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Sammanfattning 
Palliativ vård innebär att patientens symtom lindras med olika behandlings- och 
omvårdnadsåtgärder för att främja patientens välbefinnande. Palliativ vård ska bedrivas oavsett 
var patienten vårdas. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor uppfattade den palliativa vården 
på kirurgisk akutvårdsavdelning. 
Metod: Kvalitativ metod med fenomenografisk forskningsansats har använts. Från två 
kirurgiska akutvårdsavdelningar intervjuades 15 sjuksköterskor.  
Resultat: Tre huvudkategorier identifierades. Första huvudkategorin var palliativ vård för en 
sjuksköterska på kirurgisk akutvårdsavdelning, med två underkategorier: innebörden av 
palliativ vård för sjuksköterskan och kärnan i omvårdnaden av en patient i palliativt skede. 
Andra huvudkategorin var hinder för omvårdnadsarbetet av en patient i palliativt skede med 
underkategorierna: tid, kompetens, kommunikation/information, bristande planering och 
dokumentation, resurser och samarbete. Tredje huvudkategorin var sjuksköterskans möte med 
en patient i palliativt skede med underkategorierna: sjuksköterskans roll, symtomlindring, 
känslor och skapa trygghet. 
Konklusion: Sjuksköterskorna försökte se patienters alla behov för att kunna väva ihop alla 
trådar för att få en trygg och säker vård för en patient i palliativt skede trots tidsbrist och 
stressig miljö. 
 
Nyckelord: sjuksköterskans roll, palliativt skede, fenomenografi, omvårdnad, akutsjukvård  
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Inledning 
I Sverige dör drygt 90000 personer varje år och av dessa beräknas en tredjedel ha behov av 
specialiserad palliativ vård med allt från kvalificerad smärtlindring till psykosocialt stöd (Fürst 
& Sauter, 2010). Både landstinget och kommunerna i Östergötland har uttryckt att alla döende 
patienter har rätt till adekvat omvårdnad, symtomlindring och stöd till närstående, det vill säga 
palliativ vård ska erbjudas till de som behöver (Andersén, Bau, Carlgren, Lindhe – Dahlin, 
Engman, et al 2003). Begreppet palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium och 
betyder mantel eller täcka över.  
 
Den palliativa vården innebär att patientens symtom lindras med olika behandlings- och 
omvårdnadsåtgärder för att främja patientens välbefinnande (Beck –Friis & Strang, 2005; 
Twycross, 1998). Den palliativa vården är ett specifikt område inom vården och ska kunna 
erbjudas patienter som är i behov av den oberoende inom vilken vårdform de befinner sig 
(Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2011). Det innebär att alla vårdgivare har ett ansvar 
för att ge patienter den palliativa vård de behöver. För att kunna ge adekvat omvårdnad till 
människor i palliativt skede ställs stora krav på sjuksköterskor som på olika 
akutvårdsavdelningar möter dessa patienter. I den här studien beskrivs sjuksköterskors 
erfarenheter och speciellt deras uppfattningar av den palliativa vård som genomförs på en akut 
kirurgisk vårdavdelning.  

Syfte  
Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor uppfattade den palliativa vården på 
kirurgisk akutvårdsavdelning. 

Bakgrund  

Historik 
Utvecklingen av den palliativa vården får till stor del tillskrivas Dame Cicely Saunders i 
Storbritannien (Nationella rådet för palliativ vård, 2010). Saunders var sjuksköterska, kurator 
och läkare med stort intresse av att kunna hjälpa svårt sjuka, döende patienter. Hon var 
initiativtagare till den första hospicemodellen för döende patienter i slutet av 1960-talet vid S:t 
Christophers sjukhus i London, (Saunders, 2001; Oransky, 2005). Hospicemodellen var en typ 
av vårdfilosofi och omsorg som fokuserade på lindring av döende patienters symtom 
(Saunders, 2001). 
 
Vård enligt Saunders hospicemodell har spridit sig över hela världen i samklang med Saunders 
önskan (Oransky, 2005). Första vårdenheten i Sverige som byggde på Saunders hospicemodell 
öppnade 1981 vid Bräcke diakoni i Göteborg (Vårdalinstitutet, 2011). Flera olika vårdmodeller 
utvecklades som byggde på Saunders vårdfilosofi. Ett exempel var den första lasarettsanslutna 
hemsjukvården i Motala som startades av professor Beck – Friis år 1977. Vårdmodellen i 
Motala kom att benämnas Lasaretts – Ansluten – Hemsjukvård (LAH). Medicinsk vård skulle 
erbjudas dygnet runt till svårt sjuka och döende patienter som befann sig hemma (Beck – Friis 
& Strang, 1993). Modellen var grunden för utvecklingen av avancerad hemsjukvård i både 
Sverige och flera andra länder (Fridegren & Lyckander, 2009).  

Palliativ vård 
Sepúlveda, Marlin, Yoshida och Ullrich (2002) har beskrivit olika faktorer som var av 
betydelse vid vård av patient i palliativt skede. Dessa var att lindra smärta och andra 
obehagliga symtom som oro, ångest och illamående, bekräfta patientens liv och se döden som 
en normal process där syftet var att vare sig påskynda eller fördröja döden.  
 
Den professionelle vårdgivarens bedömning av patientens tillstånd, behov och önskemål utgår 
ifrån ett palliativt förhållningssätt. Förhållningssättet medför att tänkbara insatser föregås av en 
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värdering av för- och nackdelar för patientens välbefinnande (Nationellt vårdprogram för 
palliativ vård, 2011).  
 
Inom palliativ vård finns fyra hörnstenar som tillämpas i vården kring patienter i palliativt 
skede. Dessa hörnstenar är symtomlindring, samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag, 
kommunikation/relation och stöd till närstående.  
 
Den första hörnstenen symtomlindring innebar att smärta och andra svåra symtom lindras.  
 
Den andra hörnstenen samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag var nödvändigt för att 
vården ska fungera kring en patient i palliativt skede (Socialstyrelsen, 2006). Sepúlveda, et al 
(2002) beskriver att ett team runt patienten underlättar processen med att identifiera patienters 
och närståendes behov. Teamarbetet tillgodoser patientens fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella behov.  
 
Den tredje hörnstenen kommunikation och relation syftar till att patienterna ska uppnå 
livskvalité genom god kommunikation och relation mellan arbetslag, patient och dess 
närstående (Sepúlveda, et al 2002).  
 
Den sista hörnstenen stöd till närstående behövs både under sjukdomstiden och efter dödsfallet 
(Socialstyrelsen, 2006; Sepúlveda, et al 2002).  
 
Den palliativa vården indelas i två faser; tidig och sen fas. Den tidiga fasen innebär att palliativ 
vård ges tidigt i sjukdomsförloppet tillsammans med livsförlängande behandling. Sen palliativ 
fas innebär att målet med vården övergår till att vara lindrande. Brytpunkten mellan tidig och 
sen fas föregås av en bedömning av patientens tillstånd där ett ställningstagande tas till 
förändring av vårdens mål och innehåll. I samband med detta genomförs brytpunktssamtal. 
Brytpunktssamtal sker tillsammans med patienten och närstående, där vårdens innehåll 
diskuteras utifrån patientens tillstånd, behov och önskemål (Nationellt vårdprogram för 
palliativ vård, 2011). 

Aktuell forskning kring omvårdnad av patient i palliativt skede  
Sjuksköterskor som vårdar patienter i palliativt skede på en akutvårdsavdelning står inför olika 
utmaningar. Det finns sällan tillräckligt med tid eller resurser för att kvalitet på omvårdnaden 
ska vara tillfredställande för denna patientkategori. För sjuksköterskan kan detta leda till stress 
och oro inför mötet med dessa patienter (Parish et al., 2006; Kvåle & Bondevik, 2010). Då tid 
saknades och det var stressigt på en akutvårdsavdelning hade sjuksköterskorna otillräcklig 
kontroll över patienternas symtom. De symtom som patienterna upplevde som mest 
påfrestande och som förekom mycket var smärta, brist på energi och dålig aptit (Spichiger et 
al., 2011; Mills, Davies & Macrae, 1994).  
 
