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Sammanfattning  
 
Bakgrund: I Sverige avlider cirka 90 000 människor varje år, av dessa uppskattas omkring 
80% vara i behov av lindrande vård i livets slutskede då behandling av sjukdom inte längre 
ger resultat. Sjuksköterskan har en central roll främst genom att lindra symptom och åtgärda 
de faktorer som kan orsaka känslomässigt, fysiskt, socialt och existentiellt lidande för 
patienten och dess anhöriga. Tidigare studier menar att omvårdnad i livets slutskede innebär 
utmaningar för sjuksköterskan, som att sjuksköterskan kan känna sig otillräckligt förberedd 
och uppleva svårigheter med att stödja patienten och dess anhöriga i sorgeprocessen. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnad 
till patienter i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning.  
Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. Data samlades in genom nio 
enskilda intervjuer, baserade på semistrukturerade intervjufrågor enligt en intervjuguide. 
Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades med hjälp av Graneheim och 
Lundmans beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys.  
Resultat: Resultatet mynnade ut i tre kategorier: att bli personligt påverkad, 
kommunikationens betydelse, och teamet har betydelse. Sjuksköterskorna upplevde att 
omvårdnaden i livets slutskede innebär att de blir personligt påverkade. Sjuksköterskorna 
upplevde det vara stressande att ge omvårdnad till patienter i livets slutskede på en somatisk 
vårdavdelning. De beskrev även att kommunikationen är viktig. Sjuksköterskorna upplevde 
en problematik över att informationen ibland brister från läkare till anhöriga. Resultatet 
visade att sjuksköterskorna upplevde att god omvårdnad i livets slutskede föregås av ett gott 
teamarbete. De betonade även vikten av stöd från arbetskollegor för att kunna hantera 
påfrestande situationer. 
Slutsats: Studiens resultat kan leda till ökad kunskap kring hur sjuksköterskan upplever 
omvårdnaden i livets slutskede, och strategier kan upptäckas för att ge en så god omvårdnad 
som möjligt för patienten och dess anhöriga. Det finns begränsad forskning som undersöker 
sjuksköterskans upplevelser av omvårdnad i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning, 
och det behövs ytterligare forskning för att förbättra sjuksköterskans arbetssituation och för 
att hitta strategier som kan optimera omvårdnaden. 
Nyckelord: livets slutskede, omvårdnad, sjuksköterska, somatisk vårdavdelning, upplevelser 
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Inledning 

Årligen drabbas uppskattningsvis 40 miljoner människor världen över av obotlig sjukdom 

som kräver omvårdnad i livets slutskede (World Health Organization [WHO], 2014). I 

Sverige avlider omkring 90 000 människor varje år, av dessa uppskattas omkring 80 % vara i 

behov av lindrande omvårdnad i livets slutskede då behandling av sjukdom inte längre ger 

resultat (ibid.). Sjuksköterskans omvårdnadsuppgifter i livets slutskede består bland annat av 

att lindra symtom och åtgärda faktorer som kan orsaka känslomässigt, fysiskt, socialt och 

existentiellt lidande för patienten och dess anhöriga (Socialstyrelsen, 2013).  

 

I en studie av de Araujo, da Silva och Francisco (2004) framkommer det att patienter i livets 

slutskede genomgår en hel del lidande, och att sjuksköterskan behöver ta hänsyn till både 

patientens fysiska och psykiska välbefinnande. En annan studie visar att sjuksköterskan 

strävar efter att ge omvårdnad av hög kvalitet i livets slutskede (Searle & McInerney, 2008). 

Dock upplever inte alltid sjuksköterskan detta helt enkelt och kan ställas inför krav som kan 

vara svåra att tillmötesgå. Searle och McInerney (2008) menar vidare i sin studie att 

sjuksköterskan kan uppleva utmaningar i att stödja patienten och dess anhöriga i 

sorgeprocessen. Tidigare studier visar att omvårdnad i livets slutskede innebär utmaningar för 

sjuksköterskan, som till exempel att sjuksköterskan kan känna sig otillräckligt förberedd 

(Andersson, Salickiene & Rosengren, 2016; Dunn, Otten & Stephens, 2005). Samtidigt 

poängterar Andersson et al. (2016) att omvårdnaden även kan ha positiva aspekter, så som att 

sjuksköterskan upplever det vara värdefullt att kunna bidra till en god omvårdnad i livets 

slutskede. Trots att sjuksköterskan ställs inför många utmaningar, kan det enligt Dunn et al. 

(2005) leda till nya erfarenheter och ny kunskap.  

 

En studie av Holms, Milligan och Kydd (2014) visar att sjuksköterskor kan uppleva en ovana 

i att ge omvårdnad till patienter i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning, trots att det 

är vanligt förekommande. Mer kunskap behövs därför för att optimera omvårdnaden i livets 

slutskede (ibid.). Det finns begränsad forskning som undersöker sjuksköterskors upplevelser 

av att ge omvårdnad till patienter i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning, och där 

menar Lopera Betancur (2015) att ytterligare forskning behövs (ibid.). Studiens resultat kan 

leda till ökad kunskap kring hur sjuksköterskan upplever denna specifika omvårdnad, vilket 

skulle kunna användas i framtida förbättringsarbete av sjuksköterskans arbetssituation, samt 

att strategier kan upptäckas för att optimera omvårdnaden för patienten och dess anhöriga.  
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Bakgrund 

Livets slutskede 

WHO (2017) menar att palliativ vård inträder vid den tidpunkt då människan diagnostiseras 

med en obotlig sjukdom som inte längre är behandlingsbar. Palliativ vård definieras av WHO 

(2014) som ett förhållningssätt för att förbättra patientens och de anhörigas livskvalitet. Syftet 

med palliativ vård är att fokusera på att lindra faktorer som kan orsaka fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella besvär för patienten och dess anhöriga (WHO, 2017). Den palliativa 

vården är till för att främja ett så värdigt liv som möjligt för patienten fram till döden (ibid.).  

 

Statens offentlighetsutredning (SOU 2001:6) menar att den palliativa vården är indelad i två 

faser, vilka innefattar en tidig och en sen fas. Den tidiga fasen kan sträcka sig över en längre 

obestämd tid, med syfte att minska obehag och svåra symtom för att förlänga liv (ibid.). Den 

sena fasen infaller då döden är ofrånkomlig inom en snar framtid, och omvårdnad i livets 

slutskede påbörjas (Hjort, 2008). Denna fas är kortvarig och kan handla om dagar eller 

veckor som patienten har kvar att leva. Kännetecken för inträde i den sista fasen är bland 

annat att människan slutar äta och dricka, sover mer, samt blir sänkt i medvetandet (ibid.). I 

föreliggande studie kommer begreppet vård i livets slutskede att användas som benämning 

för den palliativa vårdens sena fas. 

Sjuksköterskans roll vid omvårdnad i livets slutskede  

Enligt Socialstyrelsen (2013) grundar sig omvårdnad i livets slutskede på fyra hörnstenar, 

vilka är symtomlindring, teamarbete, kommunikation och kontinuitet, samt stöd till anhöriga. 

Omvårdnad är till för att ge stöd till alldagliga funktioner hos en människa och utgår från den 

totala hälsosituationen hos varje individ (Wilhelmsson, 2001). Omvårdnad innebär att förstå 

situationen, och att ha en förmåga att bedöma situationen utifrån sin profession (Isgren, 

Lyckander & Strömberg, 2010). Vikten läggs inte enbart på vilka omvårdnadsåtgärder som 

utförs, utan även på hur de utförs (ibid.). Omvårdnaden ska utgå från ett patient- och 

personcentrerat förhållningssätt med en holistisk människosyn (Jakobsson, Andersson & 

Öhlén, 2014). Enligt Hjort (2008) är upprätthållandet av en god livskvalitet en väsentlig del i 

omvårdnadsarbetet.  
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Sjuksköterskan har en central roll i att samordna vårdteamets olika insatser vid omvårdnad av 

en patient i livets slutskede (Ahlner-Elmqvist, 2001). Eckerdal (2012) betonar att vård i livets 

slutskede inte är helt okomplicerad, och att höga krav ställs på professionell kompetens. Hjort 

(2008) menar att utförande av omvårdnad i livets slutskede fordrar att sjuksköterskan har ett 

intresse, engagemang, omsorg, kunskap och erfarenhet inför det som ska utföras och att 

omvårdnaden vilar på ett bra teamsamarbete. En mänsklig omvårdnad av den döende samt 

anhöriga är betydande i omvårdnadsarbetet i livets slutskede, och innefattar en god 

kommunikation, att förmedla trygghet samt att ta hänsyn till den unika situationen (ibid.). 

WHO (2014) menar att livskvalitet kan höjas genom att sjuksköterskan förebygger och 

lindrar lidande för patienter med en fortskridande och obotlig sjukdom. Enligt Holst, 

Sparrman och Berglund (2003) ska sjuksköterskan lindra fysisk, psykisk och existentiell 

smärta. Det är därför väsentligt att sjuksköterskan har en förmåga att kunna tyda symtom hos 

patienten samt även identifiera patientens behov (Ahlner-Elmqvist, 2001).  

 

Styrande för sjuksköterskan vid omvårdnad i livets slutskede är att ständigt verka och agera 

utifrån patientens och de anhörigas intressen i största möjliga utsträckning (Friedrichsen, 

2012). Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av patienten handlar till stor del om att bygga upp 

en relation till patienten och anhöriga som grundar sig på förtroende och tillit. Sjuksköterskan 

innehar även ett stödjande förhållningssätt vid omvårdnaden i livets slutskede, vilket innebär 

att sjuksköterskan är närvarande, och underlättar tillvaron för patienten och dess anhöriga. 

Sjuksköterskan ska ge tydlig information som är anpassad utefter patienten och de anhörigas 

nivå. Sjuksköterskan ska besitta en god kommunikativ förmåga för att kunna kommunicera 

på ett respektfullt och ödmjukt sätt, såväl verbalt som icke-verbalt (ibid.). Erichsen och 

Danielsson (2010) menar att grunden för att ge omvårdnad i livets slutskede bör vara att 

sjuksköterskan är rak och ärlig i sin kommunikation.   

 

Chapple, Ziebland och McPherson (2006) understryker vikten av att sjuksköterskan 

uppmuntrar patienten och dess anhöriga i svåra stunder. Vidare menar Chapple et al. (2006) 

att en viktig roll hos sjuksköterskan vid omvårdnad i livets slutskede är att uppmärksamma 

och bekräfta de insatser som de anhöriga bidrar med under vårdtiden. Sjuksköterskan har en 

viktig del i att hjälpa anhöriga att hitta sin uppgift och roll i omvårdnaden av patienten i livets 

slutskede, och på så vis främja de anhörigas delaktighet i omvårdnaden (ibid.).  
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Upplevelse  

Enligt Eriksson (1991) innebär en upplevelse någonting som är personligt och berör 

människan. Bruner och Turner (1986) menar att en upplevelse kan vara en känsla, händelse, 

handling, situation eller en levd erfarenhet som utgår från människans verklighetssyn. 

Schuster (2006) beskriver att upplevelser kan innefatta hur sjuksköterskan tolkar sin självbild 

under omvårdnaden, hur sjuksköterskan upplever patienten och hur kommunikationen 

upplevs dem emellan. Eriksson (1991) menar att människans inre medvetande och 

självkännedom påverkar människans upplevelsevärld och kan leda till att människan 

förändras med sikte mot nya mål i livet. 

 

Anderson, Kent och Owens (2015) menar att sjuksköterskan upplever det vara värdefullt att 

vårda patienter i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning. Jakobsson et al. (2014) 

betonar att upplevelser som sjuksköterskan erfar under arbetet med patienter i livets slutskede 

kan leda fram till olika reaktioner hos sjuksköterskan. Dock menar Dunn et al. (2005) att 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede på en somatisk 

vårdavdelning kan mynna ut i erfarenheter och ny kunskap. 

Att ge omvårdnad i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning 

En person som befinner sig i livets slutskede ska erbjudas optimal omvårdnad oberoende av 

var någonstans personen vårdas eller vilken grundsjukdom som ligger bakom (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2016). Vård i livets slutskede kan bedrivas i hemmiljö, på 

hospice eller på andra vårdboenden, samt på sjukhusets olika somatiska vårdavdelningar 

(Eckerdal, 2012). Större delen av de personer som mottar omvårdnad i livets slutskede på 

sjukhus är inneliggande på somatiska vårdavdelningar, som inte faller inom ramen för 

specialiserad palliativ omvårdnad (Jakobsson et al., 2014). 

