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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Den palliativa vården i Sverige ska innehålla ett gott omhändertagande och 

bedrivas på lika villkor i hela landet. Vid övergång till sen palliativ fas när livsuppehållande 

behandling inte längre har effekt ska läkaren föra en dialog, ett brytpunktssamtal med 

patienten. Vården ska då inriktas på att lindra lidande och främja en hög livskvalitet. Svenska 

palliativa registret visar att cirka 50 procent av patienterna får ett dokumenterat 

brytpunktssamtal.  

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av patientens vård vid livets slut på 

kirurgisk vårdavdelning, med specifikt fokus på brytpunktssamtalet.  

Metod: Två fokusgruppsintervjuer med totalt åtta sjuksköterskor från kirurgisk vårdavdelning. 

Kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod.  

Resultat: Analysen resulterade i två kategorier: organisationens betydelse på flera nivåer och 

patientens möjlighet att vara delaktig i sitt brytpunktssamtal. Den förstnämnda kategorin 

beskrev att den palliativa vården på kirurgisk vårdavdelning påverkades av samarbete inom 

arbetslaget, samarbete med patient och närstående samt samarbete mellan olika professioner. 

Även genomförandet av brytpunktssamtalet påverkades av detta samarbete. Den andra 

kategorin beskrev effekter av om brytpunktssamtalet genomfördes respektive inte 

genomfördes för patienten i den palliativa vården på kirurgisk vårdavdelning.  

Slutsats: Teamarbete uteblir i den palliativa vården på kirurgisk vårdavdelning och 

sjuksköterskan deltar sällan i brytpunktssamtalet vilket leder till otydlighet. Ett uteblivet 

brytpunktssamtal kan skapa en otydlig inriktning på vården, uppfattas förvirrande för patient 

och närstående och försvåra omvårdnadsarbetet. Ett brytpunktssamtal sent i 

sjukdomsförloppet försämrar patientens möjlighet till delaktighet.  

 

Nyckelord: palliativ vård, omvårdnad, kommunikation, brytpunkt, innehållsanalys. 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

Background: The palliative care in Sweden is meant to include a good clinical care and be 

conducted equally throughout the country. During the transition to late palliative phase, when 

life supporting treatment no longer is meaningful, the physician is meant to have a dialogue 

about this with the patient. The care after this breakpoint conversation is then focused on 

alleviating suffering and promoting as good quality of life that is possible. Data from the 

Swedish register for palliative care (Palliativa registret) shows that approximately 50 % of 

patients have had av documented breakpoint conversation. 

Aim: The aim of our study was to describe nurses experience of patient care at the end of life 

on a surgical ward, with a special focus on breakpoint conversations.  

Method: Two focus group interviews with certifed nurses (n=8) from surgical wards were 

conducted. The interviews were analysed using a qualitative content analyse method. 

Result: The analysis resluted in two focus areas: the impact of the organisations structure and 

the patients ability to participate in the breakpoint conversation. Within the first area we 

found descriptions of how the care of the patient depend on the interaction within the primary 

healthcare team, the interaction with the patient and his/her family as well as the interaction 

between different healthcare professions. The conduction of the actual breakpoint 

conversation is also affected by these different interactions. The second area described the 

different scenarios depending on if a breakpoint conversation took place or not and how this 

affected the patient care.  

Conclusion: There is a lack of teamwork in the palliative care on these surgical wards and the 

nurses rarely participate when breakpoint conversations are held. This complicates matters for 

everyone involved. A belated breakpoint conversation can mean unnecessary unclearity on 

how to care for the patient, this uncertainty can be perceived as confusing for both patient and 

family. A breakpoint conversation late in the disease can also impair the patients ability to 

participate. 

 

Keyword: palliative care, nursing, communication, transition, content analysis 
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BAKGRUND 

Palliativ vård 

Den palliativa vården i Sverige ska innehålla ett gott omhändertagande och bedrivas på lika 

villkor i hela landet (Socialstyrelsen, 2013). En god palliativ vård utgår från fyra hörnstenar 

som bygger på Världshälsoorganisationens definition av palliativ vård och 

människovärdesprincipen. Hörnstenarna är: symtomlindring med lindring av smärta och andra 

symtom, samarbete mellan professioner, kommunikation och relation för god inbördes 

kommunikation och relation inom arbetslaget samt gentemot patient och närstående. Här 

ingår även stöd till närstående under sjukdomstiden och efter dödsfallet. Stödet innefattar 

även att tillåta närstående att vara delaktiga i vården (SOU 2001:6). Den palliativa vården kan 

delas in i en tidig och sen fas. Den tidiga fasen startar när det konstaterats att patienten har en 

obotlig progressiv sjukdom och denna fas kan innehålla livsuppehållande behandling. 

Övergång till den sena fasen sker när livsuppehållande behandling inte längre har effekt och 

inriktas på att lindra lidande och främja en hög livskvalitet (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Sjuksköterskans roll i den palliativa vården 

Ett palliativt förhållningssätt innebär att se till hela människan och hennes unika värde. 

Utifrån en fysisk, psykisk, social och existentiell dimension ska en professionell bedömning 

av patientens tillstånd göras (Socialstyrelsen, 2011). Sjuksköterskor beskriver i en studie av 

Wallerstedt och Andershed (2007) ett stort intresse för att bedriva en god palliativ vård med 

målet att det ska bli bra för patienten. Ett bra samarbete med patient och närstående beskrivs 

som en förutsättning för att kunna erbjuda denna vård. Sjuksköterskor inom akutsjukvård 

upplever att det kan vara svårt att jobba parallellt med både kurativ och palliativ vård och att 

brist på tid är ett hinder till att kunna erbjuda bra palliativ vård. Enligt ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor ska omvårdnaden genomföras med respekt för de mänskliga rättigheterna. 

Informationen ska ges i sådan utsträckning att patienten ska kunna ge samtycke till om 

medicinsk behandling och omvårdnad ska genomföras. Patienten ska också informeras om 

rätten att kunna välja eller avstå behandling (International Council of Nurses [ICN], 2012). 

Patienter beskriver det som betydelsefullt att kunna få delta i medicinska beslut angående den 

egna behandlingen men i relationen med sjuksköterskan menar de att de vardagliga besluten 

är  viktigare än de medicinska. De betonar vikten av att sjuksköterskor berättar vad de gör och 
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varför vilket ger en känsla av kontroll (Kvåle & Bondevik, 2008). I en svensk studie beskriver 

sjuksköterskor att de är medvetna om att de har ett ansvar att bjuda in till dialog med 

patienten. Vidare beskrivs att en förutsättning för att skapa dialog är att visa respekt för 

patientens integritet och att se patienten som unik. Brist på tid, rum och kunskap ses som 

hinder för mötet och dialogen (Browall, Melin-Johansson, Strang, Danielson & Henoch, 

2010). En australiensisk studie belyser att om sjuksköterskan deltar i mötet mellan läkare och 

patient kan det gynna sjuksköterskans fortsatta kommunikation med patient och närstående. 

Kommunikation och emotionellt stöd beskrivs av sjuksköterskor som viktigt vid övergången 

till palliativ vård (Kirby, Broom & Good, 2014). 

 

Brytpunktssamtal 

Vid beslut om övergång till sen palliativ fas ska läkaren föra en dialog, ett brytpunktssamtal 

med patient och närstående (Socialstyrelsen, 2013). Ansvarig läkare och sjuksköterska ska 

noga förbereda brytpunktsamtalet. Detta för att samtalet ska kunna upplevas som stödjande 

och meningsfullt. Ett genomfört brytpunktssamtal ska dokumenteras (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2012). Definition av brytpunktssamtal: 

 

”Samtal mellan ansvarig läkare eller tjänstgörande läkare och patient om ställningstagandet att 

övergå till palliativ vård i livets slutskede, där innehållet i den fortsatta vården diskuteras 

utifrån patientens tillstånd, behov och önskemål” (Regionala cancercentrum i samverkan, 

2012, kap. 1, s 21). 