Thomson, McClement och Daeninck (2006) menar att det finns fyra steg som var avgörande 
för om en sjuksköterska på en akutvårdsavdelning ska kunna leverera god omvårdnad för 
patienter i palliativt skede. Det första steget var att gå från en botande behandling till att istället 
fokusera på livskvalitet. Övergången underlättas om patienten och närstående hade en klar 
förståelse av sjukdomen och dess förlopp. Sjuksköterskan hade olika strategier för att 
underlätta övergången och bland de viktigaste var omsorg, kommunikation och att vara 
närvarande.  
 
Det andra steget innebar att sjuksköterskan var beredd att gå långt för att anpassa 
förutsättningar för patienten och dennes närstående. Sjuksköterskan kunde till exempel ordna 
avskildhet, lugn och ro, bortse från besökstider och antal besökare.  
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Det tredje steget var att vara där, att vara närvarande och innebar att sjuksköterskan fäste stor 
vikt vid att vara tillgänglig som en fysisk närvaro och ett känslomässigt stöd till både patient 
och närstående.  
 
Det sista steget var resurser och med det menas allt ifrån tillräcklig kompetens hos alla 
medarbetare, rätt läkemedelsordinationer för en bibehållen god symtomkontroll och tillräckligt 
med tid (Thomson et al., 2006).  
 
Sjuksköterskor hade höga ambitioner att ge palliativ vård av god kvalitet. För att nå dit behövs 
resurser som tid, förbättrade metoder för kommunikation, samt mer stöd och uppmuntran till 
den enskilda sjuksköterskan i form av klinisk handledning (Wallerstedt & Andershed, 2007). 
Personal som tog hand om patienter i palliativt skede ansåg att det var viktigt för patienterna 
att få dö på en plats där de kände sig trygga (Browall, Melin – Johansson, Strang, Danielson & 
Henoch, 2010). Socialstyrelsen (2006) skriver att många patienter önskar dö i sitt eget hem. 
Avgörandet för valet var beroende på vilket stöd patienten hade att tillgå i form av kvalificerad 
personal, sjukdomens förlopp och de närståendes inställning. 
 
Kvåle och Bondevik (2010) beskriver att patienterna kände att de fick tryggare och säkrare 
vård av vårdpersonal som visade att de hade god kunskap angående deras sjukdom och 
behandling. De betonade vikten av att möta en sjuksköterska med erfarenhet. Patienterna 
menade att kunskap om sjukdomen och behandlingen var grunden för omvårdnaden. De tog 
för givet att sjuksköterskorna hade denna kompetens. De beskriver även att tydlig och ärlig 
kommunikation mellan vårdpersonal och patient var viktig för att patienterna skulle känna sig 
trygga. Curtis et al., (2001) beskriver att patienterna kände sig nära sjuksköterskorna eftersom 
de var engagerade i deras dagliga liv och välbefinnande. Både patienter och närstående tyckte 
att vårdpersonal ska ha tillräckligt med kompetens inom palliativ vård. Det handlade om att ha 
god kunskap om symtom och att veta när det var dags att sluta med olika behandlingar. Ofta 
fortsätter utredningar och behandlingar ända fram till döden (Earle et al., 2003). 
 
Kvåle och Bondevik (2008) beskriver patientens delaktighet i beslut angående behandling av 
sjukdomen och dess symtom. Patienterna menade att deras åsikter skulle tas i beaktande och 
att diskutera behandlingen av deras sjukdom med doktorn var viktigt, men att det ändå var 
läkaren som skulle ta det slutgiltiga beslutet. 
 
Gott, Ingleton, Bennett och Gardiner (2011) beskriver i en studie från ett akutsjukhus i 
England hur patienter i palliativt skede som vårdats på akuta vårdavdelningar blev utskrivna 
från sjukhuset med falskt hopp om bot i sin sjukdom, på grund av bristande eller utebliven 
information. 

Problemområde 
På grund av den hektiska miljön som råder på en akutvårdsavdelning är det inte alltid är så 
enkelt att vårda patienter i palliativt skede i denna miljö.  
Patienter med sjukdom där en förväntad risk för försämring finns blir, efter läkares beslut, vid 
hemgång registrerade i en så kallad direktbok. Det innebär att de får komma direkt till 
kirurgens vårdavdelningar, vilket kan bidra till att patienterna och anhöriga känner trygghet. 
De får information om att de kan vända sig till vårdavdelningen om behov uppstår när som 
helst på dygnet. Det finns inte några reserverade platser för dessa patienter. Patienterna 
fördelas i mån av plats till respektive vårdlag där personalen känner till deras bakgrund. En 
resurs som funnits på avdelningarna sedan början av 2011 var palliativt kompetenscentrum. 
Läkare och sjuksköterska därifrån besöker regelbundet de kirurgiska vårdavdelningarna för att 
stärka kompetensen bland personalen och lyfta fram palliativa och etiska frågor.  
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Flera studier (Kvåle & Bondevik, 2010; Steinhauser et al., 2000; Earle et al., 2003; Gott et al., 
2011; Curtis et al., 2001; Thomson et al., 2006; Parish et al., 2006) visar att vård av patienter i 
palliativt skede på akuta vårdavdelningar uppfattades som svår av sjuksköterskor. Detta 
område valdes för att få kunskap om hur sjuksköterskorna uppfattade vården av patienter i 
palliativt skede på en kirurgisk akutvårdsavdelning. Följande fråga användes som 
utgångspunkt för studien: Hur uppfattar sjuksköterskor att vårda patienter i palliativt skede? 

Metod 
Kvalitativ metod utifrån fenomenografisk forskningsansats har använts för att uppnå studiens 
syfte. Fenomenografi beskriver människors olika sätt att erfara och uppfatta fenomen (Marton 
& Booth, 2000). Målet med fenomenografin är att urskilja och beskriva olika sätt att uppfatta 
fenomen i omvärlden (Marton, 1981). 
Uppfattningar kan vara av första och andra ordningens perspektiv. Den första ordningens 
perspektiv utgår från att beskriva hur någonting egentligen är, alltså hur världen erfars av 
människor så som den är. Den andra ordningens perspektiv utgår från att beskriva hur 
människan uppfattar och har erfarenhet av ett fenomen. Det är andra ordningens perspektiv 
som fenomenografin handlar om (Marton, 1981). Variationen i människors sätt att erfara 
fenomen och beskriva den variationen är huvudsaken för fenomenografiska studier (Marton & 
Booth, 2000).  

Förförståelse 
Enligt Marton och Booth (2000) ska det finnas en viss förförståelse för det fenomen som 
studeras samtidigt som ett öppet förhållningssätt mot det som framkommer.  
 
Båda författarna har kunskap och erfarenhet av att arbeta med patienter i palliativt skede på 
kirurgisk akutvårdsavdelning. Genom detta fanns en förförståelse av det studerade fenomenet. 
Det som var studerat och beskrivet var sjuksköterskors olika variationer av uppfattningar av att 
vårda patienter i palliativt skede på kirurgisk akutvårdsavdelning.  