 

Förutsättningar ska finnas för att kunna bedriva en allmän palliativ vård i livets slutskede på 

samtliga av sjukhusets somatiska vårdavdelningar (Jakobsson et al., 2014). Allmän palliativ 

vård innefattar vård i livets slutskede, och menas all palliativ omvårdnad som inte vilar på 

specialistgrund (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Den allmänna palliativa 

omvårdnad som bedrivs på sjukhusets somatiska vårdavdelningar ska erbjudas till samtliga 

patienter med en framåtskridande och obotlig sjukdom (Jakobsson et al., 2014).  
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Att ge omvårdnad i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning medför en kontrast till det 

omvårdnadsarbete som vanligtvis utförs på avdelningen, omvårdnad som är mer inriktad på 

kurativ behandling och att förlänga liv (Reyniers, Houttekier, Cohen, Pasman & Deliens, 

2014). Sjuksköterskors vana av att ge omvårdnad till patienter i livets slutskede kan även 

skilja sig åt mellan de olika somatiska vårdavdelningarna. Exempelvis kan sjuksköterskor på 

en onkologisk eller en geriatrisk avdelning känna sig mer förberedda inför att ge omvårdnad i 

livets slutskede än andra avdelningar, då patienter i livets slutskede är mer förekommande på 

dessa vårdavdelningar (ibid.). Det är väsentligt att ha i åtanke att den specialiserade palliativa 

vården enbart ägnar sig åt palliativ vård, jämfört med den allmänna palliativa vården som 

bedrivs på somatiska vårdavdelningar där fokus även ligger på mycket annat (Jakobsson et 

al., 2014). I föreliggande studie som genomförts på somatiska vårdavdelningar bedrivs en 

allmän palliativ vård. 

Omvårdnadsvetenskaplig referensram  

Joyce Travelbee (1971) har skapat en omvårdnadsteori som grundar sig på omvårdnadens 

mellanmänskliga relationer, där kommunikationen mellan sjuksköterska och patient anses 

vara grundläggande för att uppnå en god omvårdnad. Travelbee (1971) hävdar att omvårdnad 

handlar om att ha en förståelse för vad som sker i mötet mellan sjuksköterska och patient, hur 

kommunikationen och samspelet dem emellan fungerar. De viktigaste begreppen som 

Travelbee (1971) lyfter fram i sin omvårdnadsteori är människan som en unik individ, dennes 

lidande, meningen med livet, kommunikation och mänskliga relationer.  

 

Travelbee (1971) understryker att patientens hälsa är subjektiv, att sjukdomar och lidande 

upplevs unikt av varje person och endast kan tolkas på ett personligt plan. Därmed är det 

viktigt att sjuksköterskan enbart förhåller sig till patientens upplevelse av lidande, för att på 

så vis skapa en förståelse för hur patienten upplever sin obotliga sjukdom. Travelbee (1971) 

poängterar vikten av att sjuksköterskan etablerar och upprätthåller en god relation till 

patienten och dess anhöriga.  Travelbee (1971) menar vidare att sjuksköterskan bör tillämpa 

ett empatiskt förhållningssätt gentemot individen och visa förståelse för känslor och 

reaktioner som lidande, sorg och frustration som individen kan uppleva. Sjuksköterskans 

empatiska förmåga stärks av erfarenheter från livet och av upplevelser i möten med andra 

människor.  
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Enligt Travelbee (1971) är ett centralt mål i omvårdnaden kring en patient i livets slutskede 

att stötta patienten och de anhöriga i att hantera lidandet, och om möjligt hjälpa dem att finna 

en mening i tillvaron. Travelbee (1971) menar vidare att människan har en ständig strävan 

efter att finna mening i levda erfarenheter. Lidande är ett fenomen vilket av många uppfattas 

som betydelselöst. Trots detta anser Travelbee (1971) att lidande, smärta och sjukdom kan 

medföra erfarenheter som det går att finna mening i, och att det i sin tur kan bidra till 

självutveckling. Vid omvårdnad i livets slutskede strävar sjuksköterskan och patienten 

tillsammans för att finna mening i patientens levda erfarenheter (WHO, 2017). Travelbee 

(1971) betonar dock att sjuksköterskans roll i omvårdnadsarbetet inte är att ge mening till 

individen, då mening är något som måste infinna sig hos individen själv. Sjuksköterskan ska 

istället vara patienten och anhöriga behjälplig att finna en mening vid sjukdom eller lidande 

(ibid.). 

 

Syfte 

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

patienter i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning. 

Metod 

Design 

För att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnad till patienter i livets 

slutskede på en somatisk vårdavdelning genomfördes en kvalitativ intervjustudie. Enligt 

Kristensson (2014) är syftet med en kvalitativ metod att få en fördjupad och detaljerad 

förståelse för det fenomen som ska undersökas. En kvalitativ studie baseras på att varje 

deltagare är en unik individ, där deltagarnas egna upplevelser och erfarenheter står i fokus 

(ibid.). Enligt Olsson och Sörensen (2011) kännetecknas en kvalitativ metod av ett mindre 

antal deltagare, flexibilitet och en öppenhet i studien. Vid en intervjustudie hålls ett öppet 

samspel mellan intervjuare och deltagare för att få ett inifrånperspektiv (ibid.).  

Urval 

Rekrytering av deltagare gjordes utifrån ett ändamålsenligt urval, som enligt Polit och Beck 

(2012) innebär att deltagarna har ett ömsesidigt intresse och en gemensam upplevelse av det 

fenomen som ska undersökas. Vidare menar Polit och Beck (2012) att intervjuarna väljer 
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deltagare utefter deras kunskap om fenomenet som ska studeras. Ett ändamålsenligt urval 

grundar sig på deltagare som kan ge rika berättelser för att därigenom ge svar på det ställda 

syftet (Henricson & Billhult, 2012). Sjuksköterskor på tre somatiska vårdavdelningar på ett 

sjukhus i södra Sverige blev tillfrågade om intresse att delta i studien. Ett tillstånd från 

verksamhetschefen mottogs innan genomförandet av studien, därefter kontaktades berörda 

avdelningschefer för samtliga vårdavdelningar. Två olika informationsbrev gällande studien 

skickades ut till avdelningscheferna, varav ett informationsbrev till avdelningscheferna 

(bilaga 1) och ett till samtliga sjuksköterskor (bilaga 2). Avdelningscheferna 

vidarebefordrade därefter informationsbrevet per mail till samtliga sjuksköterskor på 

vårdavdelningen. Sjuksköterskorna ombads att ta kontakt med intervjuarna vid intresse av 

medverkan i studien. Enbart en deltagare anmälde sitt intresse per mail direkt till 

intervjuarna. På grund av bristande gensvar rekryterades resterande deltagare istället via 

avdelningscheferna. Totalt rekryterades nio deltagare till studien, varav åtta tillfrågades av 

avdelningschefen om deltagande. Inklusionskriterier för studien var att deltagarna skulle 

besitta erfarenhet av att ge omvårdnad i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning. För att 

erhålla en variation av sjuksköterskors upplevelser så ställdes inga andra kriterier såsom 

exempelvis ålder, kön eller längd av arbetserfarenhet. Samtliga deltagare som angav sitt 

intresse av att delta uppfyllde studiens inklusionskriterier. Demografiska data över studiens 

deltagare presenteras i tabell 1. 

 
Tabell 1. Demografiska data över studiens deltagare 
Ålder  Antal 
20 - 35  2 
36 - 50 3 
51 - 67 4 
Kön 
Kvinna 9 
Man 0 
Utbildningsnivå 
Sjuksköterska (grundutbildade utan 
vidareutbildning inom palliativ vård) 

9 

Erfarenheter (antal år) av att ge omvårdnad till patienter i livets slutskede 
0 - 5 år 2 
6 - 10 år 0 
11 - 15 år 3 
16 - 20 år 3 
> 20 år 1 
Antal verksamma år på avdelningen 
0 - 5 år 3 
6 - 10 år 0 
11 - 15 år 4 
16 - 20 år 1 
> 20 år 1 
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Pilotintervjuer 

Två pilotintervjuer genomfördes med syfte att undersöka om studiens intervjufrågor var 

adekvata och korrekt utformade. Enligt Olsson och Sörensen (2011) genomförs 

pilotintervjuer som en förberedelse inför kommande intervjuer. Danielson (2012a) menar att 

frågor och upplägg bör undersökas för att se om en justering av upplägget behöver göras. En 

pilotintervju ger även möjlighet att träna på intervjuteknik, och det ges även möjligt att få en 

uppfattning om intervjun hålls inom den planerade tidsramen (ibid.). Pilotintervjuer 

genomfördes med två universitetsadjunkter på en högskola i södra Sverige, som båda 

uppfyllde studiens inklusionskriterier. Efter pilotintervjuerna genomfördes en utvärdering av 

insamlade data, som visade att intervjufrågorna gav svar på studiens ställda syfte, och att 

intervjun höll sig inom planerad tidsram. Inga ändringar gjordes i intervjuguiden, då utfallet 

av pilotintervjuerna gav ett tillfredställande resultat. 

 

Datainsamling 

Data samlades in genom enskilda intervjuer, baserade på semistrukturerade intervjuer. Enligt 

Danielson (2012a) innebär semistrukturerade intervjuer öppna frågeområden utan någon 

bestämd rangordning, och fokus läggs bland annat på följdfrågor där forskaren anpassar sig 

efter deltagarens svar, detta då ändamålet är att deltagarna ska ge rika berättelser. 

Intervjuerna utgick från en intervjuguide (bilaga 3), som först bestod av en allmän fråga i 

syfte att öppna upp samtalet, och därefter följdes av underfrågor. Följdfrågor ställdes vid 

behov. En intervjuguide är ett stöd där frågeområden formulerats i förväg för att säkerställa 

att vissa områden och ämnen täcks i intervjun, samt för att hålla sig till det fenomen som ska 

studeras (Danielson, 2012a). Under intervjuerna närvarade båda intervjuare, där en ledde 

intervjun och ansvarade för huvudfrågorna, medan den andra skötte tekniken. Intervjuarna 

turades om att leda varje intervju och båda stod för följdfrågor. Intervjuerna genomfördes 

under personliga möten i enrum för deltagarnas öppenhet och bekvämlighet, i anslutning till 

de somatiska vårdavdelningarna. Intervjuerna spelades in i sin helhet inklusive småprat och 

pauser, och varade mellan 15 - 50 minuter, med en median på 30 minuter. Insamlad data 

förvarades på ett USB-minne och hölls inlåst under tiden då materialet inte transkriberades. 

Intervjudata samt transkribering delades upp sinsemellan, där en transkriberade fyra 

intervjuer och den andra transkriberade fem intervjuer. Transkribering innebär enligt 

Danielson (2012a) att intervjuerna överförs ordagrant från tal till skrift.  
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I denna studie transkriberades även pauser, ord som betonades, sinnesstämning och 

eventuella störningar som innebar att tråden tappades. Därefter genomförde båda intervjuare 

en granskning tillsammans då materialet genomlyssnades åter igen, och jämfördes med 

transkriberingen för att säkerställa att ingen data hade gått förlorad.  

  

Dataanalys 

 
En kvalitativ innehållsanalys genomfördes, enligt Graneheim och Lundmans (2004) 

beskrivning. Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär en kvalitativ innehållsanalys att 

insamlad data bearbetas steg för steg, se analysexempel (bilaga 4). Enligt Danielson (2012b) 

kan tolkningen av texten i innehållsanalysen ha varierande djup och abstraktionsnivåer. 

Innehållsanalysen i föreliggande studie hade en manifest ansats, vilket enligt Polit och Beck 

(2012) innebär att återge textens synliga innehåll för att ge en beskrivning av den insamlade 

informationen. Kristensson (2014) menar att forskningens slutsats kan uppnås genom två 

olika tillvägagångssätt, antingen genom en induktiv- eller en deduktiv ansats. Studien föregås 

av en induktiv ansats, där Danielson (2012b) menar att utgångspunkten i en induktiv studie är 

innehållet i intervjutexterna. Genom att utgå från data som samlats in skapas en förklaring till 

det fenomen som har undersökts (Kristensson, 2014).  

 
Inledningsvis lästes det transkriberade materialet igenom ett flertal gånger för att få en 

djupare förståelse för dess innehåll. Materialet lästes först igenom på varsitt håll, och de 

meningsenheter som svarade på studiens syfte markerades. Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver en meningsenhet som ord, meningar eller hela stycken där det går att utläsa ett 

sammanhang. De meningsbärande enheterna utgör grunden för innehållsanalysen (ibid.). De 

utvalda meningsenheterna jämfördes därefter med varandra, diskuterades och valdes ut 

gemensamt. Totalt valdes 210 meningsenheter ut som svarade på studiens ställda syfte. Då 

samtliga meningsenheter sammanställts, gjordes ytterligare en granskning tillsammans för att 

säkerställa att meningsenheterna gav svar på studiens ställda syfte.  

 

Därefter genomfördes en kondensering av meningsenheterna, vilket enligt Graneheim och 

Lundman (2004) innebär att de funna meningsenheterna förkortas, med syfte att göra texten 

mer lätthanterlig, samtidigt som kärnan i meningsenheterna bibehålls. Graneheim och 

Lundman (2004) menar vidare att sammanhanget i meningsenheterna måste kvarstå för att 
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bevara dess innebörd och på så vis kunna hålla sig textnära i analysprocessen. De 

kondenserade meningsenheterna försågs därefter med koder. Koder är etiketter som i korthet 

beskriver de meningsbärande enheternas innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). Då 

meningsenheter, kondenseringar och koder sammanställts i en tabell klipptes de ut i sin 

helhet, detta för att få en större förståelse och en enklare överblick över resultatet. De koder 

vars innehåll liknade varandra fördes samman i en grupp och organiserades i mappar med 

olika färger, för att lättare skilja dem åt. Därefter bildades kategorier, som utgjordes av de 

grupper som hade liknande innehåll. Ur kategorierna bildades därefter underkategorier. 

