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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Palliativ vård syftar till att öka livskvaliteten för patienten och dess anhöriga 

under den sista tiden i livet. Vid övergången från kurativ till palliativ vård hålls ett 

brytpunktssamtal av ansvarig läkare. Utan detta brytpunktssamtal fortsätter vården att vara 

kurativ. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av brytpunktssamtal 

vid övergång till palliativ vård i livets slutskede samt hur de uppfattade den egna förmågan, 

och de egna upplevelserna av, att vårda patienter i livets slutskede.  

Metod: Studien har genomförts via en kvalitativ intervjustudie som innefattade åtta intervjuer 

som analyserats genom en manifest innehållsanalys.  

Resultat: Från intervjuerna utkristalliserades tre huvudkategorier: att läkare inte tar initiativ 

till brytpunktssamtal, att sjuksköterskor upplever en oförmåga till god palliativ omvårdnad på 

grund av tids- och resursbrist och att de anser sig ha en god kunskap och förmåga om hur 

omvårdnaden av den palliativa patienten bör ske. Det framkom att brytpunktssamtal i de allra 

flesta fall endast är ett samtal mellan ansvarig läkare och patientens anhöriga. Patienten och 

den ansvariga sjuksköterskan är således inte delaktiga i samtalet. Vad som sades och vilka 

som deltog dokumenterades sällan. Detta upplevde många av de tillfrågade sjuksköterskorna 

som ett problem då det var dem som efter samtalen oftast fick bemöta både patientens och 

anhörigas frågor efter dessa samtal. Flera av sjuksköterskorna talade om att de var de, som 

sjuksköterskor, som skulle föra patientens talan vid de tillfällen då patienten själv inte kunde 

närvara eller kommunicera.  

Slutsats: För att optimera den palliativa vården behöver brytpunktssamtalen genomföras 

tidigare och dokumenteras tydligare. Frånvaron av sjuksköterskor på brytpunktssamtalen 

leder till svårigheter både i bemötandet av anhörigas frågor och till ge korrekt information om 

brytpunktssamtalets innehåll och innebörd. 

Nyckelord: Palliativ vård, brytpunktssamtal, omvårdnad, kommunikation, anhöriga 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
   

ABSTRACT  

Background: The aim of palliative care is to increase the quality of life for the patient and his 

or hers relatives during the remaining time. To change the care from curing to palliative the 

doctor need to have a palliative care planning meeting. Without this care planning meeting the 

care continues to be curative. 

Aim: The aim of this study was to explore nurses’ experiences in palliative care planning and 

their nursing, knowledge and abilities in end- of- life care.  

Method: The study was performed with qualitative interviews containing eight interviews. 

The interviews were analysed by a manifest content analysis.   

Result:  The interviews´ context is based on three main categories: that doctors seldom take 

initiative to discuss palliative care planning, that nurses feel an inability to perform good 

palliative care, and that the nurses think they have a good knowledge about how to perform 

palliative care. The study shows that palliative care planning in most cases is a dialogue 

between the doctor and the patients’ relatives. The nurse in charge and the patient is not 

always involved in the palliative care planning. The dialogue was hardly ever documented 

which made it complicated for the nurses to know what it contained and who participated in 

the dialogue. Often the patients and relatives had questions after the palliative care planning 

which was hard for the nurses to answer. Limited time and recourses made it difficult for the 

nurses to give the palliative care they wanted. The nurses also said that they were the ones 

who represented the patient when he/she could not participate or communicate in the 

palliative care planning.  

Conclusion: To optimize the palliative care the palliative care planning needs to be more 

accurate and better documented. The lack of nurse participation in the palliative care planning 

made it difficult to meet patients and relatives questions and to give correct information about 

the meaning and content of the palliative care planning.  

Keywords: End-of-Life Care, patient care planning, nursing, communication, relatives.  

 



    
   

INNEHÅLLSFÖRTECKNING________________________________________________ 

 

BAKGRUND     1 

Syfte och problemformulering    7 

METOD      7 

Urval       7 

Datainsamlingsmetod      8 

Tillvägagångssätt     8 

Forskningsetiska överväganden    9 

Bearbetning och analys     9 

RESULTAT      12 

DISKUSSION     19 

Resultatdiskussion     19 

Metoddiskussion     23 

Etiska resonemang     24 

Klinisk implikation     24 

Framtida forskning     25 

Slutsats      25 

REFERENSLISTA     26 

BILAGA 1      31 

Ordlista med allmänna begrepp     

BILAGA 2      32 

Informationsbrev      

BILAGA 3      33 

Intervjufrågor    

BILAGA 5      34 

Godkännande för genomförande av studie, Avdelning A 

BILAGA 6      35 

Godkännande för genomförande av studie, Avdelning B 

 

 

 



1 
 

BAKGRUND 

För allmänna begrepp, se Bilaga 1. 

 

Palliativ vård 

Palliativ vård definieras enligt WHO som ett förhållningssätt för att öka livskvaliteten för 

patienter och dess anhöriga vid livshotande sjukdom. Detta innebär att sjukvården ska 

fokusera på symtomlindring och kommunikation mellan sjukvårdens olika professioner. 

Dessutom är det viktigt att erbjuda stöd till de närstående. Det är viktigt att vården ska 

betrakta döden som en naturlig och normal process, samtidigt som patienten och dess liv ska 

bekräftas. Den palliativa vården ska således varken försöka fördröja eller förlänga livet utan 

endast lindra den smärta och de symtom som uppstår. Målet för vården ska vara att bibehålla 

värdigheten och stärka livskvaliteten för patienten (Svenska palliativregistret, 2012).  

 

Palliativ vård delas in i två faser, den tidiga och den sena fasen. Den tidiga fasen är den första 

fas som en palliativ patient når. Vården syftar här till att finna en lämplig livsförlängande 

behandling och att med olika insatser öka patientens livskvalitet. Denna fas brukar vanligtvis 

vara lång och kan exempelvis påbörjas när en patient konstateras ha en obotlig sjukdom. Den 

sena fasen brukar vara kort och syftar till att lindra patientens lidande och med olika medel 

öka patientens och dess närståendes livskvalitet (Socialstyrelsen, 2012). Övergången mellan 

den tidiga och sena fasen är inte alltid konkret. Beslutet tas i regel av ansvarig läkare i samråd 

med patienten och anhöriga efter att pågående behandling bedömts som meningslös eller 

orsakat onödigt lidande. I slutet av den sena fasen går patienten in i en döendefas, det vill säga 

när döden är oundviklig och förväntas ske inom en snar framtid (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Den palliativa vården bygger på fyra hörnstenar; att vården ska vara individanpassad och 

baseras på symtomlindring av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov; att 

sammarbetet och kommunikationen mellan olika professioner, patienten och anhöriga ska 

främjas och att de närstående, både under sjukdomsperioden och efter dödsfallet, ska erbjudas 

stöd och möjlighet att delta i omsorgen och vården av patienten (SOU 2001:6). 

 

Betydelsen av information  

Det är viktigt att patienten får information om sin prognos samt planerad behandling för att 

själv kunna vara delaktig i planeringen av fortsatt behandling och omvårdnad (Clayton, 
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Butow & Tattersall, 2005). Informationen och möjligheterna till att själv påverka vården kan 

minska patientens stress, oro och ökar känslan av värdighet (McClement, Chochinov, Hack, 

Kristjanson & Harlos, 2004).  

 

God och korrekt information om patientens hälsotillstånd och prognos förbereder anhöriga 

inför förlusten och gör det möjligt för dem att vara delaktiga i vården (Wright et al., 2008). 

Anhöriga bör erbjudas att delta i brytpunktsamtalet för de ska få information om på vilka 

grunder beslutet om palliativ vård i livets slutskede tas och att patienten förväntas avlida inom 

överskådlig tid (Clayton, Butow & Tattersall., 2005). De anhöriga får härmed möjligheter att 

ställa frågor och vårdpersonalen kan lättare bemöta deras rädsla (Svenska palliativregistret, 

2012).  

 

Tiden före det att en patient avlider är mycket psykiskt påfrestande för anhöriga. Detta genom 

den så kallade föregripande sorgen eller “awareness time” enligt Gunnarsson (2007). 