 

Enligt svenska palliativa registret (2015) får cirka 50 procent av patienterna ett dokumenterat 

brytpunktssamtal. Från första januari 2015 gäller en ny patientlag (SFS 2014:821) där 

patientens ställning stärks i vården. Vården ska genomföras i samråd med patienten och 

informationsplikten mot patienten utvidgas och förtydligas. Informationen som ges vid 

brytpunktssamtal ska skapa förutsättningar för delaktighet och valfrihet (Socialstyrelsen, 

2013).  

 

Kommunikation 

En svensk avhandling av Friedrichsen (2002) beskriver hur patienter med cancer, närstående 

och läkare uppfattar informationsöverföringen i övergången från kurativ eller tidig palliativ 

fas till sen palliativ fas. Patienterna uppfattar läkaren vid informationstillfället som medicinsk 
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expert där läkarens personlighet, beteende, hur informationen förmedlas samt erfarenhet ses 

som viktiga faktorer. I en litteraturstudie av Slort och medarbetare (2011) beskrivs att ett 

öppet samtalsklimat och egenskaper hos läkaren som engagemang och ärlighet kan stärka 

kommunikationen mellan läkare och patient. Vidare i Friedrichsens avhandling (2002) 

beskrivs att läkarens val av ord och fraser är viktigt för hur patienten tolkar informationen. 

Patienter beskriver sin delaktighet som verbalt passiv eller aktiv, där tidigare kunskapsnivå 

angående sjukdomen påverkar hur väl informationen tas emot. Närstående antar en mer eller 

mindre framträdande roll i att skydda patienten under informationstillfället. Läkare försöker 

att på ett så hänsynsfullt sätt som möjligt med hjälp av olika strategier få patienterna att förstå 

informationen. 

 

Information 

Vid information angående insjuknande i avancerad cancersjukdom upplever patienterna 

förlusten av kontroll som svår. Det finns en rädsla för att de inte får all information (Stajduhar, 

Thorne, McGuinnes & Kim-Sing, 2010). Sand och medarbetare (2008) beskriver flera 

faktorer som kan orsaka en känsla av hopplöshet och maktlöshet hos patienter insjuknade i 

cancer. En av faktorerna som beskrivs är att få information om att sjukdomen inte är botbar 

och i sen palliativ fas. Detta kan resultera i förlust av energi och i förlust av kontroll. Under 

samtalet vid diskussion om prognos ses det som viktigt att återuppbygga en framtidstro 

genom att diskutera olika scenarios (van Vliet, et al., 2013). Att som patient inte behöva höra 

eller uppleva ’det finns inget mer att göra’ uppmärksammas i flera studier som viktigt (Morita, 

et al., 2004; van Vliet, et al., 2013). 

 

I andra forskningsstudier inom palliativ vård rapporteras att det har lika stor betydelse hur 

informationen delges som innehållet i informationen då det kan påverka patientens välmående 

(Parker et al., 2007; Walczak et al., 2013). I en litteraturstudie av Parker och medarbetare 

(2007) önskar patienter och närstående riklig information där information angående prognos 

är viktigt. Samtal kring prognos gör det möjligt för patienten att planera sin tid. Att inte prata 

ärligt om diagnos och prognos visar sig i en annan studie kunna leda till ett hinder i 

kommunikationen vid palliativ vård (Slort et al., 2011). Hur ärlig informationen angående 

prognos ska vara uppfattas olika. Det anses viktigt att balansera ärlighet med att inge hopp 

(Stajduhar et al., 2010) men att få en tidsgräns visar sig kunna leda till en fixering vid det 

datumet (van Vliet et al., 2013). 
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Delaktighet 

I en svensk studie av Sahlberg-Blom och medarbetare (2000) framkommer att patienten kan 

anta olika roller i beslutsfattandet vid övergång till vård vid livets slut. Dessa roller är 

självbestämmande, medbestämmande, överlåtande och icke deltagande. Svårt sjuka patienter 

kan anta en passiv roll gällande beslut i den egna vården, men önskan om att ta beslut kan 

variera under vårdtiden (Brom et al., 2014). Forskning visar att de patienter som väljer att 

delta i den egna planeringen för vården kan vara benägna att prioritera livskvalitet framför 

strävan efter ett längre liv, vilket är syftet med den medicinska behandlingen (Voogt et al., 

2005). Brister i patientdelaktighet kan uppstå om patientens vilja inte stämmer överens med 

läkarens behandlingsmål. Detta visar sig i en tysk studie där läkaren föreslår palliativ vård 

medan patienten önskar livsförlängande behandling (Winkler, Reiter-Theil, Lange-Riess, 

Schmahl-Menges & Hiddermann, 2009).  

 

Om brytpunktssamtalet sker i ett sent skede i den palliativa vården ökar risken för att 

patienten inte görs delaktig i beslut om sin vård. Detta visar sig i två amerikanska studier 

kunna leda till en mer aggressiv livsuppehållande behandling som till exempel, cytostatika-, 

antibiotika- och parenteral nutritionsbehandling. En aggressiv behandling vid livets slut 

förknippas med försämrad livskvalitet (Wright et al., 2008; Zaros, Curtis, Silveira, & Elmore, 

2013). En studie av Lopez-Acevedo och medarbetare (2013) visar att ett sent 

brytpunktssamtal innebär att fler patienter avlider på sjukhus än de som har ett tidigt samtal. 

Att dö på sjukhus till skillnad mot i hemmet visar sig leda till sämre livskvalitet den sista 

tiden (Wright et al., 2010). En svensk studie av Lundqvist och medarbetare (2011) visar att 

patienter som informeras om förestående död i större utsträckning avlider på önskad plats. Att 

sjukvårdspersonal känner till patientens önskan om vart de vill vårdas sista tiden, att 

ordination på parenterala vid behovsläkemedel finns samt att närstående blir informerade om 

att patienten är i livets slutskede. Studien visar också att närstående som informeras om 

förestående död i större utsträckning blir erbjudna stöd och efterlevnadssamtal. 

 

Teoretisk ram 

Den teoretiska utgångspunkten är Meleis transitionsteori som är en ’middle range theory’ 

inom omvårdnad. Med en ’middle range theory’ menas en situationsanpassad teori som är 

begränsad i omfång (Peterson, 2009). Schumacher och Meleis (1994) menar att transition är 

ett centralt begrepp inom omvårdnad och de poängterar att transition är en process, en 
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förändring över tid och inte en förändring som sker i ett ögonblick. Transition betecknar en 

förändring i hälsostatus, relationer, förväntningar eller förmågor och är en process som 

innefattar en instabil fas mellan två stabila faser (Meleis, 2007). Studier inom området 

beskriver att en person genomgår transition vid anpassning till en ny situation eller 

omständighet för att kunna införliva en förändring i sitt liv (Kralik, Visentin & Loon, 2006; 

Meleis, Sawyer, Im, Hillfinger-Messias, & Schumacher, 2000).  

 

Meleis (2010) har definierat fyra olika transitionstyper: utvecklings-, situationsrelaterad-, 

organisatorisk-, samt hälso- och sjukdomsrelaterad transition. Att som barn övergå i tonår kan 

vara exempel på utvecklingstransition. Situationsrelaterad transition kan innebära att bli 

förälder för första gången. Organisatorisk transition kan handla om förändringar i 

vårdorganisationer som kan ha en påverkan på patienten.  Hälso- och sjukdomsrelaterad 

transition beskriver Meleis (2010) som en förändring i en människas hälsostatus som; att från 

att ha varit frisk bli akut sjuk, att ha en sjukdom som blir kronisk eller från att ha varit sjuk 

övergå till att bli frisk. Under transitionen finns hos patient och närstående ett tydligt behov av 

ny kunskap, förändring av beteende, stödjande miljö och omprövning av den egna självbilden. 

