 

Att ha en ömsesidig relation 

Att ha en bra relation är viktigt och leder till god palliativ vård                                          

Det framkom i studien att sjuksköterskan hade olika nära relationer till äldre personer, 

särskild de som var ensamma. Sjuksköterskorna hade god kontakt med äldre personer och 

deras närstående, ville vara tillgängliga och lyhörda till närståendes behov av kommunikation. 

Informanterna var det positivt när närstående och de äldre personerna blev lugna efter ett bra 

samtal med dem, när närstående var tacksamma, fick positivt feedback och bekräftelse på att 

de hade gjort sitt bästa. I studien framkom att det var viktigt att närstående var nöjda, blev 

omhändertagna och ompysslade. Sjuksköterkorna ansåg närstående som en tillgång och var 

lyhörda för närståendes önskemål när de inte orkade eller kunde sitta övervak hos den äldre. 

Då ordnades en personal för övervak, för att ingen skulle dö ensam.  

 

Informanterna beskrev att de skulle vara uppmärksamma att närstående skulle få ett positiv 

intryck och minne av vården, för att de skulle bära med sig minnet av vården i hela sitt liv. 

Därför var det viktigt att sjuksköterskorna skulle ha ett professionellt bemötande till 

närstående och ibland blev de äldre arga, kunde inte acceptera situationen eller skyllde på 
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personalen när de upplevde svårigheter. Det var också svårt för vårdpersonalen att möta upp 

missnöjda närstående och äldre personer. 

   

”Jag tycker att de här (anhöriga) som oroliga och missnöjda, där kanske saker som inte 

kommer till rätta med. Då är det svårare för personalen att möta det här … Att det blir rädsla 

i den här osäkerheten för att man känner att man gör fel hur än man gör”.(Informant B) 

 

Informanterna beskrev att de hade problem att möta upp närstående som hade svårigheter i 

relationer med varandra eller med den äldre personen. De kunde ha olika åsikter med 

närstående som till exempel inte tog till sig att den äldre personen var döende. Hur 

sjuksköterskorna än försökte informera, bry sig om och vad de än gjorde upplevde de att det 

inte var tillräckligt. Därför var det viktigt att hantera besvikna anhöriga på det bästa möjliga 

sätt. Men informanterna upplevde att det var oetisk när närstående inte tog ställning om 

palliativ vård och den äldre personen skickades till sjukhusakut. 

 

Det upplevdes att närstående ibland var krävande och vissa saker skulle prioriteras inom 

vården. Om sjuksköterskorna tog beslut utan att informera närstående kunde det bli fel. 

Informanterna kände ibland också att det var lättare att ta hand om den döende personen än 

närstående. Informanterna också beskrev sitt engagemang i arbetet inom palliativ vård. De 

ansåg att palliativ vård var en viktig del av vården.  

 

”Jag brinner för det här palliativ vård och jag tycker att det är en jätte viktig del… Då tycker 

jag att de som har levt ett helt liv ska få det bästa vård och bästa lindring”.( Informant B) 

 

Det framkom i studien att det vore att läkarna kunde ha mer kontakt med anhöriga. 

 

”Jag tror att läkarna … kanske ska visa sig mer för anhöriga”. ( informant B) 

Informanterna ansåg att vårdpersonalen hade mer nära relation till de äldre personerna än 

sjuksköterskorna.  

 

Att respektera självbestämmande är svårt men viktigt 

Informanterna påstod att vissa äldre personer kunde bestämma själv till sista timmarna men de 

flesta kunde inte det. Sjuksköterskorna konstaterade att de alltid respekterade de äldre 
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personernas autonomi och självbestämmande. De tyckte att äldre personer alltid skulle vara 

med och bestämma själv. 

 

Det framkom att det var svårt att ibland tillgodose den äldre personens autonomi och 

självbestämmande när äldre personen inte kunde förmedla sig, till exempel kunde de drabba 

av stroke, afasi eller demens. Då frågade sjuksköterskan närstående om hur den äldre 

personen förhöll sig till döden och vilka önskemål den äldre personen hade. Samtidigt tittade 

vårdpersonalen på den äldres kroppsspråk för att förstå önskemål och behov.  

 

”Det händer att de river bort gång och på gång sina sonder PEG eller kateter. När det har 

hänt ett par gånger när vi ser klart och tydligt att… det är inte bara på grund av oro som de 

har tagit slangen utan medvetet önskar att inte ha det …”. ( Informant I) 

 

Att ge/ta information är viktigt och svårt 

I studien framkom att det var betydelsefullt att ge ärlig information till både närstående och de 

äldre personerna. Samtidigt skulle information till närstående utföra pedagogiskt, det vill säga  

att informationen skulle upprepas och sjuksköterskan skulle vara säker på att närstående 

verkligen hade förstått informationen om palliativ vård. Enligt informanterna var närstående 

oftast införstådda att till exempel demens var en dödlig sjukdom. Sjuksköterskan informerade 

närstående om den äldre personens tillstånd förändrades. Men det var svårt att informera 

anhöriga om de inte var med i vårdprocessen eller att ge information till de äldre som hade 

demens eller stroke.  

 

Informanterna upplevde oftast att närstående ville att de äldre personerna skulle få dropp i 

livets slutskede. Därför förklarade sjuksköterskorna vilka konsekvenser dropp hade och de 

lämnade även en broschyr som handlade om information om livets slutskede för att övertyga 

anhöriga att det inte var rätt beslut att ge dropp. Sjuksköterskorna erbjöd alltid samtal med 

läkaren. Det framkom i studien att det ibland kunde vara svårt för vissa närstående att ta in 

information om palliativ vård men denna reaktion kunde vara en del av sorgeprocessen. 

Informanterna upplevde att närstående oftast frågade hur länge döendeprocessen kunde ta tid, 

men sjuksköterskorna kunde inte svara på frågan.  