Graneheim och Lundman (2004) skriver att underkategorier kan användas för att dela upp 

omfattande kategorier. Graneheim och Lundman (2004) menar vidare att underkategorierna 

måste innehålla likheter med varandra för att kunna bilda en kategori, och att kategorierna i 

sin tur inte får ha liknelser med varandra. Ur innehållsanalysen framkom tre kategorier med 

totalt åtta underkategorier, som besvarade studiens syfte (tabell 2). 

Etiska överväganden 

Forskningsetik innefattar fundamentala riktlinjer gällande etiska principer för 

humanforskning (Vetenskapsrådet, 2003). Forskningen ska utgöra skäl för forskning genom 

att väga vinster gentemot risker (ibid.). Innan en studie påbörjas ska forskaren enligt 

Vetenskapsrådet (2002) göra en avvägning mellan studiens risker och nytta, för att se om 

deltagarna kan utsättas för en fara. All forskning bör leda fram till förbättringar av 

människans livsvillkor, hälsa, samt en större insikt om hur de egna resurserna kan tas tillvara 

(ibid.). Nyttan med föreliggande studie är att den kan generera en ökad kunskap kring 

sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnad till patienter i livets slutskede på en 

somatisk vårdavdelning, vilket kan leda till att strategier upptäcks för att optimera 

omvårdnaden för patienten och dess anhöriga. En ökad förståelse för sjuksköterskornas 

upplevelser kan även leda till förbättringar i sjuksköterskornas arbetssituation. Innan studien 

genomfördes inhämtades ett etiskt rådgivande yttrande från Etikkommittén Sydost (dnr. EPK 

411 - 2017), (bilaga 5). Etikkommittén ansåg i sitt rådgivande yttrande att inga etiska hinder 

fanns med att genomföra studien.  

 

Fyra allmänna krav gällande information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande bör följas 

vid forskning för att skydda deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002). Innan studiens 

genomförande mottog sjuksköterskorna ett skriftligt informationsbrev rörande studiens syfte 

och information kring deras deltagande. Informationsbrevet innefattade i enlighet med 
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informationskravet att deltagandet sker på frivillig basis och att deltagaren har sin fulla rätt att 

avbryta deltagandet när som helst utan vidare förklaring. Enligt konfidentialitetskravet har 

deltagarna informerats om att all data som uppkommer vid intervjuerna hanteras och förvaras 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Deltagarna har även informerats enligt 

nyttjandekravet om att insamlade uppgifter enbart kommer att användas för studiens ändamål. 

Innan intervjuerna påbörjades erbjöds deltagarna ytterligare ett tillfälle att ta del av 

information gällande samtycke, ställa eventuella frågor och undanbe sig sin medverkan från 

studien. Genom undertecknande av informerat samtycke (bilaga 6) innan intervjun 

påbörjades, gav deltagarna sitt godkännande till att delta i studien. 

 

Det insamlade materialet avidentifierades genom att ett kodschema upprättades. Ordningen 

på kodnumreringen kastades om, vilket innebar att den första deltagaren inte benämns som 

nummer ett, den andra deltagaren benämns inte som nummer två och så vidare. Studiens 

resultat redovisas på gruppnivå, därav kan inga enskilda svar utläsas. Intervjuare, handledare 

och examinator har tillgång till all data, som efter studiens godkännande kommer att 

förstöras. 

 

Resultat  

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

patienter i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning. Innehållsanalysen mynnade ut i tre 

kategorier och åtta underkategorier, vilka presenteras i tabell 2; Att bli personligt påverkad, 

Kommunikationens betydelse och Teamet har betydelse. 

 

Tabell 2. Presentation av kategorier samt underkategorier

 

Att bli personligt påverkad

Att bli berörd

Miljöns betydelse

Att göra skillnad i 
livets slutskede

Erfarenhet ger 
trygghet

Kommunikationens betydelse

Att vara närvarande

Vikten av 
information

Teamet har betydelse

Anhöriga påverkar

Betydelsen av stöd 
från kollegor
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Att bli personligt påverkad  

Kategorin representerar att sjuksköterskorna upplever en personlig påverkan av att ge 

omvårdnad i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning. Det framkommer genom att 

sjuksköterskorna beskriver att de blir berörda då de ger omvårdnad till patienter i livets 

slutskede. Sjuksköterskorna upplever att det berör mer att ge omvårdnad till patienter som det 

går att identifiera sig med. Sjuksköterskorna upplever det särskilt påfrestande att ge 

omvårdnad till yngre patienter i livets slutskede. Det framkommer att sjuksköterskorna 

upplever utmaningar i samband med symtomlindring, vilket leder till en påverkan hos 

sjuksköterskorna. Det framkommer även att sjuksköterskorna inte alltid upplever sig tillfreds 

med omvårdnadsarbetet av patienter i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning, på 

grund av den rådande arbetsmiljön. Sjuksköterskorna upplever det värdefullt att kunna 

påverka och göra skillnad för patient och anhöriga. Sjuksköterskorna upplever även att 

erfarenheter leder till trygghet i omvårdnadsarbetet, såväl personligt som professionellt, vilket 

bidrar till att de lättare kan hantera utmanande situationer som uppkommer. Kategorin 

representeras av fyra underkategorier, Att bli berörd, Miljöns betydelse, Erfarenhet ger 

trygghet och Att göra skillnad i livets slutskede. 

Att bli berörd  

Det framkommer att sjuksköterskorna upplever att de blir berörda av att ge omvårdnad till 

patienter som det går att identifiera sig med. Sjuksköterskorna beskriver att det berör särskilt 

att ge omvårdnad till patienter i deras egen ålder, eller till patienter som går att likna med ens 

egna anhöriga. Sjuksköterskorna uttrycker att situationer då de ger omvårdnad i livets 

slutskede på en somatisk vårdavdelning som kommer närmre en själv är svårare att hantera, 

och berör sjuksköterskorna känslomässigt i större utsträckning än andra situationer.  

 

Jag har också en… gamla föräldrar som också är dåliga, jag kan liksom 

sätta mig in i vissa situationer, det kan vara jag som står där också. 

Deltagare 8 

 

Sjuksköterskorna upplever att det är svårare att förhålla sig till att yngre patienter ska gå bort, 

då de känner att patienten ännu inte har levt färdigt sitt liv. Det upplevs därför påfrestande att 

ge omvårdnad till yngre patienter i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning. 

Sjuksköterskorna upplever att yngre patienter med ett plötsligt insjuknande och ett snabbt 

döendeförlopp påverkar mer känslomässigt, då insikten om att döden kan inträffa en själv när 
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som helst blir mer påtaglig. Det upplevs även vara känslomässigt svårare att släppa patienter 

där små barn är närmast anhöriga. Tankar uppstår hos sjuksköterskorna kring hur barnet ska 

hantera förälderns situation. Vidare berättar sjuksköterskorna att de i samband med att ge 

omvårdnad i livets slutskede möts av barnens tankar och frågor kring den döende föräldern, 

vilket upplevs påfrestande och berör sjuksköterskorna känslomässigt. Dessa känslor upplevs 

svåra att släppa, och är något som ständigt återkommer i sjuksköterskornas tankar såväl 

hemma som på arbetet.  

 

Det svåra är ju när barn blir lämnade och allt  

dom … alla deras tankar och frågor och, … Ja, såna 

fall så, sådant som jag berört mig, och det…  

återkommer jag till ofta i tankarna just, det kan  

man ju inte släppa liksom, barnen. Deltagare 4 

 

Sjuksköterskor som själva har barn upplever att de relaterar starkare till den döende 

patientens känslor över att behöva lämna sina barn i ett alltför tidigt skede i livet. 

Sjuksköterskorna upplever det känslomässigt tungt att tvingas möta den döende förälderns 

ångest, med vetskapen om att patienten inom kort kommer att lämna sina barn efter sig. 

Sjuksköterskorna tror att svårigheterna med att möta patientens ångest beror på att det 

kommer en så nära inpå livet, då det går att relatera till situationen och själv sätta sig in i den.  

 

Sjuksköterskorna är eniga om att patienter, oavsett ålder, som är inlagda på avdelningen 

under en längre tid berör särskilt, då en relation hunnit skapas och byggas upp. De är även 

eniga om att de i vissa fall upplever det vara svårt att upprätthålla en professionell distans på 

grund av de påfrestande känslor som kan uppkomma vid omvårdnaden i livets slutskede. 

Sjuksköterskorna menar vidare att i de fall då de lärt känna patienten på ett mer personligt 

plan upplever de att de påverkas tyngre känslomässigt än när de ger omvårdnad till andra 

patienter i livets slutskede som de inte har känt lika länge. Dock poängterar sjuksköterskorna 

att samtliga dödsfall berör, då de anser att alla liv har en mening.  

 

Man blir ju berörd när någon går bort, i princip alltid… för alla liv har ju 

en mening och berör ju alla en. Deltagare 1 
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Det framkommer att sjuksköterskorna upplever utmaningar i samband med symtomlindring 

av patienter i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning. Sjuksköterskorna är eniga om att 

de i många fall upplever svårigheter med att uppnå optimal symtomlindring för patienten, 

vilket berör sjuksköterskorna. När patienten inte svarar fullt ut på symtomlindringen upplever 

många sjuksköterskor känslan av att inte räcka till för patienten. Sjuksköterskorna beskriver 

den frustration och stress som uppkommer då de försöker symtomlindra, och trots detta inte 

uppnår det förväntade resultatet.  

 

Man var alltså van vid att man i alla fall kan ge lugnande om det finns 

oro, ge smärtstillande om det finns smärta, men när inte det här riktigt 

hjälpte så… det var ganska stressande, det är ju alltid stressande som 

sjuksköterska att inte nå det resultatet. Deltagare 8 

 

Samtidigt poängterar sjuksköterskorna att de upplever att en vilja att uppnå goda resultat vid 

symtomlindring ständigt är närvarande, en vilja som dock kan mynna ut i frustration och 

vanmakt då symtomlindringen inte alla gånger ger den förväntade effekten. Några 

sjuksköterskor uttrycker upplevelsen av att inte lyckas, vilket medför tvivel på ens egna 

kunskaper och en upplevelse av otillräcklighet i professionen. Vidare beskriver 

sjuksköterskorna att intrycket av att patienten inte har det bra och lider upplevs vara 

känslomässigt påfrestande, särskilt i de fall då sjuksköterskorna är medvetna om att de inte 

kan göra något mer åt situationen.  

Miljöns betydelse 

Sjuksköterskorna beskriver upplevelsen av den kontrast och de svårigheter det innebär att 

växla mellan att ge omvårdnad till akut sjuka patienter och patienter i livets slutskede på en 

somatisk vårdavdelning, en miljö där det ofta råder ett högt arbetstempo. Det framkommer 

även att sjuksköterskorna upplever att de inte alltid känner sig tillfreds med 

omvårdnadsarbetet av patienter i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning på grund av 

det rådande arbetstempot, och de känner en uppgivenhet över att inte kunna påverka miljön 

på arbetsplatsen. Sjuksköterskorna upplever att arbetsmiljön medför frustration, då de inte har 

den tid och möjlighet att räcka till för patienten och dess anhöriga som de skulle vilja. 

Sjuksköterskorna upplever att ”man hinner inte ge det där extra som man skulle vilja” 

Deltagare 1.  
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Sjuksköterskorna upplever att en somatisk vårdavdelning inte alltid är den bästa platsen för 

en patient i livets slutskede, främst på grund av många inneliggande patienter och varierande 

arbetsuppgifter som måste hinnas med på vårdavdelningen. Sjuksköterskorna upplever att 

trots allt gott arbete som utförs i livets slutskede på vårdavdelningen, går det inte att 

framkalla den lugna miljö som önskas. Sjuksköterskorna beskriver att det komplexa i att ge 

omvårdnad till patienter i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning består till en stor del 

av att fokus inte enbart kan läggas på patienten i livets slutskede, då det finns flertalet andra 

vårdkrävande patienter inneliggandes på vårdavdelningen. Sjuksköterskorna upplever på 

grund av arbetsmiljön svårigheter med att ställa om, då de springer mellan olika salar på 

vårdavdelningen. Det upplevs vara svårt att varva ner efter att först ha gett omvårdnad till en 

patient i ett akut läge, för att kort därefter gå in till en patient i livets slutskede och där 

behärska att vara fullt fokuserad. 

