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Sammanfattning 

 

Inledning: Av cirka 44 000 intensivvårdstillfällen i Sverige under år 2015 avled 7,5 

% av patienterna på en intensivvårdsavdelning. Palliativ omvårdnad är en del av 

intensivvården då behandlade vård kan avslutas och övergå i ett palliativt skede. 

Denna övergång skapar en transitionsprocess hos intensivvårdssjuksköterskorna 

vilket innebär omställning och anpassning av sin roll till den nya situationen. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att övergå 

från behandlande till palliativ omvårdnad. 

 

Design & Metod: Totalt 12 stycken intervjuer analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys med deduktiv ansats av transitionsteorin. 

 

Resultat: Huvudfynden var att beslutet om att inleda palliativ vård inte väckte 

negativa känslor men att tiden innan var frustrerande då beslutet försenades och gav 

patienten förlängt lidande. Att skicka döende patienter till en vårdavdelning var 

frustrerande då en ny transitionsprocess påbörjades och inte gav 

intensivvårdssjuksköterskorna ett avslut. 

 

Konklusion: Intensivvårdssjuksköterskornas transitionsprocess skapar starka känslor 

vilka behöver bearbetas. Genom utbildning skapas förståelse för det 

multiprofessionella teamets olika roller och vad de kan bidra med och detta kan 

tydliggöra och ge intensivvårdssjuksköterskorna en formell roll i diskussionen inför 

beslutet.  

 

Nyckelord: Intensivvård, Känsla, Palliativ omvårdnad, Transition, Upplevelse 

  



 

Abstract 

 
Introduction: In Sweden during 2015 there were nearly 44 000 admissions in the 

intensive care unit (ICU) and in total 7. 5 % of the patients died during their stay in 

the ICU. Palliative care belongs in the ICU when treatment is ended. The change in 

treatment initiates a transitionprocess in nurses that triggers a readjustment and 

adaption to the new situation. 

 

Aim: The aim was to describe intensive care unit nurses experiences of transitioning 

to palliative care. 

 

Design & Method: In total were 12 interviews analyzed with qualitative content 

analysis with a deductive approach of the transition theory. 

 

Findings: The main findings were that the decision did not awake any negative 

feelings but a delayed palliative care decision was frustrating because the patient was 

suffering. Transferring dying patients to the ward was frustrating because it initiated 

a new transition phase and the closure the ICU nurses needed was missed out. 

 

Conclusion: The ICU nurse transition process engenders feelings which need 

closure. The ICU nurses role in the end-of-life discussion should be clarified and 

given formality through education and understanding of the multi-professional team. 

 

Keyword: Emotion, Experience, Intensive care, Palliative care, Transition 
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INLEDNING 
 

Sjuksköterskor vårdar dagligen patienter där vård och behandling inte räcker till och 

patienter avlider. Det kan vara situationer där patienten vårdas efter ett akut 

insjuknande, där komplikationer tillstött postoperativt eller där det var väntat i ett 

palliativt skede. Vid försämring av patientens hälsotillstånd på vårdavdelning finns 

möjlighet att avvakta och se hur tillståndet förändras men på en 

intensivvårdsavdelning finns oftast inte det utrymmet. Intensivvårdspatienter får 

behandling som är direkt eller indirekt livsuppehållande och beslut om att avsluta 

eller avstå behandling får direkta konsekvenser för patienten (Lundberg, 2012).  

 

Samhället och synen på individen förändrades under senare delen av 1900-talet. 

Intresset för medicinsk etik växte fram under 1970-talet då insikten om att de 

avancerade intensivvårdsbehandlingarna snarare ökade patienternas lidande än 

räddade dem till ett värdigt liv. Lundberg (2012) beskriver att läkarnas förståelse har 

ökat om att avancerad intensivvård inte alltid är av godo för patienten utan snarare 

förlänger den palliativa fasen och lidandet vilket även beskrivs i riktlinjer för 

livsuppehållande behandling (Svensk förening för anestesi och intensivvård [SFAI], 

2012). 

 

Enligt Hartog et. al (2015) avlider mer än hälften av intensivvårdspatienterna inom 

ett dygn efter det att beslut tagits om att avsluta behandling. Svenska 

intensivvårdsregistret (SIR, 2016d) uppger att det är cirka 44 000 inrapporterade 

vårdtillfällen på svenska intensivvårdsavdelningar per år. Av dessa avlider cirka 

7.5% av patienterna på intensivvårdsavdelningar (SIR, 2016c) vilket år 2015 

motsvarade 3636 dödsfall (SIR, 2016b). Detta gör att dagens 

intensivvårdssjuksköterskor i allt större utsträckning kommer i kontakt med 

situationer då vården övergår från behandlande till palliativ omvårdnad. Denna 

övergång kan väcka känslor hos intensivvårdssjuksköterskorna (McMillen, 2008) 

men eftersom det saknas forskning om svenska intensivvårdssjuksköterskor 

upplevelser är det av betydelse att undersöka hur svenska intensivvårds-

sjuksköterskor upplever övergången till palliativ omvårdnad. 

 

 

Livsuppehållande behandling inom intensivvård 
 

SFAI´s (2015) definition av intensivvård är följande: “Intensivvård är att förebygga 

och behandla svikt i ett eller flera organsystem så att fortsatt liv kan bli meningsfullt 

ur patientens synvinkel” (s, 3). Vid livshotande tillstånd som kräver intensivvård ges 

livsuppehållande behandling om inte patienten själv har valt att avstå från denna. 

Detta kräver att vårdgivaren är införstådd med patientens beslut (SOSFS 2011:7). 

Livsuppehållande behandling är specialiserade åtgärder vilka intensivvården ger för 

att upprätthålla patientens vitala funktioner såsom inotropt stöd, vätskedrivande 
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läkemedel, respiratorbehandling, hjärt- och lungräddning, extracorporeal membran 

oxygenering (ECMO), dialys, vätskebehandling och näringsstöd. Patienten kan 

behöva en eller flera av dessa livsuppehållande behandlingar under 

intensivvårdstiden (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Intensivvården som bedrivs är påfrestande för patienten vilken utsätts för en 

högteknologisk och ofta komplicerad behandling i en ansträngande miljö (SFAI, 

2015). Patienter vilka överlever vården beskriver den likt ett nödvändigt ont med 

påfrestande åtgärder såsom intubation och invasiv hemodynamik (Stayt, Seers & 

Tutton, 2015). Trots att intensivvården är högteknologisk och använder sig av stora 

resurser överlever inte alla patienter och vårdåtgärder får avbrytas (Hartog et al., 

2015). Innan livsuppehållande åtgärder avbryts krävs det att läkaren har gjort ett 

etiskt övervägande utifrån beprövad erfarenhet och vetenskap. Behandlingens 

vinning för patientens hälsa och välbefinnande vägs mot det lidande det kan medföra 

patienten (Socialstyrelsen, 2011). Under år 2015 hade cirka 14 % av intensivvårds-

patienterna behandlingsbegränsningar genom att ha avbrutit, avstått eller både 

avbrutit och avstått någon form av intensivvårdsbehandling (SIR, 2016a). 

 

Brytpunktssamtal och beslut om att avbryta behandling 

 

Avbryta eller begränsa viss specialiserad behandling är inte synonymt med att 

patientens vård blir palliativ. Palliativ vård inleds först när beslut tas om avbrytande 

av livsuppehållande behandling där det förväntas att patienten kommer att avlida 

inom en snar framtid, timmar till dagar (SFAI, 2012). I de situationer där 

livsuppehållande behandling avbryts under intensivvård sker ofta palliationens andra 

brytpunkt direkt och palliativ vård i livets slutskede inleds (Regionalt cancercentrum, 

2012). En del läkare anser att det är mer betydelsefullt med statistiska samband 

mellan död och överlevnad vid beslutet inför avbrytandet av livsuppehållande 

behandling medan vissa engelska intensivvårdssjuksköterskor upplever frustration då 

patientens förväntade fysiska- och psykiska hälsa vid eventuell överlevnad är det 

vilket beslutet bör utgå ifrån (Coombs, Addington-Hall & Long-Sutehall, 2012). 

Ibland kan det även upplevas som att läkarna tror att patienten är odödlig och klarar 

av alla vårdåtgärder som intensivvården står till förfogande med. Detta är inte 

verkligheten och australienska intensivvårdssjuksköterskorna upplever frustration då 

somliga läkare saknar den psykosociala aspekten i beslutet (Halcomb, Daly, Jackson 

& Davidson, 2004).  

 

Engelska intensivvårdssjuksköterskor upplever att beslutet ibland kommer för sent 

och patienten får lida (Coombs et al., 2012; Efstathiou & Walker, 2014) och 

intensivvårdssjuksköterskorna upplever även frustration över närståendes lidande i 

situationen (Coombs et al., 2012; McMillen, 2008). I Tyskland är det oftast läkare 

som initierar samtalet angående begränsningar av vårdnivå med patienten och 

närstående (Hartog et al., 2015) men internationellt beskriver 
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intensivvårdssjuksköterskorna att de initierar processen genom att lyfta frågan till 

läkarna när det upplevs vara tid att diskutera om att övergå från behandlande till 

palliativ vård (Bach, Ploeg & Black, 2009; Gallagher et al., 2015; McMillen, 2008; 

Peden-McAlpine, Liaschenko, Traudt & Gilmore-Szott, 2015). I en multikulturell 

studie beskriver intensivvårdssjuksköterskorna en önskan om att vara delaktiga i 

diskussionerna inför vårdens ändrade inriktning och belysa olika perspektiv och 

genom detta stödja läkaren i beslutet (Gallagher et al., 2015).  

 

Beslutet om att vården ska ändra inriktning tas i Sverige av intensivvårdsläkare i 

samråd med patientansvarig läkare från patientens hemavdelning. Bakgrunden till 

beslutet beror på intensivvårdens möjligheter att förbättra patientens prognos eller 

inte i den aktuella situationen (SFAI, 2012). Erfarna engelska 

intensivvårdssjuksköterskor upplever att de har möjligheter till deltagande i beslutet 

medan nyutbildade och oerfarna intensivvårdssjuksköterskor i samma land inte 

erbjuds samma möjlighet (McMillen, 2008). Samtidigt beskrivs enligt Halcomb et al. 

(2004) att det finns upplevelser från Australien att läkarna utelämnar 

intensivvårdssjuksköterskorna och enväldigt tar beslutet om palliativ vård. Att belysa 

närståendes perspektiv ansågs vara en viktig uppgift hos 

intensivvårdssjuksköterskorna inför brytpunktssamtalet i flera länder (Gallagher et 

al., 2015; McMillen, 2008). I Nordamerika upplevs det vara en viktig uppgift att 

förmedla till läkaren om vilken förförståelse patienten och de närstående har inför 

samtalet för att undvika onödiga meningsskiljaktigheter (Bach et al., 2009; Peden-

McAlpine et al., 2015). Detta innebär för svenska intensivvårdssjuksköterskor att de 

ska ta hänsyn till patientens livskvalitet och stödja närstående i den svåra situationen 

de befinner sig i (Statens offentliga utredningar [SOU], 2001:6; SFAI, 2012).  