Tillståndet innebär att sorgen påbörjas när den anhörige får insikt om att sin anhörige kommer 

att avlida inom en snar framtid, som enligt studien kunde variera från fyra månader till tio 

dagar. Denna sorgeprocess upplevdes som en mycket påfrestande tid där man ville göra allt 

för att den anhörige skulle få en fin sista tid i livet (Salander & Spetz, 2002). Anhöriga kan 

ibland börja sörja dödsfallet redan innan det inträffat, detta kallas enligt Grimby (2000) 

anticipatorisk sorg. För att möjligöra för de anhöriga att förbereda sig inför patientens död är 

det viktigt att de får korrekt och realistisk information om sjukdomstillståndet. Denna 

information fick de anhöriga oftast genom samtal med sjuksköterskor under själva vårdtiden. 

Speciellt den sista tiden innan dödsfallet var det vanligt att de anhöriga blundade för sin 

förståelse för att patienten skulle avlida. Förförståelsen för att patienten skulle avlida hade en 

direkt inverkan på de anhörigas sorgearbete (Bentel, 2011).  

 

De anhörige upplevde enligt Gunnarsson (2007) en osäkerhet kring hur de skulle hantera 

situationen och prata om sina känslor med den döende anhörige. Denna osäkerhet skulle 

enligt studien underlättas genom att både de anhöriga och den döende patienten erhåller extra 

mycket stöd från till exempel vårdpersonal.  

 

Valdimarsdottir, Helgason    rst   dolfsson o    teine k (2003) har i sin studie undersökt 

hur insiktstiden påverkar den anhörige till den döende patientens fortsatta leverne och hälsa 

efter att patienten avlidit. Studien visade att den efterlevande anhörige hade en sänkt 
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livskvalitet i form av sömnstörningar, depression och en pressad ekonomisk situation samt 

löpte en större risk för att drabbas av diabetes. Risken för att drabbas av dessa hälsotillstånd 

ökade om perioden för den föregripande sorgen varit kort, det vill säga mindre än 24 timmar. 

De som haft en längre föregripande sorgeperiod på ca tre till sex månader löpte minst risk för 

att få psykiska och fysiska följd sjukdomar efter inträffat dödsfall. Var den föregripande 

sorgeperioden däremot längre än sex månader drabbades de anhöriga troligtvis av fysisk och 

psykisk utmattning. Således framkom det av studien att den föregripande sorgen varken fick 

bli för lång eller kort.  

 

Andershed och Ternestedt (1998) betonar i sin studie vikten av att den palliativa vården 

bedrivs på ett uppriktigt sätt gentemot de anhöriga och patienten. Detta uppriktiga sätt 

innefattar att vårdpersonal informerar de anhöriga och patienten på ett sätt som är 

förberedande för det slutgiltiga avskedet. 

 

Brytpunktssamtal 

Brytpunktsbedömning ger vårdpersonal tydligt fokus på hur den fortsatt vården bör planeras 

för den aktuella patienten, det vill säga om vården bör vara i lindrande eller i kurativt syfte. 

Denna bedömning utförs av läkare var efter brytpunktssamtal sker med vårdtagaren och dess 

anhöriga (Svenska palliativregistret, 2011). För sjuksköterskor innebär brytpunkten att fokus 

blir att lindra patientens lidande. Antalet brytpunktsamtal i Sverige uppnådde under år 2012 

aldrig Sveriges kommuner och landstings (SKL) målvärde på 70% av alla registrerade 

dödsfall i palliativregistret (Svenska palliativregistret). Dock har antalet registrerade 

brytpunkstamtal ökat och läkare har erhållit utbildning om det. Genomförda brytpunktssamtal 

ska dokumenteras i patientens journal i form av samtalets innehåll och konsekvenser 

(Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2013). En studie av dokumentationen av 

patienternas delaktighet i utformningen av vården visar att det som oftast journalförs är när 

patienter avböjer erbjuden vård (Lindström, Gaston-Johansson & Danielson, 2006).  

 

Ellershaw och Wards (2003) studie visar att brytpunktssamtalet möjliggör att patientens 

religiösa och kulturella behov kan tillgodoses i vården samt innebär att vårdpersonalen lättare 

kan se symtom och tecken på ett försämrat tillstånd och lidande hos patienten. Eftersom den 

palliativa vården i livets slutskede syftar till att lindra patientens lidande blir adekvat 

smärtlindring och ångestdämpande läkemedelsbehandling viktigt. Läkemedel som inte syftar 
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till att minska patients lidande sätts ut och all läkemedelsbehandling sker primärt subkutant. 

 

När ett beslut om palliativ vård fattats har patienten rätt till ett samtal om upplevda besvär. 

Detta samtal kan antingen ske med endast patienten eller i sällskap av anhöriga, dock är det 

mycket viktigt att patienten själv får bestämma över anhörigas deltagande i samtalet 

(Socialstyrelsen, 2012). Enligt en studie (Benkel, 2011) upplever patienterna en ökad 

förståelse och en förbättrad kommunikation med vårdpersonalen av samtal i livets slutskede. 

Patienterna uppskattade samtalet och ville själva bli tillfrågade om anhöriga skulle närvara, 

detta då de inte alltid ville det. Om patienten till exempel är medvetslös eller att den fysiska 

hälsan inte tillåter till ett deltagande i brytpunktssamtalet är det den ansvarige läkaren som får 

besluta om anhöriga bör få ta del av information om patientens fortsatta vård och delta i ett 

eventuellt brytpunktssamtal. Läkaren ska vid detta beslutsfattande alltid utgå från patientens 

behov och önskemål av delgivande av information till anhöriga (Socialstyrelsen, 2012).  

 

Ansvarig sjuksköterska ska delta för att underlätta för kontinuitet i vårdarbetet. Det är viktigt 

att patientens tankar om sjukdomen uppmärksammas under dessa samtal och även hur 

patienten önskar att vården ska se ut vid eventuell försämring (Socialstyrelsen, 2012). 

Werkander Harstäde och Andershed (2004) har i sin studie beskrivit att svårt sjuka patienter 

vill vara delaktiga i sin vård.  

 

Omvårdnad vid palliativ vård 

Omvårdnaden vid livets slutskede ska fokusera på åtgärder som stärker patientens värdighet 

och integritet och det är essentiellt att ingen ska dö ensam (Socialstyrelsen, 2011). Dessutom 

ska omvårdnaden fokusera på patientens psykosociala behov (World Health Organization 

[WHO], 2013). 

 

Den palliativa vården fokuserar på symtomlindring, vätska och näring, trycksårsprevention, 

munvård, elimination och främjandet av en god och lugn vårdmiljö (Tishelman et al., 2005). 

Det är viktigt att det är rent och bekvämt i sängen och att även de anhöriga har en plats att 

vara på (Morita, Tei, Tsunoda, Inoue & Chihara, 2001). 

 

Sjuksköterskan och palliativ vård 

I sitt arbete träffar sjuksköterskor många döende patienter (Boyle & Carter, 1998). I 
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omvårdnaden av dessa vill sjuksköterskor enligt Sherman (2000) prioritera 

omvårdnadsåtgärder som syftar till att stärka patienternas autonomi och integritet. Detta sker 

genom att sjuksköterskorna lyssnar på patienten, ser till att de har det bekvämt och 

förespråkar skiftning från botande medicinsk behandling till en behandling som syftar till att 

lindra. Sjuksköterskor ansåg att de i den palliativa vården ska fungera som ett emotionellt och 

spirituellt stöd för patienten och att de genom sin omvårdnad ska lindra ångest och lidande. 

Dessutom inkluderar sjuksköterskorna även de anhöriga i sin omvårdnad och det anser det 

viktigt att hjälpa och stödja dem i att acceptera döden (Sherman, 2000).   

 

Numer är det enligt Adams, Bailey, Anderson och Docherty (2011) vanligare att 

sjuksköterskor direkt tar upp frågan om palliativ vård med läkare och att de diskuterar det 

både med anhöriga och sinsemellan i professionen. Inom den palliativa vården får 

sjuksköterskor ofta rollen av informatörer som vidarebefordrar information mellan patient, 

anhöriga och läkare. Studien visade att det är sjuksköterskorna som har en helhetsbild av 

situationen och att det är på deras information som läkarna baserar sina ordinationer. 

Sjuksköterskorna är de som, under vårdtiden, i störst utsträckning har kontakt med anhöriga 

och som vid behov initierar kontakt med andra professioner. 