Urval  
På den aktuella kirurgiska kliniken avled 76 personer 2010, av dessa vårdades 45 patienter i 
palliativt skede (Personlig kontakt, J. Lindholm, 111013). För att få fram olika variationer av 
uppfattningar relaterat till att vårda patienter i palliativt skede valdes sjuksköterskor med 
erfarenhet av detta. Inklusionskriterier var att sjuksköterskorna skulle ha erfarenhet av arbete 
med patienter i palliativt skede och under minst två års tid på kirurgisk akutvårdsavdelning. 
Respondenterna var från två olika avdelningar. Urvalet skedde av vårdenhetscheferna som 
tillfrågade sjuksköterskorna utifrån valda inklusionskriterier. Resultatet blev att 15 
sjuksköterskor intervjuades. Alla sjuksköterskor var kvinnor och deras ålder varierade mellan 
25 – 49 år, median 30 år. Sjuksköterskorna hade arbetat inom vården mellan 2-17 år, median 8 
år. På kirurgisk akutvårdsavdelning har de arbetat mellan 2-10 år, median 6 år. 

Datainsamling  
Datainsamlingen utfördes genom intervjuer som är den vanligaste datainsamlingsmetoden 
inom fenomenografin (Marton & Booth, 2000). Anledningen till det var att sjuksköterskorna 
skulle själva beskriva sina erfarenheter och uppfattningar. Intervjuguiden utformades efter att 
båda författarna skrivit frågor oberoende av varandra angående palliativ vård och omvårdnad 
av en patient i palliativt skede. Därefter diskuterades frågorna mellan varandra innan 
intervjuguiden svarade mot det uppsatta syftet. Intervjuguiden innehöll inledande frågor, 
huvudfrågor och följdfrågor. Huvudfrågorna bestod av öppna frågor angående palliativ vård 
och erfarenhet av att vårda patienter i palliativt skede för att sjuksköterskorna skulle få 
möjlighet att utveckla sina svar. Ett par av huvudfrågorna löd: Kan du berätta hur den 
palliativa vården fungerar på en kirurgisk akutvårdsavdelning. Hur skulle du vilja beskriva 
sjuksköterskans roll vid omvårdnaden av en patient i palliativt skede. 
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Genomförande 
Kontakt togs med klinikchef på kirurgiska kliniken på det aktuella sjukhuset och studiens syfte 
presenterades. Studien godkändes och fick genomföras. Efter det togs kontakt med 
vårdenhetscheferna på de kirurgiska akutvårdsavdelningarna och de fackliga representanterna 
informerades. Vårdenhetscheferna fick informationsbrev angående studien och även 
informationsbrev till de 15 sjuksköterskor som valde att delta i studien. I informationsbreven 
framgick det att deltagandet byggde på frivillighet och när som helst kunde avbrytas utan att 
skäl behövde anges. Kontakt togs med dessa sjuksköterskor och tid bestämdes när intervjuerna 
kunde genomföras. Intervjuerna genomfördes i samtalsrum som finns på de aktuella 
vårdavdelningarna. Detta skedde under två veckor i april 2011. Intervjuerna spelades in på 
bandspelare och blev kodade med nummer. En provintervju genomfördes av en författare för 
att se om intervjuguiden uppfyllde syftet. Provintervju diskuterades och skickades även till 
handledaren för bedömning. Provintervjun stämde med syftet och gav tillfredsställande 
information och inkluderades därmed i studien. Intervjuerna genomfördes enskilt och delades 
upp mellan författarna. Intervjusituationerna varade mellan 40-60 minuter. Det har även 
förekommit korta samtal med några av sjuksköterskor efter att bandspelaren stängdes av. Det 
framkom inget nytt i samtalen utan sjuksköterskorna betonade en del av sina uppfattningar. 
Dessa anteckningar har sedan används i analysen som en förstärkning av vissa uttalanden. 

Analys av datainsamlingen 
Alla intervjuer skrevs ut ordagrant, de flesta intervjuer skrevs ut direkt efter att intervjun hade 
avslutats. Några enstaka skrevs ut efter någon vecka. Uppfattningarna sammanställdes i 
kategorier, det var de uppfattningar som var relaterade till varandra men innehöll olika 
uppfattningar om samma innehåll.  
 
Analysen av materialet har skett utifrån Dahlgren och Fallsberg (1991) sju steg: 
 
1. Orientering   
Det utskriva materialet lästes noggrant igenom flera gånger och i detalj med syftet att bekanta 
sig med det och få en känsla för helheten. Initialt läste författarna igenom materialet var för sig 
för att sedan diskutera det tillsammans. 
2. Kondensering 
Här valdes de mest betydelsefulla uttalandena i sjuksköterskornas utsagor ut, för att visa på 
centrala teman. Författarna valde ut de mest betydelsefulla uttalanden var för sig och 
diskuterade sedan med varandra. 
3. Jämförelse 
De uppfattningar som hittades i intervjumaterialet jämfördes med varandra för att hitta 
variationer och likheter i uppfattningar om att vårda patienter i palliativt skede. Detta gjorde 
författarna tillsammans för att underlätta och diskutera arbetet. 
4. Gruppering 
De olika variationerna i sjuksköterskornas uppfattningar placerades i olika grupper. Liknande 
svar lades i samma grupp. Intervjumaterialet lästes igenom många gånger för att inte gå miste 
om någon uppfattning och för att se att detta svarade mot det uppsatta syftet. Därefter delades 
uppfattningarna i olika grupper och på detta sätt skapades de olika kategorierna. Dessa 
kategorier har ändrats några gånger efter att materialet lästes igenom gång på gång. 
5. Tydliggörande 
Här beskrevs likheter och skillnader av uppfattningar inom de olika kategorierna. Steg fyra 
och fem har reviderats flera gånger tills tillfredsställelse blev nådd. Det har varit svårt med 
huvudkategorier och underkategorier då flera uppfattningar kunde ingå i samma grupp. 
Arbetet bestod av att skilja uppfattningarna åt så att de hamnade i olika huvudkategorier för att 
undvika upprepning. 
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6. Rubricering 
De olika kategorierna rubricerades utifrån sitt gemensamma innehåll.  Kategorierna 
redovisades som huvudkategorier och variationen av uppfattningar som fanns inom 
huvudkategorierna redovisades i underkategorier. 
7. Kontrastering 
Kategorierna jämfördes för att finna likheter och skillnader i olika varierande uppfattningar 
efter deras unika karaktär. Analysen avslutades med att finna en gemensam struktur i 
beskrivningskategorierna. Strukturen bildade en helhet som uttrycker det totala utfallsrummet 
vilket innebar att en enskild uppfattning återgetts i en abstrakt form (Dahlgren & Fallsberg, 
1991).  

Etiska överväganden  
De etiska riktlinjerna för omvårdnadsforskning i Norden skriver om fyra krav forskaren ska 
uppfylla. Dessa krav var informationskrav, krav på samtycke, krav på konfidentialitet och krav 
på deltagarens säkerhet (Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden, 2003). I enlighet 
med de etiska riktlinjerna kontaktades klinikchefen för godkännande av studien. Kontakt togs 
sedan med vårdenhetscheferna på de två kirurgiska vårdavdelningarna. Författarna har bara 
kännedom om de sjuksköterskor som har valt att delta i studien. Detta gjordes för att uppfylla 
kravet på frivillighet och säkerhet för deltagarna. Situationen av att intervjua kollegor tog i 
beaktande men har inte upplevts besvärande. Inga enskilda uttalanden kan identifieras i 
resultatet. Intervjuerna har kodats för att inte kopplas till enskilda individer. Materialet från 
intervjuerna har förvarats så att endast författarna haft tillgång till det. Efter varje intervju 
fanns det tillfälle för samtal så ingen sjuksköterska skulle ha obearbetade känslor. Allt material 
från intervjuerna kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd.  