 

… Att på en sal har du någon som är jättedålig och sjuk… akut 

livshotande med någon stor blödning eller så… så ska du en stund efter 

gå in på nästa sal där det ligger någon som är döende och så ska du 

liksom växla ner, vara närvarande, det är tufft… Deltagare 2 

 

Några sjuksköterskor upplever på grund av arbetsmiljön en känsla av frustration som ”… att 

stå med en fot ute på avdelningen och en fot inne på den döendes sal” Deltagare 7, ständigt 

jäktade över att befinna sig på flera ställen samtidigt. Sjuksköterskorna upplever de olika 

arbetsuppgifterna, arbetsmiljön och tempoväxlingen som splittrande. Sjuksköterskorna 

upplever att miljön på den somatiska vårdavdelningen innefattar en viss stress. En del 

sjuksköterskor upplever en oro över att överföra stressen som de själva bär på, till patienten i 

livets slutskede och dess anhöriga.  

 

… ibland känner man väl att man hoppas inte att dem i det här rummet 

där det finns en palliativ, och att den palliativa patienten känner av att 

jag liksom har varit döstressad i den akuta situationen utan att man ändå 

hoppas att man inte utstrålar… utan man kan gå ner i ett lugn… 

Deltagare 6 
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Att göra skillnad i livets slutskede 

Sjuksköterskorna är eniga om att känslan av att kunna påverka och göra skillnad för patienten 

och dess anhöriga är värdefull. Några sjuksköterskor uttrycker att ”Jag känner och jag vet att 

jag kan göra en skillnad för den här patienten, jag kan göra det bättre…” Deltagare 9. Trots 

påfrestande situationer upplever sjuksköterskorna att det känns positivt att kunna underlätta 

för patienten i livets slutskede och därmed även bidra till ett värdigt slut. Sjuksköterskorna 

ser omvårdnaden i livets slutskede som en enda chans att kunna göra gott för patienten, då det 

gäller att det blir så rätt och bra som möjligt.  

 

Livet går aldrig i repris utan det här är stunden som jag kan göra gott för 

patienten, alltså jag ska ju skydda patienten och göra mitt bästa så att det 

blir en fin resa, det sista. Deltagare 7 

 

Sjuksköterskorna upplever att det känns positivt och ärofyllt att ha möjlighet att bidra till ett 

respektfullt och värdigt slut för patienten och dess anhöriga. Vidare upplever 

sjuksköterskorna att det känns viktigt att kunna ge en god omvårdnad vid livet slutskede, det 

bidrar till att sjuksköterskorna känner sig tillfreds med det arbete de utför. Sjuksköterskorna 

upplever att det ger en personlig tillfredsställelse att avsluta arbetspasset med känslan av att 

ha gjort skillnad för patienten och dess anhöriga. Sjuksköterskorna beskriver att den positiva 

känslan av att göra gott i livets slutskede är något de bär med sig hem efter arbetspassets slut, 

och att de bra stunderna oftast överväger de negativa. En del sjuksköterskor upplever att 

dessa betydande och minnesvärda händelser är något som alltid finns med dem.  

 

Många av sjuksköterskorna beskriver även de fina möten som sker med patienten i samband 

med omvårdnaden, och de menar att de fina stunderna är något som präglar dem och bidrar 

till att de känner en större tacksamhet och ödmjukhet inför livet. Sjuksköterskorna definierar 

fina stunder som ögonblick i livets slutskede då de upplever att de har kunnat göra en 

skillnad, då patienten har blivit symtomlindrad och omvårdnaden av såväl patient som 

anhöriga har lyckats, det ger en känsla av att räcka till.  

 

Det är de här fina stunderna tillsammans med patienten som jag får med 

mig och att jag… ofta värderar livet, varje dag faktiskt. Deltagare 3 
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Erfarenhet ger trygghet 

Det framkommer att sjuksköterskorna upplever att erfarenheter bidrar till viktig kunskap som 

är av betydelse i omvårdnadsarbetet i livets slutskede. Sjuksköterskorna upplever även att 

erfarenheter spelar in på hur trygga de är i omvårdnadsarbetet och hur de klarar av att hantera 

utmanande situationer som ofta uppkommer i omvårdnaden i livets slutskede på en somatisk 

vårdavdelning. Sjuksköterskorna upplever att den erfarenhet de får genom att ge omvårdnad i 

livets slutskede medför en trygghet som ger en personlig påverkan. Sjuksköterskorna 

beskriver betydelsen av att samla på sig erfarenheter för att kunna göra omvårdnadsarbetet så 

bra som möjligt, och att utveckling är något som sker över tid. 

 

…att liksom kunna göra det så bra som möjligt i livets slut, att jag ändå 

ska ha kunskap och möjlighet till att göra det. Men det är nånting som har 

utvecklats över tid… Deltagare 2 

 

Sjuksköterskorna upplever att erfarenheter och kunskap är någonting fint, då det möjliggör en 

god omvårdnad för patienten och dess anhöriga. De är dock eniga om att som 

nyutexaminerad utan erfarenhet, kan utmaningar och otrygghet i att ge omvårdnad till 

patienter i livets slutskede upplevas. Sjuksköterskorna berättar att en rädsla för att göra fel 

eller att patienten plötsligt ska avlida ständigt finns närvarande som nyutexaminerad. En del 

sjuksköterskor upplever även en rädsla för att inte kunna svara på de anhörigas frågor, något 

som de med tiden upplever har blivit lättare.  

 

Många av sjuksköterskorna upplever att den erfarenhet de har samlat på sig genom åren har 

medfört att de har utvecklats professionellt och personligt, vilket har lett till betydelsefull 

kunskap. Sjuksköterskorna upplever vidare att kunskapen ger en trygghet i rollen som 

sjuksköterska, och bidrar till att de lättare kan se och veta vad som kan göras för patienten.  

 

…man får mer erfarenhet med åren… och man blir tryggare i sin roll som 

sjuksköterska, man vet mer vad man ska göra. Deltagare 4 

 

En del sjuksköterskor beskriver upplevelsen av att den inre tryggheten gör det lättare att prata 

om döden och att våga prata med de anhöriga om döden. De upplever även att med kunskap 

och trygghet minskar rädslan för att hantera utmaningar, och att det blir lättare att våga 
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bemöta och prata med de anhöriga i svåra situationer. En del sjuksköterskor upplever dock att 

tryggheten i omvårdnadsarbetet i livets slutskede i grund och botten handlar om ens egen 

personliga utveckling och inställning till döden.  

Kommunikationens betydelse  

Kategorin representerar att sjuksköterskorna upplever att kommunikationen är viktig, i vilken 

närvaron har en betydande och central roll i omvårdnaden i livets slutskede. Sjuksköterskorna 

belyser vikten av såväl verbal- som icke verbal kommunikation. Dock beskriver 

sjuksköterskorna problematiken kring att väsentlig information från läkarna på en somatisk 

vårdavdelning inte alltid når fram till eller tas emot av de anhöriga, som då tar ut sin 

frustration på sjuksköterskorna. Kategorin respresenteras av två underkategorier, Att vara 

närvarande och Vikten av information. 

Att vara närvarande 

Sjuksköterskorna upplever att det är en central och viktig del att vara närvarande i livets 

slutskede på en somatisk vårdavdelning. Sjuksköterskorna beskriver att såväl verbal som 

icke-verbal kommunikation förmedlar trygghet till patient och anhöriga. I många fall 

upplever sjuksköterskorna att kommunikationen med en patient i livets slutskede är 

begränsad, då patienten kan vara sänkt i medvetandet. Sjuksköterskorna beskriver därför 

vikten av att det inte alltid enbart är kloka ord som behöver sägas. De menar vidare att det 

räcker långt med att vara närvarande, att hålla en hand, och att “det tysta samtalet” är minst 

lika betydelsefullt som en verbal kommunikation, och inger en trygghet. 

 

Det kan va, som jag sa bara, att bara sitta tyst. Och man känner liksom 

att, patienten känner sig trygg… Deltagare 9 

 

Sjuksköterskorna beskriver vikten av att vara närvarande, då de upplever att dessa stunder har 

en lugnande och förberedande effekt på patient och anhöriga. De beskriver innebörden av att 

finnas där för anhöriga då det ger en möjlighet att förklara, vilket bidrar till att de anhöriga 

kan förbereda sig på vad som ska ske på ett annat sätt. Sjuksköterskorna betonar även 

kommunikationens betydelse då de upplever att ”Ibland är inte medicin värd jättemycket 

jämfört med ett varmt ord” Deltagare 3. De upplever att ett samtal kan ha en mer lugnande 

effekt än vad farmakologin kan åstadkomma.  
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Vikten av information  

Det framkommer att sjuksköterskorna upplever en tydlig problematik över att informationen 

från läkare till anhöriga är bristfällig på en somatisk vårdavdelning. Dock menar några 

sjuksköterskor att det inte enbart behöver bero på bristande information, utan att anhöriga kan 

ha svårigheter med att motta viss information. Sjuksköterskorna beskriver även betydelsen av 

att patient och anhöriga får uppföljande samtal från läkarens sida, och de upplever att 

informationsöverföringen brister även där.  

 

…viktigt att dem får uppföljande samtal ofta för att dels förändras 

situationen för den som är sjuk och dels behöver man upprepat samtal för 

att kunna smälta så svår information som man får, så där tycker jag ofta 

det glappar… Deltagare 5  

 

Enligt sjuksköterskorna medför den bristfälliga informationsöverföringen att de anhöriga inte 

alltid uppfattar eller förstår hur pass allvarlig situationen är. Sjuksköterskorna upplever därför 

att de anhörigas frustration och ilska riktas mot dem.  

 

…om anhöriga inte fått information, eller de kan ha fått information och 

har inte tagit den till sig och att man känner ett agg liksom från dem, för 

att de är bittra över situationen kanske eller så. Det är väl de största 

hindren. Deltagare 6 

 

Teamet har betydelse  

Kategorin representerar sjuksköterskornas upplevelser av att ett gott samarbete inom teamet 

är nödvändigt för att kunna ge en god omvårdnad i livets slutskede på en somatisk 

vårdavdelning. I teamet ingår såväl vårdpersonal som patient och anhöriga. Sjuksköterskorna 

beskriver att en god omvårdnad i livets slutskede föregås av ett gott teamarbete. 

Sjuksköterskorna lyfter vikten av att de anhöriga finns med som en del av teamet, vilket 

upplevs underlätta omvårdnaden avsevärt. Kategorin mynnade ut i två underkategorier, 

Anhöriga påverkar och Betydelsen av stöd från kollegor. 
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Anhöriga påverkar  

Sjuksköterskorna upplever att anhöriga har en central och betydande roll vid omvårdnaden av 

en patient i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning. Det framkommer genom att 

sjuksköterskorna upplever att betydelsen av anhöriga blir som mest påtaglig då patienten inte 

har några anhöriga närvarande. I de fall då patienten inte har anhöriga att tillgå upplever 

sjuksköterskorna en vilja att vara mer delaktiga. Det råder delade meningar om på vilka sätt 

anhöriga påverkar omvårdnaden, dock upplever sjuksköterskorna en oerhörd tacksamhet över 

att anhöriga finns. Sjuksköterskorna är eniga om att anhöriga är en viktig del vid 

omvårdnaden i livets slutskede. Vidare upplever sjuksköterskorna att de får mycket positivt 

tillbaka av de anhöriga, vilket hjälper dem i deras arbete. Trots det upplever en del 

sjuksköterskor att omvårdnadsarbetet inte är helt okomplicerat då anhöriga är involverade.  

 

Närvaron av anhöriga är en tillgång som sjuksköterskorna upplever underlättar arbetet, då de 

har mycket annat att hinna med under arbetspasset. Då anhöriga är närvarande upplever 

sjuksköterskorna att de inte ständigt behöver titta in hos patienten för att se att inget allvarligt 

har inträffat. Dock poängterar sjuksköterskorna ändå att de upplever det vara viktigt att titta 

in hos patienten med jämna mellanrum, för att på så vis förmedla trygghet till såväl patient 

som anhöriga. Sjuksköterskorna menar vidare att de upplever det viktigt att patienten hela 

tiden har någon hos sig som kan hålla i hand. Sjuksköterskorna beskriver omhändertagandet 

av anhöriga som en stor del av omvårdnaden i livets slutskede. Sjuksköterskorna upplever att 

de ibland inte kan ge tillräckliga svar på de anhörigas frågor. En del sjuksköterskor menar att 

de inte alltid vet vad som får sägas till de anhöriga och hur budskapet bör läggas fram på 

bästa sätt. Sjuksköterskorna tror att den centrala och patientnära roll som de har, med mycket 

anhörigkontakt, gör att de anhöriga ofta vänder sig direkt till sjuksköterskorna för att få svar 

på sina frågeställningar.  

 
…är man som sjuksköterska ganska central roll i att stävja patientens 

smärta, ångest och de anhöriga, så de kommer ju till oss då… det är 

många svåra frågeställningar…  Deltagare 4 

 

Vidare beskriver sjuksköterskorna att anhöriga förväntar sig att sjuksköterskorna får och kan 

svara på samtliga frågeställningar. Några sjuksköterskor beskriver att “…eftersom man är 

närmast patienten så tror ju anhöriga att vi får svara på allt, och att vi har alla svar” 

Deltagare 9. Sjuksköterskorna upplever att de sällan kan svara konkret på de ställda frågorna. 
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Sjuksköterskorna är enhälliga i att en del frågor är ständigt återkommande, som när döden 

kommer att inträffa. 