 

Sjuksköterskans ansvar 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning betonar vikten av att värna om patientens autonomi, 

integritet och värdighet i vården. Dessutom ska personalen fortbildas och handledas inom 

palliativ vård för att på ett adekvat sätt kunna vårda och symtomlindra patienter i livets 

slutskede (Socialstyrelsen, 2012). Dock finns betydande brister i kunskaper om palliativ vård 

bland vårdpersonalen i både kommun och landsting. Den obligatoriska undervisningen för 

sjuksköterskestudenter inom området palliativ vård i livets slutskede varierar mellan 3 timmar 

till 5 veckor (Socialstyrelsen, 2006).  

 

Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen, HSL, (SFS 1982:763) ska vården ges med respekt för 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Vården ska också vara god 

och hälsofrämjande, det är därför bland annat viktigt att patientens självbestämmande och 

integritet främjas.  
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Ett av sjuksköterskans fyra huvudansvarsområden är att lindra lidande. För att uppnå detta 

krävs det att sjuksköterskan spelar en central roll i vårdarbetet och upprätthåller ett samarbete 

mellan olika professioner samt patienten och dess anhöriga (ICN:s etiska kod [SSF], 2007). 

Studier (Nordgren & Olsson 2004; Nordgren & Sörensen, 2003) visar att sjuksköterskor 

upplever brister i sammarbetet och att tids- och resursbrister i organisationen medför att de 

inte kan bedriva en god vård i livets slutskede.  

 

Problemformulering 

Brytpunktssamtal uteblir trots att Socialstyrelsen publicerat riktlinjer där man poängterat 

vikten av att vårdpersonal tillsammans med patienten och dess anhöriga diskutera vårdens 

fortsatta förlopp och inriktning (Socialstyrelsen, 2012). Vid avsaknad av brytpunktsamtal 

uppstår problem som är kännbara för vårdpersonalen, men även för anhöriga och främst för 

patienten. Detta i form av stress, ångest och smärta (Wright et al., 2008).  

 

Att bedriva en bra vård som känns etiskt korrekt för sjuksköterskor blir svårt då vårdens mål, 

utan brytpunktsamtal, blir att bota medan sjuksköterskor genom sin erfarenhet ser att 

patienten inom en snar framtid kommer avlida.  

 

Således är det av stor vikt att genomföra studier som undersöker sjuksköterskornas 

upplevelser av brytpunktssamtal och omvårdnaden av döende patienter och dess anhöriga. 

 

Syften 

Syftena är att undersöka sjuksköterskors upplevelse av brytpunktssamtal vid övergång till 

palliativ vård i livets slutskede och om de upplever att det sker i den omfattning som behövs.  

Dessutom ska sjuksköterskornas uppfattning om den egna förmågan och deras upplevelser av 

att vårda patienter i livets slutskede undersökas. 

 

METOD 

Design 

Designen är en deskriptiv kvalitativ studie med semistrukturerad intervju. Deskriptiva 

kvalitativa studier avser inte att undersöka orsaken till de framkomna svaren utan innebär 

endast en summering och analys av dem (Polit & Beck, 2010). Målet är att beskriva 

situationer med utgångspunkt i informanternas upplevelse (Malterud, 2009). 
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Urval 

Strategiskt bekvämlighetsurval där åtta stycken legitimerade sjuksköterskor på två 

avdelningar på ett universitetssjukhus intervjuades. Sjuksköterskorna hade varierande 

arbetslivserfarenhet, mellan fyra månader och sju år. Avdelningscheferna för respektive 

avdelning tillfrågades för godkännande av medverkan i studien.  

 

Inklusionskriterier: Legitimerade sjuksköterskor med vikariat eller fast anställning på två 

avdelningar på ett universitetssjukhus. Sjuksköterskorna ska ha upplevt minst ett 

brytpunktssamtal och/eller deltagit i vård av patienter i palliativt skede. 

Exklusionskriterier: Legitimerade sjuksköterskor som inte deltagit i vård av patienter i 

palliativt skede. 

 

Datainsamlingsmetod 

Bakgrundsinformation om det aktuella ämnet inhämtades innan intervjufrågorna skrevs. Detta 

för att möjliggöra för en utformning av intervjufrågorna som överensstämde med studiens 

syfte. Enligt Kvale (1997) är detta nödvändigt för att erhålla så mycket information som 

möjligt från informanterna. 

 

En semistrukturerad intervju genomfördes med varje informant vid en på förhand bestämd 

tidpunkt. Intervjuerna tog mellan 11 och 17 minuter. De spelades in och transkriberades 

därefter manuellt. 

 

Ett formulär bestående av 14 frågor användes av intervjuledaren som utgångspunkt. De två 

första inledande frågorna behandlade informantens bakgrund det vill säga antal år som 

legitimerad sjuksköterska och antal år på aktuell avdelning. De 12 resterande frågorna 

handlade om sjuksköterskors upplevelser och erfarenhet av palliativ vård och 

brytpunktssamtal både allmänt och konkret på aktuell avdelning. Utöver dessa frågor ställdes 

en varierande mängd följdfrågor med olika innehåll beroende på samtalets karaktär och given 

information, detta för att erhålla ett sådant brett resultat som möjligt. Exempel på följfrågor: 

Hur kände du i den situationen?, Är det vanligt att det sker?. 

 

En provintervju genomfördes med en legitimerad sjuksköterska på avdelning A som 

uppfyllde inklusionskriterierna. Under denna intervju upptäcktes inga betydande brister 

varefter författarna valde att inkludera denna i resultatet. 
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Intervjufrågorna redovisas i bilaga 3. 

                                                                                             

Tillvägagångssätt 

Kontakt med ansvarig avdelningschef på avdelning A, initierades via mail där projektplanen 

bifogades och syftet med studien presenterades. Avdelningschefen på avdelning B kontaktas 

personligen och informerades då om studiens syfte. Båda avdelningscheferna erhöll 

information om behov av informanter, inklutions- och exklusionskriterierna och att de gärna 

skulle skilja sig åt gällande arbetslivserfarenhet och bakgrund. Avdelningschefen på 

avdelning A valde själv ut tre lämpliga kandidater medan avdelningschefen på avdelning B 

önskade att författarna själva skulle välja informanterna. 

 

Informanterna på avdelning A kontaktades via telefon till avdelningen varvid tidpunkt och 

plats för intervjun bestämdes. De sjuksköterskor som deltog från avdelning B kontaktades via 

mejl, och samtliga tillfrågade sjuksköterskor valde att delta i studien. En sjuksköterska var 

sjuk vid intervjutillfället, vilket innebar att intervjutiden fick bokas om. 

 

Samtliga intervjuer skedde på respektive avdelning, i enskilda rum, och de varade mellan 11 

och 17 minuter. Innan intervjun fick informanterna tid för att läsa igenom informationsbrevet. 

Informationsbrevet redovisas i Bilaga 2. Författarna turades om att vara intervjuledare, men 

båda var närvarande vid alla intervjuer. Den passiva intervjuaren bidrog till intervjun genom 

att, vid behov, bidra med lämpliga följdfrågor. Inspelning av intervjuerna skedde på två 

medieenheter varefter de transkriberades på dator. 

 

För tillstånd att genomföra studien inom ramen för kvalitetsutvecklingsarbetet på respektive 

avdelning överlämnade respektive avdelningschef aktuell blankett till de berörda 

klinikcheferna. Påskrivna blanketter inhämtades sedan av författarna vid lämplig tidpunkt. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Samtliga informanter fick innan studiens start muntlig- och skriftlig information om studiens 

syfte, metod och vilka forskningshuvudmännen var. Informanterna bestod av legitimerade 

sjuksköterskor och informerat samtycke krävdes för deltagande i studien. De frågor som 

ställdes bör inte anses som kränkande och informanterna hade möjlighet att, utan förklaring, 

välja att avböja från att svara på vissa frågor samt att avbryta den pågående intervjun (Kvale, 
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1997). Allt insamlat material hanterades konfidentiellt och ingen enskild person ska kunna 

identifieras i uppsatsen. Den information som gavs är baserades på lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor. Prövning av etisk nämnd behövde inte ske då föreliggande 

arbete sker på högskoleutbildning på grundnivå (SFS 2003:460). 

 

Bearbetning och analys (dataanalys) 

Insamlad data transkriberades manuellt varefter en jämförelse genomfördes för att upptäcka 

eventuella transkriberingsfel. Under transkriberingen anonymiseras personlig data, således 

ersattes eventuella personnamn med allmängiltiga uttryck. 