Trovärdighet 
Inom den kvalitativa forskningen används begreppen tillförlitlighet, giltighet och 
överförbarhet. För att öka trovärdigheten ska det finnas en variation av erfarenhet bland 
deltagarna i studien (Graneheim & Lundman, 2004). För att uppfylla detta ingick 15 deltagare 
i studien. För att öka variationen i studien gjordes ett strategiskt urval med tanke på varierad 
ålder, olika yrkeserfarenhet och att deltagarna kom från två arbetsplatser. Val av deltagare och 
antal har betydelse för resultatets giltighet. En beskrivning av urval och analysarbete har gjorts 
för att hjälpa läsaren att bedöma studiens giltighet och följa författarnas ställningstaganden i 
analysprocessen. För att öka studiens tillförlitlighet har båda författarna läst samtliga intervjuer 
och i varje steg i analysarbetet reflekterat och diskuterat tillsammans. Trovärdighet handlar 
också om hur överförbart resultatet är, det vill säga hur resultatet kan överföras till andra 
grupper eller situationer, till exempel på andra akutvårdsavdelningar. För att kunna bedöma 
studiens överförbarhet har det noggrant beskrivits om urval, deltagare, datainsamling och 
analys. Citat har valts ut som beskrev kategorierna för att stärka trovärdigheten. Kategorierna 
representerar informanternas varierande uppfattningar.  

Fynd  
I analysarbetet identifierades tre huvudkategorier: palliativ vård för en sjuksköterska på 
kirurgisk akutvårdsavdelning, hinder för omvårdnadsarbetet av en patient i palliativt skede 
samt sjuksköterskans möte med en patient i palliativt skede. Varje huvudkategori kom att delas 
in i underkategorier.  
 
Palliativ vård för en sjuksköterska på kirurgisk akutvårdsavdelning delades uppfattningarna in 
i två underkategorier som beskrev vad palliativ vård innebar för en sjuksköterska som arbetade 
inom kirurgisk akutsjukvård. Samt sjuksköterskornas uppfattningar av vad som var kärnan i 
omvårdnaden av en patient i palliativt skede, det vill säga det som beskrivits som mest 
betydelsefullt i omvårdnaden.  
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Nästa huvudkategori beskrev vilka hinder för omvårdnadsarbetet av en patient i palliativt 
skede. Det resulterade i sex underkategorier, tid, kompetens, kommunikation/information, 
bristande planering och dokumentation, resurser och samarbete.  
 
Den sista huvudkategorin, sjuksköterskans möte med en patient i palliativt skede, beskrev 
sjuksköterskorna hur mötet påverkade dem i deras yrkesroll. De tvingades in i olika roller i 
vården kring en patient i palliativt skede. Här beskrev de vidare hur de uppfattade 
symtomlindring av en patient i palliativt skede. Vidare beskrevs vilka känslor som dessa 
möten framkallade hos sjuksköterskorna. Samt hur sjuksköterskorna uppfattade att de kunde 
skapa trygghet för patienten. Därefter kom uppfattningarna att delas in i fyra underkategorier, 
sjuksköterskans roll, symtomlindring, känslor och skapa trygghet. 
 
 
 
Huvudkategori Underkategori 
Palliativ vård för en 
sjuksköterska på kirurgisk 
akutvårdsavdelning  
 

- innebörden av palliativ vård för sjuksköterskan 
- kärnan i omvårdnaden av en patient i palliativt skede 
 

Hinder för omvårdnadsarbetet av 
en patient i palliativt skede 
 

- tid 
- kompetens 
- kommunikation/information 
- bristande planering och dokumentation 
- resurser 
- samarbete 

Sjuksköterskans möte med en 
patient i palliativt skede 
 

- sjuksköterskans roll  
- symtomlindring  
- känslor 
- skapa trygghet 

   

Palliativ vård för en sjuksköterska på kirurgisk akutvårdsavdelning 

Innebörden av palliativ vård för sjuksköterskan 
 
För de flesta sjuksköterskor innebar palliativ vård den vård som ges när ingen botande 
behandling finns för en sjukdom. Några sjuksköterskor uppfattade palliativ vård som vård i 
livets slutskede medan andra uppfattade att palliativ vård kan ges även i tidigt skede av en 
obotlig sjukdom. Den palliativa vården kan då sträcka sig från när diagnos ställs på en redan 
spridd sjukdom till det att döden inträffar. En uppfattning var att palliativ vård inte bara var 
relaterad till cancer utan det förekommer även vid andra obotliga sjukdomar. Palliativ vård 
innebar även att lindra och ta hand om närstående. Enligt flera sjuksköterskor var de 
närstående en viktig del av patienten och deras vård. Det uppfattades vara viktigt att ta med 
deras känslor och åsikter angående vården och att göra dem delaktiga. 
 
”vård i livets slutskede men det är ju inte bara de sista veckorna det handlar om, det kan vara 
flera veckor. Lindra alla symtom och göra det bästa för patienten, se till att sista tiden blir så 
dräglig som möjligt för patienten och anhöriga” 
 
Att göra det så bra som möjligt för patienten den sista tiden var uppfattningen som flera 
sjuksköterskor hade, att kunna ge ett värdigt avslut, göra den sista resan så bra som möjligt.  
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Kärnan i omvårdnaden av en patient i palliativt skede 
 
Det som framkom starkast var att sjuksköterskorna uppfattade symtomlindring som det absolut 
viktigaste i omvårdnaden av en patient i palliativt skede. Att ha kontroll över symtom. Det kan 
vara både fysiska, psykiska och existentiella symtom. En del sjuksköterskor tyckte att de 
fysiska symtomen var de viktigaste så som smärta och illamående. Medan några uppfattade de 
psykiska symtomen som oro och ångest som lika viktiga. Flera sjuksköterskor beskrev att 
kärnan var att finnas där för patienten, se till att leverera en god omvårdnad, men att även 
kunna finnas där för samtal eller se patienten bakom sjukdomen. Någon sjuksköterska 
prioriterade annorlunda när hon tog hand om en patient i palliativt skede. Hon menade att det 
var viktigt att ta sig tid till denna patientgrupp, då dessa patienter har ökat behov, både 
medicinskt och omvårdnadsmässigt.  
 
”helt enkelt sitta ner vid sängen och inte alltid behöva säga så mycket, men liksom finnas där, 
ge tiden”  
 
En uppfattning var att kärnan i omvårdnaden utgick från att ha ett fungerande samarbete inom 
vårdlaget. För att nå fram till ett fungerande samarbete krävs att kommunikationen måste 
fungera, både med patienten, närstående och inom vårdlaget. Några sjuksköterskor beskrev att 
det var viktigt att alla hade samma mål med vården för att undvika att det blev missförstånd. 
Någon beskrev att det kunde bli som berg– och dalbana för en patient och närstående när olika 
information gavs. De beskrev vikten av att inte utelämna information och att hålla sig till 
sanningen från början och inte försöka linda in olika besked i halvsanningar. Även vikten av 
att vara lyhörd, att uppfatta det som inte sägs som en del av kärnan i omvårdnaden. 
 
En del sjuksköterskor beskrev att en del av kärnan i omvårdnaden kring en patient i palliativt 
skede handlade om de närstående. De utgör en stor del av omvårdnaden. Därför är det viktigt 
att ta hand om dem och vara ett stöd och göra de delaktiga i vården och besluten kring 
patienten om patienten så önskar.  

Hinder för omvårdnadsarbetet av en patient i palliativt skede 

Tid  
 
Sjuksköterskor ansåg att tiden var det största hindret för att hinna med en patient i palliativt 
skede på en akutvårdsavdelning. Sjuksköterskorna uppgav att de prioriterade och la upp en 
plan för hur deras arbetsdag skulle se ut. Sjuksköterskorna tyckte att de kastades mellan akut 
sjuka patienter och patienter i palliativt skede. De akut sjuka patienterna prioriterades av de 
allra flesta sjuksköterskorna, framför patienterna i palliativt skede på grund av tidsbristen. Den 
uppgjorda planen raserades många gånger under ett arbetspass. Det var allt från praktisk 
omvårdnad till att bara finnas där för patienten som de kände att de inte hann med. En del 
beskrev ändå att patienter i palliativt skede prioriterades högre än de akut sjuka patienterna. 
Enligt sjuksköterskorna var det på grund av att dessa patienter inte hade så mycket tid kvar att 
leva, att det var så pass viktigt att deras sista tid blev bra.  
 