Omvårdnaden består i att maximera patientens styrkor, tillgångar och potential (Meleis, 2007) 

vilket bidrar till att öka välbefinnandet för patienten (Meleis, 2010). Sjuksköterskan har en 

viktig uppgift i att göra en bedömning av patientens beredskap för transitionen, förbereda för 

transitionen (Im, 2014) och hjälpa patienten att hantera upplevelsen av transitionen (Meleis & 

Trangenstein, 1994).  

 

Övergången mellan tidig palliativ fas till sen palliativ fas kan ses som en hälso- och 

sjukdomsrelaterad transition där brytpunktssamtalet är en del i den processen. Nyare 

forskning försöker införliva transitionsteorin i dagens moderniserade vård som präglas av 

snabba beslut och korta vårdtider. Geary och Schumacher (2012) menar att transitioner sker 

snabbt i dagens sjukvård där patienters individuella behov blir eftersatta och det finns en risk 

för försämrad kvalitet i vården. De betonar vikten av att som vårdpersonal inte vara för 

uppgiftsorienterad utan istället öppna upp för relationer med patienter och närstående 

eftersom relationer påverkar transitionsprocessen och ger processen mening. Relationer ger 

möjlighet till informationsutbyte vilket är viktigt för att patient och närstående ska förstå 

förändringen som sker. 
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Problemformulering  

En av hörnstenarna inom palliativ vård är kommunikation och relation (Socialstyrelsen, 2013). 

Patient och närstående ser information som viktigt och hälso- och sjukvårdspersonal har också 

en skyldighet att informera om diagnos och prognos (SFS 2014:821). Vid övergång från tidig 

palliativ fas till sen palliativ fas ska ett brytpunktssamtal genomföras (Socialstyrelsen, 2013). 

Registerdata visar att endast hälften av patienterna får ett brytpunktssamtal idag (Svenska 

palliativa registret, 2015). Utifrån en svensk kontext har studier gällande brytpunktssamtal på 

kirurgisk vårdavdelning inte identifierats. Att studera brytpunktssamtalets betydelse för den 

palliativa vården vid livets slut på kirurgisk vårdavdelning anses därför betydelsefullt.   

 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av patientens vård vid livets slut på 

kirurgisk vårdavdelning, med specifikt fokus på brytpunktssamtalet. 

METOD 

Design 

Kvalitativ fokusgruppsstudie med semistrukturerade intervjufrågor. Semistruktur är 

fördelaktigt när studien är explorativ och när syftet är att utforska hur människor resonerar 

kring ett visst ämne (Wibeck, 2012). Fokusgruppsstudie innebär att kvalitativa data samlas in 

om ett ämne som forskaren valt och interaktionen i gruppdiskussionen är källan till data 

(Morgan, 1996). I en fokusgrupp minskar forskarens inflytande till förmån för inflytande från 

gruppen av informanter. Det vill säga forskarens subjektivitet minskar (Tursunovic, 2002). 

 

Urval 

Sjuksköterskor på två kirurgiska vårdavdelningar på ett länssjukhus i mellersta Sverige 

inkluderades i studien. Totalt åtta informanter deltog och fördelades på två fokusgrupper. Det 

optimala antalet informanter i en fokusgrupp kan variera. Mindre grupper om fyra till sex 

informanter kan ha större potential och ge en rikare diskussion i valt ämne (Rabiee, 2004). 

Avdelningschefer var behjälpliga i det strategiska urvalet av informanter. Henricson och 

Billhult (2012) menar att ett strategiskt urval är lämpligt när informanters erfarenheter 

efterfrågas inom ett visst ämne. Inklusionskriterierna var legitimerade sjuksköterskor med 

erfarenhet av brytpunktssamtal och vård av patienter i palliativt skede samt utan relation till 
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författarna. Exklusionskriterierna var sjuksköterskor utan erfarenhet av brytpunktssamtal och 

utan erfarenhet av vård av patienter i ett palliativt skede samt de som hade en relation till 

författarna. Krueger (1994) menar att moderator och informanter inte bör känna varandra då 

moderatorns tidigare åsikter kan påverka informanterna och interaktionen. Informanterna 

fördelade sig på en man och sju kvinnor, medianvärde för ålder var 25,5 år och medianvärde 

för yrkeserfarenhet på kirurgisk vårdavdelning var 1,5 år. Examensår för sjuksköterskor som 

deltog var mellan 2010 och 2014. 

 

Kontext  

Studien utfördes på två kirurgiska vårdavdelningar där både elektiv och akut verksamhet 

bedrivs. Den akuta verksamheten upptar 80 procent av beläggningen vilket även kan innefatta 

palliativ vård. Ett palliativt konsultteam bestående av läkare och sjuksköterskor finns 

tillgängliga på vardagar för att stötta i den palliativa vården på vårdavdelning men deras 

huvudsakliga arbete bedrivs inom den palliativa hemsjukvården. Patienter anslutna till den 

palliativa hemsjukvården får vid akut försämring komma direkt till kirurgisk vårdavdelning 

och behöver därför inte skrivas in via sjukhusets akutmottagning.  

 

Datainsamlingsmetod  

Data samlades in vid två fokusgruppsintervjuer. Som öppningsfråga fick informanterna 

beskriva den palliativa vården på respektive avdelning, vad som fungerade bra och mindre 

bra. Utifrån studiens syfte blev sedan frågorna mer specifika där informanterna ombads 

diskutera och reflektera kring brytpunktssamtalet i relation till patient, närstående och 

omvårdnaden om patienten. Eventuella fördjupningsfrågor användes för att fånga in de fyra 

hörnstenarna för god palliativ vård. För intervjufrågor se (bilaga 1). Tid som avsattes till 

respektive intervju var två timmar vilket var rekommendationen enligt Rabiee (2004). 

Intervjuerna varade mellan 55 och 65 minuter.  

 

Tillvägagångssätt 

Verksamhetschef tillfrågades och skriftligt godkännande för genomförande av studien erhölls 

(bilaga 2). De tilltänkta informanterna kontaktades därefter personligen för muntlig 

information angående studien och skriftlig inbjudan överlämnades (bilaga 3). Detta för att ge 

informanterna betänketid till att delta. Endast muntligt samtycke efterfrågades eftersom ett 
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skriftligt samtycke kan upplevas som ett tvång till att delta (Kjellström, 2012). Om 

informanterna hade frågor angående studien fanns kontaktuppgifter på inbjudningsbrevet.  

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes i ett av kirurgavdelningarnas samtalsrum. Författarna 

började med att presentera sig och berätta om syftet med studien. Därefter fick informanterna 

presentera sig vid namn, ålder, antal yrkesverksamma år som sjuksköterska på kirurgisk 

vårdavdelning samt examensår. 

 

Intervjuerna spelades in i sin helhet. Rollerna som moderator och observatör skiftade mellan 

de två författarna i fokusgruppsintervjuerna vilket gjordes i inlärningssyfte. Moderatorns roll 

innebar att vara gruppens samtalsledare och styra interaktionen för att alla skulle bli delaktiga. 

Moderatorn informerade om att det inte fanns några rätta eller felaktiga svar och att han/hon 

inte var expert i ämnet och inte tog någons ställning under fokusgruppsintervjun. Moderatorn 

ställde intervjufrågor och var beredd på att ställa ytterligare frågor för att få ett djup i 

diskussionen (Wibeck, 2012). Observatörens uppgift blev att observera och skriva ned icke- 

verbal kommunikation samt att anteckna vilken informant som sade vad. Observatörens 

anteckningar blev ett komplement till den inspelade kommunikationen (Rabiee, 2004). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden har formats utifrån Codex (2015). Ett godkännande för genomförande av 

studien inhämtades av verksamhetschef. Etiskt prövningstillstånd behövde inte sökas då 

studien skedde inom ramen för högskoleutbildning (SFS 2003:460). Informanterna fick 

muntlig och skriftlig information innan studien. Deltagandet i studien var frivilligt. 