 

Sjuksköterskorna påstod att det var viktigt att ge mer information till missnöjda närstående 

och tillbringa mer tid med dem. De påstod att det var tråkigt om närstående inte blev 

informerad eller blev missförstådda och närstående ville att den äldre personen skulle skickas 



25 

 

till sjukhus när den äldre personen var döende. Informanterna beskrev att det ibland fanns 

brist på dokumentation om information till den äldre personen och anhöriga. De menade att 

det var svårt att veta vad den äldre personen hade fått för information om palliativ vård och 

vad de hade talat om, för att informationen inte framgick riktigt i dokumentationen.  

 

”… men det kan stå i journalen att anhöriga är informerade men det står inte om vad. Alltså 

vad det är, det säger inte mig så mycket, vad de har pratat om…, det kan jag tycka att det är 

en brist”.( Informant B) 

 

Att ha kompetens i palliativ vård 

Kunskap om palliativ vård behövs för att förstå och klara av sitt arbete bättre  

Informanterna påstod att all vårdpersonal skulle ha utbildning för ett fungerande arbete i 

palliativ vård.  I en av kommunerna beskrev sjuksköterskan att outbildad vårdpersonal inte 

kunde avläsa alla signaler som en utbildad undersköterska kunde. Samtidigt visste vissa 

vikarier inte (vårdpersonal) vad LCP var.  I den andra kommunen framkom att informanten 

var besviken på grund av att vikarierande vårdpersonal som oftast var outbildad inom palliativ 

vård satt övervak.  

 

Det fanns också behov av utbildning till vårdpersonalen i munvård.  En annan faktor som 

skulle uppmärksammas var att vårdpersonalen skulle utvärdera åtgärderna som gjordes. 

 

”… om man (sjuksköterska) gör en bedömning då ska personen vändas varannan timme så är 

ingen som går in och tittar hur det gick det här, hur vi ska göra nu”.(Informant B) 

 

Dessutom var det betydelsefullt att vårdpersonalen skulle vara förberedda för sorgereaktioner 

hos närstående på grund av att det skulle underlätta för dem att hantera sina känslor. Det fanns 

brist på kunskaper hos vårdpersonalen att bemöta äldre personer som förnekade sin situation 

och inte kunde ta emot information. Vårdpersonalen behövde förstå att det inte var fel på 

deras omvårdnad utan närstående kunde inte hantera situationen. Det fanns förslag att det 

behövdes psykiatrisk utbildning för all personal för att hantera olika situationer och 

sorgereaktioner hos närstående. 

 

Det upplevdes att allt fler undersköterskor fick utbildning om palliativ vård i en av 

kommunerna och det ledde till att vården förbättrades. Det fanns behov av att utbilda sig inom 

palliativ vård för att kunna förmedla kunskapen på ett bättre sätt. Det beskrevs att det kunde 



26 

 

vara svårt för en nyutbildad sjuksköterska att göra bedömningar och veta om den äldre 

personen var döende. Eftersom grundutbildningen inte innehöll särskilt mycket om palliativ 

vård behövdes det fortbildning inom palliativ vård. Det var också viktigt att sjuksköterskorna 

specialiserade sig omkring multisjuka äldre personens problem för att den äldre personen 

skulle kunna få en värdig död. 

 

I en av kommunerna fanns en palliativ grupp som organiserade föreläsningar och utbildning 

för personalen men alla sjuksköterskona fick inte delta i olika föreläsningar på grund av 

nedskärningar. Det framkom också att de var intresserade att studera på aktuell forskning för 

att de skulle kunna ge den bästa palliativa vården. Informanterna ville gärna själva delta i 

föreläsningarna. Samtidigt ansåg informanterna att det inte bara var utbildningen som hjälpte 

dem att utföra en god palliativ vård utan det berodde på hur de själva kunde känna in och 

ställa de rätta frågorna, att vara professionell, ha empati och vilja våga möta människor i svåra 

situationer underlättade arbetet. 

 

”Det beror på individen hur man känner in och ställer rätta frågorna och vågar gå in i 

relationer och vara professionellt” (Informant D) 

 

Läkarens kompetens förhindrar en god vård 

Sjuksköterskorna upplevde att det ibland var svårt för både läkare som tog hand om de 

särskilda boendena och jourläkarna att ta ställning till palliativ vård. En av orsakerna kunde 

vara att läkarna var tveksamma till att ta ställning och bestämma att den äldre personen skulle 

få palliativ vård och vissa läkare lyssnade ibland inte på sjuksköterskorna som 

rekommenderade att äldre personen skulle ha palliativ vård. Därför gjordes många 

utredningar och prover togs för att läkaren skulle kunna bestämma sig för om den äldre 

personen skulle ha palliativ vård eller inte.  

 

”… Oftast … jag kan säga till doktorn att nu är … det sista dagarna det handlar om. Både 

jag och undersköterskorna bedömer att nu ser vi att det här går utför. Det blir ingen bättre 

nu liksom oftast kan ta bara några dagar kvar men doktor kanske tycker att nu ska vi ta 

några prover och vi ska göra det och det …”. ( Informant H) 

 

I studien visades att jourläkare som var från någon vårdcentral inte tog ställning för palliativ 

vård. Enligt informanterna hade jourläkarna en annan syn på vården och att den äldre 
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personen skulle bli frisk. De var rädda, osäkra och litade inte på sjuksköterskornas 

bedömningar. Ibland ville de inte komma och undersöka de äldre personerna på plats och de 

skickades till sjukhus. Därför ledde detta till frustration hos sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna upplevde att det inte var optimalt att distriktläkaren som arbetade på en 

vårdcentral också arbetade i särskild boende, eftersom läkaren inte var kunnig. 