Hos patienterna i palliativt skede prioriterades symtom som smärta och illamående lika högt 
som hos de akut sjuka patienterna. Dessa punktinsatser gjordes men det som sjuksköterskorna 
inte hann med var att hinna lägga upp en plan tillsammans med teamet. Ambitionen fanns hos 
sjuksköterskorna men prioriterades ofta bort. 
 
En uppfattning var att sjuksköterskorna kände sig stressade vid ronden och tyckte att tiden inte 
räckte till. Det som var stressande var rondens uppbyggnad då läkarna måste gå iväg till 
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operation. De beskrev att de inte hann med att ta upp alla patienter på ronden med läkaren, 
utan vissa patienter istället fick vänta till eftermiddagsronden.  
 
”tiden är en ganska stor faktor måste jag säga… att hinna med dom här guldkornen för dem i 
den praktiska omvårdnaden och sen även ha tiden för att hur dom mår om det är nåt dom vill 
ha hjälp med. Det tycker jag försvårar, sen är det ju rondens uppbyggnad att läkarna springer 
iväg till operation rätt vad det är, man känner sig lite halvstressad bara man kommer in dit och 
sätter sig och undrar hur många patienter jag ska hinna ronda” 
 

Kompetens 
 
Sjuksköterskor uppfattade kompetens som en faktor som påverkade omvårdnaden av en 
patient palliativ skede. Det förekom varierande uppfattningar angående om kompetensen var 
tillräcklig eller inte. Omvårdnadsmässigt tyckte en del av sjuksköterskorna att de hade 
tillräckligt med kompetens för att ta hand om patienter i palliativt skede på bästa sätt. En annan 
uppfattning var att kompetensen att ta hand om de patienterna i palliativt skede saknades 
eftersom sjuksköterskan valt att arbeta med akut sjuka patienter. De brister som beskrevs var 
framförallt dålig kunskap om de mediciner som kan användas och i vilka doser. Kunskapen 
angående läkemedel uppfattades bristande både hos sjuksköterskor och läkare.  
 
”vi har ju inte tiden och inte rätt kompetens heller eftersom vi har valt att jobba på en akut 
kirurg avdelning… man kan ju inte allting om palliativ vård” 
 

Kommunikation/Information  
 
En uppfattning var att en bristande eller fördröjd information till patienten och deras 
närstående var ett hinder för att kunna ge god omvårdnad. Det förekom att samtal skjuts på 
framtiden när patienten ska informeras om diagnos och vilken vård som fanns att erbjuda. En 
del av sjuksköterskorna var av uppfattningen att det fanns en rädsla hos läkarna inför att 
behöva ta svåra samtal. En uppfattning var att samtal skjuts framåt på grund av tidsbristen. 
Detta handlade framför allt om när vården ändrade inriktning och samtalet bör handla om 
brytpunkt enligt sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna hade uppfattningen om att det förekom 
samtal men väldigt sällan att det handlade om brytpunktssamtal. Sjuksköterskorna ansåg att 
det var ofta som patient och närstående inte tagit till sig vad läkaren hade sagt. 
Sjuksköterskorna tyckte att det var av stor vikt att delta i samtal för att kunna stödja och 
återberätta för patienten och deras närstående vad som hade sagts. Det var svårt att ge rätt 
omvårdnad och behandling när patienten och närstående inte hade tagit till sig eller förstått hur 
sjukdomen utvecklades eller varför ibland behandling gavs och ibland inte. Ett fåtal 
sjuksköterskor beskrev att de hade varit närvarande vid ett brytpunktssamtal.   
 
Sjuksköterskan uppfattade även att icke verbal kommunikation påverkade omvårdnaden. De 
menade att kroppsspråket tydligt visade om tid för patienten fanns eller inte. Att stå kvar vid 
dörren istället för att gå in och sätta sig bredvid patienten hade stor betydelse för hur bra mötet 
med patienten blev.  
 
”Att gå in till en palliativ patient och vara stressad, det är ju helt värdelöst, för dom märker ju 
det direkt, därför kanske man ibland drar sig för att gå in också då jag vet att jag har 
jättemycket att görat” 
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Bristande planering och dokumentation 
 
Sjuksköterskorna beskrev att det saknades planering och tydliga mål för patienter i palliativt 
skede och att det ofta blev missförstånd då olika beslut togs dag för dag. Sjuksköterskorna 
menade att de gjorde omvårdnadsplaner för patienten och dokumenterade dessa. De 
dokumenterade även mycket av det som togs upp på ronderna, då det saknades 
journalanteckningar från läkaren. Sjuksköterskorna fick revidera sin omvårdnadsplan väldigt 
ofta då de hade rond med olika läkare som tyckte på olika sätt. Sjuksköterskan uppfattade att 
det var läkaranteckningen som vägde tyngst och bör visa vårdens riktning och mål. Flera 
sjuksköterskor hade erfarenhet av att det saknades daganteckningar från veckan och ingen 
vidare planering fanns att tillgå inför helg och jourtid. De tyckte inte att läkarna tog sitt ansvar 
för vården när de inte gjorde upp någon plan och dokumenterade hur vården skulle se ut för en 
patient i palliativt skede.  
 
”jag tycker att de gömmer sig genom att inte dokumentera, då slipper de ta ställning då kan de 
nämna något på en rond så gäller det egentligen till eftermiddagsronden… jaa jag vet inte 
varför de inte skriver… dom gör det ju så svårt för sig själva och sina kollegor när dom inte 
dokumenterar” 
 

Resurser 
 
En faktor som sjuksköterskorna beskrev som påverkade kvalitén på omvårdnaden var vilka 
resurser de hade att tillgå. En uppfattning som framkom som påverkade omvårdnadsarbetet var 
personaltätheten på avdelningen. Någon sjuksköterska beskrev att det kunde vara rörigt om det 
var för många ansvariga runt patienten. Andra uppfattningar som framkom var att det i stället 
saknades extra personal på avdelningen som kunde avlasta den ansvariga sjuksköterskan så att 
hon fick extra kvalitetstid med en patient i palliativt skede.  
 
”Mer tid, mer folk här när man har dåliga patienter att man tänker på att man behöver mer 
hjälp då” 
 
En annan uppfattning angående resurser var att palliativt kompetenscentrum var en tillgång på 
avdelningen. Sjuksköterskorna uppfattade att de hade börjat tänka annorlunda kring 
patienterna i palliativt skede. En annan uppfattning angående resursen från palliativt 
kompetenscentrum var att det i stället blivit ett merarbete med exempelvis symtomformulär 
som ska fyllas i. Det upplevdes positivt med deras närvaro men ansågs att ytterligare arbete 
lades på ansvarig sjuksköterska.  
 
En del sjuksköterskor beskrev att de tyckte resurser lades på fel saker hos patienter i palliativt 
skede. Sjuksköterskorna menade att läkarna var fokuserade på att göra många undersökningar 
och provtagningar. En uppfattning var att detta kan bero på en rädsla hos läkarna, att de istället 
var fokuserade på att operera, behandla och bota. 
 
”jag tycker ibland det kan kännas att kirurger är så rädda att låta patienten få dö kan jag 
känna… alltså man kör ända in i kaklet. Vi vet att vi kan inte rädda den här patienten liksom 
vi kan bara göra det bättre, lindra symtom och sånt ,men ändå håller dom på med ta prover 
och så… sticka dom i onödan och så” 
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Samarbete 
 
Sjuksköterskorna uppfattade att samarbetet kring patienterna i palliativt skede varierade. Några 
sjuksköterskor uppfattade att samarbetet fungerade med de flesta professionerna medan en del 
uppfattade samarbetet som bristfälligt. Däremot var flera sjuksköterskor av den uppfattningen 
att samarbetet med kuratorn var bristfällig. De beskrev att de andra professionerna fanns mer 
naturligt runt patienten i det palliativa skedet. Kuratorn fick sjuksköterskorna söka upprepade 
gånger för att få till en kontakt till de patienter som behövde stöd. 