 

För att tillgodose patientens autonomi bör intensivvårdsläkaren, om det är möjligt, 

informera och diskutera med patienten eller med patientens närstående om 

situationen (SFAI, 2012). Det är viktigt att närstående får tid att ta till sig beslutet 

och förbereda sig mentalt innan vården övergår till palliativ vård. Om beslutet 

kommer för tidigt kan det i England upplevas att patienten inte får optimal 

behandling medan ett sent beslut ger ett ovärdigt förlängande av döendet (McMillen, 

2008). I en studie av Lind, Lorem, Nortvedt och Hevrøy (2012) beskriver närstående 

att de ofta har fått en föraning genom kommunikation med 

intensivvårdssjuksköterskorna om att patienten svarar sämre på behandlingen då 

vitala parametrar försämras. Däremot saknar vissa närstående en tydlighet i 

kommunikation om situationens allvarlighetsgrad och upplever att viktig information 

om patientens tillstånd undanhålls (Lind et al., 2012). I de fall där australiensiska 

intensivvårdssjuksköterskor lämnas ensamma i den palliativa omvårdnaden av 

patient och närstående infinner sig en känsla av att vara utlämnad när läkare tar 

beslut utan att diskutera och konsultera med intensivvårdssjuksköterskorna (Halcomb 

et al., 2004). 
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Palliativ omvårdnad inom intensivvård 

 

World Health Organization (WHO, 2002) definierar palliativ vård enligt följande: 

“Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their 

families facing the problem associated with life-threatening illness, through the 

prevention and relief of suffering by means of early identification and impeccable 

assessment and treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and 

spiritual.”  

 

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod ska alla sjuksköterskor värna 

om att förebygga sjukdom, främja och återställa hälsa samt lindra lidande (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014). Genom att patientens lidande förlängs om beslutet blir 

utdraget upplever intensivvårdssjuksköterskorna i flera länder frustration och ett 

moraliskt dilemma då vården upplevs motsägelsefull att ge (Gallagher et al., 2015). 

Omvårdnaden ska utgå ifrån en etisk dimension vilket innefattar ett moraliskt ansvar 

i varje beslut och bedömning enligt ICN (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014) samt 

utifrån ett holistiskt perspektiv där hela personen och dess omgivning är inkluderad 

(WHO, 2002). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2013) bör behandlingsstrategier inom palliativ omvårdnad 

utgå från de fyra grundstenarna symtomlindring, samarbete, kommunikation och stöd 

till närstående. Symtomlindring skall ges i beaktning av patientens autonomi och 

integritet med fokus på smärta och andra symtom. Det krävs ett gott samarbete inom 

det multiprofessionella teamet där kommunikation och relation mellan arbetslaget, 

patienten och närstående är av vikt för att stärka patientens livskvalitet. Vården ska 

erbjuda stöd till närstående under sjukdom och efter dödsfallet samt ge möjlighet att 

delta i vården (SOU, 2001:6). En australiensisk studie visar på att 

intensivvårdssjuksköterskorna upplever att patient och närstående lider tiden före 

brytpunktssamtalet och när vården väl övergår till palliativ upplevs det som positivt 

att få ge palliativ omvårdnad (Halcomb et al., 2004).  

 

I det palliativa skedet fokuseras omvårdnaden på symtomlindring, sedering och 

närståendekontakt. Det är av vikt att patienten ska få så god omvårdnad som det är 

möjligt enligt engelska intensivvårdssjuksköterskor (Efstathiou & Walker, 2014). 

Engelsk forskning visar också på att det upplevs svårt och sorligt att ge palliativ vård 

till patienter som intensivvårdssjuksköterskorna har kämpat för att hålla vid liv. Om 

det även fanns en stark relation till närstående var det mer mentalt påfrestande 

eftersom det hela hade blivit mer personligt (McMillen, 2008). Ambitionen i 

Australien och England är att patienten ska få dö en fridfull död (Bloomer & 

O'Connor, 2012; Efstathiou & Walker, 2014) helst på enkelsal med sina nära och 

kära omkring sig (Gallagher et al., 2015). Det upplevs även finnas ett ökat behov av 

att ge närstående stöd (Efstathiou & Walker, 2014; Halcomb et al., 2004). I en 

review beskrivs det att det finns en vilja att förbättra patientens sista tid i livet och i 

dödsskedet samt ge närstående möjlighet att ventilera känslor och prata om döden på 
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ett öppet sätt (Levin, Moreno, Silvester & Kissane, 2010). I den stressande 

intensivvårdsmiljön som kan uppstå upplever vissa närstående att de inte vågar 

initiera ett samtal om hur de mår i rädsla av att vara påfrestande utan uttrycker ett 

behov av att intensivvårdssjuksköterskorna initierar samtalet (Lind et al., 2012).  

 

Vid patientnära arbete känner australiensiska intensivvårdssjuksköterskor in 

patienten och de närståendes lidande (Halcomb et al., 2004). I Kanada upplevs det att 

det kan vara en utmaning att stödja närstående i deras upplevelse under den palliativa 

tiden (Vanderspank-Wright, Fothergill-Bourbonnais, Brajtman & Gagnon, 2011) 

medan australiensiska intensivvårdssjuksköterskor ser en möjlighet i att underlätta 

för närstående i deras situation (Ranse, Yates & Coyer, 2012). Samtidigt visar 

forskningen att det finns en brist i förmågan att stödja närstående i deras situation då 

närstående ofta upplever att intensivvårdssjuksköterskorna inte har tid att delta på 

brytpunktssamtalet och att relationen försämras efter detta (Lind et al., 2012). 

Australiensisk forskning påvisar att egna värderingar upplevs kunna 

påverka inställning och den vård vilken ges till patient och närstående (Ranse et al., 

2012) men samtidigt visar en kanadensisk studie att det också ger 

intensivvårdssjuksköterskorna tillfredsställelse av att vara delaktiga i vården efter 

övergången till palliativ omvårdnad av patient och närstående (Vanderspank-Wright 

et al., 2011). 

 

I den multikulturella studien av Gallagher et al., (2015) uppkommer svårigheter då 

patienten är ung eller där det finns en igenkännande faktor som gör att upplevelsen 

blir personlig. När beslutet är taget är det intensivvårdssjuksköterskorna som utför de 

medicinska handlingarna så som att stänga av inotropi. Detta är en svårighet för de 

engelska oerfarna intensivvårdssjuksköterskorna då en del upplever att det är deras 

handling som avslutar patients liv (McMillen, 2008). I studier av Espinosa et al. 

(2010), McCallum och McConigley (2013) och McKeown, Cairns, Cornbleet och 

Longmate (2010) har det framkommit att intensivvårdssjuksköterskorna behöver mer 

kunskap och utbildning inom palliativ omvårdnad. Detta lyfter också McMillen 

(2008) och påpekar att det skulle förbättra omvårdnaden och minska belastningen på 

intensivvårdssjuksköterskorna inför den förändring som palliativ omvårdnad innebär. 

Det finns även ett behov av att få stöd i sin roll för att fortsätta ge omsorg av god 

kvalité till patienten och dennes närstående i den nya situationen 

intensivvårdssjuksköterskorna befinner sig i (Efstathiou & Walker, 2014; McMillen, 

2008). 

 

Transitionsteorin  

 

Transition kommer av latinets transitus och betyder övergång (Meleis, 2010). 

Schumacher och Meleis (1994) beskriver fyra olika sorters transitioner; situations-, 

utveckling-, hälsa och sjukdom- och organisationstransition. Transition i organisation 

kan innebära förändringar av yrkesroll, ett nytt ledarskap eller organisatoriska 
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förändringar. Transition i hälsa är beskrivet som ett samband mellan sjukdom och 

hälsa samt sjukdomens påverkan på hälsan. Utvecklingstransition innebär övergångar 

som sker under en persons liv och de förändringar som sker i olika åldrar 

(Schumacher & Meleis, 1994). Transition i situationer kan till exempel innebära att 

sjuksköterskans roll förändras från student till den kliniskt arbetande sjuksköterskan 

(Godinez, Schweiger, Gruver & Ryan, 1999; Schumacher & Meleis, 1994) från 

patient till patient eller när förändringar sker med patienten och sjuksköterskan 

behöver förändra sin roll (Schumacher & Meleis, 1994). Föreliggande studie 

använder sig av situationstransition.  

 

Transitionsteorin grundar sig i personers upplevelse av olika övergångar som sker 

genom förändrade situationer och tillstånd (Schumacher & Meleis, 1994). 

Övergången beskriver personens respons på en förändring under den tid förändringen 

pågår (Meleis, Sawyer, Im, Messias & Schumacher, 2000) och innebär både en 

process som involverar personens psykologiska förmåga till en förändrad 

omständighet och resultatet av förändringen. Dessa övergångar kan vara självvalda 

eller påtvingade av yttre omständigheter. Personen genomgår övergångsprocessen för 

att kunna införliva den förändrade upplevelsen i deras liv (Kralik, Visentin & Van 

Loon, 2006). Fenomenet beskrivs av Chick och Meleis (1986) som en instabil period 

som sker mellan stabila faser.  

 

Övergångsprocessen är indelad i tre faser; separation, övergång och integrering 

enligt Van Gennpe (1960) och Bridges (2004) som följs i ordning. Flera övergångar 

kan ske samtidigt och kan enligt Meleis och Trangenstein (1994), involvera flera 

personer. Separation innebär en brytpunkt där personen befinner sig i en kris och det 

sker en förändring av någon situation eller tillstånd som innebär ett avslut (Van 

Gennepe, 1960). Det sker ett avståndstagande från hur personen tidigare har förhållit 

sig till en viss situation då detta känns motsägelsefullt i den nya situationen personen 

befinner sig i. Fasen kan vara frustrerande och personen kan uppleva känslor av 

osäkerhet och förvirring i dess förändrade roll och personlighet. Samtidigt upplever 

vissa personer befrielse eller glädje i samband med separationsfasen (Kralik et al., 

2006; Meleis, 2010). 

 

Detta följs av övergången där personen befinner sig mellan två faser (Kralik et al., 

2006) som till exempel när intensivvårdssjuksköterskornas befinner sig mellan 

behandlande och palliativ omvårdnad. Olsson och Ek (2002) beskriver denna fas som 

att vara i ingenmansland och personen står inför en övergång till någonting okänt. 

Det innebär en känslofas där personen kan uppleva glädje, förvirring, ambivalens, 

osäkerhet, frustration eller ensamhet relaterat till förlust av sin roll till situationen. 

Personen kan känna sig överväldigad och rädd för att misslyckas i den nuvarande 

situationen och i framtiden (Kralik et al., 2006; Meleis, 2010; Schumacher & Meleis, 

1994). Fasen är olika lång för personer och beroende på livserfarenheter och 

copingmekanismer. Det finns ingen förutbestämd strategi eller handlingsplan och 

personen kan uppleva svårigheter att hantera situationen (Bridges, 2004).  
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Transitionsprocessen avslutas med integrering som innebär en nystart och en inre 

nyorientering (Kralik et al., 2006). I denna fas integreras kunskap om personens 

tillstånd och den nya livssituation personen befinner sig i. Personen har förmåga att 

förändra sina förväntningar och önskningar till den nya situationen (Bridges, 2004). 

Enligt Van Gennpe (1960) erhåller personen en känsla av kontroll och övergången 

avslutas med nyfunnen stabilitet efter övergångsfaserna. Personen kan erhålla en ny 

definition om sig själv som person och den situationen som personen befinner sig i 

(Meleis, 2010). En god övergång innebär att personen är medveten om att det sker en 

förändring och har förmåga att finna mening i den nya situationen samtidigt som 

personen innehar eller kan införskaffa sig kunskaper som nu är värdefulla (Meleis, 

2010; Meleis et al., 2000).  