Informanterna kunde avstå att delta eller avbryta deltagandet och det var möjligt att när som 

helst dra sig ur studien. Det som framkom under intervjuerna hanterades konfidentiellt vilket 

innebar att materialet avidentifierades och förvarades på ett säkert sätt. Detta säkerställdes 

genom att intervjufiler och intervjuutskrifter förvarades på dator med personlig inloggning. 

Filerna förvarades tills examensarbetet var klart och förstördes därefter.  

 

Nyttan för informanterna i att delta var att få dela med sig av erfarenheter och ta del av andra 

informanters erfarenheter. Risken var att ämnet som diskuterades kunde upplevas som 

känsligt för informanterna, att informanterna jämförde sig med varandra och kunde finna 

brister i sitt eget yrkesutövande vilket kunde skapa en moralisk stress. En annan risk var att 

total sekretess inte kunde garanteras när flera informanter närvarade under intervjun. 
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Information gavs om vikten av att inte sprida informationen som framkom i diskussionen. 

 

Bearbetning och analys 

Innehållsanalys är en kvalitativ metod där en mängd olika tekniker kan används för att 

bearbeta texter och intervjumaterial. Texten läses, struktureras och beskrivs. När text 

bearbetas görs alltid en tolkning som kan variera i djup och abstraktion (Danielsson, 2012a). 

Innehållsanalys enligt Hsieh och Shannon (2005) användes med den teknik som benämns 

’Conventional content analysis’. Det är en induktiv teknik där analysen utgår från innehållet i 

texten utan förbestämda kategorier. Transkriberingen av inspelningarna gjordes gemensamt av 

författarna där observatörens anteckningar integrerades med det inspelade materialet. 

Analysen startade med att materialet lästes igenom flera gånger med syftet att få ett grepp om 

innehållet i sin helhet. Sedan lästes texten noga, markering av text gjordes på meningsenheter 

eller ord som passade in på palliativ vård och/eller brytpunktssamtal. För att få en bättre 

kontroll på materialet flyttades meningsenheter över till kalkylprogrammet Excel där 

meningsenheterna markerades med en kod som beskrev det texten sade. När materialet från 

de två fokusgruppsintervjuerna var genomarbetade med kodindelningar skedde en genomgång 

av innehållet i koderna. Koder som liknade varandra grupperades och bildade underlag till 

kategorisering. Två kategorier och sju subkategorier identifierades. Stegen i bearbetning och 

analys skedde gemensamt av författarna. Exempel på hur texten bearbetades med kodning i 

subkategori och kategori redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på resultatbearbetning av meningsenhet, kod, subkategori och kategori 

Meningsenhet Kod Subkategori Kategori 

”Svårt när man inte har 

några riktlinjer. Veta 

hur man ska förhålla sig 

när det är en palliativ 

patient. Lättnad när det 

väl blir bestämt. Blir 

oftast bra för patienten” 

Beslut om palliativ 

vård ger tydlighet i 

omhändertagandet 

av patienten 

Samarbete i vårdlaget Organisationens 

betydelse på flera 

nivåer 

”Brytpunktssamtal i tid 

ger möjlighet att välja 

vart man vill dö. Är de 

för dåliga kan de inte ta 

det beslutet” 

Brytpunktssamtal i 

tid möjliggör val av 

dödsplats 

Tid att reagera och 

planera 

Betydelsen av 

patientens 

möjlighet att vara 

delaktig i sitt 

brytpunktssamtal 
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RESULTAT 

Analysen resulterade i två kategorier och sju subkategorier. Kategorierna var organisationens 

betydelse på flera nivåer och patientens möjlighet att vara delaktig i sitt brytpunktssamtal. 

Kategorier och subkategorier presenteras i löpande text och i tabell 2. Subkategorierna 

kommer att exemplifieras med citat. Citaten har justerats grammatiskt. Efter varje citat följer 

en bokstav inom parentes för att markera vilken sjuksköterska som har gjort uttalandet. 

 

Tabell 2. Översikt över subkategorier och kategorier 

Subkategori Kategori 

Samarbete i vårdlaget Organisationens betydelse på flera nivåer 

Samarbete med patient och närstående  

Samarbete med palliativt konsultteam  

Stämningen på patientrummet Betydelsen av patientens möjlighet att vara 

delaktig i sitt brytpunktssamtal 

Tid att reagera och planera  

Relation med sina närstående  

Symtomlindring  

 

 

Organisationens betydelse på flera nivåer 

Kategorin innehåller tre subkategorier: samarbete i vårdlaget, samarbete med patient och 

närstående samt samarbete med palliativt konsultteam vilka beskriver att den palliativa 

vården på kirurgisk vårdavdelning påverkas av samarbetet inom arbetslaget, samarbetet med 

patient och närstående samt samarbetet mellan olika professioner. Genomförandet av 

brytpunktssamtalet påverkades även av detta samarbete.  

 

Samarbete i vårdlaget  

Flera av sjuksköterskorna beskrev att samarbetet bland sjuksköterskor och undersköterskor 

fungerade bra i den palliativa vården men att teamarbete uteblev eftersom det upplevdes som 
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att läkarna inte var delaktiga. Underläkaren som bemannade vårdavdelningen hade brist på 

erfarenhet och begränsad möjlighet att ta beslut i den palliativa vården vilket försvårade 

samarbetet i vårdlaget. Läkarnas pressade arbetsschema ansågs också vara en bidragande 

orsak till att samarbetet uteblev och kunde vara en anledning till att brytpunktssamtal inte 

genomfördes. Flera sjuksköterskor beskrev att läkaren inte hade möjlighet att sitta ner i lugn 

och ro och ta sig tid med patient och närstående vilket kunde innebära att svåra samtal skedde 

snabbt vid en rond. Citatet nedan beskriver en orsak till läkarens tidsbrist. 

 

”Tidsbrist, en faktor. Det tror jag också. Att läkaren inte känner att de kan sitta 

ner i lugn och ro med patienten för de känner att de ska vara på tre ställen 

samtidigt” (sjuksköterska D) 

 

Flera sjuksköterskor beskrev att en brist på kontinuitet försvårade för läkaren att sätta sig in i 

patientens situation och försvårade ställningstagandet till om ett brytpunktssamtal skulle 

genomföras. Läkarens beslut om behandling ena dagen kunde ändras av den läkare som var 

ansvarig dagen därpå. Detta kunde leda till otydlighet i arbetslaget gällande inriktning på 

vården, men även mot patient och närstående som fick olika information. Otydligheten 

handlade också om att läkarens beslut gällande insatser och behandlingar i den palliativa 

vården inte stämde överens med sjuksköterskans syn på palliativ vård.  

 

”Som när läkaren vill att vi ska göra saker som man inte kan se vad det kan leda 

till. Vi ska fortsätta att ta blodprover, vi ska ge läkemedel som kanske är just 

inte symtomlindrande. Det är som att det hoppas fortfarande att kunna vända på 

det” (sjuksköterska H) 

 

Flera sjuksköterskor beskrev att de i sitt patientnära arbete tidigare än läkarna såg när 

patienten försämrades. En sjuksköterska såg det som sin uppgift att samordna inför 

brytpunktssamtalet men hon beskrev att hon sällan deltog i samtalet. Att brytpunktssamtalet 

sällan journalfördes försvårade omvårdnadsarbetet.  
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Samarbete med patient och närstående 

Flera sjuksköterskor beskrev att en del läkare upplevdes obekväma i att genomföra 

brytpunktssamtalet vilket kunde vara en anledning till att de sköt på det. Sjuksköterskorna 

beskrev att de hade en förståelse gällande svårigheten att se när i sjukdomsförloppet det borde 

genomföras.  