 

Analysen utgick från en manifest innehållsanalys. Det innebär att materialet analyserades 

utifrån det faktiska innehållet medan tolkning av eventuella underliggande meningar inte 

förekommer (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Intervjuerna lästes igenom flera gånger och de upplevelser som ansågs betydelsefulla 

markerades i den löpande texten. Ur den markerade texten skildes meningsenheter ut som 

sedan kondenserades. Meningsenheterna jämfördes och delades in i elva underkategorier och 

tre huvudkategorier. Innehållet i meningsenheterna jämfördes för förhindra upprepningar 

under de olika huvudkategorierna. Denna bearbetning ger enligt Graneheim och Lundman 

(2004) en högre tillförlitlighet.   

 

Exempel på analysarbetet presenteras i tabell 1a och 1b. 
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Tabell 1a. Exempel på resultatbearbetning.  

Meningsenhet Kondensering Underkategori Kategori 

”Jag tror att det är 

svårt att ta det där 

beslutet. Jag tror att 

många tycker att det 

är jättejobbigt det är 

ju kanske lättare för 

mig som 

sjuksköterska och 

undersköterska att 

just komma och säga 

att det här fungerar 

inte men just för 

läkaren att ta det här 

beslutet att nu gör vi 

inget mer jag tror att 

det är kan vara 

jättetung. […] Jag 

tror att det är svårt 

för vissa att ta, 

framförallt för nya 

läkare, underläkare 

som inte har jobbat 

så länge och som helt 

plötsligt ska stå där 

och ta det beslutet att 

nu gör vi inget mer.” 

Beslutet om att sätta 

ut livsuppehållande 

behandling måste 

vara väldigt tungt för 

läkare. Speciellt för 

yngre läkare och 

underläkare. Det är 

nog lättare för 

sjukskötersko och 

undersköterkor som 

ju inte behöver ta det 

aktiva beslutet. 

Svårt för läkare att 

besluta om brytpunkt 

Initiativ till 

brytpunkssamtal tas 

inte av läkare 

”Vi  ar inte den tiden 

som man vill den 

tiden som man vill 

lägga ner och just att 

står man där och 

anhöriga behöver ju 

oftast prata och även 

om de har haft det 

här 

brytpunktssamtalet så 

pratar man ju om det 

väldigt mycket  […]. 

Det blir lite den här 

att aa jo nej men och 

sen så får man liksom 

man lär nästa backa 

ut lite ur rummet för 

att man har andra 

saker att göra och det 

känns ju inte bra.” 

Man har inte den tid 

som behövs för att 

prata med anhöriga 

och svara på deras 

frågor efter 

brytpunktssamtalet. 

Det är en jobbig 

känsla. 

Anhörigstöd kräver 

mycket tid 

Oförmåga till god 

palliativ vård 
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Tabell 1b. Fortsättning, Exempel på resultatbearbetning. 

 

 

 

 

 

Meningsenhet Kondensering Underkategori Kategori 

”Jag anser att min 

kunskap och förmåga 

har förbättrats 

senaste åren […] för 

vi har en sköterka här 

på avdelningen 

som[…] undervisat 

oss i det. Och tagit 

fram riktlinjer[… ]då 

tycker jag att jag har 

blivit bättre på det 

medi inska […]veta 

vad man kan ge, eh, 

för vid behovs 

medicinering och så. 

Och sen har väl 

erfarenhete också 

gjort att man känner 

sig mer säker och det 

att man kan det 

medicinska bättre gör 

att det blir lättare 

också att bemötandet 

av anhöriga och 

patienter, man kan 

förklara varför 

patienten inte har 

något dropp, till 

exempel […] men 

känslomässiga […] 

förmågan hör ju, hör 

ju ihop med hur 

mycket tid man har 

och det är ju helt 

vansinnigt för lite.” 

Förmågan och 

kunskapen om att 

vårda palliativt har 

förbättrats under åren 

dels på grund av 

intern utbildning och 

tydliga riktlinjer och 

dels på grund av 

erfarenhet. Den 

ökade kunskapen om 

den medicinska 

behandlingen och 

patofysiologin gör att 

det är lättare att 

bemöta anhöriga. 

Känslomässigt 

upplevs dock 

förmågan som 

bristfällig på grund 

av den stora 

tidsbristen. 

Intern utbildning, 

riktlinjer och 

erfarenhet 

God kunskap 
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RESULTAT 

Analysen av intervjuerna resulterade i bildandet av elva underkategorier uppdelade på tre 

kategorier. Samtliga underkategorier och kategorier redovisas i tabell 2. Texten i resultatet har 

byggts upp enligt de framkomna kategorierna och underkategorierna.  

 

Vid intervjuerna och vid bearbetningen av dessa framkom att ingen av de intervjuade 

sjuksköterskorna hade deltagit vid ett brytpunktssamtal. Detta medför att den del av syftet 

som ämnade undersöka sjuksköterskornas upplevelse av brytpunktssamtalet inte kan besvaras 

i resultatet. 

 

De citat som förekommer i resultattexten har i vissa fall skrivits om något för att bli mer 

grammatiskt korrekta. Efter varje citat redovisas den siffra som överensstämmer den intervju 

citatet härstammar från. I vissa citat har ovidkommande information tagits bort, detta 

betecknas med [...]. 

 

Tabell 2. Kategorischema 

Underkategori Kategori 

Utan anhöriga sker sällan brytpunktssamtal 

 

Initiativ till brytpunkssamtal tas inte av läkare 

Sjuksköterskan tar initiativ till diskussion om 

brytpunktssamtal 

 

Läkare lyssnar på sjuksköterskan 

 

Svårt för läkare att besluta om brytpunkt 

 

Meningslös behandling 

 

Oförmåga till god palliativ vård 

Patientens lidande ökar utan beslut om 

palliativ vård 

För lite tid för medverkan vid 

brytpunktssamtal 

Anhörigstöd kräver mycket tid 

 

Avdelningen har inte tillräckligt med resurser 

 

Brytpunktssamtal möjliggör symtomlindring 

 

God kunskap 

Intern utbildning, riktlinjer och erfarenhet 
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Initiativ till brytpunktssamtal tas inte av läkare 

Utan anhöriga sker sällan brytpunktssamtal 

Flera av sjuksköterskorna berättade att patienter som inte har delaktiga anhöriga inte alltid får 

ett brytpunktssamtal. Detta på grund av att patienten till exempel kan vara så pass 

medvetandesänkt att det inte går att ha samtalet på ett adekvat sätt. I vissa fall upplevde 

sjuksköterskorna att läkarna drog ut på beslutet om palliativ vård i livets slutskede. Istället 

påbörjade de nya behandlingar eller beslutade om att pågående behandling skulle fortskrida. 

En sjuksköterska beskrev ett tillfälle då det var anhöriga som satte stopp för pågående 

behandling, som de ansåg orsakade lidande för patienten, och därmed medverkade till att ett 

brytpunktssamtal genomfördes.  

 

Dessutom uppfattade en av sjuksköterskorna att det inte genomfördes brytpunktssamtal med 

patienten om denne inte hade några anhöriga.  

 

”Vi har ju det som rutin att vi alltid ska ha ett brytpunktssamtal. Om det inte 

finns några anhöriga involverade så tror jag inte att det utförs i samma 

utsträckning. Utan om det inte är några anhöriga som är engagerade i 

patienten så vet jag faktiskt inte om det är något brytpunktssamtal” 

(Sjuksköterska 4) 

 

Dock hoppades sjuksköterskorna att brytpunktssamtalet hölls både med anhöriga och med 

patienten tillsammans.  

 

Sjuksköterskan tar initiativ till diskussion om brytpunktssamtal 

Sjuksköterskorna upplevde att man på avdelningarna, främst under ronden, förde en 

diskussion om patienternas eventuella behov av palliativ vård. Vissa av sjuksköterskorna 

beskrev det som en diskussion mellan professionerna medan andra ansåg att sjuksköterskan 

tog initiativet medan det sedan var upp till läkaren att ta beslutet.  

 

”Jag tycker att vi har en dialog på ronden kring det, att vi ofta har pratat om 

det under kanske några dygn, och ofta på sjuksköterskans initiativ faktiskt” 

(Sjuksköterska 8)  
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Läkare lyssnar på sjuksköterskan 

Sjuksköterskorna var de, som tillsammans med undersköterskorna, var närmast patienten och 

de ansåg sig fungera som en informationsbrygga mellan patient och läkare om patientens 

önskemål och behov. De upplevde att läkarna lyssnade på deras åsikter om patientens behov 

av palliativ vård. En sjuksköterska beskrev att det var sjuksköterskans uppgift att initiera 

denna diskussion.  