Sjuksköterskans möte med en patient i palliativt skede 

Sjuksköterskans roll 
 
Sjuksköterskorna uppfattade att de var samordnare kring alla insatser i det palliativa skedet. 
Det kunde vara både inne på avdelningen och utåt med till exempel kontakt med LAH, 
primärvården och onkologiska kliniken. De beskrev också att deras roll som sjuksköterska 
varierade beroende på i vilken fas patienten befann sig i. En uppfattning var att i en tidig fas av 
sjukdomen kunde det vara mer praktiska insatser, som exempelvis vart patienterna skulle 
vända sig och att det fanns en planering vid utskrivningen. I en senare fas av sjukdomen var 
sjuksköterskans roll mer att se och identifiera problem och behov.  
 
En annan uppfattning var att det fanns många olika roller att vara ansvarig för som 
omvårdnaden, det medicinska ansvaret och det psykosociala ansvaret. Samtidigt som 
sjuksköterskan ville vara en medmänniska för patienten och närstående. Sjuksköterskan 
beskrev att rollerna varierade beroende på hur de övriga professionerna tog ansvar för sin del 
av vården kring en patient i palliativt skede. 
 
”Jag tycker vi har flera roller både den omvårdnadsmässiga delen och sen är vi mycket läkare 
och kurator och vi är mitt i allt en medmänniska också” 
 

Symtomlindring 
 
Sjuksköterskorna beskrev symtomlindring som deras huvuduppgift vid omvårdnaden av en 
patient i palliativt skede. Det visade sig att det framförallt var de fysiska symtomen som det 
lades störst vikt på. Vissa sjuksköterskor uppfattade att det var viktigt att patienten inte hade 
ont, var illamående eller hade andnöd. Det var inte så att sjuksköterskorna inte tyckte att 
psykiska eller existentiella symtom var lika viktiga men att de inte hade verktyg för att kunna 
hjälpa patienterna lika bra med de symtomen. De beskrev att fokus låg på medicinsk 
behandling på en kirurgisk akutvårdsavdelning och att det lätt även överfördes till patienter 
som vårdas i palliativt skede. Sjuksköterskorna var medvetna om att det behövdes mer än 
mediciner för att kunna behandla vissa symtom. 
 
”att man inte bara försöker leta efter symtom som man kan lindra med mediciner, för vi är ju 
så inriktade på mediciner.  Allting kan vi ge ett piller eller en spruta emot men det är ju inte 
riktigt så. Det finns så mycket inom palliativ vård som inte handlar om läkemedel, men sånt 
kan ju vi inte så bra här” 
 
Det fanns beskrivningar av att sjuksköterskor uppfattade att patienten hade ont då patienten 
påtalade smärta gång på gång. Det gavs läkemedel upprepade gånger utan resultat. De menade 
att patienten inte alla gånger själv kände om det var fysisk eller existentiell smärta och att det 
istället var ångest patienten hade. 
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Sjuksköterskorna beskrev hur det saknades planering för hur vissa symtom kunde behandlas. 
De uppfattade att det saknades läkemedelsordinationer och att det inte fanns några särskilda 
palliativa mallar på kliniken att gå efter. Någon sjuksköterska påpekade att även om det fanns 
palliativa mallar för läkemedel så skulle hon ändå känna en osäkerhet och rädsla att själv 
bedöma när olika läkemedel ska ges. Den enskilda sjuksköterskans bedömning av patientens 
symtom låg till grund för vilket läkemedel som skulle ges. Vissa sjusköterskor beskrev istället 
hur det skulle underlätta för dem att slippa söka på jourläkare hela tiden när ordinationer 
saknades.  
 

Känslor 
 
Mötet med en palliativ patient framkallade både positiva och negativa känslor hos 
sjuksköterskorna. De positiva känslorna var kopplade till att de fick en relation med patienter 
som de vårdade länge. Det kunde både vara lång vårdtid liksom att patienterna vårdades 
upprepade gånger på avdelningarna. Sjuksköterskan fick en djupare relation både med patient 
och närstående vilket uppfattades både påfrestande och glädjande för sjuksköterskan. 
Påfrestande genom att sjuksköterskan blev känslomässigt engagerad och kände en sorg, 
samtidigt som det fanns en glädje att få göra något gott för en patient i palliativt skede. 
Sjuksköterskan beskrev att positiv feedback från patienter och närstående gjorde att de kände 
att de hade gjort ett bra arbete. Det som verkade beröra mest var när patienter som hade en 
önskan att få dö hemma, inte kunde få sin önskan uppfylld av olika anledningar. Det kunde 
exempelvis vara att LAH inte kunde ansluta patienten i tid, vilket innebar att patienten blev 
kvar på avdelningen istället. Sjuksköterskorna uppfattade att först ansluts inte patienterna för 
att de var för pigga, de skrevs då istället in i avdelningens direktbok. Nästa gång de kom in var 
de istället för dåliga för att hinna anslutas eller att det var mycket som måste ordnas så de inte 
hann hem utan istället avled på avdelningen.  
 
En uppfattning angående känslor som uppstod i mötet med en palliativ patient var frustration. 
Det handlade om att sjuksköterskan kände att hon inte räckte till för patienten. En annan 
uppfattning om frustration var att alla i teamet runt patienten inte gjorde det de var ålagda att 
göra. De tog inte ansvar för sin egen yrkesroll vilket ledde till att sjuksköterskorna fick 
ytterligare arbetsuppgifter att göra.  
 
”frustration och en känsla av otillräcklighet… ehh när man inte har tiden 
 
Många sjuksköterskor beskrev det särskilt känslomässigt påfrestande när de vårdade yngre 
patienter i palliative skede. De tog då oftare med sig känslorna hem när arbetsdagen var slut. 
En annan beskrivning var att det var psykiskt påfrestande att möta patienter som själva inte 
hade accepterat sin sjukdom, eller när patient och närstående inte hade förstått hur sjuk 
patienten verkligen var. 
 

Skapa trygghet 
 
En kirurgisk akutvårdsavdelning uppfattades inte som en trygg miljö att vårda patienter i 
palliativt skede. De uppfattningar som framkom handlade om svårigheter att anpassa efter de 
palliativa patienternas behov. Miljön uppfattades som alldeles för jäktig och stressig. 
Sjuksköterskorna ansåg att de palliativa patienterna behövde ha en lugn och fridfull miljö, 
vilket de inte fick. Sjuksköterskorna försökte ändå att ordna avskildhet och lugn och ro så gott 
det gick. Genom att uppfylla patienternas och närståendes önskemål, som till exempel att 
anhöriga fick stanna kvar över natten, skapades trygghet för patienterna.   
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”Jag skulle vilja ge patienten lite lagom lugn och ro... Det är ett himla spring och det är 
mycket personal och det är transporter hit och dit och det är hög ljudnivå och sånt. De 
behöver ibland vila, bara få vara och ha möjlighet för anhöriga att komma” 
 
Sjuksköterskorna uppfattade avdelningarnas direktbok som positivt för patienten. De ansåg att 
det var en trygghet att patienterna kunde vända sig direkt till avdelningarna när behov fanns 
där personalen kände till deras bakgrund. Någon sjuksköterska beskrev att denna trygghet 
ibland kunde utnyttjas av en del patienter där det inte fanns några medicinska skäl att komma 
in till avdelningarna. Medan andra uppfattningar var att även oro, ångest och personlig 
omvårdnad var skäl nog för att kunna vända sig direkt till avdelningen.  
 