 

”Läkarna verkar vara så rädd i att man vill ha det där brytpunktssamtalet så 

otroligt nära inpå, alltså att man inte vågar ge sig den tiden. För jag menar 

ingen vet ju egentligen hundraprocentigt, men att man ändå är tydlig med att 

det här ser inte bra ut nu. Det tycker jag att de kunde vara lite mer generösa 

med, våra doktorer framförallt” (sjuksköterska D) 

 

Flertalet sjuksköterskor beskrev att brytpunktssamtalet genomfördes om patienten hade 

närstående hos sig som stötte på. De beskrev vidare att vid uteblivet samtal uppstod oro, 

främst hos närstående som då intog en försvarsställning mot personalen. Anledningen kunde 

vara rädsla för att vårdpersonalen inte gjorde allt för patienten och detta skapade mycket 

”varför”- frågor. Om närstående kände sig välinformerade skapades istället ett förtroende till 

vårdpersonalen. 

 

”Om närstående inte informerats blir de väldigt oroliga. De ringer mycket eller 

de kommer in på expeditionen och frågar och man kanske inte kan, man kan ju 

inte svara på någonting för att det är ju en läkaruppgift ” (sjuksköterska G) 

 

Sjuksköterskorna beskrev att läkarens erfarenhet kunde påverka kvaliteten på 

brytpunktssamtalet. Sjuksköterskorna upplevde att informationen lindades in och att det blev 

otydligt hur mycket patient och närstående hade förstått av informationen. Flera 

sjuksköterskor hade erfarenhet av att ärlighet uppskattades hos patienterna. En sjuksköterska 

berättade att svåra besked ibland gavs utan förvarning exempelvis i samband med rond utan 

stöd av närstående vilket skapade oro och många frågor hos patienten. Det optimala enligt 

flera sjuksköterskor var att sitta ned hela familjen för att de på så sätt skulle få möjlighet att 

ställa sina frågor och om sjuksköterskan var delaktig vid brytpunktssamtalet kunde 
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informationen upprepas. En sjuksköterska beskrev att patient och närstående inte alltid var 

mottagliga för informationen vilket kunde försvåra genomförandet av brytpunktssamtalet. 

 

Samarbete med palliativt konsultteam 

Samtliga sjuksköterskor ansåg att vid de tillfällen sjukhusets palliativa konsultteam 

involverades i den palliativa vården fick patienten mer ärlig och tydlig information. 

Konsultteamets kunskap och expertis skapade ett större fokus på patienten vilket genererade 

en bättre palliativ vård.  

 

”Men sen tycker jag också när palliativa konsultteamet är med så är patient och 

anhöriga väldigt tydligt informerade om vad som ska hända. Det kan jag tycka 

när dom inte är ansluten så vet oftast vi vårdpersonalen hur det kommer att gå, 

men det lindas in” (sjuksköterska A)    

 

Betydelsen av patientens möjlighet att vara delaktig i sitt brytpunktssamtal 

Kategorin innehåller fyra subkategorier: stämningen på patientrummet, tid att reagera och 

planera, relation med sina närstående samt symtomlindring vilka beskriver effekter av om 

brytpunktssamtalet genomfördes respektive inte genomfördes för patienten i den palliativa 

vården på kirurgisk vårdavdelning. 

 

Stämningen på patientrummet 

Patienten kunde påverkas av stämningen på rummet. Flera sjuksköterskor beskrev att ett 

uteblivet brytpunktssamtal skapade en tryckt stämning inne på patientrummet. Detta kunde 

uttryckas som irritation hos närstående. En sjuksköterska beskrev att hon kände sig iakttagen 

vilket kunde leda till att omvårdnaden inte blev lika lugn och fin. Hon beskrev vidare att en 

tryckt stämning kunde leda till att vårdpersonalen drog sig för att gå in till patienten. 

 

”Om man inte har haft brytpunktssamtal blir det lätt konstig stämning när man 

ska göra omvårdnad. Man känner att kanske anhöriga tittar på en och undrar 

varför man inte gör så mycket eller, ja det blir inte alls, vad ska man säga, fin 
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omvårdnad, lugn och fin omvårdnad. Det blir mer, jag vet inte, tryckt stämning, 

man drar sig lite för att gå dit” (sjuksköterska E) 

 

Om patienten fått ett brytpunktssamtal beskrev flera sjuksköterskor att det blev lugnare kring 

patienten när till exempel blodtryckskontroller och provtagningar avslutats. En sjuksköterska 

beskrev att det blev ett bättre möte mellan närstående och vårdpersonal när alla hade fått 

samma information. Det uppstod en förståelse i att alla hade samma mål, att patienten skulle 

ha det så bra som möjligt. När patienten hade fått ett väl utfört brytpunktssamtal kunde det 

öppna upp för samtal. En sjuksköterska beskrev att hon vågade prata mer med närstående som 

hon visste hade haft ett bra brytpunktssamtal. 

 

”Ja man vågar nog prata mer med anhöriga som man vet har haft ett bra 

brytpunktssamtal, just så man vet vad man vågar säga och inte säga. Det är lätt 

att man är lite tystare än vad man behöver vara när man inte vet vad anhöriga 

vet” (sjuksköterska F) 

 

Tid att reagera och planera 

En sjuksköterska beskrev att ett genomfört brytpunktssamtal kunde skapa stress hos patienten. 

Det kunde handla om praktiska saker som att hinna ordna upp med fastigheter och/eller 

ekonomi. Men ett genomfört brytpunktssamtal gav trots stress en möjlighet till att reagera och 

reda upp saker. En annan sjuksköterska beskrev att innan brytpunktssamtalet genomfördes 

upplevde flera patienter det som tryggt att vistas på sjukhuset. Men när information 

förmedlats om att ytterligare behandling inte kunde erbjudas önskade patienterna att få 

komma hem och spendera sista tiden i hemmet med sina närstående. 

 

”Vårdpersonal måste ge patienten chansen att, vi som vårdpersonal vet ju inte 

alls vad patienten har i bagaget, hur dess relationer ser ut, noll vet vi. Vi måste 

ändå på något sätt kunna ge de en chans att reda upp saker de vill göra, 

relationer, vad som helst och man kan ju inte komma med ett brytpunktssamtal 

när de i stort sett är död redan” (sjuksköterska A) 
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Flera sjuksköterskor beskrev att brytpunktssamtal ofta genomfördes för sent vilket innebar att 

patienten inte blev delaktig i besluten gällande den egna vården vilket försvårade för alla 

inblandade. Flera sjuksköterskor beskrev att det fanns en brist i att det inte utfördes 

uppföljande samtal för att följa upp om patient och närstående hade förstått informationen 

eller om nya frågor uppstått. 

 

”Ibland när läkarna har informerat anhöriga och patient att de ändå kanske 

kommer tillbaka en gång till och verkligen ser att de har förstått vad det är som 

gäller. Det kan jag uppleva ibland när de försämras lite patienterna att då blir 

anhöriga alldeles till sig och förstår inte alls, för det har inte gått in, 

informationen. Men läkarna tycker att de redan har gjort sitt jobb och 

informerat om allt som händer” (sjuksköterska H) 

 

Sjuksköterskorna hade olika uppfattningar huruvida frågan om val av dödsplats ställdes under 

brytpunktssamtalet. En sjuksköterska menade att frågan ställdes rätt ofta, en annan 

sjuksköterska hade uppfattningen att frågan kom från patient och närstående. En annan 

uppfattning var att frågan inte kom upp till diskussion. 

 

Relation med sina närstående 

En sjuksköterska beskrev att närstående och patient kunde ha olika uppfattningar om vart 

patienten skulle vårdas den sista tiden i livet. Närstående kunde uppleva det som tryggt att 

patienten stannade på sjukhuset där det fanns möjlighet till symtomlindring.  

 

”Anhöriga och patient kan ha olika uppfattningar om det också. Jag tror många 

anhöriga kan se det som bra att de är på sjukhus, här finns det vårdpersonal, 

smärtlindring, symtomlindring, ja allt vad det är. Den behöver inte lida, men det 

kan man ju få hemma också” (sjuksköterska C) 

 

En sjuksköterska menade att om ett brytpunktssamtal genomfördes i tid gavs möjlighet för 

närstående att ta ledigt från arbete och bli delaktig i patientens vård. Om brytpunktssamtalet 
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skedde för sent beskrev en annan sjuksköterska att det kunde skapa en oro för närstående att 

inte kunna fråga patienten om till exempel begravning. 