 

…anhöriga som frågar “hur lång tid tar det?, och det kan vi aldrig svara 

på och hur man än försöker liksom att tala om det för anhöriga så vet vi 

alltid att den frågan kommer… den är alltid lika svår. Deltagare 7 

 

Några sjuksköterskor upplever att anhöriga har många frågor, som aldrig tycks ta slut. 

Sjuksköterskorna upplever att det finns anhöriga som inte vill eller kan acceptera att patienten 

är i så pass dåligt skick att enbart lindrande vård är det som kan ges. Detta leder till att de 

anhöriga ifrågasätter sjuksköterskorna varför viss behandling sätts ut och varför det inte görs 

mer för patienten. Sjuksköterskorna betonar vikten av att anhöriga är införstådda i patientens 

situation. Vidare beskriver sjuksköterskorna att anhöriga som inte är införstådda i situationen 

kan upplevas som påstridiga, vilket försvårar omvårdnadsarbetet. De anhörigas ilska upplevs 

av sjuksköterskorna som ett hinder i omvårdnaden då miljön inne på patientens sal blir 

ogynnsam. En del sjuksköterskor upplever att omvårdnaden påverkas då de anhöriga tvivlar 

på sjuksköterskornas kompetens, och vill utföra omvårdnaden själva. Sjuksköterskorna 

upplever då att de anhöriga står emellan patienten och sjuksköterskorna och förhindrar att 

patienten får den omvårdnad som sjuksköterskorna vill ge. 

 

Makan ville sköta honom mycket själv och… vi fick ju inte göra mycket… 

hon tyckte inte att vi varken kunde byta stomimaterial fast vi har gjort det, 

eller gör det väldigt mycket på avdelningen… vi vill hjälpa patienten men 

vi fick ju liksom inte för henne… Deltagare 5 

 

Betydelsen av stöd från kollegor 

Sjuksköterskorna upplever att det är viktigt att stötta varandra inom det professionella teamet, 

då det kan upplevas påfrestande att ge omvårdnad i livets slutskede på en somatisk 

vårdavdelning. Sjuksköterskorna är eniga om att det bidrar till en god omvårdnad i livets 

slutskede att stötta varandra, kollegor emellan. De betonar vikten av att kunna vända sig till 

sina kollegor, och prata med varandra i samband med svåra situationer. 
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Jag pratar med mina medarbetare, det är jätteviktigt att kunna prata med 

dem. Deltagare 3 

 

Många sjuksköterskor upplever att de inte har några svårigheter med att visa sitt mående för 

varandra, arbetskollegor emellan. Sjuksköterskorna menar vidare att de upplever det vara 

betydelsefullt att kunna visa sitt mående för varandra inom teamet, då det bidrar till en känsla 

av trygghet hos arbetskamraterna. 

 

Det känns som att vi jobbarkompisar liksom kan, kan visa varann hur vi 

mår… och det betyder ju jättemycket att man har liksom sin… trygghet på 

nåt sätt hos jobbarkompisarna med. Deltagare 6 

 

Vidare beskriver sjuksköterskorna att det upplevs värdefullt att vid behov kunna gå undan 

och gråta ut hos en förstående kollega efter att ha varit med om en svår situation vid 

omvårdnaden i livets slutskede. Det råder delade meningar bland sjuksköterskorna om när 

behovet är som störst av att dela med sig av sina tankar. En del sjuksköterskor upplever att de 

direkt efter en svår händelse vill delge sina tankar med de närmaste kollegorna för att kunna 

bearbeta det som har hänt, medan några av sjuksköterskorna upplever ett behov av att prata ut 

då de har gått och samlat på sig känslor under en längre tid. Det upplevs då betydande att 

kunna vända sig till någon i teamet som besitter kunskap av att samtala eller någon som de 

känner trygghet och tillit till. Sjuksköterskorna upplever att stödet från kollegor är en 

betydande strategi för att orka med omvårdnaden i livets slutskede. Sjuksköterskorna 

upplever att debriefing är värdefullt, oavsett när och hur det sker. De beskriver att genom 

reflektion kan de släppa händelser och gå vidare. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Vid kvalitativ forskning är avsikten att uppnå en mer detaljerad uppfattning och ett djup över 

det fenomen som ska undersökas (Polit & Beck, 2012). En kvalitativ intervjustudie som 

metod ansågs vara mest lämplig, då målet med studien var att beskriva och få en djupare 

förståelse för sjuksköterskors upplevelser. Då det fanns ett begränsat antal tidigare studier 
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som svarade på det ställda syftet, valdes en kvalitativ metod. Föreliggande studie har en 

induktiv ansats, detta ansågs vara mest lämpligt då studien inte utgick från en teori.  

 

Deltagarna till studien rekryterades genom ett ändamålsenligt urval, som enligt Polit och 

Beck (2012) grundar sig på att deltagarna har kunskap om det fenomen som ska undersökas. 

Ett ändamålsenligt urval som metod valdes då den var effektiv för rekrytering av deltagare till 

studien. Dock kan det enligt Kristensson (2014) vara en nackdel med ett ändamålsenligt 

urval, då variationen av deltagarna kan minska. I föreliggande studie är samtliga deltagare 

kvinnor, dock speglar detta verkligheten då kvinnor är överrepresenterade inom hälso- och 

sjukvården. Graneheim och Lundman (2004) menar att en jämnare könsfördelning bör 

eftersträvas för att få ett bredare perspektiv, och därmed uppnå en större tillförlitlighet till 

resultatet. Det går dock inte att avgöra om könsfördelningen kan ha påverkat resultatet.  

 
Då endast en deltagare visade intresse för studien, ombads avdelningscheferna att stå för 

resterande rekrytering. Detta kan ha påverkat studiens urval, då avdelningscheferna kan ha 

valt deltagare utifrån de som besitter mest erfarenhet inom fenomenet som skulle undersökas 

(Holloway & Wheeler, 2009). Då avdelningscheferna valde ut de deltagare som ansågs kunna 

ge rika berättelser, kan det ha påverkat studiens resultat. Deltagarna kan även ha känt sig 

tvingade till att delta i studien då de blev tillfrågade av avdelningschefen, och samtyckt till att 

delta i studien trots bristande intresse (ibid.). För att garantera att deltagandet var baserat på 

frivillig basis så framhävdes detta innan intervjuerna, och deltagarna delgavs information om 

att deltagandet kunde avbrytas utan vidare förklaring till varför. Totalt medverkade nio 

deltagare i studien, vilket upplevdes ge en teoretisk mättnad då likartade upplevelser förekom 

under intervjuerna. Enligt Polit och Beck (2012) stärks trovärdigheten i resultatet om likartad 

information framkommer under intervjuerna. Möjligtvis hade ett större antal deltagare kunna 

medföra en mindre förändring av resultatet. Dock menar Polit och Beck (2012) att det är 

mängden information och omfattningen av datamättnad som bör styra antalet deltagare.  

Semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod, vilket ansågs vara positivt 

då det ger deltagarna en möjlighet att berätta om det valda området (Polit & Beck, 2012). 

Som utgångspunkt användes en intervjuguide med öppna frågor, där huvudfrågorna ställdes 

till samtliga deltagare. Den inledande frågan bjöd i de allra flesta fall in till ett berättande, där 

många upplevelser framkom. Beroende på deltagarens svar ställdes varierande följdfrågor. 

Det ansågs vara betydande för datainsamlingens kvalitet att kunna ställa följdfrågor, vilket 

Polit och Beck (2012) även styrker då de menar att följdfrågor kan bidra till ett djup och en 
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ökad förståelse för sjuksköterskors upplevelser. Under intervjuerna förekom det vid enstaka 

tillfällen att deltagarna svävade ut från syftet. Den semistrukturerade modellen öppnade upp 

för att leda tillbaka deltagaren till syftet. Båda intervjuare medverkade under samtliga 

intervjuer, då det förelåg en viss ovana av att leda intervjuer, samt för att förhindra att 

väsentliga data skulle utelämnas. Båda turades om att leda varje intervju för att träna på 

intervjuteknik, medan den som inte ledde intervjun planerade inför nästkommande följdfråga. 

En ansvarade för att ställa huvudfrågorna, och följdfrågorna ställdes av båda, detta var till 

fördel då intervjuarna kompletterade varandra.  

 
Intervjuarna avstod från att avbryta deltagarna då de berättade, för att deltagarna inte skulle 

tappa fokus från berättelsen. Stödord antecknades därför under intervjuerna, vilket enligt 

Polit och Beck (2012) är ett fördelaktigt tillvägagångssätt för att gå djupgående och fånga upp 

väsentliga delar som anses intressanta för studiens syfte. För att inte påverka deltagarnas svar 

samt för att inte ge uttryck för personliga åsikter, förhöll sig intervjuarna neutrala, både i 

kroppsspråk och i uttryck. Polit och Beck (2012) menar att studiens trovärdighet vidhålls 

genom att intervjuarna förhåller sig neutrala till situationen. En ovana i att intervjua kan ha 

påverkat intervjutekniken, vilket kan ha lett till en mindre öppenhet från deltagarnas sida och 

ett mindre djup. Intervjuarna hade inga större erfarenheter av att ge omvårdnad till patienter i 

livets slutskede på en somatisk vårdavdelning. Kristensson (2014) menar att forskaren bör 

vara medveten om sin förförståelse, då den kan påverka tolkningen av innehållet. Enligt 

Henricson och Billhult (2012) bör forskaren inför en kvalitativ studie se över sin egen 

livserfarenhet, kunskap samt yrkeskunskap av det fenomen som ska studeras (ibid.). 

Intervjuarnas förförståelse ansågs därför inte ha någon vidare påverkan på resultatet. 

Intervjuerna genomfördes i anslutning till vårdavdelningarna. Detta kunde ses till en fördel då 

deltagarna kunde uppleva en viss trygghet med att vara på sin arbetsplats. En nackdel var 

dock att sjuksköterskorna kunde känna en stress över arbetsuppgifter och att de kunde ha 

arbetet i åtanke medan intervjuerna pågick. Vid intervjuerna förelåg en risk att annan 

personal kunde störa deltagaren under intervjun, vilket kunde påverka intervjun då deltagaren 

tappade tråden i berättelsen. Detta hände vid tre intervjutillfällen, vilket ledde till att 

deltagarna blev distraherade. Placering av rummet som användes vid intervjuerna hade stor 

påverkan. På en av vårdavdelningarna var intervjurummet centralt placerat, vilket medförde 

att störningar hördes, såsom patientlarm och arbetskollegor. Detta hade en negativ inverkan 

då deltagarna tappade fokus och upplevde en viss stress över att behöva återgå till arbetet. 
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Intervjurummen på de övriga vårdavdelningarna var avskilt placerade och bidrog till en mer 

avslappnad atmosfär, vilket hade en positiv inverkan på deltagarnas bekvämlighet. 

Intervjufrågorna kunde väcka känslor och minnen hos informanterna, som kunde vara till 

obehag. Beredskap för detta fanns, i form av att det tydliggjorts i informationsbrevet att 

deltagarna när som helst kunde vända sig till intervjuarna eller handledare om det fanns ett 

behov av samtal och stöttning kring känslor som uppkommit i samband med intervjun eller 

efter. Intervjuarna hade inte någon personlig relation till deltagarna, och hade inte heller 

arbetat på någon av de berörda avdelningarna. En personlig relation eller annan koppling 

mellan intervjuare och informant hade kunnat påverka svaren i intervjun och därmed riskerat 

att påverka studiens resultat.  

 

Studien genomfördes på tre somatiska vårdavdelningar med olika inriktningar, vilket kan ha 

gett ett bredare perspektiv på resultatet. Somliga avdelningar i föreliggande studie ger 

omvårdnad till fler patienter i livets slutskede än andra avdelningar, beroende på vilken 

inriktning vårdavdelningen har. Det kan därmed ha påverkat studiens resultat, genom att de 

avdelningar där det är mer vanligt förekommande med patienter i livets slutskede kan ha 

bättre beredskap och resurser jämfört med andra vårdavdelningar. På dessa avdelningar kan 

sjuksköterskorna även få en bättre kontinuitet och mer erfarenhet av att ge omvårdnad till 

patienter i livets slutskede, och även detta kan ha påverkat resultatet. Majoriteten av 

deltagarna besitter över 11 års erfarenhet av att ge omvårdnad till patienter i livets slutskede, 

medan enbart två deltagare besitter 0–5 års erfarenhet. Det går inte att utesluta att antalet år 

av erfarenhet kan ha haft en påverkan på studiens resultat, då en större arbetslivserfarenhet 

kan bidra till en större erfarenhet och kunskap. Dock framkom ändå i resultatet att samtliga 

deltagare erfor likartade upplevelser av det fenomen som undersökts. Samtliga sjuksköterskor 

hade utöver grundutbildningen ingen utbildning inom palliativ vård, vilket kan ha påverkat 

resultatet eftersom de inte besatt särskild kunskap på grund av det. 