 

Omgivningens stöd, personens välbefinnande och förmåga att strukturera och planera 

framtiden har en stor påverkan i övergångsprocessen. Att uppleva självsäkerhet och 

kompetens i sin nya roll möjliggör för det beteende- och handlingsberedskap som 

krävs i den nya situationen (Meleis et al., 2000; Schumacher & Meleis, 1994). I den 

nya situationen som intensivvårdssjuksköterskorna befinner sig i inför övergången 

till palliativ omvårdnad talar forskning om att det finns emotionella hinder inför och 

efter beslutet är taget (McAndrew & Leske, 2015; McMillen, 2008). Detta betyder att 

i de 3636 dödsfall på intensivvårdsavdelningarna under 2015 (Svenska 

intensivvårdsregistret, 2016b) var intensivvårdssjuksköterskor delaktiga när vården 

övergick till palliativ och kunde hamna i dessa emotionella konflikter. Enligt 

Coombs et al. (2012) saknas det forskning om intensivvårdssjuksköterskornas 

upplevelse om övergången från behandlande till palliativ omvårdnad. Därför är det 

av vikt för både professionen och samhället att få en förståelse för sjuksköterskans 

upplevelser i samband med avslutande av behandling då upplevelser och kunskaper 

inom palliativ omvårdnad kan påverka omvårdnadshandlingar (Coombs, Fulbrook, 

Donovan, Tester & deVries, 2015; Friedenberg, Levy, Ross & Evans, 2012). 

 

Problematisering  

 

Med dagens högteknologiska intensivvårdsbehandling överlever nio av tio patienter 

intensivvårdstillfället men tyvärr kan inte alla räddas till ett meningsfullt liv. Detta 

gör att intensivvårdssjuksköterskorna står inför situationer där den avancerande 

behandlingen är otillräcklig och måste avvecklas för att övergå till ett palliativt 

skede. Internationell forskning belyser problematiken kring beslutsfattandet men 

ingen beskriver hur svenska intensivvårdssjuksköterskor upplever den förändrade 

omvårdnadssituationen. Med bakgrund av detta är det av betydelse att undersöka 

svenska intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av övergången från behandlande 

till palliativ omvårdnad. 
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SYFTE 

 

Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att övergå från 

behandlande till palliativ omvårdnad. 

 

METOD  
 

Design 

 

En kvalitativ design valdes då syftet var att beskriva ett inifrånperspektiv av en 

upplevelse av ett fenomen. Kvalitativ forskning undersöker fenomenet i dess miljö 

och datainsamling sker genom observationer eller intervjuer (Topping, 2015). En 

deduktiv ansats valdes och utformades utifrån transitionsprocessens tre faser (Kralik 

et al., 2006). Deduktiv ansats kan göra intervjufrågor mer riktade åt ett 

forskningsämne vilket sedan analyseras efter den förutbestämda teorin för att se om 

resultatet stödjer eller förkastar bevis för teorin (Hsieh & Shannon, 2005). 

Antagandet var att intensivvårdssjuksköterskorna genomgår en transitionsprocess i 

sin roll då den behandlande vården övergår till att bli palliativ varför analysen av 

resultatet utfördes utefter transitionsteorin. 

 

Urvalet 

 

Inklusionskriterierna var: Intensivvårdssjuksköterskor vilka hade vårdat patienter där 

vården övergår från behandlande till palliativ och varit yrkesverksamma under minst 

ett år inom intensivvården. Intensivvårdsavdelningar vilka författarna hade arbetat på 

exkluderades. Urvalet utfördes genom att intensivvårdsavdelningarna skulle vara 

belägna på minst ett universitetssjukhus respektive ett länssjukhus. Genom att 

använda sig av flera olika intensivvårdsavdelningar med varierande inriktning ökades 

möjligheten att få variation av upplevelser (Polit & Beck, 2012). På tre avdelningar 

tillfrågades samtliga intensivvårdssjuksköterskor om deltagande till studien via mail 

från vårdenhetschef eller utbildningsansvarig intensivvårdssjuksköterska. På en 

avdelning valde vårdenhetschefen ut intensivvårdssjuksköterskor som ansågs vara 

lämpliga för att delta i studien. Önskemål fanns om att det skulle vara två till fyra 

informanter från varje intensivvårdsavdelning som deltog i studien. Urvalet av 

informanter var ett bekvämlighetsurval. Föreliggande studies författare hade ingen 

insyn i urvalsprocessen på intensivvårdsavdelningen. Ursprungligen var det 15 

intensivvårdssjuksköterskor som meddelat intresse att medverka varav två avböjde. 

En sjuksköterska exkluderades från urvalet på grund av personlig relation med 

författarna. I urvalet ingick slutligen 12 intensivvårdssjuksköterskor från fyra olika 

intensivvårdsavdelningar varav två var belägna på länssjukhus och två på 
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universitetssjukhus. Deltagarna var 11 kvinnor och en man mellan 33-60 år med ett 

medianvärde på 48 år. Yrkeslivserfarenhet varierade mellan 4-35 år inom 

intensivvård och medianvärdet var 16,5 år inom intensivvård.  

 

Datainsamling 

 

Enskilda intervjuer användes som datainsamling då dessa samlar en beskrivning av 

en upplevelse där ingen upplevelse är rätt eller fel då det inte finns någon absolut 

sanning. Kvalitativa intervjuer möjliggör en datainsamling av beskrivning av en 

upplevelse (Polit & Beck, 2012). Datainsamlingen utgjordes av semi-strukturerade 

intervjuer där ett intervjuschema (Figur 1) användes för att hjälpa 

informanterna reflektera och beskriva sina upplevelser av fenomenet utan att leda 

diskussionen (Brinkmann & Kvale, 2015; Polit & Beck, 2012). För att skapa 

förtroende påbörjades intervjuerna med information angående syftet och bakgrunden 

till studien. Information gavs om att deltagandet var frivilligt och att de närhelst de 

önskade kunde dra sig ur och att deras uppgifter behandlades konfidentiellt (Polit & 

Beck, 2012; Vetenskapsrådet, 2002). Intervjun inleddes med frågor om ålder, kön, 

under hur lång tid informanterna arbetat som intensivvårdssjuksköterskor och inom 

vilka specialiteter.  

 
Figur 1. Intervjuschemat som användes i intervjuerna. 

 

Intervjuschemat (Figur 1) inleddes med en öppenfråga: Berätta om en händelse där 

vården övergick från behandlande till palliativ? Vid behov ställdes följdfrågor som 

”Kan du berätta mer om detta?” Stödord användes för att minimera texten så fokus 

från intervjun inte skulle tas för att hitta nästa följdfråga. Intervjuerna avslutades när 

intervjuaren upplevde att alla frågor hade ställts från intervjuschemat och när 

informanten inte hade något mer att delge. Intervjuerna var mellan 19 till 45 minuter 

långa. Medelvärdet var 29 minuter. Varje intervjuare utförde sex intervjuer.  
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Tillvägagångssätt 
 

Informationsbrev om studien skickades ut till vårdenhetscheferna på fyra 

intensivvårdsavdelningar i tre regioner i södra Sverige för att få tillstånd att 

genomföra intervjuerna från verksamhetschefen. Fackliga företrädare informerades 

skriftligen via mail om att studien skulle äga rum på intensivvårdsavdelningen. Efter 

att informationsbreven skickats till vårdenhetschefen togs telefonkontakt med 

vårdenhetschefen för muntligt tillstånd och förfrågan om antal frivilliga deltagare. 

Det skriftliga godkännandet från verksamhetschefen återficks i samband med att 

intervjuerna utfördes. Respektive vårdenhetschef eller utbildningsansvarig 

sjuksköterska tillfrågade intensivvårdssjuksköterskor på avdelningen angående 

medverkan i studien och gav sedan informationsbrev om studien till de som önskade 

delta. Tider för intervjuer med informanter planerades via mail på informanternas 

premisser och meddelades till kontaktansvarig på avdelningen som bokade lokal.  

 

I väntan på svar om antal intresserade intensivvårdssjuksköterskor från respektive 

avdelningen utfördes pilotintervjuer med två intensivvårdssjuksköterskor. 

Intervjuerna spelades in för att fastställa om frågorna gav svar på det efterfrågade 

syftet och hur lång tid varje intervju beräknades ta. Dessa intervjuer användes för att 

träna på intervjuteknik i egenskap av noviser inom kvalitativ forskning och ingår inte 

i resultatet eftersom informanterna är kollegor till författarna. Justering av frågorna i 

intervjuschemat gjordes efter detta genom att vissa följdfrågor omformulerades då de 

ansågs vara ledande och utseendet på dokumentet förändrades för att bli mer 

översiktligt. 

 

Datainsamlingen pågick under sex veckor. Varje författare intervjuade sex 

informanter individuellt. En del lokaler där intervjuerna tog plats var stora och ljusa 

medan andra var mindre kontor, antingen belägna på avdelningen eller i anslutning 

till avdelningen. Under intervjun satt informanten och intervjuaren mitt emot 

varandra. Intervjun spelades in och sparades på två USB som förvarades i låst skåp. 

Intervjuerna transkriberades av den intervjuare som utfört intervjun.  

 

Förförståelse är av vikt att ta i beaktning inför analysen då den påverkar hur 

materialet tolkas och uppfattas. Förförståelsen kan påverka pålitligheten i analysen 

och trovärdigheten av studiens resultat (Polit & Beck, 2012). Författarna har båda 

tidigare erfarenheter av att arbeta med palliativ omvårdnad som allmänsjuksköterskor 

inom slutenvården. Det finns även erfarenheter av att arbeta på 

intensivvårdsavdelning, den ena som undersköterska under 15 år och den andra som 

allmänsjuksköterska. Förförståelsen var att intensivvårdssjuksköterskorna är och vill 

vara inkluderad i diskussionen inför beslutet om avbrytande av livsuppehållande 

behandling samt att det kan upplevas både som en lättnad och en känsla av 

otillräcklighet beroende på situationen som föregått övergången till palliativ 

omvårdnad.  
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Analys 

 

Kvalitativ innehållsanalys enligt Hsieh och Shannon (2005) användes för att 

analysera intervjuerna. Vid deduktiv ansats används lämpligast riktad 

innehållsanalys. I enlighet med Hsieh och Shannon (2005) påbörjades intervjuerna 

med en öppen fråga följt av riktade frågor efter de förutbestämda kategorierna inom 

teorin som skulle prövas i analysen. De förutbestämda initiala kodningskategorierna 

var: separation, övergång och integration utifrån transitionsteorin (Van Gennepe, 

1960). Analysen inleddes med att båda författarna läste samtliga intervjuer i 

enskildhet. Detta för att erhålla en helhet av intervjutexterna och för att öka 

pålitligheten i analysen (Polit & Beck, 2012). Allt som beskrev upplevelsen av att 

övergå från behandlande till palliativ omvårdnad markerades för att sedan jämföras 

och diskuteras i relation till syftet med studien. Ett kodningsschema utformades 

gemensamt för att öka pålitligheten i analysen (Tabell 1). Efter detta identifierades 

meningsbärande enheter utifrån texten i intervjuerna. Varje intervju erhöll en egen 

färg för att kunna återgå till intervjun för vidare analys av meningsenheterna.  

