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SAMMANFATTNING 
 

Introduktion: palliativ vård är enligt WHO till för att förbättra livskvaliteten i livets slutskede både 

för patienten och närstående. WHO har utvecklat fyra hörnstenar inom palliativ vård; 

symtomlindring, närståendestöd, teamarbete och kommunikation och relation. 

Syfte: syftet med den här studien är att undersöka om sjuksköterskor arbetar utifrån de fyra 

hörnstenarna inom allmän palliativ vård. 

Metod: sex sjuksköterskor med olika erfarenhet, utbildning och ålder har deltagit i studien. 

Kvalitativ data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med en sjuksköterska från varje 

verksamhet. Analys av data har gjorts genom Graneheim & Lundgrens kvalitetsanalys. 

Resultat: sjuksköterskorna använder mätinstrument vid symtomkontroll och symtom bedöms också 

utifrån kroppsspråk, mimik och läten. Närståendestöd erbjuds genom information både skriftligt och 

muntligt, genom uppvisad närvaro, kontinuerlig kontakt och en tydlig dialog med närstående samt 

genom att lyssna till närståendes önskemål och att använda sig av fysisk kontakt. Om 

efterlevandestöd erbjuds görs det i form av telefonsamtal efter patientens bortgång. Ett 

tvärprofessionellt arbete bedrivs inom samtliga verksamheter. Brytpunktssamtal görs inom samtliga 

verksamheter men det är inte alltid patienten involveras i samtalet. Sjuksköterskorna känner sig i 

stora hela trygga med att kommunicera med patient och anhöriga. 

Slutsats: samtliga verksamheter arbetar utifrån de fyra hörnstenarna inom palliativ vård. Det verkar 

dock finnas en brist på tydliga riktlinjer inom allmän palliativ vård och därför borde detta 

implementeras. 

 

Nyckelord: palliativ vård, de fyra hörnstenarna, särskilda boenden, sjuksköterskor, upplevelser 
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ABSTRACT 

Background: palliative care is according to the WHO to improve the quality of life in the end of 

life for both the patient and relatives. WHO has developed four cornerstones in palliative care; 

symptom relief, family support, teamwork and communication and relationship. 

Aim: the aim of this study is to investigate whether nurses work based on the four cornerstones of 

palliative care. 

Method: six nurses with different experience, education, and age participated in the study. 

Qualitative data were collected through semi-structured interviews with a nurse from each 

organization. Analysis of the data has been made by Graneheim & Lundgren quality analysis. 

Results: nurse using measuring devices at the control of symptoms and the symptoms are also 

assessed on the basis of body language, facial expressions and vocalizations. Related support 

offered by information both orally and in writing, through the demonstrated presence, continuous 

contact and a clear dialogue with related persons and by listening to the relatives' wishes and by the 

use of physical contact. About bereavement support offered is in the form of phone calls after the 

patient's death. A multidisciplinary work is conducted in all organizations. Breakpoint call made in 

all organizations but it is not always the patient is involved in the call. The nurses feel confident too 

communicate with the patient and family. 

Conclusion: all organizations work from the four cornerstones in palliative care. There seems to be 

a lack of clear guidelines in general palliative care and that’s why they should be implemented. 

 

Keywords: palliative care, the four cornerstones, special housing, nurses, experiences 
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BAKGRUND 

Allmän palliativ vård innebär att man kan få palliativ vård i hemmet, inom primärvården, på 

sjukhus och geriatriska kliniker samt inom vård- och omsorgsboende enligt Nationella rådet för 

palliativ vård (2014). I den allmänna palliativa vården täcks medicin- och omvårdnadsinsatser som 

kan ges av vårdpersonal med kunskap och kompetens av allmän palliativ vård. Palliativ vård enligt 

WHO är till för att förbättra livskvaliteten i livets slutskede både för patienten och närstående, 

meningen är att i tidigt skede förebygga och lindra lidande genom att tidigt upptäcka och behandla 

smärta men även andra fysiska symtom, samt att kunna tillgodose de psykosociala och andliga 

behov som kan förekomma i samband med livshotande sjukdom. Innebörden av palliativ vård är att 

som vårdpersonal skall kunna: lindra smärta och andra fysiska symtom, se döden som en normal 

process, inte påskynda döden eller förlänga livet, integrera de psykosociala och existentiella 

behoven, stödja patientens närstående, motivera patienten att leva så aktivt som möjligt fram tills 

döden och ha en positiv inverkan på sjukdomstiden (Nationella rådet för palliativ vård, 2014). 

 

Palliativ vård definieras som hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten 

för patienter med progressiv, obotlig sjukdom och innebär beaktandet av fysiska, psykiska, sociala 

och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående. Palliativ vård är att tillgodose patienten 

ett värdigt slut på livet med största möjliga välbefinnandet oavsett ålder och diagnos 

(Socialstyrelsen, 2011). 

 

Enligt prioriteringsutredningen SOU 1995:5 ska ett värdigt avsked från livet vara en av de högst 

prioriterade rättigheterna inom vården och varje år avlider cirka 90 000-93 000 personer i Sverige 

där de allra flesta av dessa är i behov av den palliativa vårdens innehåll. Tillgången till palliativ vård 

är dock ojämlik i landet (Sveriges Riksdag, 2013). 

 

Lester, Stefanacci & Feuerman (2014) har gjort en kvantitativ studie i USA där syftet med studien 

är att beskriva tillgängligheten av riktlinjer inom palliativ vård på bland annat särskilda boenden. 

Studiens resultat visade på att det fanns begränsad tillgänglighet och på de boenden som detta fanns 

utnyttjades det inte i den grad som det borde. Studien visade även på att det i högre grad var de 

närstående än den boende som efterfrågade detta, troligen beroende på den höga frekvensen av 

kognitiv svikt hos patienterna. Sjuksköterskor och socialarbetare är de yrkeskategorier som 

kommunicerade mest med närstående om den palliativa vården. 

 

Studien av Seiger Cornfalk, Tenrnestedt, Franklin Larsson, Henriksen, Norberg & Österlind (2015) 
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bygger på utvärdering av ett genomfört utbildningsprogram som syftar till att öka kompetensen av 

palliativ vård hos personal på särskilda boenden. Innan utbildningen upplevde personalen att 

särskilda riktlinjer inom palliativ vård var något främmande och att de upplevde svårigheter att 

kommunicera med patienter om döden. Resultatet efter utbildningen var att personalen upplevde 

positiva effekter genom ökad kunskap och insikt i vad palliativ vård är samt att de kände sig mer 

säkra att ta hand om en döende person (Seiger Cornfalk et al., 2015).  

 

Ett särskilt boende är ett boende där service, personlig omvårdnad och hemsjukvård erbjuds dygnet 

runt. Särskilda boenden kan vara lägenheter med eget badrum, vardagsrum och sovrum eller mindre 

lägenheter med en del för vila samt kök eller kokvrå. Vård- och omsorgsboende, äldreboende, 

ålderdomshem och servicehus är alternativa ord till särskilda boenden (Eriksson, 2013). 

 

WHO har utvecklat fyra hörnstenar inom palliativ vård som är enligt Strang (2012) symtomlindring, 

närståendestöd, teamarbete och kommunikation och relation, dessa är till som vägledning för att 

uppnå målet inom palliativ vård. Symtomlindring innebär lindring av plågsamma symtom såsom 

exempelvis fysisk smärta. Närståendestöd är att man som sjuksköterska är närvarande för patienten 

och patientens närstående och ger kontinuerlig uppdatering. Den tredje hörnstenen är teamarbete 

och betyder att samtliga yrkesprofessioner ska samarbeta för att kunna tillgodose patienten och 

närståendes behov. Kommunikation och relation är en viktig hörnsten för att den palliativa vården 

skall fungera, att en god relation etableras och att kommunikationen sker på samma nivå som 

patienten och närstående. Meningen med hörnstenarna är att de tillsammans bygger upp en god 

palliativ vård med en helhetssyn att kunna lindra lidande. För att optimera den palliativa vården 

betonar WHO vikten av de fyra dimensionerna, att så väl fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

behov tillgodoses (Strang, 2012). 