Sjuksköterskorna önskade att det behövdes geriatriker istället distriktsläkare som arbetade på 

en vårdcentral och även arbetade på särskild boende. Det var svårt för en allmän läkare (AT) 

som arbetade jour att ordinera palliativa mediciner på grund av att jourläkaren inte litade på 

sjuksköterskans bedömning och var rädd och osäker att ordinera palliativa mediciner på grund 

av att läkaren inte hade erfarenhet av palliativ vård. 

 

Bristande kunskaper och medvetande om andliga frågor  

I studien framkom att sjuksköterskorna eller vårdpersonalen ibland frågade den äldre 

personen vid ankomst samtal om deras religion och om det fanns något önskemål om andliga 

behov. Sjuksköterskorna tog inte initiativ för att få information om andliga frågor när de äldre 

personerna inte hade LCP.  

 

”Det är lite förvånande men jag tror att det kan bero på att vi är dåliga och föra den 

kommunikationen”. (Informant B) 

 

Det visade även i studien att undersköterskorna hade mer nära kontakt med de äldre än 

sjuksköterskorna. Därför tog de hand om andliga frågor. Vårdpersonalen strävade efter att lära 

sig om olika trosuppfattningar och de tog hänsyn till andliga frågor. Men ibland 

tillfredsställde vårdpersonalen inte andliga behov när de inte själva var troende. Informanterna 

beskrev att de som inte hade en egen tro fick en rädsla att möta andliga frågor på grund av 

okunskap om detta.  Samtidigt kändes det svårt, väckte känslor och de hade dödsångest för att 

sjuksköterskorna tog upp andliga frågor. 

 

Någonting som informanterna ansåg att det var viktigt att tänka på var att om ung 

vikarierande personal skulle sitta över vak hos den döende äldre personen, då borde de få 

information vad palliativ vård var för något. Sjusköterskorna ansåg att det fanns behov av att 

bli mer duktiga på att arbeta med andliga frågor eftersom det fanns ett stort behov av 

andlighet även bland äldre invandrare. I en av kommunerna beskrev sjuksköterskorna att det 

fanns få rutiner om existentiella frågor och det var svårare att förstå andliga behov än fysiska 
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symtom i livets slutskede. Därför önskade sjuksköterskorna att de kunde träffas och diskutera 

med medicinsk omfattande hemsjukvårds team (MOH – teamet) speciellt om andliga frågor.   

 

”Det här är mycket mycket sämre än det här fysiska …, smärta, rosslighet… det ser man ju 

och man åtgärder ju än den existentiella det är obefintligt tycker jag i alla fall”. ( Informant 

H) 

Sjuksköterskorna ansåg att andliga frågor tappades bort på grund av att prästen tidigare var 

mer tillgänglig och ibland besökte han de äldre personerna i de särskilda boendena men nu 

skulle sjuksköterskorna ringa till en annan kommun för att få tag på prästen och ibland 

ordnade närstående detta. Det var också alltid viktigt att andliga behov dokumenterades. 

 

”Det är kanske lite sämre … Då hade vi en präst här som var en gång i veckan… Nu är det 

sämre att man måste söka via sjukhus växel ... kan ringa till svenska kyrkan och ta tag på 

diakon… de är inte lättillgängliga längre ”. (Informant G) 

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultat 

I resultatet visades fyra teman vid analys av intervjuerna. Det första temat var Att ha 

fungerande rutiner i arbetet. Temat bestod av fem kategorier:  

Bra rutiner underlättar palliativ vård, Ge god symtomlindring, Brytsamtalet är viktigt för den 

goda vården, Behov av rutiner för bearbetning och reflektion efter dödsfall och Kontinuitet 

bland läkarna är viktigt för den goda vården. 

 

Det andra temat Att teamarbetet fungerar är viktigt, bestod av fyra kategorier: Samarbete och 

kommunikation för att kunna arbeta bra ihop, Tidsbristen och underbemanningen gör att 

arbetet inte utförs bra, Läkarens ovilja att ändra kollegors ordination, Behov av stöd i arbetet 

bland sjuksköterskor varierar.  

 

Det tredje temat var Att ha en ömsesidig relation. Det bestod av tre kategorier: Att ha en bra 

relation är viktigt och leder till god palliativ vård, Att respektera självbestämmande är svårt 

men viktigt och Att ge/ ta information är viktigt och svårt. 
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Det fjärde temat handlade om Att ha kompetens i palliativ vård. Tema fyra bestod av tre 

kategorier: Kunskap om palliativ vård behövs för att förstå och klara av sitt arbete bättre, 

Läkares kompetens förhindrar en god vård och Bristande kunskaper och medvetande om 

andliga frågor. 

 

Resultatdiskussion 

Att ha fungerande rutiner i arbetet 

Resultatet av denna studie visade att informanterna upplevde att rutiner i palliativa vården 

underlättade arbetet och gjorde att de arbetade mot samma mål. Vidare visades att de kunde 

ha mer kontroll över situationen, förstod bättre vad palliativ vård handlade om, kände sig 

trygga och fick stöd av det. Clark et al. (2012) visade att genomförande av LCP gjorde att hela 

vården av döende äldre personer förbättrades. Dessutom visades i föreliggande studien att det 

behövdes mer rutiner för existentiella frågor i kommunen. Detta kan relateras till flera studier 

som beskrev att det fanns hinder för att andliga frågor tillgodosågs. En av anledningarna 

kunde bland annat vara brist på utvärdering av andlig vård (McSherry, 2006; Tuls-Halstead & 

Hull, 2001), vilket är viktigt att uppmärksamma att detta kunde göras rutinmässigt. 

 

En av hörnstenarna palliativ vårds är symtomkontroll och symtomlindring (Socialstyrelsen, 

2006). Informanterna beskrev att de äldre på de särskilda boendena fick god symtomlindring, 

men inte alltid på grund av vårdpersonalens okunskap om symtomkontroll. Dwyer et al. 

(2010) och Watson et al. (2006) visade också att vårdpersonalens okunskap om palliativ 

medicinering var ett hinder för att genomföra en god palliativ vård i särskilda boenden. 