 

Intervjutextens meningsbärande enhet analyserades och gavs en kod. Koderna 

skapades genom analys av meningsenhetens innebörd och sedan beskrevs detta med 

en kort mening. Transitionsteorins tre faser, separation, övergång och integration 

identifierades vilka stod för initiala kodningskategorier. Koderna placerades in i de 

initiala kategorierna som de ansågs tillhöra. Underkategorier skapades genom att de 

koder under respektive initiala kodningskategori vilka ansågs beskriva liknande 

upplevelser parades ihop. De koder vilka inte ansågs tillhöra någon av de initiala 

kodningskategorierna identifierades och gavs en ny kod för att sedan placeras in i de 

initiala kodningskategorierna. Ur underkategorierna utkristalliserade sig kategorierna 

vilka beskriver resultatet. Avslutningsvis utformades funktionsdugliga definitioner 

för varje underkategori och koderna synteserades till en textmassa (Hsieh & 

Shannon, 2005). Underkategorier och kategorier omarbetades under analysprocessen 

för att stärka kvaliteten på analysen. Citat presenteras i resultatet som numreringar. 

 

Tabell 1. Kodningsschema. Ett exempel på analysprocessens steg enligt Hsieh och 

Shannon (2005). 

Intervjutext Meningsbärande 

enhet 

Kod Initial 

kodnings-

kategori 

Underkategori Kategori 

… och det är det som man 

lär sig lite i det här jobbet 

så det är därför man aldrig 

vågar vara så där tuff och 

säga att det här kommer 

aldrig gå för man vet ju 

ändå aldrig riktigt.  

Därför man aldrig 

vågar vara så där 

tuff. Man vet aldrig 

hur det går. 

Alla får en 

chans 

 

 

Separation Insikt om 

försämring 

Att vända in 

på vägen mot 

slutet 
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Etiska överväganden 

 

Tillstånd för studien inhämtades av verksamhetschefen för respektive avdelning via 

vårdenhetschefen. Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) finns för att skydda den enskilda människan och respektera 

människovärdet genom forskningsprocessen. Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer har följts genom hela arbetet för att upprätthålla 

individskyddskravet. De fyra etiska principerna är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet upprätthölls genom att verksamheten, fackliga företrädare och 

informanten tilldelades förhandsinformation om studiens syfte skriftligen. 

Informanterna erhöll även information och möjlighet till att ställa frågor verbalt inför 

intervjun. Utifrån samtyckeskravet erhölls informerat samtycke muntligen inför och 

under inspelningen av intervjun. Muntligt samtycke istället för skriftligt samtycke 

motiveras utifrån att informanten kan uppleva det som ett bindande kontrakt vilket 

kan medför en falsk uppfattning om tvång att fullgöra sitt deltagande i studien 

(Kjellström, 2012). Informanterna erhöll information att de när som helst kunde dra 

sig ur utan några negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Men rent… att jag har ju 

inget att säga till om att nu 

kommer vi att avsluta, det 

är ju inte mitt bord utan 

det blir ju mera att ta hand 

om anhöriga i så fall och 

sedan ta hand om 

patienten efteråt. 

Har inget att säga 

till om att nu 

kommer vi att 

avsluta. Mera att ta 

hand om anhöriga i 

så fall och sedan ta 

hand om patienten 

efteråt. 

Tyngdpunkt på 

omhändertagan

de av anhöriga  

Övergång  Att bygga 

broar till och 

från 

brytpunktssa

mtalet 

 

Men det är ju en ynnest 

också att få vara med den 

resa och kunna avsluta det 

på något fint sätt eller bra 

sätt. Så bra det nu går.  

100 % bra när någon går 

bort givetvis men ändå på 

så värdigt och ja, lugnt 

och fint sätt som man kan. 

Då är ju också det väldigt 

tillfredställande tycker jag 

för mitt vårdande hjärta 

Ynnest också att få 

vara med den resan. 

Värdigt och ja, 

Lugnt och fint sätt 

som man kan. 

tillfredställande 

tycker jag för mitt 

vårdande hjärta 

Tillfredställand

e att göra ge en 

god omvårdnad 

Integrering Tillfredställelse 

med 

omvårdnaden  

Att 

möjliggöra ett 

värdigt avslut 

Det är ju alltid jobbigt, det 

är ju jättejobbigt och då 

får man ju försöka 

förbereda avdelningen så 

gott det går och berätta 

liksom vem som är vem 

och vilken som har 

relation med den och så 

kommer de komma och ja 

lite så där 

Jättejobbigt att 

skicka patient 

genom att förbereda 

avdelning angående 

närstående relationer  

Tufft att skicka 

patient och 

förbereda 

avdelning 

Separation  Att gå miste 

om slutet 
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Utifrån konfidentialitetskravet tydliggjordes det att personuppgifter förvarades på ett 

säkert sätt enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) genom att ingen utomstående 

kunde få tillgång till uppgifterna. Personuppgifter, såsom namn och ålder, 

behandlades konfidentiellt då de kodades och avidentifierades när intervjun 

transkriberades. Kodschemat och intervjuerna förvarades sedan separat i låsta skåp. 

För att upprätthålla nyttjandekravet informerades intensivvårdssjuksköterskorna att 

insamlat material endast skulle användas i den aktuella studien och att det finns 

eventuella möjligheter för publikation i vetenskaplig skrift.  

 

I studien har eftersträvats att återge insamlat data på ett uppriktigt och trovärdigt sätt. 

Riskerna att delta i studien för informanternas fysiska och psykiska hälsa uppfattas 

som låg. Det fanns en risk att informanter upplevde frågor om yrkesroll och 

situationer som intensivvårdssjuksköterska som känsloladdade. Detta togs i 

beaktning inför, under och efter intervjuerna genom att författarna fanns på plats på 

avdelningen för eventuella frågor. Vid händelse av mycket starka känslor under 

intervjun bestämdes på förhand att tillfråga informanten om att pausa eller avbryta 

för att sedan tillfråga om de önskade någon att prata med om händelsen såsom 

facklig företrädare eller annan person.  

 

Trovärdighet 

 

Hög vetenskaplig kvalitet har eftersträvats genom att beakta Lincoln och Gubas 

(1985) fyra kriterier; trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. 

Trovärdighet utgår från om forskningen anses vara rimlig och resultatet är 

sanningsenligt. Innan forskning påbörjas ska en väl motiverad analysmetod väljas för 

att sedan bevaras genom hela arbetet. Hsieh och Shannon (2005) riktade kvalitativa 

innehållsanalys valdes vilken är en etablerad analys som användes för att eftersträva 

en stark trovärdighet. Enligt Lincoln och Guba (1985) stärks tillförlitligheten genom 

att intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. Pålitligheten ökar om 

författarna innan datainsamlingen och analysen har medvetandegjort sin förförståelse 

(Lincoln & Guba, 1985) vilket utfördes i denna studie.  

 

Bekräftelsebarheten i resultatet ökar om utomstående har läst och kommenterat 

resultatet (Lincoln & Guba, 1985). Kurskamrater och handledare läste resultatet flera 

gånger och kommenterade för att stärka bekräftelsebarheten i resultatet. 

Bekräftelsebarheten och pålitligheten ökar då urvalet är detaljerat beskrivet och 

dataanalysen är noggrant redogjord (Lincoln & Guba, 1985). I studien eftersträvades 

pålitlighet och bekräftelsebarhet genom att detaljerat beskriva informanternas 

variationer i arbetserfarenhet och ålder samt genom att eftersträva en noggrant 

beskriven dataanalys med tillhörande tabell för att läsaren skall kunna följa 

analysprocessen. Överförbarheten till liknande diskussioner bör enligt Lincoln och 

Guba (1985) endast beskrivas om trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är 

säkrade i studien.  
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RESULTAT 
 

I resultatet återfinns intensivvårdssjuksköterskornas situationstransitionsprocess som 

genomgås när vården övergår från behandlande till palliativ omvårdnad. Detta 

återspeglas i resultatet som fyra kategorier (Tabell 2). Transitionsprocessens samtliga 

faser återfinns i intensivvårdssjuksköterskornas transition i den förändrade 

situationen som inverkar på yrkesutövandet (Figur 2). Resultatet visar också på att 

där integrationsfasen inte blir fullständig startar ytterligare en transitionsprocess med 

en ny separation. 

 

Tabell 2. Sammanställning av kategorier och underkategorier.  

 

Underkategori Kategori 

  

Insikt om försämring  Att vända in på vägen mot slutet  

Vårda med begränsade möjligheter   

Delaktighet i diskussionen  

  

  

 

 

Att bygga broar till och från 

brytpunktssamtalet 

 

  

Tillfredställelse med omvårdnaden Att möjliggöra ett värdigt avslut  

Lindra slutet för närstående  

  

  

 Att gå miste om slutet 

  



 

15 
 

 
Figur 2. Figurering av hur transitionsprocessen återspeglas i resultaten som en spiral.  

 

Att vända in på vägen mot slutet 

 

Innefattar upplevelse av att inte tro på den omvårdnad vilken utförs och känslorna 

vilka uppkommer genom detta.  

 

Insikt om försämring 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna tillbringar en stor del av sin arbetstid på patientsalen 

och ser hur patientens tillstånd blir sämre. Försämringen ger en tidig insikt om att 

behandlingen inte längre hjälper och genom detta påbörjas en separation från hur 

intensivvårdssjuksköterskorna tidigare har förhållit sig gentemot patient och 

närstående. Detta gör att det upplevs motsägelsefullt att skriva in patienter vars 

förutsättningar inte är optimala till intensivvårdsavdelningen. I dessa fall kan en 

känsla av utsiktlöshet infinna sig från början. Detta leder till att när krävande 

intensivvårdsbehandling initieras upplevs det meningslöst och som ett övergrepp på 
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patienten samt att patienten upplevs enbart få förlängt lidande. På samma gång finns 

det en ödmjukhet hos intensivvårdssjuksköterskorna i att alla patienter måste få en 

chans då det finns upplevelser av att de patienter som var uträknande från början 

senare har överlevt intensivvården.  

 

… och det är det som man lär sig lite i det här jobbet så det är därför man aldrig 

vågar vara så där tuff och säga att det här kommer aldrig gå för man vet ju ändå 

aldrig riktigt. (7) 

 

Patienten individuella förutsättningar att överleva den krävande 

intensivvårdsbehandlingen och få ett värdigt liv är det som styr. Samtidigt finns 

upplevelsen av att det är mentalt enklare för intensivvårdssjuksköterskorna att 

antingen utföra sitt arbete genom att ”köra fullt ut” eller lägga ner insatserna helt. 

 

Vårda med begränsade möjligheter 

 

Läkarna kan ibland ge chanser till patienten utan att riktigt tro på någon förbättring 

hos patienterna erfar intensivvårdssjuksköterskorna. Behandlingsbegränsningar 

används då i form av att avstå eller avbryta viss behandling eller ge en 

tidsbegränsning för förbättring innan intensivvården avvecklas. Till 

intensivvårdssjuksköterskorna signalerar behandlingsbegränsningarna att patienten 

har minskade möjligheter att överleva. Behandlingsbegräsningarna är många gånger 

förvirrande och motsägelsefulla då vissa åtgärder är tillåtna medan andra inte är det. 