 

”Det kan ju vara så att vi i personalen ibland känner tidigare att vi tror inte att 

det här kommer gå vägen. Just att vi ser patienten och ser försämringen och 

alltså vi märker ju den försämringen tidigare än vad läkarna som inte träffar 

den patienten lika mycket. De tittar på hur proverna ser ut och hur CRP vänder 

neråt eller uppåt. Men jag tycker absolut att läkarna tar till sig det som 

undersköterskan och sjuksköterskan upplever och säger, absolut” 

(Sjuksköterska 8) 

 

Svårt för läkare att besluta om brytpunkt 

Trots att sjuksköterskorna upplevde att beslutet om brytpunktssamtal till palliativ vård i livets 

slutskede oftast drog ut på tiden hade de förståelse för att dessa beslut var svåra att fatta för 

läkarna. 

 

”Inget lätt beslut att ta [...] man ska ju liksom veta att det finns inget mer man 

kan göra. Det ska ju ändå ta ett tag ändå, processen [...] ja, både på gott och 

ont” 

(Sjuksköterska 3) 

 

De upplevde att det speciellt var yngre läkare och underläkare som oftast försökte med många 

olika medicinska behandlingar innan de bestämde sig för brytpunktssamtal. Sjuksköterskorna 

upplevde att den långa tiden var både “på gott o   ont” eftersom beslutet om palliativ vård är 

mycket viktigt och av stor betydelse för patienten och anhöriga.  

 

Problemet med uteblivet beslut om palliativ vård var som störst på kvällar, nätter och helger. 

Sjuksköterskorna upplevde att läkarna på jouren ogärna ville ta dessa beslut och istället 
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avvaktade de till de ordinarie läkarna fanns på plats. De kände det som att det ibland inte var 

någon läkare som själv ville fatta beslutet utan att det sköts över till någon annan.   

 

 

Oförmåga till god palliativ vård 

Meningslös behandling 

Samtliga sjuksköterskor upplevde att samarbetet med undersköterskor på respektive 

avdelning var god och att man förde en dialog när man kände att palliativ vård började bli 

aktuell för patienten. Dessa uppfattningar diskuterades sedan i sin tur med ansvarig läkare. 

Dock var det inte ovanligt att ansvarig läkare sköt upp på beslutet om brytpunktsamtal om 

övergång till palliativ vård. Sjuksköterskorna upplevde då att pågående behandling kändes 

meningslös. 

 

”För oftast så vill man ju att det man gör ska vara meningsfullt för patienten, 

och ibland kanske man inte kan se meningen utan man istället drar ut det”  

(Sjuksköterska 2) 

 

När beslut om palliativ vård i livets slutskede tagits upplevde en sjuksköterska att vården blev 

mer säker eftersom samtliga professioner visste vad fokus var och hur vården skulle ske. 

Sjuksköterskan visste också i och med fattat beslut hur hen skulle bemöta patientens anhöriga 

och upplevde även att de anhöriga fick mer förståelse och insikt i patientens vård och 

omvårdnad. 

 

Patientens lidande ökar utan beslut om palliativ vård 

Sjuksköterskorna upplevde frustration över att de inte fick tillgång till de läkemedel som 

behövdes för att lindra patienternas symtom när beslutet om brytpunkt för övergång till 

palliativ vård sköts upp. En sjuksköterska beskrev att en patientens andningsproblem inte 

kunde behandlas och lindras på ett adekvat sätt som en följd av att insättandet av det palliativa 

läkemedelskittet drogs ut på tiden flera dygn. Under tiden då den botande behandlingen 

fortskred, utan insättandet av de symtomlindrande läkemedlen, upplevde vissa av 

sjuksköterskorna en känsla av att behandlingen de gav endast orsakade mer lidande för 

patienten. 
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”Känna den här frustrationen att varför har man inte på dagen haft det här 

brytpunktssamtalet, varför ska vi på natten stå här som inte känner patienten 

och försöka få fram ett sådant beslut? Det är väldigt frustrerande det kändes 

som att alla var med på vart det var på väg men ändå hade vi inte de här 

palliativa läkemedlen insatta vi hade inte de här läkemedlen att lindra den här 

ångesten med. Man fick söka (jouren) varje gång det var någonting och det var 

ju jättefrustrerande, verkligen” 

(Sjuksköterska 8) 

 

Sjuksköterskorna upplevde att de, under tiden då de själva ansåg att patienten var i livets 

slutskede medan läkarna försökte fortsätta med botande behandling, inte kunde erbjuda 

patienten den vård och omvårdnad som behövdes. 

 

För lite tid för medverkan vid brytpunktssamtal 

Tre av åtta sjuksköterskor hade aldrig deltagit, under sina verksamma år som sjuksköterska, 

vid ett brytpunktssamtal och visste heller inte vad som sades under dessa samtal. De 

resterande sjuksköterskorna som hade deltagit vid brytpunktssamtal var alla överens om att 

deltagandet oftast berodde på när på dygnet samtalen ägde rum. Nattetid var sjuksköterskor 

alltid med men under kvällstid och då brytpunktssamtalet inte skedde i direkt anslutning till 

ronden var deltagandet sämre på grund av tids- och personalbrist. När sjuksköterskan inte 

deltar vid brytpunktssamtal upplevdes det svårt att bemöta anhörigas frågor och oro. 

Sjuksköterskorna beskrev att de i högre utsträckning deltog vid brytpunktssamtal med 

patienten men att det var mycket sällan som de deltog vid samtalen med de anhöriga. 

 

”Och sen så blir det ju oftast jag som sjuksköterska som efter ett 

brytpunktssamtal får frågor som kanske dyker upp när anhöriga inte sitter med 

doktorn. Frågor som man kanske inte alltid kan svar på, men man måste liksom, 

så att man kan lindra ångesten och oron” (Sjuksköterska 5) 

 

En sjuksköterska sade att det i de flesta fall var oklart vilka som egentligen deltog vid 

brytpunktssamtalet eftersom hen inte själv var med i dessa samtal och att ansvarig läkare inte 

dokumenterade något om samtalet i patientens journal.  



17 
 

 

Anhörigstöd kräver mycket tid 

En sjuksköterska upplevde att tids- och resursbrist gjorde att man oftast inte fick tid att 

informera och samtala med anhöriga som var i behov av stöd. Många anhöriga upplevdes 

också ha många frågor, ha svårt att ta till sig informationen som givits under 

brytpunktssamtalet och ibland kräva mer stöd och tid än den aktuella patienten. 

Sjuksköterskan kände i dessa situationer att hen inte kunde ge det stöd som denne önskade. 

 

”Anhöriga behöver ju oftast prata och även om de har haft det här 

brytpunktssamtalet så pratar man ju om det väldigt mycket och det känner man 

ju är jätteviktigt. Men är det någon som är akut sjuk på ett annat rum så känner 

man att man får avbryta tidigare än man skulle vilja och säga att man 

återkommer och sen kan det dröja jättelång tid innan man kan återkomma. Det 

blir lite den här att aa jo nej men och sen så får man liksom man lär nästan 

backa ut lite ur rummet för att man har andra saker att göra och det känns ju 

inte bra” (Sjuksköterska 4) 

 

Avdelningen har inte tillräckligt med resurser 

Sjuksköterskorna ville ägna mer tid åt patienterna när de var i livets slutskede. Dock var detta 

inte förenligt med det arbetstempo och den arbetsbelastning som fanns på avdelningarna. 

Tidsbristen medförde att de anhöriga och patienten inte fick de lugn och den kontakt med 

vårdpersonalen som de behövde. Oförmågan att finnas där för de anhöriga och att besvara 

deras frågor upplevdes som jobbigt av sjuksköterskorna. 

 

”Förmågan hör ju ihop med hur mycket tid man har och det är ju helt 

vansinnigt för lite. […] man har inte tid att ge den vård man vill ge till någon, 

oftast. Och jag tror inte att det är unikt för den här avdelningen om jag hört rätt 

[…] för så är det på sjukhuset och i sjukvården nu” 

(Sjuksköterska 8) 

 

En sjuksköterska beskriver att hon varit med om att en patient avlidit ensam på sitt rum som 

en konsekvens av att hon omöjligt kunde vara där hela tiden då hon tillsammans med en 

undersköterska hade hand om halva avdelningens patienter. 
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Även praktiska problem uppstod vid vårdandet av de palliativa patienterna i livets slutskede. 

De som sjuksköterskorna beskrev som en del av riktlinjerna för vården efter 

brytpunktssamtalet innefattade bland annat att palliativa patienter skulle vårdas på enkelsal. 