 

Symtomlindring 

Palliativa Registret (2010) beskriver att symtomlindring är högt prioriterat i livets slutskede för att 

ge möjlighet till så god livskvalitet som möjligt. Att tidigt upptäcka, förebygga och behandla 

symtom är därför mycket viktigt. Möjligheten att uppnå en god smärtlindring ökar om arbetet med 

smärtskattning sker på ett kontinuerligt och strukturerat sätt. Personalen behöver olika redskap för 

att kunna bedöma smärta och idag är VAS/NRS det vanligaste mätinstrumentet. VAS/NRS kräver 

aktiv medverkan av personen med smärta och kan inte användas vid kognitivt nedsatt förmåga eller 

där annan svårighet att kommunicera finns. Abbey Pain Scale är ett bättre alternativ där personalen 

kan skatta smärtan på ett strukturerat sätt. Abbey Pain Scale är ett validerat instrument och har tagits 
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fram för att bedöma smärta hos dementa i sent palliativt skede. En auktoriserad språklig 

översättning av Abbey Pain scale har gjorts och granskats av Svenska Palliativregistrets 

referensgrupp. Bedömningen görs utifrån sex frågor som berör personens uttryckssätt, somatik och 

beteende. Varje fråga graderas utifrån fyra olika svarsalternativ (Palliativa Registret, 2010). 

 

Sjuksköterskor har i samhället enligt Wilson, Morbey, Brown, Payne, Seale och Seymour (2015) en 

central roll i bedömningen av döende patienters behov av smärtlindring och symtomkontroll samt 

möjliggöra för snabb tillgång av lämplig medicinering. Sjuksköterskor från två regioner i England 

har identifierat fyra faktorer som de tycker bör uppnås innan de administrerar lämplig palliativ 

medicinering. Dessa faktorer är att tillståndet måste vara irreversibelt, att patienten har en oförmåga 

att inta läkemedel per os, att om patienten kan bör samtycke ges samt att beslut som tas måste vara 

oberoende i förhållande till krav eller önskemål från patientens anhöriga. Sjuksköterskor tar en 

ledande roll av administrering av läkemedel som förväntas behövas. Utbildning, träning och 

erfarenhet spelar stor roll i sjuksköterskans självförtroende och borde fortsätta att stå i centrum för 

att förbättra kvaliteten av palliativ vård i samhället och på vårdhem (Wilson et al., 2015). 

 

Närståendestöd 

Att vara en närstående innebär att vara en partner, en släkting, en granne eller en nära vän till den 

sjuke patienten. Det finns både positiva och negativa aspekter att vara närstående till någon som är 

sjuk. Oftast sätts behoven hos den som är sjuk före den närståendes vilket kan vara en påfrestning 

både psykiskt och fysiskt, därför är det viktigt för den närstående att våga ta emot stöd och där 

spelar sjuksköterskans profession stor roll (Svenska palliativregistret). Syftet med närståendestöd är 

att minska den psykiska och fysiska belastningen genom att exempelvis ge information om den 

närståendes sjukdom, funktionsnedsättning, prognos och möjligheter till stöd, genom enskilda 

samtal och samtal i grupp, genom utbildning och hjälpmedel och avlösning i olika former 

(Socialstyrelsen). 

 

Andershed (2006) har genom en systematisk litteratursökning kommit fram till att en närstående till 

en patient med palliativ sjukdom är i ett utsatt läge eftersom situationen kan upplevas som 

betungande då det kan ge följder som trötthet, brist på tid, rädsla, ångest, känsla av hopplöshet, 

konflikter inom familjen, ekonomisk börda, förlust av drömmar och ett ökat ansvar vilket lätt kan 

leda till negativa konsekvenser. Resultatet i studien visade att närstående upplever svårigheter att 

hantera patientens symtom; trötthet, smärta, muntorrhet, kräkningar och förstoppning samt ibland 

hallucinationer, förvirring och depression. Närstående löper risk för ohälsa vid vård av en patient 
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med palliativ sjukdom. Olika sätt att hantera situationen för de närstående är bland annat att ge 

utrymme för deras intressen, upprätthålla ett hopp, att ta mentala pauser som att sätta sig och läsa 

eller titta på TV i ett annat rum. En tillfredsställande vård för patienten samt genom att ge ett gott 

stöd och information till närstående uppskattas. Resultatet visar att det inte alltid är negativa 

upplevelser av att vara en närstående till patient med palliativ sjukdom, de kan beskriva situationen 

som en värdefull erfarenhet, något som är väldigt tacksamt och glädjefyllt samt att döden är en 

lättnad för familjen när den inträffar. 

 

De närståendes behov av vårdpersonalen är enligt Andershed (2006) att patienten får en god 

palliativ omvårdnad och att patienten är nöjd och får sina önskemål uppfyllda. Dock är det många i 

studien som upplever att de är tvungna att hålla koll på patienten för att dessa önskemål är 

otillfredsställda. De närstående är nöjda med faktorer som smärtlindring, patientkomfort och 

kommunikation om patientens hälsa men däremot finns missnöjen som rörde patientens personliga 

hygien och integritet. Behovet av information om patientens tillstånd, sjukdom, symtom och 

behandling visar sig vara ett huvudtema i studien vilket gav de närstående en stor trygghet. Trots att 

information och kommunikation är så pass viktigt är det en brist på flera ställen. De närstående 

upplever att de får vara envisa för att få information vilket kan leda till att den närstående känner sig 

frustrerad och bekymrad. Centrala delar i studien som är värdefulla för de närstående är att visa ett 

gott stöd, förtroendefull relation, öppen och positiv attityd samt känslighet för de närstående vilket 

är betydelsefullt för deras välmående och hälsa (Andershed, 2006). 

 

I den palliativa vården ingår även i sjuksköterskans roll att erbjuda efterlevandestöd vilket innebär 

ett samtal mellan vård- och omsorgspersonal med den avlidnes närstående en tid efter dödsfallet. 

Palliativ vård innebär inte enbart omhändertagande av patienten så länge patienten lever utan att 

vården fortsätter trotts att denne avlidit genom att stöd ges till de närstående att hantera sin situation 

även efter dödsfallet (Nationella rådet inom palliativ vård, 2014). 

 

Teamarbete 

Den palliativa vården ska baseras på teamarbete och dom som ingår i teamet är den äldre, de 

närstående, vårdpersonalen samt läkaren och dessa har en egen central roll i omsorgen och 

omvårdnaden av patienten med palliativ sjukdom. Den äldre är specialist på sig själv medan de 

närstående har inblick i familjesituationen. Omvårdnadspersonalen har kompetensen om 

omvårdnaden och läkaren har ansvar för diagnostik och den medicinska ledningen. Det är viktigt att 

alla professioner kommunicerar med varandra kontinuerligt (Kirkevold, Brodtkorb & Hylen 

Ranhoff, 2010) 
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Wilson, Stiller, J. Doherty och A. Thompson (2015) har intervjuat fysioterapeuter i USA och 

Canada som beskrev sina erfarenheter och primära roller inom palliativ vård. När den dödliga 

sjukdomen progredierar skiftas fysioterapeutens arbete från att fokusera på rehabilitering till 

patientens komfort genom bland annat positionering, förebyggande av illamående och andra skador. 

I studien beskrivs att patient- och närståendestöd är en minst lika viktig roll för fysioterapeuterna 

som de andra arbetsuppgifterna. 