 

… däremot när jag märker att jag ger vård som inte är optimal då fattar jag ju också 

att det inte kommer att bli ett bra resultat, för att få ett bra resultat så måste vi göra 

så bra vi kan och det tycker jag är frustrerande när man inte får göra då utan att det 

är begränsningar. (7) 

 

Begränsningarna skapar frustration och osäkerhet hos intensivvårdssjuksköterskorna 

som upplever hinder för att ge en god omvårdnad till patienten. Dessa kan vara 

otydliga vilket ger en känsla av maktlöshet och att vara bakbunden i omvårdnaden av 

patienten. Det kan även ske förändringar i behandlingsbegränsningar från dag till dag 

beroende på vilken läkare som är i tjänst. Detta är frustrerande då det inte finns 

någon samstämmighet mellan intensivvårdssjuksköterskor och läkaren i förändringen 

av vårdnivå. Inför närstående tvingas intensivvårdssjuksköterskorna försvara dessa 

förändringar av den ändrade inriktningen av vården och detta ger känslan av att vara 

en lögnare genom att bortförklara ”beigea” beslut. Meningsskiljaktigheterna gör att 

intensivvårdssjuksköterskorna måste hålla skenet uppe inför patient, närstående och 

kollegor för att inte verka oprofessionell. Genom att ge en vård som inte tros kommer 

att gynna patienten upplevs det mentalt påfrestande då ambitionen är att stå upp för 

patienten och förhindra onödigt lindande. 
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Delaktighet i diskussionen 

 

En svårighet som skapar frustration och präglar intensivvårdssjuksköterskornas 

separationsfas är då det upplevs ta längre tid för läkarna att komma till insikt med att 

vården är utsiktslös för patienten. På ronden finns möjlighet att ta upp frågan om 

målet med behandlingen och om det är tid att ändra inriktning. Det finns en vilja att 

delta i diskussionerna angående beslutet för att framföra sina antagande utifrån sin 

kliniska blick, tankar och känslor samt delge patientens vilja om den är känd. 

Däremot finns ingen önskan om att vara beslutstagare.  

 

Beslutet upplevs aldrig vara förhastat och känns alltid välgrundat då beslutprocessen 

får ta tid. Läkarna upplevs bli bättre på beslutsfattandet och att ta beslutet tidigare 

efter utbildning inom palliativ vård. När brytpunkten väl kommer känns det 

befriande och intensivvårdssjuksköterskorna upplever lättnad. Trots att de är 

inställda på förändringen av vårdnivå upplever de sorg i situationen eftersom vården 

har misslyckats trots behandlingsinsatserna och alla möjligheter för tillfrisknande har 

uteslutits. Läkarna kan motsätta sig invändningen om vårdnivån men om läkaren kan 

förklara och motivera sitt beslut om fortsatt behandling tas det emot med acceptans 

av intensivvårdssjuksköterskorna. Det är däremot oacceptabelt om läkarna prioriterar 

annat och inte vill ta beslutet utan lämnar över arbetsuppgiften till nästa arbetspass. 

Oviljan upplevs vara personbunden och skapar frustration eftersom det går ut över 

patienten.  

 

… vi hade två överläkare som ju var ansvariga för IVA varannan vecka kan man 

säga och den ena hade svårt att ta de här besluten och en andra hade inte det så att 

under den veckan visste man precis hur det skulle gå, under den veckan den ene 

jobbade så var det inte så ovanligt men under den andra veckan hände det nästan 

aldrig. (5)  

 

Däremot finns förståelse för läkarnas arbetsbörda och svårigheter för att finna tid att 

sätta sig in och ta beslutet samt initiera brytpunktssamtal med närstående då patienter 

med utsikter att överleva måste prioriteras. Förståelsen ökar med erfarenhet då 

intensivvårdssjuksköterskorna blir mer ödmjuka inför svårigheterna kring 

beslutsfattandet. När patienter övervårdas på grund av komplikationer orsakade av 

vården upplever intensivvårdssjuksköterskorna frustration och att det känns oetiskt 

när läkarnas stolthet blir till förlängt lidande för patienten. Brytpunktssamtal 

förekommer mer sällan hos barn och unga eftersom ingen vill ge upp hoppet och det 

är ett ännu svårare beslut att ta fast att det inte borde vara det. Det är mer mentalt 

påfrestande att vårda yngre personer än äldre när det finns en känsla av att 

behandlingen är utsiktslös. När yngre patienter själva väljer att avstå från 

livsuppehållande behandling hamnar intensivvårdssjuksköterskorna i en etisk 

balansgång.  
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Han säger själv, att nej så vill jag inte ha det. Utan jag vill att ni tar bort 

respiratorn, nu är jag nöjd, nu vill jag avsluta mitt liv… Det var lite tuffare för han 

var ju helt med i huvudet när vi avslutade detta men det kan man ju nästan säga att 

det är lite efter eutanasi. (2) 

 

Det kan upplevas glädjande att patienten får utöva sitt självbestämmande samtidigt 

som det känns märkligt att en patient ges tillåtelse att avsluta sitt liv.  

 

Att bygga broar till och från brytpunktssamtalet 

 

Kategorin innefattar upplevelsen av övergången till den palliativa omvårdnaden och 

de fallgropar som kan påverka intensivvårdssjuksköterskornas upplevelse av 

brytpunktssamtalet. 

 

Beslutet om att avbryta livsuppehållande behandling blir formellt vid 

brytpunktssamtal med närstående. Vid planering inför brytpunktssamtalet kan det 

finnas en osäkerhet när närstående ska sammankallas eftersom 

intensivvårdssjuksköterskorna inte vill avslöja beslutet i förväg. Upplevelsen är att 

läkarna är tydliga i vem som fattar beslutet. Det förekommer att läkaren är otydlig i 

sin roll gentemot närstående vilka då tror sig ha rätt att bestämma och detta skapar 

osäkerhet, konflikter och ilska bland alla involverade. Inför brytpunktssamtalet är det 

betydelsefullt om det finns en relation till närstående för annars upplevs det svårt att 

ta över vården av patienten i rädsla för att tränga sig på i den känsliga situationen. 

Det är viktigt för intensivvårdssjuksköterskorna att delta på brytpunktssamtalet för 

att få en samlad bild av närståendes reaktioner på beslutet, detta då 

intensivvårdssjuksköterskorna har en stödjande roll och förmedlar hur vården 

kommer att fortgå. Ibland kan närvaro vid samtalen inte möjliggöras eftersom det 

finns andra kritiskt sjuka patienter som behöver vård vilket skapar en känsla av att 

vara splittrad. Om det finns en kurator kan intensivvårdssjuksköterskorna avlastas i 

rollen av stödjande person i brytpunktssamtalen vilket är uppskattat av 

intensivvårdssjuksköterskorna.  

 

Våran kurator har nästan alltid varit inkopplad på de här patienterna innan… Så om 

jag inte hinner vara det så brukar hon komma och ge en ordentlig feed-back så. Sen 

och man försöker ändå prata lite med anhöriga efteråt, om dom har fattat rätt och 

sådär. (12) 

 

Om det formella beslutet fördröjs i väntan på att närstående ska informeras vid 

brytpunktssamtalet eller inte accepterar beslutet är det mentalt ansträngande för 

intensivvårdssjuksköterskorna att fortsätta ge livsuppehållande behandling. 

Dessutom kan närståendes inbördes relationsproblem skapa oenighet och 

omintetgöra ett beslut. Detta skapar frustration hos intensivvårdssjuksköterskorna då 

det väcker en rädsla för att patienten ska lida då påbörjandet av palliativ omvårdnad 
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förskjuts in i framtiden. Chock och språkförbistringar hos närstående kan också 

försvåra förståelsen och acceptansen till beslutet då de fortfarande har hopp om 

patientens tillfrisknande. Trots att intensivvårdssjuksköterskorna har empati för 

närstående upplevs situationen ibland överväldigande och svårhanterlig när 

behandling bibehålls. Ambivalens infinner sig när det också finns en känsla av att det 

är rätt att närstående ska få tid att hantera sin kris. En acceptans hos närstående 

möjliggörs när patienten delgett att de inte önskar blir räddade till varje pris utan ska 

de leva vill de göra det med välbefinnandet i behåll. Detta underlättar 

intensivvårdssjuksköterskornas fortsatta omhändertagande av patient och närstående 

då det påskyndar initiering av palliativ omvårdnad.  

 

Bemöta närståendes frågor efter brytpunktssamtalet är komplicerat om 

intensivvårdssjuksköterskorna inte har närvarat. Det finns en osäkerhet i vad och hur 

informationen har givits och detta skapar en rädsla i att ge information på fel nivå 

och hamna i konflikt med läkarna. Oklara direktiv kring beslutet och övergången till 

palliativ vård skapar förvirring. Ibland kan läkarnas ordinationer vara 

motsägelsefulla då viss behandling får fortgå till exempel ett dropp medan annan 

avlägsnas och detta kan ställa intensivvårdssjuksköterskorna i en besvärlig situation 

med närstående som ifrågasätter vårdnivån. Däremot om beslutet är väl motiverat 

upplevs det trovärdigt och välgrundat vilket underlättar acceptansen inför det. Om 

det däremot är en akut sjuk patient och insatserna avslutas hastigt kan det kännas 

oklart om patientens möjligheter till överlevnad är klarlagda och detta skapar 

ambivalens. När intensivvårdssjuksköterskorna inte från början eller inte alls har 

varit med i diskussionen kring beslutet kan känslor av otrygghet, osäkerhet och 

bristande förståelse angående beslutet infinna sig. 

 

Det jag tyckte var så jobbigt det var att gick man för fort fram, kunde hon ha 

överlevt, kunde hon haft kvar sin trach och fått träna ur och var det den höga 

belastningen, jag var inte riktigt med på banan vad det gällde avsluta, jag kände att 

jag hade inte varit med i diskussionen… (3) 

 

Övergången till palliativ omvårdnad är lättare att acceptera om patienten har vårdats 

en längre tid med succesiv försämring utan att svara på behandling. Mindre erfarna 

intensivvårdssjuksköterskor ifrågasätter sig själva om de har uppfattat och hört rätt 

vilket skapar en otrygghet i situationen när livsuppehållande åtgärder ska avvecklas. 

Erfarenhet upplevs ge större trygghet i den palliativa omvårdnaden och därmed större 

handlingsberedskap.  

 

Att möjliggöra ett värdigt avslut 

 

Det finns en vilja att ge både patienten och närstående en bra omvårdnad och detta 

påverkar intensivvårdssjuksköterskorna olika.  
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Tillfredställelse med omvårdnaden 

 

Integrering av den palliativa vården inleds med en nyorientering i omvårdnaden när 

behandling avvecklas. Det känns humant och naturligt att patienten ska få dö. I detta 

läge ställer intensivvårdssjuksköterskorna mentalt om och kan fokusera på att 

patienten ska få en god död genom att vara väl symtomlindrad och ha det vilsamt. 

Att ge palliativ omvårdnad till patienten upplevs inte vara komplicerat och en känsla 

av kontroll återfinns. Det blir ett lugnare tempo då rutiner får en underordnad 

betydelse, det finns inga måsten längre och patient och närstående ges mer tid. Detta 

möjliggör att ge en god respektfull och personlig palliativ omvårdnad vilket ger en 

känsla av värdighet i sitt yrkesutförande. För att kunna ge god palliativ omvårdnad 

finns ett behov av att vara känslomässigt engagerad i patientens död och visa känslor 

jämsides med att ha ett professionellt förhållningssätt enligt 

intensivvårdssjuksköterskorna.  