Dock hände det tämligen ofta att detta behov inte kunde tillgodoses.   

 

God kunskap 

Brytpunktsamtal möjliggör symtomlindring 

Beslutet om palliativ vård i livets slutskede medförde för sjuksköterskorna ökade möjligheter 

till medicinsk symtomlindring av exempelvis illamående, ångest, smärta och 

andningsproblem genom insättande av vissa läkemedel på generell ordination. Dessutom blev 

det viktigare och enklare för sjuksköterskorna att prioritera mer tid till dessa patienter. En 

sjuksköterska beskrev att beslutet om palliativ vård medförde att läkarna, undersköterskorna, 

patienten, de anhöriga och sjuksköterskorna själva fick ett gemensamt mål och en tydlighet i 

sitt arbete. 

 

”Efter brytpunktssamtal upplever man att patienten och anhöriga, läkare och vi 

vet vad vi gör, på vilket sätt vi ska jobba. Det skapar en annan säkerhet, jag tror 

det blir mindre förvirrande för anhöriga för att personalen är mer helhjärtad 

när man har en sådan säkerhet bakom sig att man vågar prata mer med 

anhöriga” (Sjuksköterska 8) 

 

Intern utbildning, riktlinjer och erfarenhet 

Sjuksköterskorna ansåg att den egna förmågan och kunskapen att vårda palliativa patienter 

hade förbättrats under de senaste åren. Förbättringen hade skett både genom intern utbildning, 

utformningen av tydliga riktlinjer och genom den ökade erfarenheten som kommit av det 

praktiska arbetet. Några av sjuksköterskorna beskrev att de som nyutexaminerade upplevde 

det som jobbigt och skrämmande att vårda döende patienter. Den förbättrade kunskapen om 

den medicinska behandlingen och patofysiologin hos den döende patienten har enligt en 

sjuksköterska bidragit till att hon lättare kan bemöta och besvara de anhörigas frågor. 

 

”Jag anser att min kunskap och förmåga har förbättrats genom åren. [...] Det 

har tagits fram riktlinjer och då tycker jag att jag har blivit bättre på det 
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medicinska [...]  Att veta vad man ska ge för vidbehovsmedicinering [...]Att man 

kan det medicinska bättre gör det lättare att också bemöta anhöriga och 

patienter, man kan förklara varför patienten inte har något dropp till exempel” 

(Sjuksköterska 8) 

 

En sjuksköterska upplevde att det var svårt att bedöma om det var smärta eller ångest 

patienten kände och således uppstod svårigheter i vilket läkemedel som skulle administreras. 

Förmågan att vårda palliativa patienter var också nära kopplad till känslan av lugn hos 

sjuksköterskan inför den rådande situationen. 

Trots att sjuksköterskorna själva upplevde bristande möjligheter till god palliativ vård på 

avdelningarna hade de intrycket att de anhöriga var nöjda. Dessutom ansåg de att den övriga 

personalen var kompetent och duktig. 

DISKUSSION 

 juksköterskorna i föreliggande arbete upplevde att beslutet om brytpunktssamtal ofta drog ut 

på tiden vilket fi k som följd att patienten var i ett sådant ski k att  an eller  on inte kunde 

delta vid samtalet. Istället skedde brytpunktssamtalet mellan läkare o   an öriga. 

 juksköterskorna själva deltog sällan vid brytpunktssamtalen på grund av tidsbrist vilket 

medförde att de saknade information om vilka som deltog o   vad som sades. Efter beslutet 

om övergång till palliativ vård upplevde sjuksköterskorna ökade möjlig eter till god 

omvårdnad o   symtomlindring. Do k ansåg de sig inte  a den tid eller de resurser som 

be övdes för att kunna utöva sitt arbete så som de önskade.  

 

Resultatdiskussion 

I föreliggande studie framkom det att brytpunktssamtal i de allra flesta fall endast är ett samtal 

mellan ansvarig läkare o   patientens an öriga  patienten är således inte delaktig i samtalet. 

Detta är inte förenligt med so ialstyrelsens föreskrifter om att det är patienten som ska stå i 

fokus  o   deltaga  vid brytpunktssamtalen ( o ialstyrelsen  2012).  tt patienten ska få delta 

vid sitt brytpunktssamtal för att få möjlig eten att uttry ka sina önskemål om den fortsatta 

vården styrks genom M Clement  C o  inov  Ha k  Kristjanson o   Harlos (2004) studie 

som funnit att detta ger patienten en känsla av värdig et o   minskar stress o   oro. 

Möjlig eter till att påverka den egna vården o   döden bör anses vara en primär o   självklar 

del i vården o   det bör åligga både sjuksköterskor o   läkare att eftersträva detta. Enligt 
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Werkander Harstäde o    nders ed (2004) vill kritiskt sjuka patienter delta i beslutsfattandet 

under den sista tiden i livet.  lera av sjuksköterskorna i föreliggande studie talade om att de 

var de  som sjuksköterskor  som skulle föra patientens talan i de tillfällen då patienten själv 

inte kunde närvara eller kommuni era.  

 

 om sjuksköterska  ar man ett ansvar att tillgodose patientens rätt o   be ov av adekvat 

information om vård   älsotillstånd o   be andling (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor  

2007). Med dessa föreskrifter ska den palliativa vården i första  and fokusera på patienten. 

Enligt sjuksköterskorna i föreliggande studie  ölls brytpunktssamtalen oftast med an öriga. 

Detta innebär att patienten själv mister sin möjlig et att påverka vilka an öriga som får ta del 

av information om patientens  älsotillstånd.  tudier  ar visat att patienter vill bli tillfrågade 

o   själva få besluta om vilka an öriga som ska ges information (Benkel  2011). 

 

En del sjuksköterskor i föreliggande studie upplevde att de an öriga tog my ket tid då de 

be övde utrymme för att få ställa frågor o   samtala med personalen. Enligt Clayton  Butow 

& Tattersalls studie (2005) är det viktigt för de an öriga att få information om beslutet om 

övergång till palliativ vård o   att de ska få förståelse för varför beslutets tagits. När de 

an öriga inte får stöd o   möjlig eter till kommunikation med vårdpersonal om sin oro o   

svar på sina frågor om den döende försvåras deras sorgepro ess. Detta leder till att de 

an öriga kan drabbas av fysiska o   psykiska komplikationer i form av nedsatt  älsa efter 

dödsfallet (Bentel  2011;Valdimarsdottir et al.  2003). En studie (Wrig t et al.  2008)  ar även 

visat att god information om patientens  älsotillstånd innan dödsfallet inträffar förbereder de 

an öriga inför förlusten o   även erbjuder dem en möjlig et att själva medverka i 

omvårdnaden av patienten. De intervjuade sjuksköterskorna upplevde att de inte  ade den tid 

eller de resurser som be övdes på avdelningen för att kunna erbjuda de an öriga de stöd o   

den omvårdnad som de be övde. Enligt Gunnarsson (2007) påbörjar de an öriga sin 

sorgeperiod redan innan dödsfallet o   detta  ar i en studie ( alander &  petz  2002) visat sig 

vara my ket psykiskt påfrestande för de an öriga. Under denna period är det främst till 

sjuksköterskor som de an öriga vänder sig för information (Bentel  2011) men enligt 

sjuksköterskorna i föreliggande studie  ade de inte tid för mer ingående samtal med de 

an öriga. Detta kan enligt Gunnarsson (2007) leda till att de an öriga känner en ökad 

osäker et inför  ur de ska  antera situationen o    andskas med patienten. De intervjuade 

sjuksköterskorna upplevde en oförmåga till att bedriva en god omvårdnad av de an öriga. 
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Detta fi k som följd att de ansåg att de inte kunde utföra ett bra arbete trots att de upplevde 

sin kunskap om omvårdnad vid palliativ vård som god. Enligt tidigare studier (Nordgren & 

Olsson  2004; Nordgren &  örensen  2003) är det just bristen på tid o   resurser som medför 

att sjuksköterskor inte anser sig kunna bedriva en god omvårdnad i livets slutskede. 