 

Det insamlade materialet avidentifierades genom att ett kodschema upprättades, därmed 

skyddades deltagarna från att bli identifierade. Genom att blanda ordningen kan deltagarna 

inte urskilja vad deras kollegor har svarat. Transkribering av insamlat datamaterial 

genomfördes av intervjuarna, vilket enligt Polit och Beck (2012) minskar risken för att 

materialet feltolkas, därmed stärks studiens trovärdighet. Efter transkribering granskade och 

genomlyssnade båda intervjuare det insamlade datamaterialet och jämförde det med 

transkriberingen, detta för att säkerställa att ingen data hade gått förlorad.  
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Det insamlade materialet analyserades med Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

en kvalitativ innehållsanalys. Denna metod valdes då den ansågs vara tydlig och 

lättförståelig. Enligt Kristensson (2014) är en kvalitativ innehållsanalys en väl fungerande 

metod för nybörjare. Analysen utgick från en manifest ansats. En tolkning av texten försökte 

undvikas i största möjliga mån, dock kan det inte uteslutas helt att någon tolkning har skett 

under analysprocessen. Enligt Graneheim och Lundman (2004) sker det alltid en viss grad av 

tolkning av en text vid genomförandet av en kvalitativ innehållsanalys, då en viss 

förförståelse av ämnet finns.  

 

Under innehållsanalysen ersattes upprepningar och utfyllnadsord i meningsenheterna med 

”…”, detta för att göra meningsenhetens betydelse mer lättförståelig. Det förelåg en risk att 

viktigt innehåll kunde gå förlorad eller tolkas på fel sätt, därför diskuterades de borttagna 

utfyllnadsorden och upprepningarna intervjuarna sinsemellan för att undvika att förlora 

viktigt innehåll. Efter färdigställandet av meningsenheter uppvisades dessa för handledaren, 

vilket medförde en större tillförlitlighet i analysprocessen. Kristensson (2014) poängterar att 

tillförlitligheten i resultatet stärks av triangulering, vilket innebär att flera personer 

tillsammans kritiskt granskar och tolkar materialet. Intervjuarnas målsättning var att hålla sig 

så textnära som möjligt. Citat från samtliga deltagare har därför använts i resultatet för att 

underbygga de slutsatser som gjorts och för att förstärka textens innebörd. Kristensson (2014) 

menar att citat från flera deltagare stärker resultatets trovärdighet.  

 

Kjellström (2012) menar att en studies resultat ska granskas utifrån validitet, reliabilitet och 

trovärdighet för att fastställa om kunskapen kan appliceras och nyttjas i andra situationer. 

Enligt Lincoln och Guba (1985) är trovärdigheten i en studies resultat av stor vikt för att 

bedöma om överförbarheten till andra situationer, grupper och kontext är möjlig. 

Föreliggande studies resultat skulle kunna vara överförbart till andra yrkesgrupper inom 

somatisk slutenvård. Studien kan även implementeras i andra sammanhang relaterat till 

omvårdnad i livets slutskede. En del av föreliggande studies resultat är knutet till faktorer i 

arbetssituationen såsom stress, att inte räcka till och att inte hinna med. I en annan kontext 

som exempelvis hemsjukvården där arbetssituationen ser annorlunda ut jämfört med en 

somatisk vårdavdelning, skulle troligtvis resultatet blivit annorlunda. Resultatet skulle kunna 

överföras och appliceras till hur sjuksköterskor i Sverige upplever hur det är att ge 

omvårdnad till patienter i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning. Föreliggande studie 
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anses ha en begränsad överförbarhet till sjuksköterskor i liknande kontext i andra länder, på 

grund av annorlunda vårdsystem, arbetsförhållanden samt kulturella skillnader.  

  

Resultatdiskussion  

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

patienter i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning. Analysen av data resulterade i att 

sjuksköterskornas upplevelser kunde ses utifrån tre kategorier med tillhörande 

underkategorier. De delar av resultatet som betraktades mest intressanta att diskutera var Att 

bli berörd, Miljöns betydelse, Erfarenhet ger trygghet, Vikten av information och Betydelsen 

av stöd från kollegor.  

 

I denna studie framkommer att sjuksköterskorna upplever att patienter som är inlagda på en 

somatisk vårdavdelning under en längre tid berör särskilt. Sjuksköterskorna menar vidare att i 

de fall de har hunnit lära känna patienten och byggt upp en personlig relation, påverkar det 

mer känslomässigt än andra patienter. Här betonar Travelbee (1971) vikten av att 

sjuksköterskan etablerar och upprätthåller en god relation till patient och anhöriga. Thurston 

och Waterworth (2012) visar i sin studie att några sjuksköterskor påverkades djupt av den 

känslomässiga effekten när en patient dör, speciellt om de känt patienten under en lång tid. 

Sjuksköterskorna upplevde en inre kamp för att släppa patienten känslomässigt, vilket 

uttrycktes i känslor av ilska, hopplöshet, misslyckande och intensiv sorg (ibid.). I denna 

studie framkommer att sjuksköterskorna är eniga om att det i vissa fall är svårt att 

upprätthålla en professionell distans på grund av påfrestande känslor som kan uppkomma vid 

omvårdnaden i livets slutskede. Dock skiljer sig resultatet från en tidigare studie av Thurston 

och Waterworth (2012) där det framkommer att vissa sjuksköterskor tror sig kunna ha en 

professionell distans till patienter som dör, och därmed inte behöva påverkas känslomässigt 

(ibid.). Johansson och Lindahl (2012) visar i sin studie att det finns en risk att sjuksköterskor 

kan bli alltför personligt och känslomässigt involverade i en vårdrelation. Då krävs förmågan 

att hitta en bra balans mellan närhet och avstånd i vårdrelationen, för att kunna ge patienten 

och dess anhöriga professionellt stöd (ibid.). En annan studie visar tydligt att sjuksköterskor 

påverkas känslomässigt vid patienters dödsfall, trots detta kan en barriär skapas genom att 

sjuksköterskor besitter erfarenheter, som gör att de skyddas mot känslomässiga upplevelser 

(Gerow, Conejo, Alonzo, Davis, Rodgers & Williams Donjan, 2010). 
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I denna studie framkommer att det råder enighet bland sjuksköterskorna om att en somatisk 

vårdavdelning på grund av arbetsmiljön inte är den ideala platsen att vårdas på för patienter i 

livets slutskede. Reyniers et al. (2014) menar i linje med denna studies resultat att det inte 

alltid är optimalt att ge omvårdnad till patienter i livets slutskede på en somatisk 

vårdavdelning, vilket till viss del beror på den stressiga vårdmiljö som kan infinna sig. Ett 

hektiskt arbetstempo, många aktiviteter och rutinmässiga arbetsuppgifter är en del av 

vardagen på en somatisk vårdavdelning, vilket kan medföra att omvårdnaden för patienter i 

livets slutskede påverkas negativt. Reyniers et al. (2014) menar vidare att trots den rådande 

miljön kan patienter i livets slutskede ändå känna en trygghet av att fortsätta vårdas på en 

somatisk vårdavdelning som de är bekanta med sedan tidigare, eftersom en relation till 

personalen redan kan ha etablerats.  

 

I denna studies resultat framkommer även att sjuksköterskorna upplever det vara svårt att 

växla mellan att ge omvårdnad till akut sjuka patienter och patienter i livets slutskede i den 

miljö som infinner sig på en somatisk vårdavdelning, och de känner att tiden och 

uppmärksamheten inte räcker till för patienten och dess anhöriga. Trots denna känsla måste 

sjuksköterskan ändå, enligt Travelbee (1971), inta ett intellektuellt förhållningssätt till 

patientens situation för att ge en god omvårdnad. Hopkinson och Hallett (2002) belyser i sin 

studie vikten av att sjuksköterskorna känner att tiden för patienten finns, för att kunna se till 

den unika patientens behov. I en studie av Johansson och Lindahl (2012) framkommer att 

sjuksköterskorna ska besitta förmågan att ställa om sig inför varje möte med patienter på 

vårdavdelningen. Det upplevs av sjuksköterskorna som en förskjutning mellan olika världar 

då de växlar mellan patientsalarna, och med detta antar olika roller. Det är roller som kan tas 

både medvetet eller omedvetet (ibid.). I denna studies resultat framkommer att arbetsmiljön 

medför att sjuksköterskorna upplever det vara svårt att slitas mellan salarna. Hopkinson och 

Hallett (2002) skriver att sjuksköterskorna upplever det mer riktigt att ständigt finnas hos 

patienten, istället för att gå in och ut ur patientsalen. Hopkinson och Hallett (2002) framhäver 

i sin studie att det är viktigt att sjuksköterskorna känner att tiden räcker till för patienter i 

livets slutskede. I en studie av Andersson et al. (2016) beskrivs även svårigheterna med den 

känslomässiga berg- och dalbana då sjuksköterskorna tvingas växla från kurativ omvårdnad 

till omvårdnad i livets slutskede. Vidare menar sjuksköterskorna att det vore fördelaktigt om 

det fanns en grupp som enbart fokuserade på patienterna i livets slutskede, för att bevara 

kontinuiteten och på så vis kunna ge den bästa omvårdnaden (ibid.). Thompson, McClement 

och Daenick (2006) stärker med deras studie att sjuksköterskorna upplever det vara hektiskt 
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att ge omvårdnad i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning, där patienter med andra 

behov även vårdas.  

 

Dessutom upplever sjuksköterskorna i denna studie en uppgivenhet över att inte kunna 

påverka den stressiga arbetssituation som kan infinna sig på en somatisk vårdavdelning. 

Holms et al. (2014) menar att en miljö som inte är särskilt stillsam främjar inte det lugn som 

patienten är i behov av i livets slutskede. I en studie av McDonnell, Johnston, Gallagher och 

McGlade (2002) framkommer att den stress som sjuksköterskor utsätts för på en somatisk 

vårdavdelning kan ge negativa konsekvenser, såsom bristande rapportering och 

dokumentering (ibid.). Resultatet i denna studie visar på ett tydligt sätt att sjuksköterskorna 

upplever det stressande att ge omvårdnad till patienter i livets slutskede på en somatisk 

vårdavdelning, vilket kan stödjas i tidigare forskning av Thurston och Waterworth (2012). 

För att kunna ge god omvårdnad i alla situationer menar Travelbee (1971) att följande 

kriterier måste uppfyllas, engagemang vid första mötet, se personen hos patienten, visa 

empati och sympati, samt verka för att upprätthålla en ömsesidig förståelse, vilket är 

betydande för patienter i livets slutskede. Dock visar föreliggande studie att sjuksköterskorna 

kan uppleva det svårt att uppfylla dessa kriterier i en stressig arbetsmiljö. Sjuksköterskan bör 

vara uppmärksam på signaler som patient och anhöriga förmedlar vid omvårdnaden i livets 

slutskede. Det framgår i föreliggande studie att det är en utmaning för sjuksköterskan att ge 

god kommunikation då det på en somatisk vårdavdelning förekommer stress mellan salarna 

och många splittrande uppgifter. Sjuksköterskan upplever att tidsbristen och stressen medför 

att inte mer än nödvändigt hinner göras hos patienten. Travelbee (1971) beskriver att en 

grundläggande faktor i interaktionen är att bygga en relation sjuksköterska och patient 

sinsemellan. Det framkommer i föreliggande studie att svårigheter upplevs med att hinna 

skapa en relation på grund av det stressiga arbetsklimatet. Travelbee (1971) menar där att det 

krävs en etablerad relation med patient och anhöriga för att en god omvårdnad med hög 

kvalitet ska kunna uppnås (ibid.). Arbetsmiljön har i föreliggande studie visats sig vara ett 

hinder i omvårdnaden. Det är därmed av stor vikt att uppmärksamma den stress som 

sjuksköterskorna upplever på grund av den rådande arbetsmiljön på den somatiska 

vårdavdelning, där det vårdas både akut sjuka och patienter i livets slutskede. Här är det 

väsentligt att arbetsgivaren inser vilka konsekvenser arbetsmiljön kan få för både 

sjuksköterska, patient och anhöriga. Arbetsgivarens stöd kan vara viktigt för att 

sjuksköterskorna ska känna en tillfredsställelse i sitt yrke och i professionen, och att de får en 

möjlighet att påverka arbetssituationen.  
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Sjuksköterskorna i studien av Thurston och Waterworth (2012) känner dock en stor oro över 

att inte kunna ge god omvårdnad till patienter i livets slutskede på grund av stress. I denna 

studies resultat framkommer även att erfarenheter som sjuksköterskan bygger upp efter hand 

ger en trygghet och en förmåga att möta utmaningar i svåra situationer. Många av 

sjuksköterskorna upplever att den erfarenhet de har samlat på sig genom åren har medfört att 

de har utvecklats professionellt och personligt, vilket har lett till betydelsefull kunskap. 