 

Symtomlindring 

Flera sjuksköterskor beskrev att symtomlindring generellt fungerade bra oavsett om ett 

brytpunktssamtal genomförts eller inte. En sjuksköterska ansåg att beslut om utsättande av 

dropp ibland skedde för sent vilket hon upplevde gjorde mer skada än nytta. En annan 

sjuksköterska beskrev att om ett brytpunktssamtal genomförts kunde hon bli mer uppmärksam 

på och behandla de olika symtomen.  

 

”Om man har haft ett brytpunktssamtal då är man ju mer noggrann, kanske inte 

noggrann, det låter fel men man är kanske mer generös och uppmärksam på de 

olika symtomen. Då kan man koncentrera sig på symtomlindringen och inte 

koncentrera sig på allt det där andra med dropp och provtagning och kanske 

massa kontroller” (sjuksköterska D) 

 

En annan sjuksköterska menade att ett genomfört brytpunktssamtal kunde vara 

symtomlindrande. Hon beskrev en patient som hade ångest på grund av rädsla för att ha ont. 

Efter samtal om möjlighet till symtomlindring släppte patientens ångest. 

 

”Jag var med på ett brytpunktssamtal, bara patienten och palliativa 

konsultteamet. Innan dess var patienten, hade jätte mycket ångest och var helt 

inställd på att, hon hade blivit lovad att inte ha ont. Det var det enda hon var 

rädd för, att hon skulle ha ont. Allting kretsade kring det. Hon hade sådan 

ångest så när vi väl hade haft det där samtalet och pratat om att hon var så 

rädd för att ha ont och läkaren från palliativa konsultteamet berättade om 

smärtlindring och ångestlindring då var det som en sten föll från bröstet. Det 

blev hur mycket bättre som helst” (sjuksköterska E) 
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DISKUSSION 

Sjuksköterskorna beskrev samarbetet mellan sjuksköterskor och undersköterskor som väl 

fungerande i den palliativa vården. Teamarbete med läkarna uteblev eftersom det upplevdes 

som att läkarna inte var delaktiga. Läkarens erfarenhet, möjlighet att ta sig tid och om 

patienten hade närstående hos sig som stötte på var faktorer som påverkade om ett 

brytpunktssamtal genomfördes. I det fall sjukhusets palliativa konsultteam involverades i 

patientens vård fick patienten tydligare information. Ett genomfört brytpunktssamtal skapade 

ett lugn kring patienten och gynnade mötet mellan patient, närstående och vårdpersonal. Det 

gav också patienten en möjlighet att reagera och planera sin sista tid. Sjuksköterskorna 

beskrev att brytpunktssamtal ofta genomfördes för sent med följden att patienten inte blev 

delaktig. Ett försenat brytpunktssamtal försvårade för patient och närstående att tillsammans 

planera den sista tiden. Symtomlindringen ansågs inte vara beroende av om ett 

brytpunktssamtal genomförts men kunde skapa en större medvetenhet kring de olika 

symtomen. Brytpunktssamtalet i sig kunde vara symtomlindrande. Diskussionen kommer att 

presenteras utifrån kategorierna organisationens betydelse på flera nivåer och betydelsen av 

patientens möjlighet att vara delaktig i sitt brytpunktssamtal.  

 

Afaf Meleis transitionsteori kommer att tillämpas i resultatdiskussionen. Valet att använda 

transitionsteorin styrks av att den tidigare använts i forskning inom palliativ vård 

(Friedrichsen, 2002). 

 

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskorna beskrev att ett teamarbete i den palliativa vården på kirurgisk vårdavdelning 

ofta uteblev. De beskrev vidare att orsaker till detta kunde vara läkarens arbetsschema och att 

underläkaren som bemannade vårdavdelningen, på grund av bristande erfarenhet, inte kunde 

ta beslut i den palliativa vården. En av hörnstenarna för att kunna bedriva en god palliativ 

vård är samarbete mellan professioner (SOU 2001:6). Flera studier betonar teamarbetets 

betydelse i den palliativa vården (Carline et al., 2003; Jünger, Pestiner, Elsner, Krumm & 

Radbrush, 2007). Jünger och medarbetare (2007) beskriver kommunikation, arbetsklimat, 

engagemang och gemensam teamfilosofi innehållande tydliga mål, roller och rutiner som 

betydelsefullt för ett välfungerande teamarbete inom palliativ vård. Ett hinder till teamarbete 

kan enligt Gott och medarbetare (2011) vara att det finns en hierarki mellan läkare och 

sjuksköterskor. Sjuksköterskorna beskrev att ett uteblivet teamarbete kunde skapa en 
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otydlighet i inriktningen på vården när läkare och sjuksköterska inte tänkte lika kring 

behandlingsmål. Sjuksköterskorna beskrev vidare att en otydlig inriktning på vården kunde 

uppfattas förvirrande för patient och närstående vilket styrks i tidigare studie (Carline et al., 

2003). Att ha samma behandlingsmål har tidigare visats i en studie av Kirby och medarbetare 

(2014) vara en förutsättning för att få en bra övergång till palliativ vård. 

Specialistsjuksköterskan inom kirurgisk vård har en viktig uppgift i att verka för ett gott 

samarbete i vårdlaget och mellan professioner i syfte att vården ska få en tydlig riktning. 

Detta gynnar patienten som då kan få tydlig information vid övergång från kurativ eller tidig 

palliativ fas till sen palliativ fas. Tydlig information kan innebära ny kunskap vilket Meleis 

(2010) menar gör det möjligt för patienten att anpassa sig till en ny situation. Utöver kunskap  

krävs även en stödjande miljö utifrån patientens förutsättningar. Friedrichsen (2002) menar att 

patientens tidigare kunskapsnivå angående sin sjukdom påverkar hur väl informationen 

mottas. Sjuksköterskans roll blir att identifiera patientens kunskapsläge, förbereda och 

underlätta för patienten att ta till sig den nya kunskapen (Im, 2014; Meleis & Trangenstein, 

1994).  

 

Sjuksköterskorna deltog sällan vid brytpunktssamtalet och kunde därför inte upprepa 

informationen och/eller svara på frågor från patient och närstående. Att brytpunktssamtalet 

sällan dokumenterades av läkare försvårade också informationsutbytet med patient och 

närstående. För att kunna bedriva en god palliativ vård menar Wallerstedt och Andershed 

(2007) att det krävs ett bra samarbete med patient och närstående. Att som sjuksköterska delta 

vid brytpunktssamtalet kan förbättra kommunikationen (Kirby et al., 2014).  

Rekommendationen från Regionala cancercentrum i samverkan (2012) är att sjuksköterskan 

ska vara delaktig vid brytpunktssamtalet. Anledningar till att sjuksköterskan inte deltar vid 

brytpunktssamtalet menar Kirby och medarbetare (2014) kan bero på sjuksköterskans dagliga 

uppgifter och arbetsbelastning. Vi anser att sjuksköterskan har ett ansvar att ta sig tid för att 

delta vid brytpunktssamtal men även ett ansvar att göra läkaren uppmärksam på fördelen av 

att sjuksköterskan deltar. Samtidigt finns en förståelse för att detta är en stor utmaning att 

förändra ett inarbetat arbetssätt om det råder en vårdkultur som inte är tillåtande till 

förändring. Geary och Schumacher (2012) betonar vikten av att öppna upp för relationer med 

patient och närstående i den uppgiftsorienterade yrkesvardagen. Relationer ger möjlighet till 

informationsutbyte vilket är viktigt för att patient och närstående ska förstå förändringen som 

sker. 
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Sjuksköterskorna upplevde att läkarna, tillhörande kirurgisk vårdavdelning, inte tog sig tid till 

att sitta ner och samtala med patienten i lugn och ro. I tidigare forskning har det visat sig vara 

viktigt för patienten att läkaren tar sig tid för samtal (Carline et al. 2003; Stajduhar et al., 