Informanterna i denna studie kände sig maktlösa och upplevde det negativt när 

symtomlindringen inte lindrade symtomen och att de inte kunde komma åt orsaken till 

lidandet. Detta stöds i olika studier att vårdpersonalen upplevde att det var svårt att möta 

individuella behov under döendeprocessen och genomföra en personcentrerad vård i livets 

slutskede för äldre (Dwyer et al., 2008; Dwyer et al., 2010 ). Juthberg, Eriksson, Norberg och 

Sundin (2010)  beskrev att sjuksköterskorna upplevde samvetsstress när de inte kunde leva 

upp till krav från sig själv och andra när de arbetade med äldre i särskilt boende. De upplevde 

sig otillräckliga och maktlösa för att de kände att de svek de boende och deras närstående, 

vilket informanterna i föreliggande studie också beskrev. Därför är det av största vikt att hela 

personalgruppen ska ha utbildning och kunskaper om symtomkontroll och symtomlindring, 

för att kvaliteten i vården främjas.   
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Dwyer et al. (2008) beskrev att vårdpersonalen ansåg att de äldre personernas värdighet 

främjades i livets slutskede genom att uppfylla deras grundläggande behov av att bli sedda 

som personer. Sjuksköterskorna i föreliggande studie ansåg det var viktigt att tänka på den 

individuella personliga omvårdnaden och behov av mer omvårdnadsmässiga rutiner och inte 

bara medicinska smärtlindringen. Cronfalk, Strang, Ternestedt & Friedrichsen, (2009) 

påvisade att till exempel massage minskade ångest och gav en känsla av total avslappning hos 

döende äldre personer samtidigt som närhet och förtroende mellan de äldre och 

vårdpersonalen skapades. I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 a §, stadgas att 

vården ska främja goda kontakter. Detta kan relateras till Travelbees teori (1966) att 

sjuksköterskans relation kan etableras genom den mellan mänskliga kontakter mellan 

personerna i vård situationer och gynnar personliga omvårdnaden i förhållande till fysisk 

symtomlindring.  

 

Samtal och information till närstående var viktiga rutiner i vården. Goodridge et al. (2005) 

ansåg att det var sjuksköterskans ansvar att kunna ge adekvat information till närstående om 

dödsprocessen och olika symtom som en döende äldre person kunde uppleva. Att samtala 

med närstående och informera dem på ett bra sätt är betydelsefullt för att närstående ska få 

större förståelse för situationen, vara delaktig i vårdplaneringen och inriktningen av vården. 

Den föreliggande studien visade att brytsamtalet var betydelsefullt. Detta stöds av Nationella 

riktlinjer för palliativ vård (2012–2014) där det beskrevs att samtalet ska genomföras på ett 

tydligt sätt och de äldre och närstående ska få besked om tillståndet och involveras vilket 

bestyrks av Hälso- och sjukvårdlagen (HSL, SFS 1982:763), 2 b §, där krav ställs att den äldre 

personen ska få individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd.   

 

 Informanterna beskrev att brytsamtalet kunde genomföras för sent, vilket kunde leda till 

frustration hos sjuksköterskorna. Detta kan relateras till studien av Travis et al. (2002) som 

beskrev att obeslutsamhet om palliativ vård, brist på kommunikation mellan vårdpersonal och 

läkare om palliativ vård på särskilda boenden ledde till att palliativ vård fördröjdes till sista 

dagarna i livet och ibland kunde de äldre hamna inom akutvården. Watson et al. (2006) visade 

att det var svårt för vårdpersonalen att bedöma när vändpunkten till döendet kom. I 

föreliggande studie var det viktigt att ha ett vilande vårdplan för palliativ vård vid behov, när 

den äldre personens situation förändrades, aktivera den. Det var viktigt att den äldre personen 

och närstående var delaktiga i samtalet tillsammans med läkare och sjuksköterskan för att alla 
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parter kunde på så vis få kontroll över och förståelse för situationen och plötsliga 

förändringar. 

 

I denna studie visades att det var olika tillgång på sjuksköterskor och läkare på särskilda 

boenden och vård på lika villkor kunde ej erhållas. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 

SFS 1982:763), är det viktigt att organisationen möjliggör att vården planeras enligt de äldre 

personernas vårdbehov och att alla äldre personer får en säker vård på lika villkor.  

 

Studien visade att det behövs rutiner för reflektion och bearbetning efter varje dödsfall och att 

tid för det fanns oftast inte. Kvaliteten inom palliativ vård kan höjas om vårdpersonalen kan 

dra lärdomar som kan komma andra äldre personer till nytta efter reflektion av dödsfall (SOU 

2000:6). En mall som skulle kunna användas för samtal utgående från Weismans (1974) 

kriterier för en god död.  Dessa samtal kan även betygsättas eller graderas om hur 

tillfredställande vården i livets slutskede har varit och detta möjliggör uppföljning om hur 

tillfredställande vården blir (SOU 2000:6). En sådan reflektion skulle kunna öka 

vårdgruppens förståelse av vilka aspekter som kan förbättras i samband med dödsfall och 

samtidigt kan reflektionen medföra att personalen bearbetar sina känslor och tankar.  

 

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763), 2a §, ställs krav att hälso- och 

sjukvården skall uppfylla kraven på en god vård och detta innebär att bland annat den äldre 

personens behov av kontinuitet och säkerhet i vården skall tillgodoses. Thulesius, Håkansson 

och Peterson (2003) beskrev att vårdandet kan beskrivas som en kontinuerlig balans mellan 

behov och krav, där den äldre personens behov att leva ett så normalt liv som möjligt ska 

tillgodoses och å andra sidan vården ska anpassas till tillgängliga resurser, vilket ibland kan 

leda till kompromisser. Det otillräckliga kontinuiteten bland läkarna i särskilt boende visades i 

denna studie vara ofredställande och behöver åtgärdas för att kunna ge en säker vård enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen. 