 

… så fick man tårar i ögonen då och blev väldigt berörd men det kan jag tycka är 

fint att men inte står där som en stel person och inte känner någonting, det är ju inte 

så att man står och gråter utan man blir berörd, man får tårar i ögonen, det är ju 

ändå deras mamma som går bort. (3) 

 

För mycket känslomässigt engagemang kan påverka professionaliteten negativt och 

intensivvårdssjuksköterskorna upplever att det är psykiskt påfrestande att engagera 

sig i alla patienter och detta kan ge bristande omvårdad. Detta ger bristande 

tillfredställelse över arbetsinsatsen och gör att vissa blir utbrända och inte orkar 

arbeta på intensivvårdsavdelningen längre.  

 

Jag gör mitt jobb och jag gör mitt bästa och jag stöttar patienten och anhöriga så 

mycket jag kan men om jag blir känslomässigt engagerad i allting … Asså. Jag 

tänker att om man ska hålla på att känna så himla mycket för alla patienter man 

träffar så blir man inte så långvarig. (1) 

 

Palliativ omvårdnad är en del i yrket och det skapar behov av att diskutera 

påfrestande situationer med kollegor. Vid komplexa situationer där beslutet kantats 

av svårigheter finns behov av debriefing eller reflektionsträffar för att diskutera och 

bearbeta övergången.  

 

I vård av livets slutskede finns det en känsla av fridfullhet även om det är tragiskt 

och sorgligt att patienten håller på att dö. Att döden får vara fin både innan och efter 

dödstillfället ger en känsla av tillfredställelse av att ha utfört en god omvårdnad. 

Kunskap i palliativ omvårdnad skapar en stabilitet i situationen med patient och 

närstående. Relationen till närstående är avgörande för hur intensivvårds-

sjuksköterskorna skattar sin arbetsinsats under den palliativa fasen. Om en ny 

relation måste etableras blir engagemanget inte lika starkt såsom om den hade funnits 

före beslutet och det blir svårare att skapa en nära relation med närstående. 
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Lindra slutet för närstående 

 

Närståendes närvaro är viktig vid avvecklandet av behandlande åtgärder men det 

upplevs bli en svårhanterlig situation när väntan på närståendes deltagande ställs 

emot patientens rätt att slippa lida. Behandlande åtgärder utsätts stegvis och om 

endotrakealtuben ska avlägsnas och patienten förväntas dö momentant är det en 

trygghet för intensivvårdssjuksköterskorna om läkaren är med på salen. Det finns 

upplevelser av att ha blivit lämnad ensam tillsammans med närstående i dessa 

situationer vilket känns otryggt och ger en känsla av att vara utlämnad. Stänga av 

eller ta bort livsuppehållande behandling kan ge känslan av att vara den vars 

handling avslutar patientens liv och är en känslomässigt påfrestande situation. 

 

… nu tar vi bort tuben och stänger av… det känns nästan ibland som att... det blir så 

… jag hittar inte orden riktigt… men det blir så… det är vi som avslutar … det är 

liksom våra händer som tar bort deras liv eller … förstår du… (3) 

 

En snabb död rättfärdigar beslutet medan en utdragen död gör att närstående börjar 

misstro beslutet vilket upplevs svårt att förklara. Närstående kan då ifrågasätta hur 

lång tid det tar tills patienten avlider. Detta är problematiskt att svara på eftersom det 

inte finns något absolut besked och ingen vill ge falska förhoppningar. Det finns en 

föreställning om att det ges extra smärtlindring till patienterna under den sista tiden 

eftersom önskan är att förmildra döden för närstående och skydda dem från 

obehagliga minnesbilder, detta trots att patienten inte visar symtom på smärta.  

 

Om jag kanske ger en överdos… asså förstå, missförstå, ni förstår vad jag menar … 

huvudsaken är ju att det bara är lugn och ro för den människan och mycket är det ju 

också för närstående… (11) 

 

Upplevelsen är att inte snåla med läkemedel och det anses vara barmhärtigt att 

patienten ska få sova in i döden vilket kan ge intrycket till närstående av att forcera 

döden. Intensivvårdssjuksköterskorna är medvetna om detta men rättfärdigar sitt 

handlande med att syftet är att lindra lidande, inte att utföra eutanasi.  Det är 

frustrerande när närstående under patientens sista tid fokuserar på interna 

familjeangelägenheter eller hur övervakningens värden förändras. Finns det 

möjlighet till övervakning av patienten utanför salen kan skärmarna stängas av på 

salen med bibehållen kontroll. Detta gör att intensivvårdssjuksköterskorna upplever 

att patienten delvis kan lämnas tillbaka till närstående och de får möjlighet att vistas 

ensamma om de så önskar. Om det finns en tidigare relation mellan 

intensivvårdssjuksköterskorna och närstående underlättar det att dela känslor och 

glädje i det sorliga.  
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Att gå miste om slutet 

 

Om patienten måste lämna intensivvårdsavdelningen vid vård i livets slutskede kan 

intensivvårdssjuksköterskorna uppleva detta som både positivt och frustrerande. 

Genom detta påbörjas en ny separationsfas då intensivvårdssjuksköterskorna står 

inför en ny situation. 

 

När döden blir långdragen startar diskussioner om att förflytta patienten till 

vårdavdelning på grund av platsbrist. Eftersom patienten inte har behov av 

intensivvård längre upplevs det vara bra för närstående och patient att befinna sig i 

en lugnare miljö med mindre teknologisk apparatur. Dessutom kan patienten och 

närstående sedan tidigare ha en god relation med avdelningspersonalen och därmed 

känna sig mer trygga där än på intensivvårdsavdelningen. Det finns även en 

upplevelse om att vårdavdelningarna är bättre på palliativ omvårdnad än 

intensivvårdsavdelningarna. Vissa intensivvårdssjuksköterskor anser däremot att det 

känns bättre om patienten får dö på intensivvårdsavdelningen eftersom patienten blir 

mer ensam på vårdavdelningen då det finns mindre personal där. Om det finns en 

god relation mellan närstående och intensivvårdssjuksköterskorna och om patienten 

har haft en lång vårdtid anses det mer relevant att patienten kvarstannar på 

intensivvårdsavdelningen. Det känns fel att skicka en palliativ patient till 

vårdavdelningen och det upplevs inte bra för någon om patienten förflyttas. 

Intensivvårdssjuksköterskorna går miste om möjligheten till avslut med patient och 

närstående samt att det erfars opassande för avdelningspersonalen att ta emot en 

patient som befaras avlida inom en relativt snar framtid. 

 

… jag tror att de blir jobbigt för dom som tar emot. Och då får ju dom ta allt det här 

praktiska sen och dom närstående har ju oftast ingen relation med dom på 

avdelningen sådär och så men de är... (11) 

 

Om det inte finns en tidigare relation med vårdavdelningen skapas en konflikt mellan 

närståendes önskemål att kvarstanna på intensivvårdsavdelningen där de känner sig 

trygga och verksamhetens möjligheter att tillgodose detta. 

 

DISKUSSION 

 
Huvudfynden representeras av att intensivvårdssjuksköterskornas transitionsprocess 

är likt en spiral där det återfinns en lång separationsfas innan vården övergår till att 

bli palliativ men att själva beslutet inte är känslomässigt betungande. Ett oväntat fynd 

är att transitionsprocessen startar om med en ny separationsfas för 

intensivvårdssjuksköterskorna som inte får ett avslut i integreringsfasen genom att 

vårda patienten till slutet och att detta ger upphov till flertalet negativa känslor hos 

intensivvårdssjuksköterskorna. Intensivvårdssjuksköterskorna har en önskan av att 
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vara delaktiga i diskussionerna inför besluten att övergå till palliativ vård men det är 

inte självklart att den möjligheten finns då det inte är en formell roll. 
 

Resultatdiskussion 

 

I resultatet återfinns alla tre faserna i transitionsteorin och faserna innehåller olika 

upplevelser och känslor på det sätt som Bridges (2004) och Van Gennpe (1960) 

beskriver teorin. Intensivvårdssjuksköterskorna behöver vara medvetna om de olika 

faserna i transitionsprocessen för att få en ökad förståelse för känslorna som uppstår i 

samband med situationen och öka förmågan att bearbeta känslorna. Det är även 

viktigt att ha förståelse för att det samtidigt pågår andra transitionsprocesser vilka 

påverkar omgivningen såsom Meleis och Trangenstein (1994) beskriver. Vid de 

tillfällen patienten måste förflyttas avslutas inte integreringsfasen utan en ny 

separationsfas påbörjas vilket skapar en känsla av maktlöshet hos 

intensivvårdssjuksköterskorna. Transitionsprocessen blir ofullständig och 

intensivvårdssjuksköterskornas förväntningar spolieras då de går miste om slutet 

(Bridges, 2004).  

 

Huvudkategorin Att gå miste om slutet var förvånande då det skapade mer negativa 

känslor än att avsluta livsuppehållande behandling och övergå till palliativ 

omvårdnad på intensivvårdsavdelningen. I både föreliggande studie och i 

McMillen´s (2008) påvisas att interaktionen mellan intensivvårdssjuksköterskorna, 

patient och närstående påverkar den palliativa omvårdnaden och enligt Ranse et al. 

(2012) upplevs intensivvårdssjuksköterskornas värderingar kunna påverka inställning 

och den vård vilken ges till patient och närstående. 

 

En av författarna kom i kontakt med situationen under sin verksamhetsförlagda 

utbildning då författaren var med och tog emot en patient som kom in med 

skalltrauma efter fall i hemmet. Redan från början erfors att prognosen var dålig och 

ett dygn senare hölls brytpunktssamtal. Författarens reflekterade enskilt över sina 

egna känslor i situationen och även tillsammans med handledare. De kom fram till att 

i denna situation var det den korta vårdtiden och förförståelsen om att det var 

utsiktslöst som gjorde att personalen inte knöt an till patient och närstående. Detta 

gjorde att det inte kändes svårt att förflytta patienten till vårdavdelning. Om nära 

relationer utvecklas, som det beskrivs i föreliggande studie, skapas dock frustration 

om patienten måste förflyttas vilket även beskrivs av Arbour och Wiegand (2013). 

Enligt Bloomer och O´Connor (2012) är det även frustrerande för 

intensivvårdssjuksköterskor att behöva argumentera och strida för att patienten i 

dessa situationer ska få stanna på intensivvårdsavdelningen. 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna i föreliggande studie har en medvetenhet om att 

vårdavdelningarna har minskade resurser varför de önskar skona patient och 

närstående från att behöva knyta nya kontakter i en svår situation. Häggström, 
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Asplund och Kristiansen (2009) beskriver hur intensivvårdssjuksköterskorna kämpar 

med svårigheterna i att förflytta patienter till vårdavdelningar då det upplevs som en 

kontrollförlust och de vill skydda ”sin” patient. Resultatet från föreliggande studie 

påvisar vikten av att patienten inte förflyttas då intensivvårdssjuksköterskorna, 

patient och närstående inte får ett gemensamt avslut. Intensivvårdssjuksköterskorna i 

Fridh et al. (2009) studie beskriver att det på en del intensivvårdsavdelningar finns 

särskilda rum för döende patienter vilket kan möjliggöra att patienten kvarstannar på 

intensivvårdsavdelningen utan att ta intensivvårdsplatser i anspråk. Att patienten 

kvarstannar på intensivvårdsavdelningen borde kunna möjliggöras då Hartog et al. 