 

Patienters upplevelser av en arbetsterapeuts interventioner inom palliativ vård är att en 

arbetsterapeut ökar livskvaliteten i livets slutskede genom att öka komforten hos patienten samt 

bidrar med säkerhetsåtgärder. Utskrivning av hjälpmedel, handmassage, planering, utbildning, 

fysiskt och psykiskt stöd är en arbetsterapeuts interventioner som nämns vara uppskattade av 

patienter med palliativ sjukdom (Badger, Macleod & Honey, 2015). 

 

Kommunikation och relation 

Enligt Nationella rådet för palliativ vård (2014) är kommunikation källan till att information nås 

fram till berörda. Kommunikationen är avgörande att information förstås på samma sätt och är ett 

redskap för att vården ska bli så god som möjligt. Samverkan mellan vårdgivare och huvudmän 

underlättas genom kommunikation och är grundläggande för att vården ska bli patientsäker och med 

god kvalité. För att öka säkerheten krävs det att samma terminologi används samt enhetliga och 

entydiga begrepp, detta är något som Socialstyrelsen arbetar med där målet är att ta fram ett 

nationellt överenskomna begrepp över det nationella fackspråket för vård och omsorg (Nationella 

rådet för palliativ vård, 2014).  

 

Brytpunkt inom palliativ vård definieras av Socialstyrelsens termbank (Palliativa registret) som 

övergång till palliativ vård i livets slutskede när det huvudsakliga målet med vården ändras från att 

vara livsförlängande till att vara lindrande. I samband med brytpunkten genomförs brytpunktssamtal 

med patienten och dennas närstående. Om det är i enlighet med patientens önskemål erbjuds 

närstående att delta i brytpunktssamtalet. Det är vanligt att läkaren och personal i teamet har flera 

samtal med patienten och dennes närstående i samband med övergången till palliativ vård i livets 

slutskede. 

 

Enligt Gjerberg, Lillemoen, Forde och Pedersen (2015) tycker patienter och deras närstående på 

särskilda boenden i flera västländer att det finns en brist på kommunikation i livets slutskede, att det 
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finns en önskan om att bli informerade och att ett delat beslutsfattande om medicinska beslut ska 

föreligga. Väldigt få patienter uttrycker att de hade deltagit i en konversation om vård i livets 

slutskede varken innan dem flyttade in på det särskilda boendet eller efteråt. Kontentan av den 

diskussion som förelåg under flytten handlar om praktiska frågor, exempelvis vem deras närmsta 

närstående är. Majoriteten av patienterna uppgav att dom inte har haft någon möjlighet för att 

diskutera deras värderingar och preferenser för behandling och vård i samband med livets slutskede 

och med personalen på boendet. Enligt vissa patienter är personalens brist på kunskap om deras 

värderingar och önskemål mestadels orsakad av deras egna inåtvända personlighet vilket gör det 

svårt för patienterna att komma till tals om sådana här frågor. En del patienter tycker inte att det var 

nödvändigt att kommunicera om behandling och vård i samband med livets slutskede utan tog för 

givet att personalen känner till deras önskningar och värderingar i detta. Närstående uttrycker att 

personalen på de särskilda boendena inte har bjudit in till en konversation med familjen förrän 

patientens hälsa kraftigt har försämrats. De flesta närstående uttrycker att dom vill ha ett samtal om 

patientens önskemål och preferenser för vård i livets slut även om dessa samtal anses vara 

känslomässigt svåra. Närstående uttrycker att dom helst vill att personalen ska ta initiativ till denna 

konversation. Dom flesta patienter är nöjda med informationen kring deras hälsotillstånd av 

personalen på boendena men tycker att dom såg läkaren alldeles för sällan. Att bli fullt informerad 

om hälsotillståndet, även information av allvarlig art, som exempelvis avslöjar en allvarlig 

försämring av deras hälsotillstånd är önskvärt hos patienterna. Majoriteten av närstående önskar 

även om att bli informerade om patienternas hälsotillstånd. Patienterna har olika åsikter om vem 

som skulle bestämma om viktiga medicinska beslut; en del tycker att det är viktigt för dom att delta 

i beslutsfattandet men att lämna det slutgiltiga beslutet till personalen, en annan del tycker att det är 

väsentligt att lämna hela beslutsprocessen till personalen och resterande del vill ha det fulla ansvaret 

för de medicinska besluten. Dom flesta närstående vill involveras i de medicinska besluten om 

patienten inte längre kan bestämma på egen hand, men vill inte ha det slutgiltiga beslutet utan 

lämna det till personalen (Gjerberg et al., 2015). 

 

Gjerberg et al., (2015) menar på att vårdpersonalen bör ta initiativ till samtal om preferenser för 

vård i livets slutskede och bistå till att tala med patienterna och deras närstående om frågor som rör 

den palliativa vården. Viktigt att ha känsla för att tackla patienternas och närståendes olika åsikter 

om vård i livets slutskede samt att kunna känna in vilken tidpunkt som är rätt för att ta upp sådana 

här frågor. 

 

Kommunikation anses vara en nödvändig förutsättning för att den palliativa vården ska bli av hög 
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kvalité. Allmänläkare har gått ett utbildningsprogram med syfte att öka sina kunskaper inom 

kommunikation med patienter med palliativ sjukdom, utbildningen består av åtta steg där ett steg 

består av rollspelsövningar som exempel. Efteråt jämfördes en interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp genom att enkäter delades ut till patienter som dom senare svarade på. Inga 

signifikanta skillnader mellan grupperna kunde ses efter att patienterna gett betyg för den palliativa 

vården. Utbildningen ger ingen mätbar effekt då patienterna rapporterar höga nivåer av 

tillfredsställande kommunikation av allmänläkare. Framtida forskning om kommunikation kan 

istället inriktas på läkare utan särskilt intresse för palliativ vård samt med mer fokus på dom som 

har mindre erfarenhet inom området och lägre yrkeserfarenhet. Även framtida insatser kan vara 

lämpliga att utföra med syfte att utveckla effektiva utbildningsprogram för kommunikation (Slort, 

Blankenstein, Schweitzer, Knol, E van det Horst, Aaronson & Deliens, 2012). 

 

Enligt Lasevoli, Giantin, Voci, Valentini, Zurlo, Maggi, Siviero, Orrù, Crepaldi, Pegoraro & 

Manzato (2012) har olika yrkesprofessioner en varierande kommunikationsnivå gällande frågor och 

eventuella problem som kan uppstå vid vård i livets slut. Att kunna diskutera om detta ämne är 

något som läkare, sjuksköterskor och psykologer måste kunna göra. Läkare visar sig kommunicera 

mer med patientens närstående än patienten medan psykologer tenderar att diskutera frågor/problem 

relaterat till den palliativa vården mer med patienten än med patientens närstående. Sjuksköterskor 

medlar och diskuterar lika mycket med både patienten och patientens närstående. 

 

Bollig, Gjengedal & Rosland (2015) beskriver att många äldre som bor på särskilda boenden i 

Norge har önskningar om hur vården ska se ut i livets slutskede men att detta inte är något som 

vanligtvis tas upp med personal eller närstående. Livsförlängd medicinsk behandling motsäger sig 

önskemål om en naturlig död som många av de äldre i studien uttryckte sig ha. Många av de äldre 

som intervjuades känner rädsla inför att döden ska göra ont och uttrycker förväntningar om att få 

smärtlindring när dom känner att dem behöver. Smärtlindring som behandling i livets slutskede är 

önskvärt från de flesta äldre och verkar inte gå emot önskemålet om att dö en naturlig död. 

Närstående instämmer i att smärtlindring är det viktigaste gällande medicinsk vård i livets slutskede. 

Att inte dö ensam är en uttryckt vilja av dom flesta och att dom gärna vill ha någon närstående vid 

sin sida när döden inträffar. Många av dom närstående uttrycker en rädsla inför livsuppehållande 

beslut. Närstående skulle känna sig mer trygga att ta beslut om livsuppehållande åtgärder när dom 

är medvetna om vad den äldre har för önskningar om hur dom vill dö samt om vården i livets 

slutskede. Bollig et, al. (2015) menar på att det borde finnas en tydlig kommunikation mellan 

patient, närstående och vårdpersonal när det kommer till önskningar om hur den äldre vill dö samt 
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vården i livets slutskede baserat på den kvalitativa studien de genomfört. 