 

Att teamarbetet fungerar är viktigt 

 Studien visade att bra samarbete och kommunikation för att kunna arbeta ihop i vårdgruppen 

var en betydelsefull faktor. Wallerstedt och Andershed (2007)  beskrev att samarbete mellan 

sjuksköterskekollegor oftast fungerade bra men läkares intresse inom palliativ vård varierade. 

Läkarna var osäkra och behandlade oftast äldre istället för att via samtal med dem och deras 

närstående diskutera vilka behov de hade, vilket den föreliggande studien också visade. 



32 

 

Wallerstedt och Andershed, (2007) visade hur otillfredsställande samarbetet var mellan olika 

aktörer i vårdkedjan, och det överensstämde med resultatet i denna studie. Denna studie 

visade att underbemanningen och tidbristen kunde påverka olika aspekter i palliativ vård i 

slutskedet på ett negativt sätt och var en stressfaktor för informanterna, vilket bekräftas av 

Wallerstedt & Andershed (2007). De beskrev att sjuksköterskornas arbete på kvällar/nätter 

med mindre antal personer medförde stress i arbetet på särskilda boenden. Vidare beskrevs i 

föreliggande studie att vården ibland var krävande och den skulle utföras under begränsade 

tider, vilket var ett hinder för god kvalitet. Irvin (2000) beskrev också i sin studie att 

sjuksköterskorna var känslomässigt påverkade när tid och resurser inte räckte till för att ge en 

god vård. Enligt Travelbee (1966) var det viktigt att sjuksköterskan skulle kunna hjälpa andra 

personer att hantera sin sjukdom och sitt lidande. Flera studier visade att det fanns ett gap 

mellan resurser som sjuksköterskorna hade och deras mål och visioner, vilket resulterade i 

stress (Cohen et al., 2002; Dwyer et al., 2010; Ternestedt, 2007; Wallerstedt & Andershed, 

2007). Allt detta visar att för att ges en vård med bra kvalitet är det viktigt att det ska finnas 

tillräckligt personal och bemanning för att den äldre personen och deras närståendes behov 

ska tillgodoses.  

 

Denna studie visade att det var otillfredsställande att den tjänstgörande läkaren på särskilt 

boende ofta följde ordination från sjukhuset utan att tänka på den äldre personens status. I 

kapitel 6 lag om Patientsäkerhetslag (2010:659), 1 §, förskrivs att den som tillhör hälso- och 

sjukvårdpersonalen skall utöva sitt arbete i överensstämmelse med beprövad erfarenhet och 

vetenskap och vården skall utformas och genomföras i samråd med den äldre personen.  

Samtidigt bör hälso- och sjukvårdspersonalen självständigt ansvara hur de fullgör sina 

arbetsuppgifter.  Karlsson (2007) beskrev sjuksköterskorna som en länk mellan den äldre 

personen och läkaren och att de var begränsade att kunna ta egna beslut och att omvårdnaden 

var underordnad medicinsk vård. Detta kunde medföra att omvårdnad inte kunde utföras på 

grund av avsaknad av beslut om mer medicinsk vård i särskilt boende. När sjuksköterskorna 

inte kunde förverkliga detta ansvar kunde de hamna i ett moraliskt dilemma. Det visas att i 

föreliggande studie tog läkaren inte alltid ansvaret för att ge en god medicinsk vård och 

kvalitet i vården kunde saknas. Det är viktigt att alla aktörer tar sitt ansvar för att bidra till en 

god helhetvård i livets slutskede (Karlsson, 2007).  

 

Informanterna i föreliggande studie ville få stöd av sin kollega om det behövdes vilket var en 

indikation på ett gott samarbete mellan dem. Ternestedt (2007) visade i sin studie att personal 



33 

 

som arbetade med palliativ vård behövde kontinuerligt stöd. Irvin (2000) ansåg att 

sjuksköterskorna hade begränsat stöd från arbetsplatsen och det fanns risk för utbrändhet och 

sorg när äldre personer avled. Cohen et al. (2002)  beskrev dock att sjuksköterskorna behövde 

psykosocialt stöd utifrån på grund av det inte var tillräckligt att tala om arbetet med kollegor 

(Cohen et al., 2002). 

 

Att ha en ömsesidig relation 

I denna studie framkom sjuksköterkornas vilja ha god kommunikation, gott bemötande, vara 

tillgängliga, ha respekt och vilja tillgodose både äldre personers och närståendes önskemål. 

Detta kan relateras till Travelbee (1966) teori att målet för omvårdnaden uppnås när en 

ömsesidig relation mellan sjuksköterskan och närstående etableras. Detta kan förverkligas 

genom att sjuksköterkan kommunicerar på ett effektivt sätt med de äldre personerna och deras 

närstående och att sjuksköterskan medvetet använder sin egen kunskap och personlighet för 

förändring hos den äldre personlighet för förändringar som kan minska personens lidande 

(Travelbee, 1966). I den föreliggande studien försökte informanterna att identifiera och 

individualisera äldres vårdbehov och även söka information om de äldre personers livshistoria 

för att tillgodose deras behov och anpassa vården till deras önskemål, men ibland var det svårt 

på grund av tidsbrist och underbemanning. Detta visar att om den ömsesidiga relationen 

mellan sjuksköterskor och de äldre och deras närstående ska etableras då behöver 

sjuksköterskorna få tillräckligt tid för det.  

 

Sjuksköterkorna ansåg närstående som en tillgång och var lyhörda för närståendes önskemål 

när de inte orkade eller kunde sitta övervak hos sin nära. Då ordnades en personal för 

övervak, för att ingen skulle dö ensam. Även Dwyer et al., (2010)  beskrev att neddragning i 

vården resulterade i att antalet personal minskade och ledde till att äldre personer avled 

ensamma samtidigt som vårdpersonalen upplevde moraliska dilemman och skuld. I den 

förliggande studien togs hänsyn till den döendes rättigheter att de äldre personerna inte skulle 

dö ensam (Nationella rådet för palliativ vård [ NRPV], 2012), men på grund av 

underbemanningen var det oerfarna personer som satt övervak, vilket kunde påverka att det 

inte blev en god död.  