(2015) beskriver att mer än hälften av de palliativa patienterna avlider inom ett dygn. 

Det som skilde i resultatet var att det fanns intensivvårdssjuksköterskor som ansåg att 

vårdavdelningarna var bättre på att ge palliativ omvårdnad än 

intensivvårdsavdelningen. 

 

Förförståelsen var att intensivvårdssjuksköterskornas upplevelse av att övergå till 

palliativ omvårdnad efter att ha kämpat för patientens liv skulle inrymma både 

lättnad och otillräcklighet. Det fanns även en förväntan att känslan av otillräcklighet 

skulle överväga och avspegla sig i flertalet negativa känslor i samband med beslutet. 

Beslutet upplevdes dock som en lättnad och detta beskrivs även av de 

intensivvårdssjuksköterskor Badger (2005) och Espinosa et al. (2010) intervjuat samt 

att det fanns en tillfredställelse med beslutet (Halcomb et al., 2004).  

 

Resultatet visar på övervägande negativa känslor i intensivvårdssjuksköterskornas 

separationsfas. Intensivvårdssjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde att det 

tog för lång tid att komma till beslut om vilken inriktning vården skulle ta, vilket 

även McAndrew och Leske (2015) påvisar. Föreliggande studie beskriver även att 

intensivvårdssjuksköterskorna har ett personligt och känslomässigt engagemang 

vilket enligt Ranse et al. (2012) påverkar intensivvårdssjuksköterskornas inställning 

till beslutet. Detta kan vara orsaken till att intensivvårdssjuksköterskorna är steget 

före läkarna i separationsfasen då läkarna enligt McAndrew och Leske (2015) 

försöker hålla sina känslor utanför beslutsfattandet. De negativa känslor som 

framkommer i föreliggande studie inför det utdragna beslutet styrks genom tidigare 

forskning (Badger, 2005; Coombs et al., 2012; Espinosa et al., 2010; Fridh, Forsberg 

& Bergbom, 2009; McAndrew & Leske, 2015; McCallum & McConigley, 2013; 

Popejoy, Brandt, Beck & Antal, 2009). 

 

Frustrationen som beskrivs i föreliggande studie kan ses orsakad av bristande 

samarbete mellan intensivvårdssjuksköterskorna och läkarna och enligt McAndrew 

och Leske (2015) utlöser det en moralisk stress hos intensivvårdssjuksköterskorna. 

Resultatet beskriver även en osäkerhet inför beslutet och att samtala med närstående 

om de inte haft möjlighet att delta i beslutet. Liknande beskriver 

intensivvårdssjuksköterskorna i Hartog et al. (2015) studie då de upplever sig inneha 

mindre kunskaper om beslutsfattandet än läkarna och att det finns en kunskapslucka 

för att prata med närstående. I föreliggande studie upplever 
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intensivvårdssjuksköterskorna både att det känns bra att inte behöva ta ansvaret 

samtidigt som mer delaktighet efterfrågas. Flannery, Ramjan och Peters (2015) 

beskriver att intensivvårdssjuksköterskorna har en oklar informell roll i 

beslutsfattandet och Gallagher et al. (2015) föreslår i sin slutsats att professionen bör 

ha en klart utformad roll i beslutsfattandet. Denna otydlighet och att det enligt 

Halcomb et al. (2004) finns en utvecklad etisk moral hos 

intensivvårdssjuksköterskorna som skapar frustration och förbittring över att  deras 

kunnande och psykosociala aspekter inte övervägs av läkarna. Anderson et al. (2016) 

beskriver hur läkarna inte efterfrågar intensivvårdssjuksköterskornas åsikter inför 

beslutet och det förklaras av att de inte har kunskap om vad 

intensivvårdssjuksköterskorna har för kunskaper i ämnet och vad de kan bidra med. I 

föreliggande studie ansågs det att oviljan att ta beslutet var personbundet och det 

stöds av både Coombs et al. (2012) och McAndrew och Leske (2015). De sistnämnda 

menar även att olika upplevelser såsom både personliga och professionella påverkar 

inställningen till beslutsfattandet.  

 

I föreliggande studie framkommer det att läkarna blev bättre i beslutsfattandet efter 

utbildning. McCallum och McConigley (2013) och McKeown et al. (2010) visar att 

intensivvårdssjuksköterskor internationellt sett efterfrågade mer utbildning i palliativ 

omvårdnad och beslutsfattandet. Det var förvånande att ingen av de svenska 

intensivvårdssjuksköterskorna i den föreliggande studien efterfrågade utbildning för 

egen del trots att det framkom att vanliga vårdavdelningar ansågs vara bättre på 

palliativ omvårdnad än intensivvårdsavdelningen. Till skillnad mot resultatet menar 

Anderson et al. (2016) att det finns ett behov av utbildning i palliativ omvårdnad och 

träning i att se till patientens prognos vilket Espinosa et al. (2010) instämmer i då 

intensivvårdssjuksköterskorna inte känner sig förberedda när de ställs inför 

situationen. I föreliggande studie beskrivs att för mycket känslomässigt engagemang 

gör att intensivvårdssjuksköterskorna inte orkar arbeta kvar. Därför finns ett behov 

av både uppföljning, stöd och utbildning för att förbygga utbrändhet (Velarde-

García, Pulido-Mendoza, Moro-Tejedor, Cachón-Pérez & Palacios-Ceña, 2016) men 

också emotionellt och organisatoriskt stöd för att kunna ge bra palliativ omvårdnad 

och hantera den upplevda stressen (Ranse et al., 2012). 

 

Föreliggande studie visar att kunskaper om palliativ omvårdnad ökar genom 

personlig och yrkesmässigerfarenhet samt av kollegor och att de inte arbetar utefter 

promemoria (PM) vilket även Fridh et al. (2009) bekräftar. Läkare och 

intensivvårdssjuksköterskor arbetar efter två olika modeller där läkaren ser till 

patientens symtom och organens dysfunktion (Espinosa et al., 2010) samt har mer 

kunskap av vilka patienter som gynnas av intensivvård (Hsu-Kim, Friedman, Gracely 

& Gasperino, 2015) medan intensivvårdssjuksköterskorna är tränade i ett holistiskt 

tänkande (Espinosa et al., 2010). Detta kan ses som orsak till de negativa känslor 

som framkommer i resultatet inför beslutet och även påverka om 

intensivvårdssjuksköterskorna ges möjlighet att delta i diskussionerna. I föreliggande 

studie visas det genom att intensivvårdssjuksköterskornas deltagande inte prioriteras 
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och möjliggörs då det föreligger hög arbetsbelastning och flera akut sjuka patienter. 

Författarna har erfarit under sin verksamhetsförlagda utbildning att de patienter vilka 

har förutsättningar att överleva prioriteras och att den palliativa vården inte har 

någon status då de flesta, oavsett profession, valt att arbeta med intensivvård för att 

rädda liv. Men detta är ett tabubelagt område att diskutera öppet då det inte är etiskt 

korrekt. Således visar både resultatet och författarnas upplevelse att den palliativa 

vården bör uppvärderas och inkludera alla transitionsfaserna fram till att patienten 

avlider och närstående har lämnat intensivvårdsavdelningen vilket även Fridh et al., 

(2009) styrker. 

 

Metoddiskussion 

 

Kvalitativ intervjustudie valdes i enlighet med Polit och Beck (2012) utifrån att det 

tidigare fanns forskning inom området men med begränsningar. Detta betyder att det 

inte hade funnits tillräckligt med underlag för att utföra en litteraturstudie och gav 

därför giltighet till valet av design. Deduktiv ansats kunde enligt Hsieh och Shannon 

(2005) användas då det fanns tidigare forskning inom ett område och det fanns en 

avsikt att utifrån en teori att pröva en hypotes i ett forskningssammanhang. I studien 

användes transitionsteorin som deduktiv ansats. Induktiv ansats hade eventuellt gett 

en större vidd i analysprocessen dock ansågs den deduktiva ansatsen ge ett nytt 

perspektiv i sammanhanget då det fanns tidigare internationella studier med induktiv 

ansats.  

 

Under studiens förlopp har förståelsen kommit att syftet initialt borde varit ”palliativ 

vård i livets slutskede” då det är det som i realiteten bearbetas i enlighet med 

Regionalt cancercentrum (2012) definition av den sena brytpunkten vilket var det 

som informanterna tog upp under intervjuerna. Förändring av syftet, för att 

tydliggöra den sena brytpunkten gjordes inte eftersom detta ansågs kunna påverka 

pålitligheten av studien då den öppna frågan och informationen till deltagande 

intensivvårds-avdelningar och informanter bygger på palliativ vård. Kvalitativa 

intervjuer användes för att erhålla ett inifrånperspektiv av en upplevelse och för att få 

en djup och fyllig beskrivning från informantera då detta är svårt att uppnå via 

enkätundersökningar (Polit & Beck, 2012). 

 

Målet med urvalet var att erhålla variation på informanternas upplevelser då detta 

ökade överförbarheten av studien och trovärdigheten i urvalet (Polit & Beck, 2012). 

Samtliga intensivvårdsavdelningar som tillfrågades gav tillstånd att delta i studien. 

Ingen informant tillfrågades personligen av författarna utan med hjälp av 

vårdenhetschefen alternativt utbildningsansvarig sjuksköterska. Detta antas ge en 

större vilja och delaktighet hos informanterna genom att de inte kände något krav av 

att hjälpa författarna. På tre av avdelningarna tillfrågades samtliga intensivvårds-

sjuksköterskor genom mail av ansvarig vårdenhetschef alternativt utbildnings-

ansvarig sjuksköterska. På fjärde avdelningen var det vårdenhetschefen som 

tillfrågade intensivvårdssjuksköterskor som ansågs kunde vara bra kandidater till 



 

27 
 

studien. En svaghet i studiens urvalsprocess kan ses i detta då inte samtliga 

intensivvårdssjuksköterskor tillfrågades och upplevelser som skiljer sig från 

resultatet kan ha uteslutits. Detta kunde även påverkat frivilligheten till att delta i 

studien men informanterna uppgav att de var positiva till att delta i studien och inte 

kände något tvång. Detta stärkte trovärdigheten och giltigheten i urvalet av 

informanter genom att samtyckeskravet upprätthölls (Polit & Beck, 2012; 

Vetenskapsrådet, 2002). Ett alternativt urval av intensivvårdsavdelningarna kunde 

varit att föreliggande studies författare hade besökt intensivvårdsavdelningarna och 

gett information om studien direkt till samtliga intensivvårdssjuksköterskor. Detta 

kunde ökat insynen av urvalet av informanter och ytterligare stärkt urvalsprocessen 

samt minskat eventuell känsla av tvång hos de informanter som valdes ut direkt av 

vårdenhetschefen. 