 

Det är viktigt att sjuksköterskor har en positiv och bekväm inställning att möta döende patienter 

samt vågar kommunicera om existentiella frågor. För att öppna upp till samtal krävs det att 

sjuksköterskan skapar ett förtroende till patienten samt har ett öppet sinne (Strang, Henoch, 

Danielson, Browall & Melin-Johansson, 2013) 

 

Teoretisk referensram 

Joycee Travelbee är influerad av en existentialistisk filosofi där människan kännetecknas genom sin 

förmåga och motivation till att söka efter en mening i allt som upplevs genom livet såsom 

sjukdomar, lidande och smärta (Kirkevold & Tveiten, 2000). 

 

Travelbee menar att omvårdnad handlar om att vårdgivare ska hjälpa den sjuke patienten att hitta en 

mening från den situation som patienten befinner sig i. För att fullborda detta behöver 

sjuksköterskan bilda en relation med patienten för att förebygga lidande i det obotliga 

sjukdomstillståndet samt hjälpa patienten att finna en mening i det (Kirkevold & Tveiten, 2000). 

 

Som sjuksköterska ska man kunna visa medkänsla och förståelse för patienten. En viktig aspekt i 

Travelbees teori är att se människan som en unik individ och genom att sätta sig in i patientens 

situation och därmed lättare få en uppfattning om hur patienten upplever sin sjukdom och med det 

kunna ge en betydelsefull omvårdnad. Travelbee beskriver empati som en förmåga att gå in eller 

dela och förstå en annan individs psykologiska tillstånd och sympati beskrivs som ett resultat av 

empatiprocessen. Sympati innebär en äkta medkänsla för den andres lidande och att man har en 

önskan att lindra detta lidande. Sympati kan inte uppstå om man inte upplever närhet till personen 

man känner empati för (Kirkevold & Tveiten, 2000). 

 

Kommunikation är även av stor vikt menar Travelbee, detta verktyg krävs för att som sjuksköterska 

kunna identifiera patientens omvårdnadsbehov samt ta del av patientens känslor och tankar och på 

så vis kan en ömsesidig respekt byggas upp. Kommunikationen är även grunden för att kunna 

interagera (Kirkevold & Tveiten, 2000). 

 

Joycee Travelbees omvårdnadsteori relateras till syftet på så sätt att de centrala begreppen inom 

teorin går hand i hand med de fyra hörnstenarna inom palliativ vård. Symtomlindring är en av de 
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fyra hörnstenarna och kan jämföras med Travelbees förklaring till att lindra lidande hos en patient. 

Resterande centrala begrepp går att kategorisera in i alla hörnstenar som är relation, empati, sympati 

och kommunikation. Detta genom att teamarbete, kommunikation och relation och närståendestöd 

kräver dessa egenskaper för att kunna ge en god omvårdnad. 

 

Problemformulering 

Studien kommer att undersöka om sjuksköterskor arbetar kring de fyra hörnstenarna inom allmän 

palliativ vård eftersom det finns brist på tydliga riktlinjer inom området. Varför detta är av högsta 

vikt att ta reda på är för att god allmän palliativ vård ingår i yrkesrollen som sjuksköterska 

(Nationella rådet för palliativ vård, 2014). 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om sjuksköterskor arbetar utifrån de fyra hörnstenarna inom 

allmän palliativ vård.  

 

Frågeställningar 

1. Hur utförs symtomkontroll hos patienter med palliativ sjukdom? 

2. På vilket sätt arbetar sjuksköterskorna med närståendestöd? 

3. Hur är teamet sammansatt och hur utnyttjas teamets kompetens i arbetet med patienter i en 

palliativ fas av sin sjukdom? 

4. Hur arbetar man med information, kommunikation och relation mellan patient, närstående 

och personal? 

 

METOD 

Design 

Studiens forskningsdesign bygger på en kvalitativ design och valdes för att studera sjuksköterskors 

upplevda erfarenheter av hur de arbetar kring de fyra hörnstenarna inom palliativ vård (Henricson & 

Billhult, 2012). 

Urval 

Ett icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval görs i gruppen sjuksköterskor som arbetar på olika 

särskilda boenden. Målet är att intervjua en person från minst sex boenden. För att få variationsrika 

berättelser är inklusionskriterierna att samtliga sjuksköterskor som intervjuas ska variera i ålder, 
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arbetserfarenheter (Henricson & Billhult, 2012) och utbildning. Motiveringen till dessa 

inklusionskriterier är att dessa egenskaper anses kunna påverka resultatet på ett positivt sätt då 

studien blir desto mer intressant och flerdimensionell. Exklusionskriterier är sjuksköterskor som 

inte har vårdat patienter i en palliativ fas med tanke på att syftet med studien är att undersöka hur 

sjuksköterskor arbetar utifrån de fyra hörnstenarna inom den allmänna palliativa vården, vilket inte 

är möjligt om sjuksköterskan inte har vårdat en patient med palliativ sjukdom. 

 

Datainsamlingsmetod 

Kvalitativa data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Den utarbetade intervjuguiden 

(bilaga 1) fungerade som ett stöd under intervjuerna och intervjufrågorna som ställdes handlade om 

vad sjuksköterskan hade för yrkesmässig bakgrund samt frågor utifrån de fyra hörnstenarna inom 

palliativ vård (symtomlindring, anhörigstöd, teamarbete, kommunikation och relation). En 

provintervju utfördes på varandra för att försäkra att intervjufrågorna var lämpliga att ställa och gav 

rätt sorts information samt att den som intervjuade fick träna på att komma in i situationen som 

intervjuare (Danielson, 2012). För att säkerställa att tillräckligt mycket data samlades in såg 

intervjuarna till att ställa lämpliga följdfrågor som uppstod under intervjuerna. Lämpliga följdfrågor 

som ställdes kring exempelvis frågor kring sjuksköterskans bakgrund var: ”på vilka olika ställen har 

du arbetet?”. Ett annat exempel kring frågor gällande symtomlindring var: ”känner du dig trygg i att 

symtomskatta en patient med palliativ sjukdom?”. När tillräckligt mycket frågor hade ställts till de 

sjuksköterskor som intervjuades och när lämpliga svar hade uppnåtts upplevdes materialet mättat. 

 

Tillvägagångssätt 

Ett tjugotal särskilda boenden valdes ut i Uppsala läns landsting där informationsbrev (bilaga 2) 

skickades till respektive verksamhetschef för att få godkännande att ingå i studien. Fem särskilda 

boenden tackade ja till att medverka i studien och efter godkännande kontaktades de särskilda 

boendena över telefonsamtal eller email där planering av intervjuerna gjordes. Plats för intervjuerna 

valdes i samråd med deltagaren vid samma tidpunkt som intervjun skulle utföras med målsättningen 

att finna en lugn och ostörd miljö med god tidsram för att få så bra förutsättningar som möjligt 

(Danielson, 2012). Plats var framförallt på sjuksköterskeexpeditionerna. För att få ihop tillräckligt 

mycket material till studien kontaktades i andra hand Enköpings lasarett, en medicinavdelning, 

varav en sjuksköterska intervjuades i en av författarnas hem då en ostörd miljö var svår att hitta på 

sjukhuset enligt sjuksköterskan. Båda författarna närvarade vid varje intervju varav en författare 

valdes ut att intervjua och den andra satt med och lyssnade. Observatören tillade frågor under 
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intervjuns gång om intervjuaren stakade sig, kom av sig eller glömde bort väsentliga frågor att ställa. 