 

 öreliggande studies sjuksköterskor visste varken med vilka brytpunktssamtalen  ölls  vad 

som sades under samtalen o   saknade ordentlig dokumentation i patientens journal där denna 

information framgi k. Bristfällig dokumentation om patientens delaktig et i journalerna är 

något som även tidigare studier  ar visat på (Lindström  Gaston-Jo ansson & Danielson  

2006). Dokumentation av det som framkommer under brytpunktssamtalen är en del av det 

som ska inrapporteras till  venska palliativregistret  o   det är något som den svenska staten 

ger stimulansmedel för ( KL  2013). Bristen på information om brytpunktssamtalet kan 

troligen försämra kontinuiteten i vården  något som det enligt  o ialstyrelsen (2012) är 

sjusköterskans ansvar att säkerställa. En dålig kunskap om de beslut som fattas under 

brytpunktssamtalet kan medföra att sjuksköterskor inte vågar bemöta de an örigas frågor o   

oro i den utsträ kning som de skulle kunna om de fått tillgång till bättre information.  

 

 juksköterskorna i föreliggande studie var överens om att den palliativa vården var my ket 

emotionellt påfrestande i början av arbetskarriären. Denna rädsla minskade o   för vissa 

försvann den  elt.  åledes bör förmågan till palliativ omsorg  liksom my ket inom 

sjuksköterskans profession  anses vara starkt sammankopplad med praktisk erfaren et. I 

början av yrkeskarriären kan det sålunda vara bra att  a tydliga riktlinjer o   dokument att 

basera sin omvårdnad av den döende patienten på. Detta kan fungera som ett stöd tills dess att 

sjuksköterskan genom arbetslivserfaren et er ållit en större egen säker et o   kompetens. 

Genom inrapporteringen till  venska Palliativregistret skapas en grund för utformningen av 

dessa riktlinjer ( KL  2013).   

 

Då omvårdnaden av döende patienter av några av sjuksköterskorna i föreliggande studie 

upplevedes som skrämmande bör det anses viktigt att det på avdelningar  både mellan o   

inom professionen  förs en öppen o   ly örd diskussion om personalens känslor o   

upplevelser.  lera av sjuksköterskorna i föreliggande studie berättade o kså att de riktlinjer 

o   PM som utformats på avdelningarna fungerade som bra  jälpmedel vid omvårdanden av 

patienter i palliativt skede. Detta kan anses bidra till en ökad förmåga till god omvårdnad 
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vilket är något som beskrivs i  älso- o   sjukvårdslagen (    1982:763). 

 

Även om de enligt sjuksköterskorna i föreliggande studie förkom ett bra sammarbete mellan 

de olika professionerna i vården finns stora möjlig eter till förbättring o   framförallt till att 

tidigare våga ta upp frågan om brytpunkt till diskussion.  tudier av Clayton  Butow o   

Tattersall (2005) o   Wrig t et al. (2008)  ar visat att både patienten o   de an öriga be över 

tidig o   tydlig information för att få möjlig eter till att påverka utformningen av vården efter 

egna önskemål. Övergången till palliativ vård i livets slutskede innebär enligt Ellers aw o   

Ward (2003) att vårdpersonal lättare kan uppfylla patientens önskemål angående 

omvårdnaden. De intervjuade sjuksköterskorna upplevde att tiden före beslutet om övergång 

till palliativ vård i livets slutskede var my ket påfrestande eftersom de då inte  ade möjlig et 

till adekvat symtomlindring för patienten. Enligt Ellers aw o   Ward (2003) innebär 

genomförandet av brytpunktssamtal om övergång till palliativ vård att sjuksköterskor får 

tillgång till lämpliga läkemedel medan läkemedel som inte primärt  ar en symtomlindrande 

effekt tas bort.  åledes kan den känsla av meningslös et inför den medi inska be andlingen 

som många av de intervjuade sjuksköterskorna upplevde innan beslutet om övergång till 

palliativ vård försvinna. Istället ges de det möjlig eter till god symtomlindring  vilket är något 

som sjuksköterskor enligt en tidigare studie (  erman  2000) vill prioritera i sin omvårdnad 

av döende patienter.  

 

 juksköterskorna i föreliggande arbete var ofta de som tog upp diskussionen om övergång till 

palliativ vård i livets slutskede vilket överensstämmer med en tidigare studie av  dams o   

medarbetare (2011). Diskussionen om brytpunkt om övergång till palliativ vård bör vara en 

öppen dialog om vårdkvalitet o   önskemål snarare än ett definitivt avslut av livet.  tt våga 

se döden som en naturlig del av livet o   inte ett missly kande av den medi inska 

be andlingen är troligt essentiellt för att skapa en större frispråkig et o   ly örd et inför 

patientens o   de an örigas funderingar o   önskningar.   juksköterskan spelar  är en  entral 

roll som språkrör o   en studie ( dams et al.  2011)  ar visat att sjuksköterskor fungerar som 

en informationskanal mellan patienten o   läkare. Kommunikationen med an öriga 

underlättas enligt sjuksköterskorna i föreliggande studie av känslan av kunskap om 

omvårdnaden o   patofysiologin om den döende patienten. Do k finns det enligt 

 o ialstyrelsen (2006) stora brister i kunskapen om omvårdanden av patienter i palliativt 

skede.  ör den goda vården  som är sjuksköterskans utgångspunkt (    1982:763)  innebär 
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kanske inte att alltid rädda livet på någon  utan det innebär ibland att underlätta  lindra o   

erbjuda tröst. 

 

 

Metoddiskussion 

Informanterna på avdelning B valdes ut personligen av en av författarna till studien, denna 

mer personliga relation kan ha påverkat svaren under intervjuerna. Detta kan ha påverkat 

pålitligheten (Graneheim & Lundman, 2004) och medfört att andra intervjuare möjligen 

skulle ha erhållit andra svar. Dock anser författarna att alla informanter givits utrymme och 

möjlighet att uttrycka sig på samma sätt under intervjuerna.  

 

Informanterna på avdelning A tilldelades författarna av avdelningschefen vilket medfört att 

författarna själva saknar inblick i hur urvalet skedde, eller om andra mer lämpliga informanter 

fanns att tillgå.  

 

Ingen av de intervjuade sjuksköterskorna hade deltagit vid ett brytpunktssamtal, utan de 

uppfyllde endast inklusionskriteriet för medverkan vid palliativ omvårdnad. Detta medförde 

att en del av syftet inte kunde besvaras. Det är oklart om det på avdelningarna fanns 

sjuksköterskor som deltagit vid brytpunktssamtal och således kunnat beskriva sina 

upplevelser av dessa. 

 

Tillförlitligheten i resultatet har stärkts genom att båda författarna deltog vid samtliga 

intervjuer och att författarna under intervjuerna varit neutrala och försökt undvika ledande 

frågor (Polit & Beck, 2010).  Dock finns möjligheten att resultatet påverkats av att 

intervjuerna endast varade mellan 11 och 17 minuter. En längre intervjutid hade eventuellt 

medfört svar med större bredd och inneburit att informanterna getts ytterligare möjligheter till 

att uttrycka sig. 

 

Intervjuerna ägde rum på respektive avdelning vilket kan ha medfört att informanterna inte 

ville delge författarna viss information av oro för att sedan bli igenkänd i det färdiga arbetet. 

Information och citat som eventuellt kan komma att kopplas till en enskild informant har 

därför inte infogats i arbetet. 

 

Författarna utgick i sitt analysarbete från Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. 
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Denna form av innehållsanalys ansågs vara mest relevant för föreliggande arbete då det ger ett 

överskådligt resultat som för läsaren är lätt att följa och om aktuellt replikera.  

 

Det transkriberade materialet lästes igenom av båda författarna ett flertal gånger för att förstå 

innebörden i informanternas givna information. Meningsenheter som utkristalliserats lästes 

också igenom ett flertal gånger och jämfördes med det transkriberade materialet för att finna 

en trovärdig och korrekt kontext. Detta är förenligt med Granheim och Lundmans 

innehållsanalys (2004) där vikten av att utvinna relevanta meningsenheter betonas.  

 

Antalet informanter ansågs vara tillräckligt för att uppnå en mättnad i föreliggande arbete.  

Samtliga sjuksköterskor hade varierande arbetslivserfarenhet och arbetade på olika 

avdelningar med skilda patientklientel. Detta ger en högre giltighet och överförbarhet då det 

speglar ett bredare perspektiv av upplevelser och känslor. 

 

Etiska resonemang 

Samtliga intervjuer genomfördes på informanters respektive arbetsplats. Detta kan medföra 

att deltagandet i studien inte varit helt anonymt då deras deltagande kan ha blivit känt för till 

exempel arbetskollegor. Det kan för informanten innebära att denne skulle kunna hamna i ett 

utsatt läge om till exempel känslig information skulle framkomma i studien. För att motverka 

detta avidentifierade författarna informanterna och deras arbetsplats i resultatet. 