2010; Slort et al, 2011). Sjuksköterskorna beskrev att när palliativa konsultteamet 

involverades i vården skapades ett större fokus på patienten tack vare deras kunskap och 

expertis. Carline och medarbetare (2003) menar att det är viktigt att läkaren är förberedd 

under informationstillfället och har ett fokus på patienten. Vi anser att en förutsättning för god 

kommunikation mellan läkare och patient är att läkaren på kirurgisk vårdavdelning visar ett 

engagemang och i större utsträckning prioriterar och tar sig tid för brytpunktssamtalet. Tid ger 

utrymme för patienten att ställa frågor och att få svar angående sjukdom och eventuell 

behandling (Carline et al. 2003 ). Vidare beskrev sjuksköterskorna att ärlighet uppskattades 

hos patienterna men de upplevde att informationen som gavs vid brytpunktssamtalet var 

otydlig. Van Vliet och medarbetare (2013) beskriver att patienten önskade ärlig medicinsk 

information om sin sjukdom. Ärlighet kunde också stärka kommunikationen mellan patient 

och läkare (Slort et al., 2011). Sjuksköterskorna beskrev att svåra besked ibland gavs i 

samband med rond utan stöd av närstående vilket skapade oro och många frågor hos 

patienten. Brytpunktssamtalet ska noga förberedas av ansvarig läkare och sjuksköterska för att 

samtalet ska upplevas som stödjande och meningsfullt (Regionala cancercentrum i samverkan, 

2012). Sjuksköterskan har en viktig uppgift i att förbereda patienten och samordna inför 

förestående samtal. Detta beskrivs av Im (2014) som en viktig del i transitionsprocessen.  

 

Sjuksköterskorna beskrev att om brytpunktssamtal uteblev skapades en tryckt stämning inne 

på patientrummet. Det kunde visa sig som irritation hos närstående och att man som 

vårdpersonal kunde känna sig iakttagen. Detta kunde leda till att vårdpersonalen drog sig för 

att gå in till patienten. I en studie av Pusa och medarbetare (2012) framkom att irritation 

kunde uppstå vid bristande information från vårdpersonalen. Browall och medarbetare (2010) 

menar att även negativa känslor som riktas mot vårdpersonal måste kunna hanteras för att en 

nära relation och en bra dialog ska kunna åstadkommas.  

 

Flera sjuksköterskor beskrev att brytpunktsamtalet ofta genomfördes för sent i 

sjukdomsförloppet. Det försämrade patientens möjlighet till att vara delaktig i beslut gällande 

den egna vården vilket även har visat sig i tidigare studie (Gott et al., 2011). I en studie av 

Young och medarbetare (2009) framkom att patientdelaktighet i beslut rörande vård vid livets 

slut och val av dödsplats var viktigt för patient och närstående. Enligt ICN:s (2012) etiska kod 
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för sjuksköterskor ska patienten delges den information som krävs för att kunna ta ställning 

till att genomgå eller avstå behandling. Vidare framkom att flera patienter som fått besked om 

att ytterligare behandling inte kunde erbjudas önskade att få komma till hemmet och spendera 

sista tiden med närstående. Voogt och medarbetare (2005) menar att livsförlängande 

behandling inte alltid prioriteras av patienten. I en annan studie beskrevs att oavsett om 

patienten följde läkarens rekommendation eller inte fanns en önskan om att inte bli övergiven 

(van Vliet et al., 2013). Gott och medarbetare (2011) menar att inom akutsjukvården finns en 

svårighet i att ta beslut om övergång till palliativ vård på grund av att stort fokus ligger på 

akutmedicinsk behandling. Vi ser att det är betydelsefullt att patienten får ett 

brytpunktssamtal i tid för att kunna få möjlighet att vara delaktig och planera sin sista tid i 

livet. Sjuksköterskans roll blir att lyssna till patientens önskemål, informera och stötta i de 

beslut som patienten tar. Vid transition består omvårdnaden i att maximera patientens styrkor, 

tillgångar och potential (Meleis, 2007) vilket bidrar till att öka patientens välbefinnande 

(Meleis, 2010). 

 

Sjuksköterskorna beskrev att symtomlindring generellt fungerade bra oavsett om ett 

brytpunktssamtal genomförts eller inte men att ett genomfört brytpunktssamtal skapade större 

uppmärksamhet på att lindra de olika symtomen. Det beskrevs vidare att ett brytpunktssamtal 

i sig kunde vara lindrande. I Lundqvist och medarbetares (2011) studie framkom att patienter 

som informerats om förestående död i större utsträckning hade ordinationer på parenterala vid 

behovsläkemedel. Sjuksköterskorna hade ingen större diskussion kring symtom och 

symtomlindring vilket kan stå för att symtomlindringen utifrån ett sjuksköterskeperspektiv 

inte är det stora problemet vid palliativ vård på kirurgisk vårdavdelning. Ett genomfört 

brytpunktssamtal beskrevs däremot kunna skapa tydlighet och en större uppmärksamhet på de 

olika symtomen.  

 

Klinisk relevans 

Studien beskrev brister i teamarbete vid vård av kirurgiska patienter i palliativ vård vid livets 

slut. Nationellt utarbetade riktlinjer Regionala cancercentrum i samverkan (2012) beskriver 

hur palliativ vård ska bedrivas och betonar vikten av ett multidisciplinärt samarbete för en god 

palliativ vård. Utifrån studiens resultat ses ett behov av att samordna ett multidisciplinärt 

vårdteam för att på så sätt tillsammans med patient och närstående skapa förutsättningar för 

en personcentrerad vård vid livets slut på kirurgisk vårdavdelning. Detta ligger inom 
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specialistsjuksköterskans ansvarsområde enligt den kompetensbeskrivning som finns för 

specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

 

Etiskt perspektiv 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska informationen ges i sådan utsträckning att 

patienten ska kunna ge samtycke till om medicinsk behandling och omvårdnad ska 

genomföras. Patienten ska också informeras om rätten att kunna välja eller avstå behandling 

(ICN, 2012). Studien påvisade brister i hur och när brytpunktssamtalet genomfördes. Brister 

sågs också i brytpunktssamtalets innehåll som upplevdes otydligt. Sker brytpunktssamtalet för 

sent i sjukdomsförloppet kan det innebära att patienten inte blir delaktig i beslut gällande den 

egna vården. En otydlig information eller ett sent brytpunktssamtal kan därför innebära att 

patienten genomgår behandlingar eller undersökningar som patienten inte önskar. Inom ramen 

för specialistsjuksköterskans kompetensbeskrivning ligger ansvaret att säkerställa att 

patienten har den information som krävs för att kunna ta ställning till genomförande av tänkt 

medicinsk behandling eller omvårdnadshandling (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

 

Samhällsperspektiv 

En av de viktigaste indikatorerna för god palliativ vård vid livets slutskede är genomförande 

av brytpunktssamtal (Socialstyrelsen, 2013). För att möta den åldrande befolkningen pågår 

sedan 2010 ett samarbete mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting [SKL]. 

Ett statsbidrag betalas årligen ut till kommuner och landsting i syfte att stödja och utveckla 

förbättringsarbete kring vård och omsorg om de mest sjuka äldre. En del av 

förbättringsarbetet består i att använda kvalitetsregister. Palliativa registret är ett av dessa 

kvalitetsregister där en av indikatorerna för utbetalande av statsbidrag är registrering av 

genomfört brytpunktssamtal (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Enligt Världshälsoorganisationens (2015) definition av palliativ vård ska döendet betraktas 

som en normal process och vården ska ges med respekt för patientens värdighet samt verka 

för största möjliga välbefinnande för patienten till livets slut. Den palliativa vården i Sverige 

ska innehålla ett gott omhändertagande och bedrivas på lika villkor i hela landet 

(Socialstyrelsen, 2013). I Sverige finns kunskapsstöd och riktlinjer framarbetade för hur 

palliativ vård ska bedrivas inom kommun och landsting (Regionala cancercentrum i 



 

26 

 

samverkan, 2012). Trots att det finns kunskapsstöd och riktlinjer för hur den palliativa vården 

ska bedrivas påvisade studien brister i teamarbete och i genomförandet av brytpunktssamtal 

på kirurgisk vårdavdelning vilket påverkade patientdelaktigheten. Detta kan det leda till 

verkningslösa kostnadskrävande behandlingar med onödigt lidande för patient och närstående. 