Anledningen till att samtliga författare skulle medverka under intervjuerna var för att underlätta 

studiens dataanalys, resultat- och diskussionsmaterial. Inspelningen av intervjuerna gjordes med en 

mobiltelefon efter deltagarens godkännande och placerades under ett tunt pappersark för att 

situationen att intervjua och att bli intervjuad skulle bli så naturlig som möjligt. Den första intervjun 

blev 18 minuter lång och resterande fem intervjuer vart mellan 35-45 minuter. Samtliga intervjuer 

transkriberades elektroniskt för att sedan analyseras noggrant enligt Graneheim & Lundgrens 

kvalitetsanalys (2004). 

 

Forskningsetiska överväganden 

I lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) stadgas i 1 § att lagen 

innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som avser människor och biologiskt material 

från människor. Lagen innehåller också bestämmelser om samtycke till sådan forskning. Syftet med 

lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning (SFS, 

2003:460). I 2 § stadgas att arbete som utförs på högskoleutbildning på grundnivå behöver inte ha 

en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk person i vars verksamhet utförs (SFS, 2003:460). I 

Personuppgiftslagen (SFS, 1998:204) stadgas i 1 § att syftet med lagen är att skydda människor mot 

att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. 

Att intervjua sjuksköterskor hur vidare de arbetar utefter de fyra hörnstenarna hos patienter med 

palliativ sjukdom kan vara ett känsligt ämne som kan tänkas väcka ångest och samvetskval, om 

sjuksköterskorna upplever att de inte ger tillräckligt med god allmän palliativ vård. Att väcka dessa 

negativa känslor hos deltagarna kan i sig vara ett etiskt problem. Vad som styrker att studien ändå är 

lämplig att genomföras är att deltagarna genom intervjuerna har möjlighet att bli desto mer 

medvetna om vikten av den palliativa vården samt dess innebörd. Dessutom befinner sig inte 

sjuksköterskorna i någon beroendeställning till de som utför studien och deltagandet är helt frivilligt. 

Responsen av en av sex verksamhetschefer var att intervju av denna typ av ämne skulle inspirera 

sjuksköterskan som intervjuades till att möjligtvis förändra sina rutiner kring den palliativa vården i 

ett förbättrande syfte. 

 

Bearbetning och analys 

Samtliga inspelade intervjuer transkriberas i sin helhet med skratt, pauser, läten m.m (Henricson & 

Billhult, 2012). Innehållsanalysen genomfördes enligt Graneheim & Lundman (2004). Samtliga 
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transkriberingar lästes igenom för att få en helhetsbild av den insamlade datan och därefter valdes 

meningsbärande enheter ut som besvarade frågeställningarna. De meningsbärande enheterna 

kondenserades och sammanfattades till koder samt delades in i subkategorier och kategorier. Ett 

analysexempel kan ses i Tabell 1. 

 

Tabell 1 - Analysexempel 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

”Vi använder inga 

mätinstrument här. 

Ehmm asså 

smärtskala, alltså 

det är, det är det, 

ehmm, men det är 

ju hur vi ser, ja det 

är ju mycket med 

mimiken, oro, 

läten.” 

Sjuksköterskan 

bedömer symtom 

genom att se på 

kroppsspråket och 

ansiktsuttrycket 

samt lyssna på 

patientens olika 

läten. 

Symtomkontroll. 

 

 

Avläser 

kroppsspråket. 

Symtomskattning. 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

”Ja vi har det, vi 

har rutin att vi ja 

inom en månad 

iallafall vid 

överenskommelse 

ringer och hör av 

oss och har ett 

efterlevandesamtal 

med dom anhöriga 

eller nån av dom 

anhöriga. Ehhmm 

ja hur det har gått, 

Sjuksköterskan 

erbjuder 

efterlevandestöd i 

form av 

telefonkontakt i 

överenskommelse 

med den 

närstående inom 

en månad. 

Efterlevandestöd. Stöd genom 

telefonsamtal. 

Efterlevandestöd. 
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hur som känner nu 

och hur dom mår i 

allmänhet och om 

det är några frågor 

som har dykt upp, 

hur det har varit 

sista tiden.” 

 

RESULTAT 

I huvudsak ges en god allmän palliativ vård inom samtliga verksamheter utifrån sjuksköterskors 

upplevelser. Sjuksköterskorna arbetar utifrån de fyra hörnstenarna, dock framkommer det i 

resultatet att tillvägagångsättet skiljer sig åt vilket tyder på att det finns en brist på tydliga riktlinjer 

inom allmän palliativ vård.  

Sex kategorier och 15 subkategorier urskildes från resultatet, se tabell 3. Resultatet presenteras med 

kategorier som rubriker och subkategorier som underrubriker. 

Tabell 3- Översikt av kategorier och subkategorier. 

Kategorier    Subkategorier     

 

Symtomskattning   Avläser kroppsspråket    

     Både mätinstrument och 

     avläser kroppsspråket 

 

Närståendestöd under   Stöd genom muntlig och    

patientens sjukdom   skriftlig information. 

     Stöd genom muntlig 

     information, inte skriftligt 

     information 

 

Efterlevandestöd   Stöd genom telefonsamtal    

     Ger inget efterlevandestöd 

 

Tvärprofessionellt arbete  Fullständigt team med tydlig    
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     rollfördelning      

     Ej fullständigt team men tydlig   

     rollfördelning     

     Tillgänglighet och kompetens 

     Tillgänglighet och blandad 

     kompetens 

 

Brytpunktssamtal   Endast med närstående     

     Både med patient och närstående 

     Görs inte med alla 

 

Svåra samtal    Relation ger trygghet     

     Ovanliga      

     Känner otrygghet     

 

 

Symtomskattning 

Både mätinstrument och avläser kroppsspråket 

VAS-skalan, Abbey Pain Scale och ansiktsskalan är de mätinstrument som några av deltagarna 

använde sig av vid bedömning av symtomkontroll hos patienter med palliativ sjukdom. Trots att 

dessa mätinstrument användes beskrev samtliga sjuksköterskor att dem framförallt bedömde 

symtom utifrån patientens kroppsspråk. 

“Det beror ju på också vilket skede som den är i, kan den kommunicera själv så kan man ju 

använda VAS eller dem här andra sakerna, men oftast går vi på ansiktsuttryck” 

 

Avläser kroppsspråket 

Några av deltagarna använde sig inte av något specifikt mätinstrument, detta för att de kände sig så 

pass säkra över sin förmåga att bedöma symtom utifrån kroppsspråk, mimik och läten. Rosslighet 

var ett symtom som deltagarna kunde lyssna sig till och några uppgav att närstående till en patient 

med palliativ sjukdom brukade påpeka om dem upplevde att patienten var rosslig. Plågsamma 

symtom som ångest, oro och smärta var något som på ett enkelt sätt gick att se i patientens ansikte 

eller motoriken. Smärta beskrevs visa sig i form av att patienten drog till sig den kroppsdel som 



18 

 

gjorde ont, genom grimarsering, en rynka i pannan, eller att patienten kommunicerade att det gjorde 

ont. Oro beskrevs visa sig i motoriken, att patienten vände och vred på sig. Kände man till hur 

patienten var till vardags var det enkelt att bedöma en förändring i välmåendet. Om en patient låg 

och sov med ett lugnt och stilla ansiktsuttryck bedömdes att patienten inte kunde ha några 

plågsamma symtom. 