Thompson et al. (2006) menar att sjuksköterskorna drar nytta av tidigare erfarenheter för att 

vägleda sig själva i arbetet på vårdavdelningen. Det framkommer i denna studie att 

sjuksköterskorna upplever att erfarenheter bidrar till viktig kunskap som är av betydelse i 

omvårdnadsarbetet i livets slutskede. Anderson et al. (2015) betonar att erfarenhet är viktigt 

och att en erfaren sjuksköterska kan bidra till att öka erfarenheten hos en mer oerfaren 

sjuksköterska. Sjuksköterskorna behöver utvecklas, vilket sker bäst tillsammans med erfarna 

kollegor, och coaching blir därför ett viktigt redskap för att öka sjuksköterskors kunskaper 

(Andersson et al., 2016). Även McDonnell (2002) styrker i sin studie att det är fördelaktigt att 

teammedlemmarna delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper till varandra. I en studie 

av Nordgren och Olsson (2004) poängterar sjuksköterskorna att mer utbildning och kunskap 

inom ämnet kan leda till att sjuksköterskorna blir bättre på att ge omvårdnad i livets 

slutskede.  

 

Ett intressant fynd som framkommer i denna studies resultat är att sjuksköterskorna upplever 

en problematik kring kommunikationen från läkare till anhöriga, vilket kan visa sig i att 

anhöriga tar ut sin missnöjdhet över sjuksköterskorna. Enligt Travelbee (1971) är 

kommunikation ett hjälpmedel för att skapa en relation till patient och anhöriga, för att kunna 

få en förståelse för dem och bemöta deras behov. Travelbee (1971) hävdar att en god 

omvårdnad innebär att kommunikationen mellan vårdpersonal, patient och dess anhöriga 

måste fungera, och att vårdpersonalen måste förstå vilka konsekvenser det kan leda till för 

patienten och dess anhöriga om det brister i kommunikationen. I föreliggande studie menar 

sjuksköterskorna att den bristfälliga informationsöverföringen medför att anhöriga inte alltid 

uppfattar eller förstår situationen. Travelbee (1971) menar i linje med denna studies resultat 

att kommunikationen är till för att hjälpa patient och anhöriga att hantera sitt lidande. Det 

framgår i föreliggande studie att de anhöriga kan ta ut sin frustration över sjuksköterskorna på 

grund av oklarheter i kommunikationen. Där menar Travelbee (1971) att all kommunikation 

bör ske på ett tryggt och klart vis, vilket är särskilt viktigt då det framkommer i föreliggande 
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studie att patienter i livets slutskede och dess anhöriga mottar information som kan vara svår 

att hantera. Sjuksköterskans kommunikation är av stor vikt för att omvårdnaden i livet 

slutskede ska fungera, därför kan sjuksköterskorna behöva fortbildning och 

kompetensutveckling inom detta område för att optimera omvårdnaden.  

 

I denna studie upplever sjuksköterskorna att den bristande informationsöverföringen från 

läkare till patient och anhöriga medför att anhöriga inte alltid uppfattar eller förstår hur pass 

allvarlig situationen är. Detta kan stödjas av tidigare forskning där det framkommer att 

sjuksköterskorna känner en frustration över att försöka fylla tomrummen där läkare inte hade 

gett tillräckligt med information till patienten, vilket skapade stressade situationer för 

sjuksköterskorna (Peterson et al., 2010). Dock menar sjuksköterskorna i föreliggande studie 

att det inte enbart behöver bero på att informationen till patient och anhöriga är bristfällig, 

utan att det kan bero på att anhöriga har svårt att motta viss information i den svåra stunden.  

Detta stärks i en studie av Valiee, Negarandeh och Dehghan Nayeri (2012) där det 

framkommer att kommunikationen mellan sjuksköterskan och patientens anhöriga kan få en 

negativ effekt, när de anhöriga har svårt att ta till sig svåra besked som gäller patienten i 

livets slutskede.  

 

Det finns bristande forskning som tar upp informationsöverföringen från läkare till patient 

och anhöriga. En möjlig förklaring till att sjuksköterskorna upplever att 

informationsöverföringen brister på en somatisk vårdavdelning kan vara att läkare täcker upp 

för varandra och att kontinuiteten brister. Detta kan medföra att informationsöverföringen 

brister och att viktig information utelämnas. En annan möjlig faktor kan vara att det på en 

somatisk vårdavdelning finns många inneliggande patienter, vilket kan medföra en stress som 

leder till att läkaren inte har möjlighet att ge tillräcklig information. Dessa faktorer kan vara 

en möjlig förklaring till att sjuksköterskorna upplever brister i informationsöverföringen från 

läkare till patient och anhöriga. 

 

I denna studie framkommer att sjuksköterskorna anser det vara värdefullt att ge och få 

stöttning från teamet, samt att det ger en känsla av trygghet och sammanhållning. Vidare 

framkommer att reflektioner tillsammans med kollegor medför att sjuksköterskorna kan 

bearbeta sina upplevelser och gå vidare. Det går i linje med resultatet av tidigare studier, som 

visar på att sjuksköterskan utvecklar betydelsefulla relationer till sina kollegor, vilka är 

stödjande och bidrar till ett ökat välbefinnande hos sjuksköterskan (Barnard, Hollingum & 
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Hartfiel, 2006; Hopkinson, Hallett & Luker, 2003). Vidare beskrivs att relationen till 

kollegorna är mycket viktig för att sjuksköterskorna ska kunna utföra en god omvårdnad i 

livets slutskede (Barnard, et al., 2006). I en studie av Andersson et al. (2016) framkommer att 

sjuksköterskor i början av sin karriär behöver stöd och support av erfarna kollegor, för att 

själva utvecklas som sjuksköterskor och för att öka kvaliteten på vården.  

 

Resultatet i denna studie visar att sjuksköterskorna är i behov av stöd vid svåra situationer. 

Sjuksköterskorna upplever att de inte har några svårigheter med att visa sitt mående för 

varandra, kollegor emellan. Det framkommer i en studie av Andersson et al. (2016) att 

sjuksköterskorna använder sig av strategier för att hantera känslorna, som att prata med 

kollegor och vänner. I denna studies resultat betonar sjuksköterskorna betydelsen av 

debriefing, och upplever det vara värdefullt oavsett när och hur det sker. Dock visar en studie 

av McDonnell et al. (2002) att sjuksköterskor kan uppleva att teamet brister i att ge stöttning, 

såsom att få stöd och råd från teammedlemmarna. Detta kan resultera i känslan av att vara 

isolerad och ge en osäkerhet i hur omvårdnaden i livets slutskede på en somatisk 

vårdavdelning ska utföras. I detta fall kan sjuksköterskorna behöva psykologiskt stöd, vilket 

de upplevde att de inte erbjöds. Bristen på stöttning av teammedlemmar medför att 

omvårdnadsarbetet med patienter i livets slutskede upplevs som en börda för 

sjuksköterskorna (ibid.). Resultatet i denna studie visar att sjuksköterskorna har olika behov 

av stöd efter svåra situationer, då några sjuksköterskor upplever att de vill samtala direkt efter 

en svår händelse och några vill samla på sig känslor under en tid innan de vill samtala. 

Hopkinson, Hallett och Luker (2005) visar i sin studie att ett sätt som sjuksköterskorna 

hanterar svåra situationer på är genom att distrahera sig med andra arbetsuppgifter, och på så 

sätt avleda uppmärksamheten från påfrestande tankar. Nordgren och Olsson (2004) visar i sitt 

resultat att reflektioner och professionella samtal är betydande för att sjuksköterskorna ska 

kunna bearbeta sina känslor för att kunna gå vidare (ibid.). Detta skulle kunna förstås som att 

sjuksköterskorna behöver kontinuerlig stöttning för att kunna hantera de känslosamma 

påfrestningar som omvårdnaden i livets slutskede kan medföra. För att förbättra 

sjuksköterskornas arbetssituation hade särskild tid kunnat avsättas för reflektion. Detta skulle 

kunna vara av stor vikt för att sjuksköterskorna ska förmå att bedriva det viktiga 

omvårdnadsarbete som de utför. Föreliggande studies resultat visar att stöd från kollegor gör 

att sjuksköterskorna upplever att omvårdnaden blir bättre. Därmed är reflektioner och stöd 

inte enbart positivt för sjuksköterskorna, utan bidrar även till att omvårdnaden förbättras för 

patienter och dess anhöriga. 
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Slutsats  

I studien framkommer att sjuksköterskorna upplever att det både är krävande och berikande 

att ge omvårdnad i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning. I studien framkommer även 

att sjuksköterskorna upplever att patienter som är inlagda på vårdavdelningen under en längre 

tid berör särskilt. Det framkommer att sjuksköterskorna blir särskilt berörda vid situationer i 

livets slutskede som det går att relatera till. Sjuksköterskorna stöter på utmaningar i att ge 

omvårdnad i livets slutskede som kan vara svåra att hantera och därför upplever 

sjuksköterskorna att stöd behövs. Studiens resultat visar att sjuksköterskorna upplever en 

problematik kring kommunikationen från läkare till anhöriga, vilket kan visa sig i att 

anhöriga tar ut sin missnöjdhet över sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna beskriver 

upplevelsen av kontrast och de svårigheter det innebär att växla mellan att ge omvårdnad till 

akut sjuka patienter och patienter i livets slutskede under ett högt arbetstempo. Det 

framkommer att sjuksköterskorna är eniga om att en somatisk vårdavdelning inte alltid är den 

bästa platsen för en patient i livets slutskede, främst på grund av många inneliggande 

patienter och varierande arbetsuppgifter som måste hinnas med på avdelningen. 

Sjuksköterskorna upplever att det inte går att framkalla den lugna miljö som önskas på en 

somatisk vårdavdelning. Dessa fynd anses vara viktiga för organisationen som 

sjuksköterskorna arbetar i att dra lärdom av.  

En förståelse för hur sjuksköterskor upplever omvårdnaden till patienter i livets slutskede, 

kan bidra till en bättre omvårdnad. Studiens resultat kan leda till ökad kunskap kring hur 

sjuksköterskor upplever denna specifika omvårdnad, och strategier kan upptäckas för att ge 

en så god omvårdnad som möjligt för patienten och dess anhöriga. Föreliggande studies 

resultat kan användas som ett underlag för att utveckla vägledning och stöd för 

sjuksköterskor i omvårdnaden av patienter i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning. 

Studiens resultat är inte endast användbart inom somatiska vårdavdelningar, utan kan även 

nyttjas av sjuksköterskor i andra vårdmiljöer där patienter i livets slutskede befinner sig. 

Sjuksköterskor kan med denna studie erhålla kunskap som kan bidra till att en mer 

personcentrerad omvårdnad kan tillämpas. Detta kan leda till ett minskat lidande hos 

patienter och dess anhöriga. Denna kunskap kan användas för att höja kvaliteten på 

omvårdnaden till patienter i livets slutskede.  
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Förslag på forskning 

Det finns begränsad forskning som undersöker sjuksköterskans omvårdnad i livets slutskede 

på en somatisk vårdavdelning, och det behövs ytterligare forskning för att förbättra 

sjuksköterskans arbetssituation och för att hitta strategier som kan optimera omvårdnaden. 

Förslag på vidare forskning inom ämnet är att genomföra en observationsstudie av 

sjuksköterskor som ger omvårdnad till patienter i livets slutskede på en somatisk 

vårdavdelning, för att komplettera tidigare kunskap från intervjuer med hur det utgörs i 

praktiken. En intressant aspekt skulle även vara att se om vårdkvaliteten på en somatisk 

vårdavdelning ökar om sjuksköterskorna besitter utbildning inom palliativ omvårdnad. 

Självständighet 

Ansökan till Etikkommittén Sydost bearbetades tillsammans. Johanna utformade information 

till avdelningschef och sjuksköterskor, därefter redigerades dokumenten av både Johanna och 

Nicole. Relevanta artiklar har sökts fram gemensamt och inledningen har sedan bearbetats 

tillsammans. Bakgrunden har skrivits av Johanna med delaktighet av Nicole. Metoden har 

skrivits av Nicole med delaktighet av Johanna. Nicole och Johanna har tillsammans sökt fram 

artiklar för samtliga rubriker i studiens inledning och bakgrund. Nicole stod för kontakten 

med samtliga avdelningschefer rörande intervjuerna. Intervjuerna genomfördes med bådas 

närvaro, transkriberingen delades upp sinsemellan och under hela analysprocessen var båda 

delaktiga. Resultatet, metoddiskussionen och resultatdiskussionen har bearbetats tillsammans. 