Sjuksköterskan beskrev att patienterna upplevde trygghet när personalen runt omkring var 
densamma, att försöka bibehålla kontinuiteten uppfattades skapa trygghet för en patient i 
palliativt skede. Sjuksköterskorna tyckte att det ska finnas en patientansvarig sjuksköterska 
och läkare som bör hålla i planeringen kring patienten, att samma personer tog de viktiga 
samtalen med patient och närstående för att undvika missförstånd. Planeringen måste 
dokumenteras ordentligt av både sjuksköterskan och läkaren för att alla som arbetar med 
patienten ska ha samma mål med vården. 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor uppfattar den palliativa vården på 
kirurgisk akutvårdsavdelning. Därför valdes fenonemografisk ansats då fenomenografin 
handlar om att identifiera uppfattningar och beskriva variationer av uppfattningar av ett 
specifikt fenomen (Marton, 1981). För att få en ökad variation av uppfattningar intervjuades 
sjuksköterskor med olika lång erfarenhet av att vårda patienter i palliativt skede på kirurgisk 
akutvårdsavdelning. De hade även olika lång erfarenhet av att arbeta som sjuksköterskor. 
Sjuksköterskorna var i olika åldrar och urvalet skedde från två avdelningar. Detta strategiska 
urval stärker studiens trovärdighet. Graneheim och Lundman (2004) menar att studiens 
trovärdighet ökar om urvalet kommer från olika arbetsplatser, deltagarna hade olika antal års 
erfarenhet och en varierande ålder. För att fångar många uppfattningar intervjuades 15 
sjuksköterskor. 
 
Processen kring urval, datainsamling och analysarbete är tydligt redovisat för att öka studiens 
överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). Studier skulle kunna göras på andra 
akutvårdsavdelningar för att se om fynden överensstämmer. För att kunna beskriva 
erfarenhetsbaserad uppfattningar av att vårda patienter i palliativt skede på kirurgisk 
akutvårdavdelning valdes fenomenografi. 
  
Att urvalet skedde av vårdenhetscheferna ansågs av författarna positivt därför att deltagandet 
byggde på frivillighet och att sjuksköterskorna inte kände att de var tvungna att ställa upp då 
det fanns en arbetsrelation mellan författarna och studiens deltagare. Enligt de etiska 
riktlinjerna för omvårdnadsforskning i Norden (2003) bygger deltagandet på frivillighet, vilket 
var en trygghet för sjuksköterskorna där de kunde avstå utan att det framkom.  
 
Det har inte upplevts påfrestande att intervjua arbetskollegor utan tvärtom har det varit 
tillfredsställande samtal med djupt innehåll. Under intervjusituationen upplevde några av 
sjuksköterskorna inledningsvis bandinspelningen som besvärlig. Efter en tid in i intervjun så 
slappnade sjuksköterskorna av och kände sig mer bekväma i situationen. Deltagarna upplevdes 
inte stressade då de hade fått tid avsatt för intervjun och det fanns tid för eftertanke vid 
intervjusituationen. Uppfattningarna var utformade så att enskilda individer inte går att 
identifiera utifrån enskilda uttalanden.  
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Intervjuguiden var utformad så att sjuksköterskorna skulle berätta om sina erfarenheter av att 
vårda patienter i palliativt skede. Öppna frågor användes för att inte styra sjuksköterskornas 
uppfattningar. Även följdfrågor användes där svaren behövdes utvecklas mer. En fråga som 
handlade om svårigheter med att vårda patienter i palliativt skede blev överflödig i 
intervjuguiden. Dessa svårigheter hade redan belyst tidigare i intervjun. 
 
Det finns minst två problem som är kopplade till fenomenografiska intervjuer. Det första 
problemet är respondentens motivation att delta i studien. Det andra är att förstå vad 
respondenten försöker förmedla. Det finns behov att tolka på en gång det som respondenten 
säger för att kunna avgöra om ytterligare frågor behöver ställas. Missförstånd i dessa 
situationer kan äventyra kvalitén på intervjuerna (Sjöström & Dahlgren, 2002). Samtliga 
deltagare upplevdes positivt inställda till att delta i studien. Då förförståelsen fanns för 
problemområdet har ett öppet förhållningssätt inför det som framkommit under intervjuerna 
funnits för att inte styra intervjun åt något håll. Intervjuerna gjordes innan den vetenskapliga 
bakgrunden i studien hade skrivits för att inte en ytterligare ökad förförståelsen skulle påverka 
intervjusituationen.  
 
En provintervju gjordes av en författare för att se om intervjuguiden svarade mot syftet. Att 
inte en provintervju gjordes av båda författarna kan vara en svaghet då liten erfarenhet av att 
intervjua fanns. Inledningsvis var det svårt att intervjua men det upplevdes bättre och lättare 
efter hand. Samtliga intervjuer granskades och analyserades av båda författarna och 
uppfattades innehållsrika och svarade mot det uppsatta syftet. Då intervjuerna varade länge 
blev det mycket att transkribera. Materialet var stort och det tog långt tid att analysera. 
Analysen har reviderats flera gånger eftersom vissa underkatergorier kunde ingå i flera 
huvudkategorier.  

Fynddiskussion 
 
Det fanns olika uppfattningar angående kärnan och innebörden av palliativ vård. De flesta 
sjuksköterskor uppfattade begreppet palliativ vård när ingen botande behandling fanns att ge 
utan fokus låg på att lindra symtom. American Academy of Hospice and Palliative Medicine 
(2011) skrev att målet med palliativ vård var att förhindra och lindra lidande för både patienten 
och deras närstående. Oavsett om patienten var i palliativt skede eller var akut sjuk så var en 
av sjuksköterskans huvuduppgifter enligt ICN:s etiska riktlinjer att lindra lidande, att se till att 
patienterna mår så väl som möjligt (Svensk sjuksköterskeförening, 2005). Skillnaden mellan 
en akut sjuk patient och en patient i palliativ skede var att hos den akut sjuka fanns det 
fortfarande en botande behandling att ge tillsammans med lindrande behandling. Hos en 
patient i palliativt skede var den lindrande behandlingen det enda sjuksköterskan hade att 
erbjuda. 
 
Att vara ett stöd för patienterna och deras närstående och att ge ett värdigt avslut uppfattades 
vara en del av kärnan i omvårdnaden kring patient i palliativt skede. Fridh, Forsberg och 
Bergbom (2009) skrev i sin studie att sjuksköterskor strävade efter att göra sitt allra bästa för 
att ge god vård och stöd till patienter i palliativt skede och till deras närstående. De ansåg att 
varje familj och patient är unik. Alifrangis et al., (2011) beskriver att familjen var det 
viktigaste stödet för patienten men även att stöd från andra behövdes som till exempel 
sjuksköterskan. Det var de närstående som kommer att leva vidare med minnet av patienten, 
därför kändes det bra att kunna göra det minnet så fint som möjligt. 
 
De hinder som påverkade omvårdnadsarbetet av en patient i palliativt skede var tid, 
kompetens, kommunikation/information, bristande planering och dokumentation, resurser och 
samarbete. Anmärkningsvärt var att faktorer som påverkade omvårdnadsarbetet negativt 
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framkom i vissa intervjuer innan frågan om vilka svårigheter som förekom. Detta tolkades som 
att det fanns en frustration hos sjuksköterskorna som vårdade patienter i palliativt skede på en 
kirurgisk akutvårdsavdelning. Sjuksköterskorna som tog hand om patienter i palliativt skede 
ansåg att tiden var den vanligast nämnda faktorn som påverkade omvårdnadsarbetet. På grund 
av tidsbristen hade sjuksköterskorna inte riktig kontroll över patienternas symtom och kunde 
inte tillgodose deras behov optimalt. Många studier beskriver att det saknas tid och resurser för 
att kunna ge en omvårdnad av god kvalitet till patienter i palliativt skede som vårdas på akuta 
vårdavdelningar. De menade att tid var en stor förutsättning för att ge individanpassad vård till 
dessa patienter. I likhet med resultatet i vår studie så hade sjuksköterskorna otillräcklig 
kontroll över patienternas symtom då det saknades tid och det var stressigt. Brist på tid och 
resurser vid vård av en patient i palliativt skede på akuta vårdavdelningar beskrevs ge en 
känsla av frustration och otillräcklighet (Mohan, Wilkes, Ogunsiji och Walker, 2005; Parish et 
al. 2006; Mills et al. 1994; Peterson et al. 2010). 
 