 

“Antigen i ansiktet eller att man det klassiska att man drar åt sig en kroppsdel att om man har ont i 

foten åker benet upp.. så är det ju ofta, men det är med smärta det är ju grimaser och ljud och gnyr 

eller nu om man kan säga aj” 

 

Närståendestöd under patientens sjukdom 

Stöd genom muntlig och skriftlig information 

Att visa närvaro för de närstående var ett genomgående tema i samtliga intervjuer när frågan om 

anhörigstöd ställdes. Kontinuerlig kontakt med de närstående, att ha en tydlig dialog samt lyssna på 

deras önskemål var ett sätt för deltagarna att visa sitt stöd. Några deltagare påpekar vikten med att 

bemötandet sker på den närståendes nivå, på så sätt att man kan skratta tillsammans med dom men 

även kunna gråta med dom, att man är igenkännande i deras situation. Den närstående erbjuds att 

vara deltagande i omvårdnaden, att få vara på plats hur länge de vill och till och med sova kvar och 

fika/äta på avdelningen. Fysisk kontakt var även ett sätt för en deltagare att visa sitt stöd eftersom 

det ger en lugnande effekt. 

 

Vissa deltagare lämnar ut ett skriftligt material till dom närstående med syfte att beskriva varför 

man inte hänger dropp i den palliativa fasen, samt att beskriva vad det är som händer i kroppen när 

man är på väg att dö. Den skriftliga informationen anses komplettera den muntliga informationen 

vilket uppskattades av de närstående. 

 

“Det är mycket information, vi har som en liten bok som vi lämnar ut och som handlar om vad som 

händer i kroppen vid livets slut. Ehmm.. och vad som handlar om vätska, alltså dropp vid livets slut.” 

 

Stöd genom muntlig information, inte skriftlig information 

Några deltagare berättar att dom inte har ett skriftligt material de lämnar ut, dom talar om vikten av 

att ha en kontinuerlig kontakt med de närstående och att när patienten blir sämre hörs man lite 

oftare, kanske till och med varje dag. Informationen anses vara ett sätt att förbereda de närstående 

på den palliativa fasen, den skulle bli mycket jobbigare och svårare för båda parter om inte god 
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kontakt med den närstående tillfredsställts innan. En deltagare beskriver att ge uppmärksamhet och 

bry sig om den närstående är viktigt. Ytterligare en deltagare berättar att det är betydande att visa 

sitt ansikte för den närstående samt visa vart man sitter så det blir lättillgängligt för de närstående 

att nå en. Uppvisad närvaro är en av de viktigaste faktorerna i anhörigstöd enligt deltagarna. 

 

“Jag tror att det skulle vara mycket tyngre, mycket jobbigare och svårare att ha det palliativa jobbet 

om man inte har förarbetat hela tiden.” 

 

Efterlevandestöd 

Stöd genom telefonsamtal 

I nästan samtliga intervjuer erbjuder deltagarna närståendestöd genom att man ringer upp den 

närstående för ett samtal efter dödsfallet. När samtalet sker och vad man pratar om är varierande. 

Några förbereder de närstående genom att berätta att du kommer få ett samtal om några veckor där 

det då får möjligheten att avböja dock uppskattar majoriteten detta samtal. Ofta sker samtalet efter 

att begravningen ägt rum, då när den närstående hunnit landat lite mer. En sjuksköterska berättar att 

ett samtal med en närstående först direkt i anslutning vid dödsfallet och även när de kommer och 

ska städa ur lägenheten på boendet samt att det sker en överenskommelse med den närstående när 

de vill bli uppringda för efterlevandesamtal. Själva samtalets innehåll varierar beroende på den 

närstående, en deltagare tycker att de ofta inte har några funderingar och frågor. En annan deltagare 

berättar att de talar om hur de i allmänhet mår, öppnar upp för frågor och frågar hur det har gått 

samt hur den sista tiden varit. Vid en intervju berättar en deltagare att de erbjuder den närstående att 

komma tillbaka till boendet om de önskar att få samtala med doktor. 

 

“Och sen så ringer vi alltid upp och det kan vara lite olika vilket behov dem har så det frågar vi 

alltid anhöriga, dels om dem i överhuvudtaget vill bli kontaktade och inom vilket tidsspann” 

 

Ger inget efterlevandestöd 

Enligt en deltagare finns det inga rutiner på att efterlevandestöd, det är inget som informerats om 

inom verksamheten och därför har sjuksköterskan aldrig varit med om att ringa upp närstående efter 

en bortgång men påpekar att det är något som dom ska ta till sig. På ett särskilt boende erbjuds inget 

efterlevandestöd i form av samtal, de frågar istället om de vill komma tillbaka och fika men har 

dock inte varit med om att någon vill det. 
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“Det har vi nog inte. Inte vad jag vet om i alla fall, inte vad jag har fått någon information om. 

Eller hört något om så..” 

 

Tvärprofessionellt arbete 

Fullständigt team och tydlig rollfördelning 

På majoriteten av de olika verksamheterna fanns ett fullständigt team där undersköterska, 

vårdbiträde, sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast ingick i arbetet kring patienter 

med palliativ sjukdom. Deltagarna beskrev att undersköterskorna utförde omvårdnadsarbetet och 

den främsta kontakten med patienten. I intervjuerna beskrevs att i de fall då patienten var i ett 

mycket sent terminalt skede såg sjuksköterskorna till att gå in till patienten mer frekvent och göra 

en direkt symtomkontroll. Andra uppgifter som sjuksköterskorna ansågs sig ha när det gällde den 

palliativa vården var att administrera läkemedel, agera som anhörigstöd och att se till så att 

patienten skulle ha en så bra sista tid i livet som möjligt. Läkarens uppgift i teamet beskrevs vara att 

ordinera palliativa läkemedel samt agera som ett stöd för sjuksköterskan i olika situationer. 

Sjukgymnast beskrevs av sjuksköterskorna arbeta med icke farmakologisk smärtlindring, kilkuddar, 

kontraktursprofylax, lägesändringar i sängen, utformning av en bekväm viloposition och utbildning 

av personal inom dessa områden. Arbetsterapeutens uppgifter beskrevs vara att hjälpa till med olika 

hjälpmedel som kan tänkas behövas i takt med att patienten blir sämre, till exempel lyftsele eller en 

annan typ av madrass i sängen. 

 

“När man vill arbeta fram bra vilopositioner till exempel då eller om det är någon som har mycket 

värk som då kan få hjälp med en bra viloposition då, det är sjukgymnasten väldigt duktig på” 

 

Ej fullständigt team men tydlig rollfördelning 

Inom en verksamhet hade arbetsterapeuten slutat. På en annan verksamhet uppgavs att varken 

sjukgymnast eller arbetsterapeut var involverade i den palliativa vården och att läkaren inte alltid 

var särskilt intresserad. Sjuksköterskan beskrev upplevelsen i form av att man ibland kunde få kriga 

för att läkaren skulle sätta in de palliativa läkemedlen som behövdes. 

 

“Vi sjuksköterskor går ju mest in om dom behöver någon mer smärtlindring eller om anhöriga har 

några funderingar. Annars så är det ju undersköterskorna som ger stödet och dem finns där och 

dem informerar oss om dem anser att patienterna behöver något och om dem har ont eller så. Och 

läkarna gör inte jättemycket heller.. När dem väl ha satt in sina palliativa mediciner så tycker dem 

att dem har gjort sitt” 
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Tillgänglighet och kompetens 

Fler deltagare upplevde att kommunikationen och samarbetet inom arbetslaget så som läkare och 

undersköterskor fungerade bra då de hade en god erfarenhet av patienter med palliativ sjukdom 

samt att de fanns tillgängliga. Några pratade om att läkaren var lätt att få tag i och att hon/han litar 

och har stort förtroende till sjuksköterskorna. Undersköterskorna upplevs lyhörda och kommer och 

säger till om det är något, de har även lätt att fånga upp signaler på patienten så som smärta, oro och 

ångest. Inom en verksamhet fanns för tillfället en läkare som var vikare och därför var 

kommunikation och samarbetet svårare på grund av osäkerhet. Dock fungerade det bra med den 

ordinarie läkaren. 

 

”Här har ju väldigt många jobbat väldigt länge och dom kan det här. Dom är väldigt lyhörda, dom 

kommer och säger till.” 