Sammanfattning och slutsats har skrivits tillsammans. Då samarbetet har fungerat utan 

anmärkning, har studien till största del bearbetats gemensamt. Slutligen gjordes finputsning 

av studien gemensamt, vilket innebar justeringar av bilagor, referenser, formalia och struktur.  
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Bilaga 1. Informationsbrev till avdelningschef  

 
 
Till dig som är avdelningschef: 
Information om en intervjustudie 
 
I Sverige avlider cirka 90 000 människor varje år, av dessa uppskattas omkring 80 % vara i behov av lindrande 
vård i livets slutskede då behandling av sjukdom inte längre ger resultat. Oavsett arbetsplats kommer 
sjuksköterskan i kontakt med personer som är i behov av omvårdnad i livets slutskede. Sjuksköterskan har en 
central roll vid omvårdnaden av patienter i livets slutskede, främst genom att lindra symptom och att åtgärda 
faktorer som kan orsaka känslomässigt, fysiskt socialt och existentiellt lidande för patienten och dess anhöriga. 
 
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnad till patienter i livets 
slutskede på en somatisk vårdavdelning. Vår förhoppning är att studiens resultat kan leda till ökad kunskap 
kring hur sjuksköterskan upplever denna specifika omvårdnad. Kunskapen kan användas till att förbättra 
sjuksköterskans arbetssituation och för att hitta strategier som kan optimera omvårdnaden för patienten. 
 
Alla sjuksköterskor på avdelningen som har erfarenhet av att ge omvårdnad patienter i livets slutskede kommer 
att tillfrågas om deltagande i denna intervjustudie. Vi söker sjuksköterskor som besitter erfarenhet av att ha gett 
omvårdnad i livets slutskede. Inga krav ställs på arbetslivserfarenhet. Vi behöver intervjua fyra till fem 
sjuksköterskor. För att finna deltagare till studien vore vi tacksamma om Ni kan vidarebefordra vårt 
informationsbrev per mail till samtliga sjuksköterskor på avdelningen. Om möjlighet finns, kommer vi gärna ut 
till avdelningen och presenterar studiens syfte vid ett APT-möte eller liknande. 
 
Det är frivilligt för sjuksköterskorna att delta i studien och deltagandet kan när som helst avbrytas. Intervjuerna 
kommer att ske enskilt, dokumenteras och spelas in. Intervjuerna kommer att genomföras på arbetsplatsen eller 
på en annan avskild plats som sjuksköterskan väljer. Tidsåtgången beräknas vara cirka 30-60 minuter per 
intervju. Då studien omfattar ett ämne som kan beröra deltagarna känslomässigt, erbjuds deltagarna kunna 
vända sig tillbaka till intervjuarna eller handledaren för eventuella frågor och vidare samtal kring detta. 
 
Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt, och förvaras på så sätt att ingen 
obehörig kan ta del av det. Resultatet av studien redovisas på gruppnivå där inga enskilda svar går att utläsa. 
Efter avslutad studie kommer vi gärna ut till avdelningen och presenterar vårt resultat såväl muntligt som 
skriftligt. 
 
Vi heter Nicole Khoi och Johanna Thomsson och går sjuksköterskeprogrammet på Blekinge Tekniska 
Högskola. I utbildningen ingår att göra en kandidatuppsats, vilket är anledningen till att denna intervjustudie 
kommer att genomföras. Har du ytterligare frågor eller funderingar, hör gärna av dig till någon av oss.  
 
Karlskrona 2017-02-28 
 

 
Nicole Khoi 
Sjuksköterskestuderande 
Institutionen för hälsa 
Blekinge Tekniska Högskola 
0762- 26 44 83 
nita15@student.bth.se 
 

 
Johanna Thomsson 
Sjuksköterskestuderande 
Institutionen för hälsa 
Blekinge Tekniska Högskola 
0733- 93 20 08 
jotc15@student.bth.se 
 

 
Elina Mikaelsson Midlöv 
Universitetsadjunkt 
Institutionen för hälsa 
Blekinge Tekniska Högskola 
0455-38 54 37 
elina.mikaelsson.midlov@bth.se 
 



 

Bilaga 2. Informationsbrev till sjuksköterskor 

 
 
Till dig som är sjuksköterska: 
Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie 
 
I Sverige avlider cirka 90 000 människor varje år, av dessa uppskattas omkring 80 % vara i behov av lindrande 
vård i livets slutskede då behandling av sjukdom inte längre ger resultat. Oavsett arbetsplats kommer 
sjuksköterskan i kontakt med personer som är i behov av omvårdnad i livets slutskede. Sjuksköterskan har en 
central roll vid omvårdnaden av patienter i livets slutskede, främst genom att lindra symptom och att åtgärda de 
faktorer som kan orsaka känslomässigt, fysiskt socialt och existentiellt lidande för patienten och dess anhöriga.  
 
Vi vill därför genomföra en intervjustudie med syftet att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ge 
omvårdnad till patienter i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning. Vår förhoppning är att studiens resultat 
ska leda till ökad kunskap kring hur sjuksköterskan upplever denna specifika omvårdnad. Kunskapen kan 
användas till att förbättra sjuksköterskans arbetssituation och för att hitta strategier som kan optimera 
omvårdnaden för patienten. 
 
Samtliga sjuksköterskor som arbetar på avdelningen kommer att tillfrågas om deltagande i denna intervjustudie. 
Som deltagare ska du vara legitimerad sjuksköterska, samt besitta erfarenhet av att ha gett omvårdnad i livets 
slutskede. Det ställs inga krav gällande hur länge du varit verksam inom yrket.  
 
Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare förklaring. De 
enskilda intervjuerna kommer att genomföras på din arbetsplats eller på en annan avskild plats som du själv 
väljer. Med din tillåtelse vill vi gärna spela in intervjun. Tidsåtgången är ca 30-60 minuter. Vid behov av samtal 
eller stöd efter intervjun är du varmt välkommen att vända dig till handledare eller intervjuare. 
 
Det insamlade materialet behandlas konfidentiellt, och kommer att förvaras på så sätt att ingen obehörig kan ta 
del av det. Insamlad data kommer att avidentifieras och redovisas på gruppnivå där inga enskilda svar går att 
utläsa.  
 
Vi heter Nicole Khoi och Johanna Thomsson och går sjuksköterskeprogrammet på Blekinge Tekniska 
Högskola. I utbildningen ingår att göra en kandidatuppsats, vilket är anledningen till att denna intervjustudie 
kommer att genomföras. Om du är intresserad av att delta i studien skulle vi vilja att du kontaktar någon av oss 
via e-post eller telefon. Har du ytterligare frågor gällande studien besvarar vi dem mer än gärna. 
 
Karlskrona 2017-02-28 
 

 
Nicole Khoi 
Sjuksköterskestuderande 
Institutionen för hälsa 
Blekinge Tekniska Högskola 
0762- 26 44 83 
nita15@student.bth.se 
 

 
Johanna Thomsson 
Sjuksköterskestuderande 
Institutionen för hälsa 
Blekinge Tekniska Högskola 
0733- 93 20 08 
jotc15@student.bth.se 
 

 
Elina Mikaelsson Midlöv 
Universitetsadjunkt 
Institutionen för hälsa 
Blekinge Tekniska Högskola 
0455-38 54 37 
elina.mikaelsson.midlov@bth.se 

 



 

Bilaga 3. Intervjuguide  

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnad till 

patienter i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning. 

Bakgrundsfrågor 
 

1. Hur gammal är du? 

2. Vilken utbildning har du? Har du utbildning inom palliativ vård? 

3. Hur länge har du varit yrkesverksam som sjuksköterska? 

4. Hur länge har du arbetat på denna avdelning? / Hur länge har du arbetat med 

palliativa patienter? 

 

Huvudfrågor 
 

1. Kan du berätta om dina upplevelser av att ge omvårdnad till patienter i livets 

slutskede? 

2. Kan du berätta om den senaste gången du gav omvårdnad till en patient i livet 

slutskede? 

3. Kan du berätta vad du upplever är positivt med att ge omvårdnad i livets slutskede? 

4. Berätta om de svårigheter eller hinder som du har upplevt då du gav omvårdnad i 

livets slutskede? 

5. Kan du berätta om ett omvårdnadstillfälle i livets slutskede som har berört dig? 

6. Finns det något mer som du vill berätta om innan vi avslutar? 

 
Följdfrågor 
 
För att besvara studiens syfte och deltagarnas svar, används nedanstående följdfrågor: 

Kan du berätta om hur du gjorde då? 

På vilket sätt? 

Hur menar du då? 

Vad kände du då? 

Hur tänkte du då? 

Hur tänker du kring...?  

Vill du berätta mer? 

Vad innebär det för dig? 



 

Bilaga 4. Analysexempel 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

… att på en sal har du någon som är jättedålig och 

sjuk… akut livshotande med nån stor blödning 

eller så … så ska du en stund efter gå in på nästa 

sal där det ligger nån som är döende och så ska du 

liksom växla ner, vara närvarande, det är tufft… 

På en sal är någon akut sjuk, därefter går 

du in på nästa sal där det ligger en 

döende. Då är det tufft att varva ner och 

vara närvarande 

Utmaning att 
tempoväxla 

Miljöns betydelse Att bli personligt påverkad  

…man får mer erfarenhet med åren… och man blir 

tryggare i sin roll som sjuksköterska, man vet mer 

vad man ska göra. 

Får mer erfarenhet med åren, och man 

blir tryggare i rollen som sjuksköterska. 

Trygg av erfarenhet Erfarenhet ger trygghet Att bli personligt påverkad 

…viktigt att dem får uppföljande samtal ofta för att 

dels förändras situationen för den som är sjuk och 

dels behöver man upprepat samtal för att kunna 

smälta så svår information som man får, så där 

tycker jag ofta det glappar… 

Viktigt med uppföljande samtal eftersom 

situationen ändras, där glappar det. 

Viktigt med 

uppföljande samtal 

Vikten av information Kommunikationens betydelse 

Makan ville sköta honom mycket själv och… vi 

fick ju inte göra mycket… hon tyckte inte att vi 

varken kunde byta stomimaterial fast vi har gjort 

det, eller gör det väldigt mycket på avdelningen… 

vi vill hjälpa patienten men vi fick ju liksom inte 

för henne… 

Makan ville sköta honom mycket själv, 

hon tyckte inte vi kunde. Vi ville hjälpa, 

men fick inte. 

 

Anhöriga ställer sig 
emellan 

Anhöriga påverkar Teamet har betydelse 

Det känns som att vi jobbarkompisar liksom kan, 

kan visa varann hur vi mår… och det betyder ju 

jättemycket at man har liksom sin… trygghet på 

nåt sätt hos jobbarkompisarna med 

Vi kollegor kan visa varandra hur vi mår, 

det betyder mycket att ha en trygghet hos 

dem 

Stöd från kollegor Betydelsen av stöd från 
kollegor 

 Teamet har betydelse 



 

 
 

Bilaga 5. Utlåtande från Etikkommittén Sydost 

 

 
 
 

Projektansvariga	 Handledare		
Nicole	Khoi		 Elina	Mikaelsson	Midlöv	
Johanna	Thomsson	 Institutionen	för	hälsa	
Sjuksköterskeprogrammet	 Blekinge	Tekniska	Högskola	
Blekinge	Tekniska	Högskola	 	
	 	
	 		
Rådgivande	yttrande	över	projektet	”Sjuksköterskans	upplevelser	av	att	ge	
omvårdnad	till	patienter	i	livets	slutskede	på	en	somatisk	vårdavdelning”	(dnr.	
EPK	411‐2017)	
	
Etikkommittén	Sydost	har	tagit	del	av	den	planerade	studien	vid	Blekinge	Tekniska	
Högskola	och	ser	inga	etiska	hinder	till	att	den	genomförs	som	planerat.	
Studien	bedöms	som	välskriven	och	genomtänkt.	
	
Följande	bör	dock	beaktas:	
	
Kodlistan	ska	förvaras	skild	från	intervjumaterialet.	
	
I	informationsbrevet	kan	det	framgå	att	alla	sjuksköterskor	på	avdelningen	kommer	att	
tillfrågas	om	intresse	för	att	delta	i	studien	och	inte	om	deltagande.		
	
Det	är	olika	uppgifter	i	projektplanen	och	i	informationsbrevet	till	avdelningscheferna	
angående	antalet	intervjuer.	Möjligen	är	det	antal	som	beskrivs	i	informationsbrevet	
tänkt	antal/enhet.	
	
Observera	att	Etikkommittén	Sydost	endast	ger	ett	rådgivande	yttrande	och	inte	ett	
tillstånd	att	utföra	studien.		
	
Lycka	till	med	studien.	
	
Karlskrona	2017‐02‐28,	
	
	
Etikkommittén	Sydost	



 

 
 

Bilaga 6. Informerat samtycke  

 

Informerat samtycke till medverkan i intervjustudien: 

Sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnad till personer i livets slutskede på en somatisk 
vårdavdelning  

Jag har blivit informerad om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och hanteras. 
Vid behov av stöd efter intervjun är jag varmt välkommen att kontakta intervjuarna eller handledare 
för vidare samtal kring uppkomna frågor. Jag har även haft möjlighet att ställa kompletterande frågor 
och i förekommande fall fått tillfredsställande svar på dessa.  

Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie och har informerats om att mitt 
deltagande är frivilligt, och att jag när som helst kan avbryta min medverkan i studien utan närmare 
motivering.  
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