 

I denna studie beskrev informanterna att de skulle vara uppmärksamma att närstående skulle 

få ett positiv intryck och minne av vården. Detta visades i Wallerstedt och Andershed (2007) 

studie att sjuksköterskornas behandling och agerade mot äldre personer kunde ha en 
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bestående effekt på dem och deras närstående. Resultaten i denna studie visade att det var 

viktigt att sjuksköterskorna hade ett professionellt bemötande till missnöjda närstående och 

äldre personer. Informanterna hade dock svårt att möta närstående som inte kunde ta till sig 

information när den äldre personen var döende och vårdpersonalen kunde uppleva att vad de 

än gjorde var det inte tillräckligt. Travelbee (1966) beskrev att en ömsesidig relation är viktigt 

för att omvårdandes syfte uppnås. Detta kunde uppnås via en god kommunikation. Därför är 

det viktigt försöka bygga en relation med tillit till närstående, vilket kan ha betydelse när den 

äldre personens situation förändras. 

 

I denna studie beskrev informanterna att de alltid respekterade de äldre personernas autonomi 

och självbestämmande. Dwyer et al. (2008) beskrev vikten av respektera äldres identitet, 

integritet, självbestämmande och den äldres delaktighet i vardagen. Detta ledde till att de äldre 

personerna upplevde en meningsfull tillvaro i livets slutskede.  Den föreliggande studien 

visade dock att det ibland var svårt att tillgodose den äldre personens autonomi och 

självbestämmande på grund av den äldre inte kunde förmedla sig på grund av t.ex. demens 

eller stroke. I Socialstyrelsens (2012) rapport beskrevs att det var viktigt att ge en 

personcentrerad vård och värna den demenssjukes självbestämmande. Weisman (1988) ansåg 

att om en person skulle få en värdig död i livets slutskede då skulle hänsyn tas till att 

personens livsstil och tidigare värderingar skulle beaktas. Allt detta visade att den äldres 

självbestämmande så mycket som möjligt kunde tillgodoses och om personen hade begränsad 

förmåga att uttrycka sig kunde närstående vara en tillgång och delge personalen om den äldres 

livshistoria. 

 

Att ha kompetens i palliativ vård 

Föreliggande studie visade att all personal behöver kunskaper om palliativ vård i livets 

slutskede för att kunna ge en helhetsvård. Wallerstedt (2012) visade att sjuksköterskorna 

behövde erfarenhet och kompetens för att kunna ge en god vård. I en rapport från 

Socialstyrelsen (2006) beskrevs att personal som arbetade inom palliativ vård möter döende 

personer och deras närstående som befinner sig i en avgörande situation. Därför förväntas all 

vårdpersonal hantera situationen på ett professionellt sätt och de har behov av en bred 

medicinsk kunskap, personlig mognad och kompetens och kunskaper att kunna bemöta andra 

människor i krisläge (Socialstyrelsen, 2006). Därför kan det vara av stor vikt att all personal 

har utbildning om hur krisreaktioner hos närstående och den äldre kan hanteras på bästa sätt. 
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Sjuksköterskorna upplevde att läkarna inte tog ställning till palliativ vård och var rädda och 

osäkra för att bestämma att de äldre skulle få palliativ vård. Socialstyrelsen (2006) gjorde en 

kartläggning av grundutbildning för läkare inom palliativ vård, som visades var bristfällig och 

visade på behov av förbättring. 

 

I föreliggande studie visades vikten av att ta tillgodose andliga behov. De beskrev ett behov 

av mer kompetens och utbildning hos all vårdpersonal. Goodridge et al. (2005) beskrev att det 

var viktigt att sjuksköterskan var tillgängligt för att ge andligt stöd och hade skyldighet att 

tillgodose andliga behov och att sjuksköterskans kompetens och erfarenhet spelade stor roll 

för att ge stöd vid existentiella kriser. Wadensten, Condén, Wahlund, Murry (2007) beskrev 

att vårdpersonalen inte visste hur de skulle hantera diskussioner om döden och vårdpersonalen 

behövde reflektera över sina egna tankar om döden och de behövde utbilning för att få 

kunskap om hur de skulle kommunicera med äldre döende personer och samtala om döden. 

Denna kunskap kan utvecklas genom utbildning, handledning och gemensam reflektion i 

grupp.  

 

Metoddiskussion 

Föreliggande studie genomfördes med en kvalitativ deskriptiv design och data analyserades 

enligt Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. Syftet med studien var att 

studera sjuksköterskornas upplevelser av palliativ vård i livets slutskede på särskilda boenden, 

vilket passar till kvalitativ metod. En grundläggande metod att ta reda på människors 

upplevelser är att fråga dem för att det finns inget sätt att mäta upplevelser (Wallén, 1993). 

Graneheim och Lundman (2004) beskrev att kvalitativ innehållsanalys kan vara en värdefull 

metod för studenterna och manifest innehållsanalys är lämpligt för studenters som för första 

gången gör en innehållsanalys. Därför valdes manifest innehållsanalys i denna studie. 

 

 En egenskap hos kvalitativ innehållsanalys är att metoden, i stor utsträckning, är inriktad på 

ämnet och sammanhanget och betonar skillnader och likheter i textens innehåll och samlas i 

kategorier. En annan egenskap är att manifestet innehållanalys koncenterar på, det vill säga 

vad texten säger, presenteras ofta i kategorier, medan teman ses som uttryck för den latenta 

innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Intervjuguiden som arbetats fram innehöll öppna frågor och utgår utifrån palliativa hörnstenar 

och vissa frågor vuxit fram från tidigare forskning som presenterades i bakgrund för att få en 

fördjupning av palliativ vård. Författaren gjorde en provintervju innan informanterna 

intervjuades och fick råd av sin kollega vilka frågor som kunde vara mer lämpliga att ställa 

och hur frågorna skulle formuleras på bästa sätt för att bli lättare att förstå. Författaren 

försökte ha ett objektivt förhållningssätt. Det betyder att författarens egna åsikter inte skulle 

påverka informanterna.  