 

Tillgänglighet och blandad kompetens 

Från en verksamhet berättar sjuksköterskan att kommunikationen fungerar bra med läkaren men att 

man som sjuksköterska måste ligga stegen före då tillgången på läkare är bristfällig. 

Undersköterskorna har en varierande erfarenhet samt olika intresse för arbetet och med det påverkar 

det kommunikationen och samarbetet, men oftast fungerar det bra menar sjuksköterskan. 

 

En annan sjuksköterska hade tidigare arbetat som undersköterska på samma avdelning och visste 

därmed hur undersköterskorna arbetade och beskriver att det fanns en trygghet hos vissa 

undersköterskor, särskilt dem som arbetat längre, och att det då var lättare att släppa kontrollen. 

Samarbetet och kommunikationen med läkaren upplevdes däremot väldigt varierande, ibland bra 

och ibland dåligt. Sjuksköterskan beskrev det som att läkaren inte var särskilt intresserad av den 

palliativa vården då det inte fanns något att utreda kring en sådan patient på avdelningen. 

Ytterligare en sjuksköterska beskrev att samarbetet med undersköterskorna fungerade bra och att 

undersköterskorna som var väldigt nära en patient var med och deltog under ronderna. Däremot 

kände sjuksköterskan att en egen bedömning skulle göras utifrån patientens problem och att inte all 

information skulle komma från undersköterskan. 

 

“Det är ju lite beroende på vilken läkare det är också såklart. Vissa är jätteintresserade och frågar 

hur dem mår och hur det går och sådär.. Och en del ba jamen den här patienten den är palliativ, då 
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finns det inte så mycket att säga och så går dem vidare.. När man sitter och rondar.” 

 

Brytpunkssamtal 

Både med patient och närstående 

Majoriteten av sjuksköterskorna berättade om att ett brytpunktssamtal gjordes tillsammans med 

sjuksköterska, läkare, närstående och patienten. De beskrev att ett brytpunktssamtal var något som 

läkaren höll i och som gjordes när man diskuterade kring att patienten skulle bo på det särskilda 

boendet för att få en så hemlik miljö som möjligt tills döden inträffade. Innehållet i ett 

brytpunktssamtal var att man avslutade all medicinsk behandling och fokuserade på enbart 

symtomlindring. På en verksamhet berättades det att man lyssnade till patientens egna önskemål. 

Hur vidare sjukvårdspersonalen skulle skicka in patienten om han eller hon vart försämrad 

varierade mellan intervjusvaren. En av sjuksköterskorna beskrev att om en patient skulle ramla och 

slå sig fanns naturligtvis möjligheten att åka in till sjukhus. 

 

“Vi brukar ha det. Det är jag, det är läkare och det är anhöriga och patient. Men man pratar mer 

om det som väntar och man kanske har gjort allting man kan för att behandla och att man vill gå 

över till symtomlindring och det är också då man diskuterar kring de här besluten om vilka 

åtgärder som ska finnas kvar och hur patienten själv önskar” 

 

Endast med närstående 

De verksamheter som hade brytpunktssamtal där patienten i fråga inte medverkade utan enbart 

patientens närstående var framförallt de avdelningar där patienterna var demenssjuka. 

Sjuksköterskorna förklarade detta som att det i stort sett skulle vara oetiskt att låta en demenssjuk 

patient sitta med under ett brytpunktssamtal. En sjuksköterska var osäker på om ett rent formaliserat 

brytpunktssamtal ägde rum på avdelningen. 

 

“Riktigt såhär formellt som det står, dem kanske informerar anhöriga och patienten om att nu 

kommer vi inte göra några insatser men dem har nog inte ett sånt här riktigt formellt möte, tror jag 

inte, alla gånger. Det tror jag beror lite på vilken situation och patient det gäller. Men jag har 

aldrig varit med om något eller hört om något hittills.” 

 

Svåra samtal 

Relation ger trygghet 

När frågan om hur det upplevs att kommunicera med patienter med palliativ sjukdom och 
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närstående svarade några sjuksköterskor att det kände sig trygga i den rollen med argument att de 

arbetar på ett särskilt boende och att det är en del av deras vardag, även att själva döendeprocessen 

är en naturlig del av livet och att det inte känns som något konstigt. Det upplevs inte svårt att 

kommunicera med patienter och närstående då en sjuksköterska anser att erfarenheten inom 

sjuksköterskeyrket gjort det lättare. Ytterligare en sjuksköterska påpekar att patienterna har bott på 

boendet länge så man känner dom och kommunikationen är som en naturlig del av arbetet. En 

sjuksköterska berättar att kommunikationen till närstående kunde till en början vara läskig, men 

med tiden kände ökad trygghet i den rollen. Det beror på vilken relation det finns till den närstående 

och menar att kommunikationen blir lättare om det finns en bra kontakt med varandra. En 

sjuksköterska berättar även hur viktigt det är att vara påläst inför ett samtal med en del närstående 

då medvetenheten finns om att en del frågor kommer att ställas. 

 

”Man lär sig det, det var lite läskigt i början eller mer än nu, sen är det ju, jag ska inte säga att det 

aldrig är läskigt längre men det finns vissa som man har bättre kontakt med än andra och vissa som 

är lättare.” 

 

Känner otrygghet 

En sjuksköterska upplever en känsla av otrygghet och tycker att det är svårt att kommunicera med 

patienter med palliativ sjukdom och närstående, framför allt med patienter som har ett dåligt 

allmäntillstånd. Sjuksköterskan har då svårt att finna rätt ord men påpekar även att det inte alltid 

behöver vara en komplicerad kommunikation, att det inte behöver sägas så mycket beroende på 

patienten. Eftersom sjuksköterskan anser att det som har med döden att göra känns skrämmande 

försvåras förmågan att kommunicera med närstående, speciellt när patienten har en allvarlig 

sjukdom som närstående har svårt att förstå trots information om hälsotillståndet. 

 

“Jag tycker att allt som har med döende att göra är läskigt så därför blir det extra svårt då att 

kommunicera med någon om att deras anhörig kanske ska gå bort eller är väldigt sjuk och speciellt 

om en anhörig då inte riktigt förstår heller.” 

 

Ovanliga 

En sjuksköterska menar på att kommunikationen med patienterna inte är så komplicerad då deras 

talförmåga oftast har tappats på grund av demenssjukdom vilket gör att de svåra samtalen sällan 

äger rum. 
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DISKUSSION 

VAS-skalan, Abbey Pain Scale och ansiktsskalan är de symtomskattningsinstrument som används. 

Symtom bedöms också utifrån kroppsspråk, mimik och läten. Närståendestöd erbjuds genom att 

sjuksköterskan visar närvaro, har en kontinuerlig kontakt, har en tydlig dialog, lyssnar till 

närståendes önskemål och bemöter dom på den emotionella nivå dom befinner sig i och fysisk 

kontakt. Skriftlig och muntlig information om vad som händer och sker i den palliativa fasen 

lämnas ut till närstående. Om efterlevandestöd erbjuds görs det i form av telefonsamtal efter 

patientens bortgång, inbjudan till att fika tillsammans med personal och de andra patienterna. Ett 

tvärprofessionellt arbete bedrivs inom samtliga verksamheter där vårdbiträden, undersköterskor, 

sjuksköterskor, läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut medverkar inom den palliativa vården inom 

de flesta verksamheterna. Vårdbiträden och undersköterskor sköter omvårdnaden av patienten. 

Sjuksköterskor symtomskattar, administrerar läkemedel och agerar stöd till patient och närstående. 