 

Klinisk implikation 

Föreliggande studie anses vara relevant för utvecklingen av den palliativa vården på 

vårdavdelningar. Brytpunktssamtal är relativt nytt och innebär därför att vårdpersonal behöver 

fortbildas om innebörden av dessa samtal samt att det måste finnas tydliga riktlinjer för hur 

den palliativa vården ska bedrivas på sjukhus. I nuläget upplever sjuksköterskorna att de inte 

deltar eller delges information om samtalens genomförande vilket innebär att kontinuiteten i 

vården försämras. Riktlinjer från Socialstyrelsen (2012) betonar att sjuksköterskor bör delta 

vid brytpunktsamtal och att dessa ska journalföras. Även personer i en palliativ fas ska få 

delta i sitt brytpunktssamtal, något som inte kan ske när brytpunktssamtalen genomförs för 

sent i vårdförloppet. Avsaknaden av deltagande vid brytpunktssamtal gör att patientens 

värderingar och önskemål inte kan tillgodoses. Detta leder i sin tur till att patientens autonomi 

och integritet inte främjas, vilket vården bör syfta till enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) och ICN:s etiska kod (ICN etiska kod [SSF], 2007). 
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Beslutet om palliativ vård i livets slutskede betyder att både vården och omvårdnaden av 

patienten förändras från botande till lindrande syfte. Detta medför att sjuksköterskorna får 

redskap för att symtomlindra patienten på ett adekvat sätt och därmed minska patientens 

lidande. Utan detta beslut upplever sjuksköterskor att de inte kan bedriva en etiskt korrekt 

vård. 

 

På sjukhus finns inte den tid och de resurser som behövs för att bedriva en god palliativ vård. 

Det är inte ovanligt att patienter som vårdas palliativt på sjukhus får avlida ensamma, vilket 

inte överensstämmer med WHO:s definition (WHO, 2002) av god vård. För att möjligöra för 

sjuksköterskor att utöva palliativ vård på allmänna vårdavdelningar enligt den kunskap de har 

behöver det tillsättas mer resurser.   

 

 

Framtida forskning 

Resultatet från föreliggande arbete väcker frågan om anhörigas upplevelse av sjuksköterskors 

omvårdnad i samband med vård av patienter i palliativt skede. Således bör en intervjustudie 

genomföras som undersöker hur de anhöriga upplever sjuksköterskors omvårdnad och hur 

detta påverkar deras välbefinnande och hälsa. Dessutom bör det anses viktigt att undersöka 

hur patienter som får medverka på brytpunktssamtal upplever detta och om det har någon 

påverkan på deras välbefinnande under den sista tiden i livet.  

 

Studier som syftar till att belysa läkares uppfattning om sin egen roll vid brytpunktssamtal, 

varför de väljer att dra ut på tiden innan beslut fattas och hur de upplever utformningen av 

dem bör anses som viktiga uppföljningar till föreliggande arbetes resultat. Även studier som 

belyser läkares upplevelse av brytpunktssamtalen både med, och utan, patienten närvarande 

behövs för att komplettera det framkomna i föreliggande arbete. 

 

Slutsats 

Avsaknad av sjuksköterskors delaktighet i brytpunktssamtal leder till svårigheter för 

sjuksköterskor att bemöta anhörigas frågor och ge korrekt information om innehållet och 

innebörden av brytpunktssamtalet. 
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BILAGA 1. ALLMÄNNA BEGREPP 

 

Allmän palliativ vård- Palliativ vård som ges av personal som saknar specialist utbildning i 

palliativvård.  

Palliativ vård i livets slutskede- Vård som ges under patientens sista tid i livet är, lindrande 

och främjar livskvalitet.  

Palliativ insats- Insats som ges vid obotlig, progressiv sjukdom eller skada med syfte att 

lindra symtom och främja livskvalitet.  

Brytpunkt för palliativ vård i livets slutskede- Övergång från kurativ behandling till att 

behandlingen syftar till att endast vara lindrande. 

Brytpunktssamtal vid övergång till palliativ vård i livets slutskede- Ett samtal mellan ansvarig 

läkare och patient om att övergå från kurativ behandling till palliativ vård i livets slutskede. 

Vården utgår från patientens tillstånd, behov och önskemål. 

Palliativregistret- I palliativregistret får ansvarig läkare eller sjuksköterska registrera skedda 

dödsfall på aktuell avdelning med syfte på att möjliggöra för förbättring av vården i livets 

slutskede (Palliativregistret, 2012).   
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BILAGA 2. INFORMATIONSBREV 

 

Palliativ vård i livets slutskede 

Sjuksköterskors upplevelser 
     

 

 

Vi är två studenter på Sjuksköterskeprogrammet i termin 6 på Uppsala universitet.  

 

Under termin 6 skriver samtliga studenter en C-uppsats där vi har valt att göra en kvalitativ 

intervjustudie om vård i livets slutskede på sjukhus. Syftet med studien är att ta reda på hur 

sjuksköterskor upplevt brytpunktsamtal i livets slutskede. Den ska även undersöka hur de 

upplever den egna förmågan och den egna upplevelsen av att vårda döende patienter. För att 

genomföra studien vill vi intervjua ca 8 legitimerade sjuksköterskor med olika lång 

arbetslivserfarenhet.  

 

För att vara aktuell för studien ska du ha upplevt minst ett brytpunktsamtal och/eller deltagit i 

vården av patient i palliativt skede. 

 

Deltagande i studien är helt frivilligt och allt du säger kommer behandlas konfidentiellt, det 

du säger kommer alltså inte kunna kopplas till dig.  

 

Intervjun kommer genomföras av de två författarna till studien. Den kommer att spelas in för 

att sedan skrivas in i ett worddokument. Intervjun tar ca 30- 40 minuter och sker på valfri 

plats. 

 

Med vänlig hälsning/ 

 

Amalia Andersson och Emma Stark, sjuksköterskeprogrammet termin 6, Uppsala Universitet 

 

Mailadress: amalia.andersson@gmail.com 

                    emmamariastark@gmail.com 
 

Tel. nr: Amalia: 073-9521193 

              Emma: 070-5131449 

 

 

Handledare: Maria Carlsson Lektor,  

Inst. Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet 

Mailadress: maria.carlsson@pubcare.uu.se 

mailto:amalia.andersson@gmail.com
mailto:emmamariastark@gmail.com
mailto:maria.carlsson@pubcare.uu.se
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BILAGA 3. INTERVJUFRÅGOR 

 

 
Allmänna frågor 

Antal år som legitimerad sjuksköterska: 

Antal år på aktuell avdelning: 

 

Brytpunktssamtal om palliativ vård i livets slutskede 

 Hur upplever du information om brytpunktssamtal till sjuksköterskor på avdelningen? 

 Kan du berätta om ett tillfälle då du hade hand om en patient i livets slutskede? 

 Vid det aktuella tillfället, hade man ett brytpunktssamtal om att vården skulle skifta 

fokus från botande till lindrande? 

 Hur upplevde du att beslutet om palliativ vård i livets slutskede påverkade patienten 

och dess anhöriga? 

 Hur påverkade beslutet om palliativ vård din upplevelse och din omvårdnad av 

patienten och dess anhöriga? 

 Upplever du att du gör skillnad i bemötandet av patienten beroende på om man tagit 

beslut om palliativ vård i livets slutskede? 

 Upplever du att ni har brytpunktssamtal om övergång från kurativ till palliativ vård på 

alla patienter där det är aktuellt? 

 Är det vanligt att man för en diskussion mellan professionerna om behovet av 

brytpunktssamtal om palliativ vård i livets slutskede när den medicinska behandlingen 

av patienterna inte hjälper? 

 Kan du berätta om ett tillfälle då du upplevde att ni borde ha haft ett brytpunktssamtal 

men att det inte skedde? 

 Vad uppfattar du som anledning till att ni inte hade ett brytpunktssamtal? 

 Hur upplever du din egen kunskap och förmåga till att vårda palliativa patienter? 

 Upplever du att avdelningen erbjuder möjligheter för en god palliativ vård som 

överensstämmer med den vård du vill ge? 
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BILAGA 4. GODKÄNNANDE FÖR GENOMFÖRANDE FRÅN AVDELNING A 
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BILAGA 5. GODKÄNNANDE FÖR GENOMFÖRANDE FRÅN AVDELNING B 