 

Informanterna fick möjligheten att själva välja tid och plats där intervjuarna skulle äga rum. 

Detta kunde leda till att informanterna kunna känna sig mer trygga (Thomsson, 2002). Det 

upplevdes en viss svårighet under analysprocessen att placera vissa kategorier under ett tema. 

Detta diskuterades tillsammans med handledare. Det blev svårt att göra studien för att den tog 

mer tid än ansett på grund av att enbart två sjuksköterskor tackade ja i den första kommunen 

och det var nära sommar och inför semester. Därför sökte författaaren tillstånd i en annan 

kommun för att göra studien under sommaren.  En av intervjuarna blev flyttad till ett senare 

tillfälle enligt informantens önskemål. 

 

Konklusion 

I resultatet visades att rutiner vid palliativ vård i livets slutskede kunde medföra en bättre vård 

för att alla personalgrupper kunde arbeta mot samma mål och kunde ha mer kontroll över 

situationen och bättre förståelse vad palliativ vård var. Det är viktigt att uppmärksamma att 

den andliga vården kunde utvecklas om personalen hade rutiner för utvärdering och 

diskussion av detta. Sjuksköterskorna underströk vikten av att inte bara ge fysisk 

symtomlindring utan även tillgodose andra omvårdnadsåtgärder som kunde ge en god kontakt 

som till exempel taktil massage. Trots att det fanns rutiner för symtomkontroll erhöll äldre 

inte alltid detta på grund av kunskapsbrister och det visade att all personal hade behov av mer 

kunskap om palliativ vård.  När sjuksköterskan inte kunde ge symtomlindring upplevdes 

maktlöshet och obehag och det kunde ge upphov till samvetsstress, vilket behöver 

uppmärksammas. Andra viktiga rutiner i vården var samtal och information till närstående så 

de kunde vara delaktiga i vårdplanering och vård, som till exempel att ha vilande vårdplaner 

som aktiverades vid behov. Brytsamtalet var en viktig del för att kunna ha kontroll och 

förståelse för situationen bland alla parter.  Vikten av att skapa kontinuitet bland läkarna i 
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särskilt boende visades vara viktigt för en säker vård. Rutiner för bearbetning och reflektion 

efter dödsfall var viktigt för att de kunde bearbeta sina känslor och tankar.  

 

Det visades även i resultatet att det var viktigt att teamarbetet fungerade bra för att kunna ge 

en god och säker palliativ vård i livets slutskede. Underbemanning och tidsbrist är problem 

som måste åtgärdas i organisationen för att underlätta samarbetet och minska riskerna för 

samvetsstress som var ett problem för sjuksköterskorna när inte förväntningar på dem kunde 

uppfyllas.  Behovet av stöd i arbetet bland sjuksköterskor varierade men stödet från kollegor 

hade stor betydelse.  

Att ha en ömsesidig relation till de äldre och deras närstående var viktigt och kunde etableras 

om sjuksköterskorna hade tillräckligt med tid för att bygga en relation med tillit.  Studien 

visade att informanterna ansåg att vården av de äldre inte fungerade när äldre personer fick dö 

ensam eller med oerfaren personal på grund av brist på erfaren personal och underbemanning. 

I resultatet visades hur viktigt det var med utbildning och erfarenhet för den personal som 

arbetade nära döende personer i särskilt boende. I resultatet visades även vikten av att de äldre 

döende personernas självbestämmande tillgodosågs genom att deras beslut respekterades och 

hänsyn togs till deras tidigare livsstil och värderingar när de inte längre kunde förmedla sig. 

Det var viktigt att ha en förståelse att det kunde vara svårt att ge information om palliativ vård 

till närstående och att deras reaktioner kunde vara en del av sorgeprocessen.  

 

Att kompetens i palliativ vård hade stor betydelse visades av informanterna och att  det var av 

stor vikt att all personal har utbildning om hur krisreaktioner kan hanteras hos närstående på 

bästa sätt. Samtlig personal behöver ha kunskaper i palliativ vård i sin grundutbildning för att 

de äldre personerna ska få den bästa möjliga vården. Sjuksköterskorna behöver mer kunskap 

och möjlighet till reflektion omkring andliga frågor vilket skulle kunna ingå mer i 

grundutbildningen. 

 

Förslag till vidare forskning 

Det kan vara intressant att forska vidare om hur andra personalkategorier, såsom läkarna och 

vårdpersonalen, upplevelser palliativ vård i särskilt boende för att detta kan bidra till mer 

kunskaper och ett bredare perspektiv om hur palliativ vård kan förbättras i särskilt boende.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

 

Sjuksköterskans kön, ålder, utbildning och erfarenhet 

 

Beskriv hur du upplever palliativ vården på din arbetsplats. 

 

Hur du upplever information till den äldre personen och deras anhöriga 

 

Hur upplever du att den äldre personen får hjälp med andliga frågor 

 

Hur upplever du symtom lindring och symtomkontroll 

 

Hur upplever du den äldre personens självbestämmande under sjukdomstiden 

 

Hur upplever du relationen och till den äldre personen och deras närstående 

 

Positiva/negativa upplevelser 

 

Reflektion efter dödsfallet  

 
Hur du upplever att växla mellan palliativ och kurativ vård 

 

Kunskaper för at kunna ge en god palliativ vård 

 

Hur upplever du stöd till sjuksköterska 

 

Hur du önskar att palliativ vård kan förbättras 
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Bilaga 2 
Information om en studie gällande sjuksköterskornas upplevelser av palliativ vård för 

äldre personer på särskilda boenden i kommunal vård. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. 