I denna studie hade frustrationen sitt ursprung ur känslan av otillräcklighet. Detta kunde leda 
till att sjuksköterskorna istället undvek att gå in till patienterna i palliativt skede när de kände 
att de hade mycket annat att göra. Andra känslor som framkom var att sjuksköterskorna 
uttryckte att det var påfrestande att ta hand om yngre svårt sjuka patienter som de själva kunde 
identifiera sig med. Det verkade finnas ett behov hos sjuksköterskorna att få ventilera sina 
känslor, intervjusituationen upplevdes som ett tillfälle för debrifing.  
 
Sjuksköterskorna upplevde det stressigt på avdelningarna och att de akut sjuka patienterna 
prioriterades. De fysiska symtom som smärta och illamående prioriterades lika hos de akut 
sjuka patienterna och hos patienterna i palliativt skede. Detta kunde bero på att det var en kort 
arbetsinsats för att minska lidandet. Sjuksköterskorna ansåg att deras huvuduppgift var att 
lindra symtom, vilket kändes som en tillfredsställelse av att göra någonting för en patient i 
palliativt skede. Samtidigt kunde där finnas en otillfredsställelse av att inte ha tiden eller 
verktygen för att kunna göra mer för denna patientkategori. Parish et al. (2006) menade att 
detta kan leda till att sjuksköterskan kände stress och oro inför mötet med dessa patienter.  
 
Sjuksköterskorna var av olika uppfattning om kompetensen att vårda patienter i palliativt 
skede var tillräcklig eller inte på kirurgisk akutvårdsavdelning. De ansåg att kompetensen var 
bristfällig i det medicinska omhändertagandet, men omvårdnadsmässigt var kompetensen 
tillräcklig. Därför var det av betydelse att det fanns fortbildning för all personal som arbetade 
med patienter i palliativt skede. Det faktum att palliativt kompetenscentrum regelbundet 
besöker avdelningarna var positivt för att stärka kompetensen i de palliativa frågorna. Ur ett 
sjuksköterskperspektiv var det positivt på så sätt att det ökade medvetenheten kring 
helhetsvården av en patient i ett palliativt skede. För patienten var detta positivt för att 
palliativt kompetenscentrum lyfte alla de aspekter krig vården av en patient i palliativt skede. 
Frågor som sjuksköterskor på en akutvårdsavdelning annars oftast prioriterade bort. 
 
Det var ytterst viktigt att vara tydlig och ärlig mot patienten och deras närstående. Det 
innefattade att ge tydlig och uppriktig information. Det kunde lätt bli missförstånd som ledde 
till misstro och att patient och närstående inte kände sig trygga. Erichsén, Hadd-Danielsson 
och Friedrichsen (2010) visade att ärlighet skapade förutsättningar för en god vård. Det 
skapades då tillit, förtroende, hopp och trygghet.  
 
För att ytterligare öka tryggheten kring patienter i palliativt skede ansåg sjuksköterskorna att 
det var viktigt med kontinuitet och tillgänglighet. Avdelningarnas direktbok var en bra 
möjlighet för patienterna att känna trygghet då de kunde vända sig direkt till avdelningarna. 
Författarna ansåg att direktboken gav patienterna trygghet och närhet till vård vid akut 
försämring. 
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Enligt patientjournallagen (SFS 1985:562) ska uppgifter dokumenteras i journalen som behövs 
för god och säker vård för patienten. Författarna anser att det ska finnas gemensamma mål att 
arbeta mot för att underlätta arbetat inom vårdlaget. Det var viktigt att varje personalkategori 
tar sitt ansvar och dokumenterar enligt lagen för att det ska bli en säker och trygg vård för 
patienten. Sjuksköterskorna var av den uppfattningen att dokumentationen var bristfällig.  
 
Att vårda patienter i palliativt skede på en akutvårdsavdelning ansågs inte vara en bra miljö för 
denna patientkategori. Det fanns inte de resurser som behövdes kring en patient i palliativt 
skede. Sjuksköterskorna uppfattade att resurser läggs på fel saker som till exempel 
undersökningar och provtagningar, istället för extra personal när palliativa patienter vårdas på 
avdelningen. Earle, et al (2003) beskrev att det förekommer undersökningar hos patienter i 
palliativt skede ända fram till döden. Detta kan bero på att dessa patienter vårdas på en 
akutvårdsavdelning där fokus ligger på just provtagningar och utredningar. Flera studier har 
visat att en akutvårdsavdelning inte är en lämplig miljö för att vårda patienter i palliativt skede. 
Arbetsbelastningen på en akutvårdsavdelning ökade när det vårdades patienter i palliativt 
skede (Mohen, et al 2005, Thomson, et al 2006, Mills et al 1994). 
 
Sjuksköterskan såg sig som den som samordnade allting kring patienten i palliativt skede. 
Sjuksköterskorna beskrev att rollerna såg olika ut beroende på hur andra personalkategorier 
sluter upp kring patienten. Författarna tycker att uttrycket ”spindeln i nätet” är väl på sin plats i 
detta sammanhang. Sjuksköterskan försöker väva ihop alla trådar får att få en trygg och säker 
vård för patienten. Fridegren och Lyckander (2009) skriver att tiden är kort och begränsad för 
de palliativa patienterna så det gäller att ordna saker och ting snabbt. Den aspekten att 
patienter i palliativt skede vårdades dag för dag utan någon plan eller mål med vården fanns 
visade på en av svårigheterna. Då patienterna hade en förväntad kort överlevnad gällde det 
istället att med en gång sätta upp tydliga mål. Thomson, et al (2006) skrev att sjuksköterskan 
var beredd att gå långt för att anpassa förutsättningar för patienten och denne närstående. Det 
kan exempelvis vara att ordna avskildhet, lugn, ro och bortse från besökstider och antal 
besökare.  

Konklusion 
Sjuksköterskorna i studien har beskrivit deras erfarenheter att vårda patienter i palliativt skede. 
De kände sig hjälplösa och frustrerande på grund av tidsbrist och den stressfyllda miljön som 
rådde på en kirurgisk akutvårdsavdelning. De har talat om att de har höga ambitioner att göra 
mötet med en patient i palliativt skede och deras närstående så bra som möjligt trots 
tidsbristen. Sjuksköterskorna uttryckte även att det var påfrestande att ta hand om yngre svårt 
sjuka patienter. De försökte ordna lugn och ro för patienter i palliativt skede och bortse från 
besökstider och antal besökare.  
Sjuksköterskorna försökte se patienters alla behov för att kunna väva ihop alla trådar för att få 
en trygg och säker vård för en patient i palliativt skede. 
 
Det skulle vara intressant att se hur närstående till patienter i palliativt skede uppfattar den 
palliativa vården på en akutvårdsavdelning. Detta skulle kunna göras med hjälp av 
fokusgruppintervjuer där närstående blir intervjuade tillsammans i mindre grupper. Även att 
göra en studie och jämföra hur vården av en patient i palliativt skede uppfattas på medicinska 
akutvårdsavdelningar och se om det finns likheter med resultatet i denna studie. 
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