Studien identifierade förbättringsområden inom palliativ vård på kirurgisk vårdavdelning. 

Ytterligare studier i palliativ vård inom kirurgisk akutsjukvård och inom akutsjukvård på 

andra kliniker rekommenderas. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av palliativ vård på 

kirurgisk vårdavdelning med specifikt fokus på brytpunktssamtalet. En svaghet med val av 

fokusgrupp som metod upplevdes vara att informanterna var delaktiga i varierande grad och 

att det fanns en svårighet som moderator att få alla att komma till tals. Detta kan ha påverkat 

giltigheten i studiens resultat. Det strategiska urvalet av informanter gjorde att grupperna blev 

homogena utifrån yrkeserfarenhet och ålder. Giltigheten kan även ha påverkats av gruppens 

homogenitet. Enligt Rabiee (2004) kan styrkan med en homogen grupp vara att det skapas en 

trygghet och på så sätt gynnas interaktionen. En svaghet kan vara att i den homogena gruppen 

begränsas variationen av erfarenheter (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 

Semistrukturerade intervjufrågor konstruerades av författarna. Giltigheten kan ha påverkats av 

att en provintervju inte genomfördes för att se hur väl frågorna besvarade syftet (Danielsson, 

2012b). En svaghet i valet av innehållsanalys som analysmetod var att den tidigare inte 

använts av författarna. Detta kan ha påverkat textbearbetningen och resultatets giltighet. Valet 

av innehållsanalys styrks av att metoden återkommande tillämpats vid studier om vård vid 

livets slut (Hsieh & Shannon, 2005). Resultatets giltighet stärkts av att subkategorier och 

kategorier utarbetades tillsammans med handledare (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 

En svaghet i studien var att informanterna inte fick granska huruvida resultatet stämde 

överens med deras erfarenheter (Wallengren & Henricsson, 2012). Författarna har tio 

respektive nio års arbetserfarenhet på kirurgisk vårdavdelning och har därifrån erfarenhet av 

den palliativa vården. Författarna var medvetna om sina erfarenheter och värderingar. Trots 

detta kan författarnas förförståelse ha påverkat resultatet och därmed giltigheten i resultatet. 

 

Stegen i bearbetning och analys skedde gemensamt av författarna vilket ökar resultatets 

tillförlitlighet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Vid markeringen av meningsenheter 
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blev en del enheter korta vilket Graneheim och Lundman (2003) menar kan försvåra den 

fortsatta bearbetningen av texten. Detta kan ses som en svaghet i analysen. Vid den fortsatta 

bearbetningen av texten fick ord som ’information’ och ’samtal’ sättas i ett större 

sammanhang utifrån vad informanternas diskussion handlade om, för att på så sätt kunna 

utläsa kopplingen mot brytpunktssamtal. En viss grad av tolkning kan ha skett i samband med 

detta vilket kan ha påverkat den textnära bearbetningen och resultatets tillförlitlighet. 

Författarna anser att studiens resultat och överförbarhet till annan kontext får ses som 

begränsad. Detta på grund av brister i giltighet och tillförlitlighet (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2012). 

För att inte äventyra konfidentialiteten redovisades informanternas demografiska data som 

gruppdata för att inte respektive informant skulle kunna kopplas till de citat som redovisades i 

resultatet. Ur ett forskningsetiskt perspektiv valdes citat till resultatet utifrån att de inte skulle 

kunna kopplas mot en specifik informant. Eftersom informanterna hade likvärdig erfarenhet 

av palliativ vård och brytpunktssamtal upplevdes det inte som att moralisk stress uppstod på 

grund av olika kunskapsnivå. 

Slutsats 

Teamarbete uteblir i den palliativa vården på kirurgisk vårdavdelning och sjuksköterskan 

deltar sällan i brytpunktssamtalet vilket leder till otydlighet. Ett uteblivet brytpunktssamtal 

kan skapa en otydlig inriktning på vården, uppfattas förvirrande för patient och närstående 

och försvåra omvårdnadsarbetet. Ett brytpunktssamtal sent i sjukdomsförloppet försämrar 

patientens möjlighet till delaktighet. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

Informanterna presenterar sig vid namn, ålder, examensår samt antal yrkesverksamma år som 

sjuksköterska på kirurgisk vårdavdelning. 

 

 Beskriv den palliativa vården av patienten på er avdelning 

- vad anser ni fungera bra och varför? 

- vad anser ni fungerar mindre bra och varför? 

 Vad är det som påverkar om ett brytpunktssamtal genomförs eller inte? 

 Hur påverkas patienten om ett brytpunktssamtal genomförs eller inte? 

 Hur påverkas närstående om ett brytpunktssamtal genomförs eller inte? 

 Hur påverkas omvårdnaden av patienten om ett brytpunktssamtal genomförs eller 

inte? 

 Hur påverkas omhändertagandet av närstående om ett brytpunktssamtal genomförs   

eller inte 

 

Eventuella fördjupningsfrågor där intervjufrågor kan kombineras med de palliativa 

hörnstenarna om informanterna inte redan berört ämnet. De palliativa hörnstenarna är: 

symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation samt närståendestöd.  

Exempel på fördjupningsfrågor:  

- Påverkas patientens symtomlindring beroende på om ett brytpunktssamtal har 

genomförts eller inte? 

- Påverkas närståendestödet om ett brytpunktssamtal har genomförts eller inte?  

- Förändras kommunikationen mellan vårdpersonal och närstående om ett 

brytpunktssamtal har genomförts eller inte?  



      

                                                                                 

   Bilaga 2 Ansökan om tillstånd för genomförande av studie



      

                                                                                

Bilaga 3 Inbjudningsbrev 

 

Sjuksköterskans erfarenheter av patientens vård vid livets slut 

på kirurgisk vårdavdelning, med specifikt fokus på 

brytpunktssamtalet 

 

Vi är två studenter som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

kirurgiskvård vid Uppsala universitet. I vårt examensarbete ingår att skriva en 

magisteruppsats inom ämnet omvårdnad. 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av patientens vård vid livets 

slut på kirurgisk vårdavdelning med specifikt fokus på brytpunktssamtalet. 

Du tillfrågas härmed om att delta i en fokusgruppsintervju där vi vill att du tillsammans med 

andra sjuksköterskor samtalar och reflekterar kring dina och de andra i gruppens erfarenheter 

av patientens vård vid livets slut på kirurgisk vårdavdelning med specifikt fokus på 

brytpunktssamtalet. Gruppen kommer att bestå av fyra till fem deltagare. 

Deltagandet är frivilligt och de uppgifter du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt vilket 

innebär att det du säger inte kommer att kunna kopplas till dig. Du har även rätt att avbryta 

din medverkan i studien.  

Tid avsatt för intervjun är en till två timmar. Intervjun kommer att spelas in. 

 

Datum: xx-xx mars 

Tid: xxxxxx 

Plats: Samtalsrummet på avd. 211 

Kontakta oss om du har frågor. Med vänliga hälsningar Daniel Ek och Sara Toresson. 

Daniel Ek    Sara Toresson 

leg.Sjuksköterska   leg.Sjuksköterska 

070-xxxxxxx, daniel.ek@jll.se  070-xxxxxxx, sara.toresson@jll.se 

 

Handledare: Eva Jangland Klinisk lektor specialistsjuksköterskeprogrammet 

Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet eva.jangland@surgsci.uu.se 
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