 

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskornas upplevelser av palliativ vård för 

äldre personer på särskilda boenden i kommunal vård. Det är av nytta att studera sjuköterskors 

upplevelser av palliativ vård på särskilda boenden för att studera möjligheter för utveckling av 

vården. 

 

Studien kommer genomföras i form av intervjuer och totalt kommer 8-10 personer att delta.  

Varje intervju beräknas ta ca 40- 60 minuter. Frågor kommer att ställas kring dina upplevelser 

och du avgör själv hur mycket du vill berätta. 

 

Intervjun kommer att spelas in med digitalt ljud för att sedan skrivas ned ordagrant och 

analyseras. Allt material kommer att bevaras konfidentiellt. Det innebär att ingen enskild 

person kan identifieras på något sätt i materialet. Alla utskrifter av intervjuerna kommer att 

arkiveras, i enlighet med Högskolan Dalarnas riktlinjer, i fem år. Ditt deltagande i 

undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 

motivering. Intervjuerna planeras att genomföras under år 2012. Tid och plats för intervjun 

anpassas efter ditt önskemål och kommer inte att påverka verksamheten. 

 

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i form av ett examensarbete i kursen 

”Examensarbete med omvårdnadsvetenskaplig inriktning”, 15 hp, som ingår i 

Specialistutbildningen för sjuksköterskor inom vård av äldre, Högskolan Dalarna. Du kommer 

erbjudas ta del av den färdiga examinationsuppgiften. 

  

Du kan tacka ja till deltagande genom att svara på en skriftlig blankett som är bifogat till 

denna information. Om du accepterar att delta i studien returnerar du i den ifyllda blanketten i 

det kuvertet. Tack på förhand och för din medverkan i min studie! 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvarig: 
 

Student: Faranak Shokouhi                                                                 

Kopparvägen 35 E                                                               

791 42 Falun                                                                               

Tel:023- 388 57 55                                                                      

Mobil: 072-20 20 372 

faranak.shokouhi@falun.se 

 
Handledare: Ingrid From 
Tel: 023-77 84 82 
ifr@du.se 

Högskolan Dalarna 
Akademin Hälsa och samhäll791 88 Falun 

 

 

 

 

http://www.google.se/search?hl=sv&sa=X&ei=y4FvT-KMO8je4QSD5-y_Ag&ved=0CBsQBSgA&q=intervjun+kommer+att+spelas+in+med+digitalt+ljud&spell=1
mailto:faranak.shokouhi@falun.se
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Bilaga 3 

SVARSBLANKETT 

JA TACK! 

Jag tackar ja till att delta i aktuell intervjustudie gällande sjuksköterskans upplevelse av 

palliativ vård för äldre personer på särskilda boenden i kommunal vård.   

Datum: ____________________ 

 

Namn:___________________________________ 

 

Namnförtydligande:_________________________ 

 

Telefonnummer:____________________________ 

 

Du kommer att bli kontaktad per telefon för bestämmande av tid och plats för intervjun. 
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Bilaga 4 

Information om en studie gällande sjuksköterskornas upplevelser av palliativ vård för 

äldre personer på särskilda boenden i kommunal vård. 

 

Du tillfrågas härmed om tillåtelse att få genomföra denna studie. Studiens syfte är att belysa 

sjuksköterskornas upplevelser av palliativ vård på särskilda boenden i kommunal vård. Det är 

av nytta att studera sjuköterskors upplevelser av palliativ vård på särskild boende för att 

beskriva eventuella möjligheter för utveckling av vården. 

 

 I denna undersökning ska mellan åtta till tio sjuksköterskor som arbetar inom de kommunala 

särskilda boendena delta i undersökningen. Min ansökan är att Du som verksamhets chef skall 

göra urvalet av lämpliga informanter. Vid urvalet av dessa informanter bör eftersträvas så 

olika som möjligt beträffande kön, ålder, utbildning och erfarenheter som sjuksköterska. 

Deltagarna ska kunna tala svenska och ha minst två års erfarenheter som sjuksköterska och 

har vårdat patienter i livets slut skede inom sin verksamhet.  

 

Undersökningen kommer att genomföras med hjälp av intervjuer. Intervjuernas längd 

beräknas till 40-60 minuter. Intervjun kommer att spelas in med digitalt ljud för att sedan 

skrivas ned ordagrant och analyseras. Allt material kommer att bevaras konfidentiellt. Det 

innebär att ingen enskild person kan identifieras på något sätt i materialet. Alla utskrifter av 

intervjuerna kommer att arkiveras, i enlighet med Högskolan Dalarnas riktlinjer, i fem år.  

Intervjuerna planera att genomföras under år 2012. Tid och plats för intervjun anpassas efter 

sjuksköterskornas önskemål och kommer inte att påverka verksamheten.  

 

Sjuksköterskornas deltagande i undersökningen är helt frivilligt. De kan när som helst avbryta 

sitt deltagande utan närmare motivering. 

 

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i form av ett examensarbete i kursen 

”Examensarbete med omvårdnadsvetenskaplig inriktning”, 15 hp, som ingår i 

Specialistutbildningen för sjuksköterskor inom vård av äldre, Högskolan Dalarna. Du kommer 

erbjudas ta del av den färdiga examinationsuppgiften. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 

Student: Faranak Shokouhi                                                                 

Kopparvägen 35 E                                                               

791 42 Falun                                                                               

Tel:023- 388 57 55                                                                      
Mobil: 072-20 20 372 

faranak.shokouhi@falun.se 

 
Handledare: Ingrid From 
Tel: 023-77 84 82 
ifr@du.se 
Högskolan Dalarna 
Akademin Hälsa och samhälle 

791 88 Falun 
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