 

Informanterna vilka deltog i studien hade varierande ålder, kön samt en variation i 

antal år som verksam specialistsjuksköterska inom intensivvård. Dessa skillnader 

ansågs vara positiva för bekräftelsebarheten i studien då det ökar spridningen av 

upplevelser av det som ska studeras (Lincoln & Guba, 1985; Polit & Beck, 2012; 

Tod, 2015). Enligt Lincoln och Guba (1985) ökar bekräftelsebarheten i studien då 

urvalet är detaljerat beskrivet. Antalet informanter i studien var 12 vilket enligt 

Brinkmann och Kvale (2015) är inom gränserna för antal informanter som krävs för 

ett trovärdigt resultat i en studie. Initialt var det 15 informanter som hade meddelat 

intresse för att delta i studien men två informanter tackade sedan nej. En informant 

hade en personlig relation med författarna och det ansågs kunna påverka 

trovärdigheten i intervjun och därför exkluderades informanten.  

 

Överförbarheten stärks genom att informanterna var ifrån tre olika regioner och 

därmed fanns det olika rutiner som inverkade på deras arbets- och förhållningsätt till 

det som studerades. Samtidigt som det ökade trovärdigheten av resultatet genom att 

data kom från flera olika miljöer (Polit & Beck, 2012). Urvalskriterierna var 

intensivvårdssjuksköterskor som hade arbetat ett år och varit med när vården hade 

övergått till palliativ omvårdnad. Efter alla intervjuer var genomförda diskuterades 

det om kravet på ett års yrkeserfarenhet eventuellt kunde tagits bort. Det fanns en 

trend att yngre intensivvårdssjuksköterskor med mindre erfarenhet hade större 

förmåga att berätta om händelser och delge känslor bättre än de äldre och mer erfarna 

då de tenderade att generalisera situationer.  

 

Semi-strukturerade intervjuer med en öppen fråga användes som datainsamlings 

metod, då det enligt Brinkmann och Kvale (2015) är ett bra val då strävan var att få 

en riklig beskrivning av en upplevelse av ett forskningsområde. En öppen fråga 

möjliggjorde för informanten att själv delge sin upplevelse vilket stärker 

trovärdigheten i beskrivningen av upplevelsen (Brinkmann & Kvale, 2015). Inför 

utformningen av den öppna frågan och eventuella följdfrågor togs hänsyn till den 

deduktiva teorin enligt Hsieh och Shannon (2005) där det redan inför intervjun ska 

finnas en koppling till transitionsteorin. Detta för att se att alla delar av teorin finns 
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med under intervjun. Detta är en styrka i den deduktiva ansatsen då datainsamlingen 

kan komma att innehålla alla delar av den teorin som ska studeras (Hsieh & Shannon, 

2005) samtidigt som det kan vara en svaghet om det styr datainsamlingen och inte 

spegla det som skall studeras. Författarna var noviser i intervjuteknik och därför 

lades tid på att utveckla ett funktionsdugligt intervjuschema för att öka 

tillförlitligheten i intervjuerna (Brinkmann & Kvale, 2015). Efter pilotintervjuerna 

skedde vissa förändringar i intervjuschemat som sedan diskuterades med handledare 

innan det användes i intervjuerna. Genom att ha en granskare i intervjuschemat anses 

trovärdigheten öka. Ytterligare pilotintervjuer kunde ha genomförts för att författarna 

skulle blivit mer bekväma inför intervjuerna till studien. 

 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats och detta kan ge en trygghet 

och även vara problematiskt. En informant stördes av att rummet inte var helt 

ljudisolerat och stördes av ljud från korridoren samt var orolig att någon skulle höra 

vad som sades. Detta kan ha påverkar pålitligheten och trovärdigheten i den enskilda 

intervjun (Lincoln & Guba, 1985). Intervjuerna hölls i ett bokat rum antingen på 

avdelningen eller i anslutning till avdelningen. Samtliga rum var av bra standard och 

intervjuaren satt mittemot informanten vilket möjliggjorde ögonkontakt och tolkning 

av kroppsspråk, detta för att kunna läsa av informanten och ställa följdfrågor. 

Samtliga informanter hade fått tid avsatt till intervjun och upplevdes inte ha någon 

tidspress då det enligt Polit och Beck (2012) är av vikt att informanterna inte har 

några störningar i omgivningen som kan förhindra deltagandet i intervjun. 

Informanten intervjuades av en av intervjuarna, detta för att det inte skulle uppstå 

någon maktposition och informanten uppleva sig att hamna i underläge.  

 

Inför intervjuerna erhölls information om att intensivvårdssjuksköterskorna skulle ta 

med sig en situation som de kunde berätta om på intervjun. Det var tre informanter 

som inte hade med sig någon situation från början, dock tog de upp händelser med 

patienter under senare delar av intervjun. Dessa intervjuer innehöll tydliga 

beskrivningar av händelser dock var de inte lika rika på känslor angående 

övergången som de intervjuer där informanten hade tagit med sig en situation från 

början. Trots detta anser inte författarna att denna svaghet påverka resultatet i någon 

större utsträckning men det kan ses som en svaghet då det är en avvikelse från den 

planerade metoden enligt Polit och Beck (2012). 

 

Datainsamlingen pågick under sex veckor. Efter tio intervjuer ansågs det finnas en 

mättnad i resultatet men det genomfördes ändå ytterligare två intervjuer då de var 

inbokade. I dessa intervjuer framkom det inget ytterligare och mättnaden var nådd. 

Enligt Polit och Beck (2012) anses detta styrka datainsamlingens giltighet. 

Intervjuschemat som användes under datainsamlingen förändrades inte över tid 

vilken ökar pålitligheten i datainsamlingen (Hsieh & Shannon, 2005). Intervjuerna 

spelades in och enligt Hsieh och Shannon (2005) och Tod (2015) ger detta en ökad 

autenticitet och ökar trovärdigheten i resultatet. Under intervjun erhölls muntligt 

samtycke till intervjun via inspelningen detta för att ett skriftligt samtycke ansågs ge 
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en känsla av ett bindande kontrakt och känsla av att inte kunna dra undan sitt 

medgivande (Kjellström, 2012). 

 

Analysen inleddes i samband med att intervjuerna transkriberades av respektive 

intervjuare. Det fanns ett samförstånd av vikten i att intervjuerna skrevs ut ordagrant 

och sedan lyssnades samtliga transkriberade intervjuer igenom för att öka 

trovärdigheten i transkriberingen. Intervjuerna bearbetades separat för att få en 

förståelse för materialet och sedan diskuterades vad som svarade på syftet. Genom att 

skapa sin egen uppfattning av intervjuerna stärker det tillförlitligheten i analysen 

(Brinkmann & Kvale, 2015). Hsieh och Shannon (2005) deduktiva ansats följdes 

under analysarbetet och en analystabell skapades för varje enskild intervju för att 

möjliggöra att gå tillbaka till kärnan av varje kod genom hela analysprocessen. Detta 

stärker trovärdigheten i resultatet (Lincoln & Guba, 1985).  

 

Att använda deduktiv ansats i analysen ansågs vara en fördel då det var ett väldigt 

stort material och ansågs vara mer överskådligt att göra underkategorier efter de 

initialta kodningskategorierna. Under analysen framkom en ny transitionsprocess 

genom att intensivvårdssjuksköterskorna påbörjade en ny separation i samband med 

att den palliativa patienten skickades till vårdavdelning och detta kom att bli en helt 

egen kategori. Detta är en utökning och förädling av teorin enligt Hsieh och Shannon 

(2005) och stärker teorins trovärdighet i sammanhanget. Genom analysprocessen och 

syntesen av resultatet har handledare och studiekamrater gett synpunkter på val av 

underkategorier och kategorier. Genom återkopplingen har dessa omarbetas flera 

gånger för att öka kvaliteten på analysen och hos resultatet. Enligt Lincoln och Guba 

(1985) ökar trovärdigheten och pålitligheten i resultatet genom att utomstående 

granskar analysprocessen och resultatet. Genom att trovärdighet, pålitlighet och 

bekräftelsebarhet är säkrad så kan resultatet överföras till liknande situationer 

(Lincoln & Guba, 1985) varför resultatet kan överföras till andra 

intensivvårdsavdelningar i Sverige.  

 

Under hela studien har en medvetenhet om förförståelse funnits. I analysprocessen 

strävades det efter en objektivitet genom att hela tiden återgå till koder och 

intervjutext för att inte misstolka och färga resultatet. Genom att medvetandegöra 

förförståelsen stärks pålitligheten och ökar trovärdighet i studien (Lincoln & Guba, 

1985; Polit & Beck, 2012). Under studien har ett etiskt förhållningssätt varit 

närvarande i val av artiklar till bakgrunden och diskussionen, i urvalsprocessen, 

datainsamling och analysen. Under datainsamlingen fanns en handlingsplan om 

någon informant skulle bli känslosam, vilket dock inte inträffade men detta etiska 

förhållningssätt anses vara en styrka i studien.  
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SLUTSATS 
 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplever frustration under hela transitionsprocessen 

till palliativ omvårdnad med undantag av själva beslutsfattandet. Frustrationen kan 

härledas från professionernas olika sätt att beakta situationen och patientens 

förutsättningar samt bristande kunskap sinsemellan om de olika professionernas 

synsätt och hur kommunikationen fungerar inom arbetsgruppen. Detta leder till att 

patientens mänskliga rättighet att få dö en värdig död försenas. Även den maktlöshet 

intensivvårdssjuksköterskorna upplever när patientens lidande förlängs i väntan på 

läkarnas beslut, närståendes acceptans och närvaro skapar frustration. All denna 

frustration måste bearbetas så det inte leder till utbrändhet vilket skulle orsaka både 

en individ och samhällskostnad. 

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 
 

För att utveckla och stärka intensivvårdssjuksköterskornas roll i diskussionen inför 

beslutet om att inleda palliativ vård behövs utbildning för att läkare och 

intensivvårdssjuksköterskor ska få en ökad förståelse för de olika professionernas 

kunskaper och ansvar. Genom att klargöra vad intensivvårdssjuksköterskorna kan 

bidra med i diskussionen inför beslutet kan rollen tydliggöras och formellt ges en roll 

som aktiv diskussionspartner till läkarna. Detta skulle kunna utföras genom att 

utveckla tydliga lokala eller regionala arbetsrutiner.  

 

För att bearbeta de negativa känslor som uppstår i samband med övergången till 

palliativ omvårdnad bör det regelbundet lyftas på arbetsplatsen genom olika forum. 

Detta eftersom det finns ett uttalat behov av att reflektera och dela med sig av 

upplevelser för att växa i yrkesrollen och hantera känslorna. Detta kan även förbygga 

emotionell och moralisk stress och ge handlingsberedskap i anstängande situationer 

samt minska risken för utbrändhet.  

 

Intensivvårdsavdelningarna behöver uppvärdera den palliativa omvårdnaden i livets 

slutskede, se över resurser och planera för hur de palliativa patienterna kan beredas 

plats att kvarstanna på intensivvårdsavdelningen då detta är viktigt för att närstående 

och intensivvårdssjuksköterskorna ska få ett gemensamt avslut tillsammans med 

patienten. Föreliggande studie visar att då intensivvårdssjuksköterskorna mister 

möjligheten till avslut påverkas de negativt och det kan utgöra en risk för utbrändhet. 

Därför behövs ytterligare forskning för att klarlägga situationen då det inte finns 

forskning angående intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser och känslor inför 

förflyttning av palliativa patienter till vårdavdelning de gånger det inte är undvikbart.  
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