Läkare ordinerar palliativa läkemedel och agerar som stöd till sjuksköterskan. Sjukgymnast arbetar 

med icke farmakologisk smärtlindring, initierar kilkuddar, kontraktursprofylax, lägesändringar i 

sängen, utformar en bekväm viloposition och utbildar vårdpersonal inom ämnet. Arbetsterapeut 

förskriver hjälpmedel i takt med att patienten blir sämre. Brytpunktssamtal görs inom samtliga 

verksamheter och det är inte alltid patienten involveras i samtalet. Sjuksköterskorna känner sig i det 

stora hela trygga med att kommunicera med patient och närstående men svårigheter förekommer i 

form av rädsla inför döden och demenssjuka patienter. Kommunikationen anses bli lättare om en 

god relation föreligger. 

 

Resultatdiskussion 

Symtomskattning 

I bakgrunden nämns att symtomskattning och symtomlindring är högt prioriterat i livets slutskede 

(Palliativa Registret, 2010) och är en av de fyra hörnstenarna inom palliativ vård enligt WHO 

(Strang, 2012). Symtomskattning är något som görs inom samtliga verksamheter, dock skiljer sig 

tillvägagångssättet, en del sjuksköterskor symtomskattar efter mätinstrumenten VAS, Abbey Pain 

Scale och ansiktsskalan som är bland de mest använda mätinstrumenten idag (Palliativa registret, 

2010). Ett flertal sjuksköterskor inom de olika verksamheterna använder sig inte av ett 

smärtskattningsinstrument utan bedömer symtom utifrån kroppsspråk, mimik och läten grundat på 

tidigare erfarenhet av användning av mätinstrument samt den personliga relationen som föreligger 

till patienten. Resultatet visar på att sjuksköterskorna verkar ha god kunskap kring symtomskattning 

även fast mätinstrument inte alltid användes. Att sjuksköterskan har denna kunskap är av mycket 

stor vikt, inte enbart för att det är en hörnsten inom den palliativa vården utan också för att äldre 
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människor som bor på ett särskilt boende känner en rädsla inför att döden ska göra ont och att det 

finns förväntningar om att få smärtlindring vid behov (Bollig, Gjengedal & Rosland, 2010). 

Symtomskattning och symtomlindring ingår i den allmänna palliativa vården som alla 

sjuksköterskor har skyldighet att utföra, resultatet av studien påvisar att detta föreligger och därför 

kan slutsats dras om att en god allmän palliativ vård inom detta område uppnås. 

 

Närståendestöd under patientens sjukdom 

Enligt Socialstyrelsen (2011) ingår det i den palliativa vården att ett organiserat stöd ska erbjudas de 

närstående med syfte att avlasta fysiska och psykiska påfrestningar (Svenska palliativregistret). 

Resultatet visade att samtliga sjuksköterskor gav information till den närstående, detta skedde 

genom muntlig information men några verksamheter hade även rutin på att ge ut skriftlig 

information. Skriftlig information kan komplettera den muntliga informationen vilket är ett bra sätt 

att gå tillväga för att försäkra sig om att den närstående är välinformerad och tillfredsställd på så vis 

att den närstående inte behöver bära på onödiga frågor och funderingar. Ett genomgående tema från 

samtliga intervjuer var att sjuksköterskorna poängterar att visad närvaro är ett effektivt medel att 

stödja en närstående på vilket inger trygghet och att en relation etableras. Att ha en god relation till 

den närstående kan bidra med att den palliativa vården underlättas genom att undvika onödiga 

konflikter. Andra sätt att visa sitt stöd på, enligt sjuksköterskorna, var att ha en kontinuerlig kontakt 

och skapa en god dialog med närstående samt lyssna till deras önskemål vilket skapar en god 

relation. Att vara inkännande i den närståendes emotionella tillstånd var ett medel som togs till när 

det kom till närståendestöd, på så vis visar sjuksköterskan empati och sympati. Att vara närstående 

kan vara mycket påfrestande (Svenska palliativregistret) och det är av stor vikt att sjuksköterskan 

ser dom närstående och kan ge ett individanpassat stöd. Att hänvisa till särskilda stödgrupper eller 

kurator kan vid vissa tillfällen vara nödvändigt, detta var inget genomgående inom de olika 

verksamheterna vilket anses vara en brist inom området anhörigstöd. Att ett gott närståendestöd 

erbjuds är av klinisk relevans för att patienten ska kunna känna en trygghet och harmoni sin sista tid 

i livet. 

 

Efterlevandestöd 

Efterlevandestöd är ett samtal mellan vård- och omsorgspersonal och den avlidnes närstående en tid 

efter dödsfallet (Nationella rådet inom palliativ vård, 2014) och enligt resultatet ser man att det 

finns ett behov av detta då närstående har uppskattat det efterlevandestöd som getts. 

Efterlevandestöd erbjuds inte alltid på en del verksamheter vilket är en stor brist. De 

efterlevandesamtal som erbjöds var framförallt genom ett telefonsamtal och vanligen efter att 
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begravningen ägt rum. Att samtalet äger rum efter begravningen kan ses som något positivt då de 

närstående förhoppningsvis har hunnit landat och utfört de praktiska handlingar som krävs när 

någon avlider.  

 

Tvärprofessionellt arbete 

Att samtliga professioner samarbetar är en central del inom den palliativa vården med anledning att 

patienten ska få en så optimal vård som möjligt. De olika professionerna har olika roller inom 

arbetslaget; vårdpersonal såsom undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut 

har kompetensen om omvårdnaden och läkaren har ansvar för diagnostik och den medicinska 

ledningen (Kirkevold, et al., 2010). Enligt Wilson, et. al (2015) är sjukgymnastens ansvar inom 

palliativ vård bland annat att fokusera på patientens komfort vilket också verkar fungera på de flesta 

verksamheterna i den föreliggande studien då sjukgymnasten arbetat med icke farmakologisk 

smärtbehandling, vilopositinering och kontraktursprofylax. Sjukgymnastens kompetens utnyttjades 

dock inte i alla verksamheter vilket är en påtaglig brist då farmakologisk behandling skulle kunna 

minska samt att annat onödigt lidande så som trycksår och kontrakturer skulle kunna förebyggas. 

Badger, et al. (2015) beskriver att en arbetsterapeuts uppgift bland annat är förskrivning av 

hjälpmedel för att patienten ska få en komfortabel och säker vård i livets slutskede vilket även 

utnyttjas på en del av verksamheterna där arbetsterapeutens kompetens utnyttjas. Arbetsterapeutens 

kompetens kan dock ses i resultatet utnyttjas i liten grad vilket föranleder att teamet runt omkring 

patienten med palliativ sjukdom inte blir optimalt genom att patienten möjligtvis skulle kunna ha 

felanpassade hjälpmedel. 

 

Kommunikation är en viktig källa för att information ska förmedlas till alla de parter som är 

involverade i patientens vård (Nationella rådet för palliativ vård, 2014) och är en väsentlig del av 

det tvärprofessionella arbetet. Sjuksköterskorna inom de olika verksamheterna ansåg att de hade ett 

bra stöd från läkaren, dock fanns brister, framförallt inom en verksamhet där läkaren visade 

bristande intresse för palliativ vård. För att det tvärprofessionella arbetet ska kunna fungera optimalt 

bör ett genuint intresse från samtliga parter finnas för patienten. Enligt resultatet upplevde 

sjuksköterskorna i det stora hela en tillit till vårdbiträden och undersköterskor då de ansåg att många 

utav dem hade god kompetens inom den palliativa vården, exempelvis att undersköterskorna kunde 

se när en patient hade symtom som var i behov av att lindras och kom då fram till sjuksköterskan 

om detta. Vårdbiträden och undersköterskor har en mycket viktig roll i omvårdnaden av patienten 

med palliativ sjukdom eftersom att sjuksköterskan inte alltid kan närvara hos den patient som det 

handlar om. Vårdbiträden och undersköterskor fungerar som stöd och trygga ögon för 
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sjuksköterskan och samarbetet måste därför vara fungerande för att patienten ska kunna få en god 

vård. 

 

Brytpunktssamtal 

I ett idealiskt brytpunktssamtal närvarar läkare, sjuksköterska, patient och närstående om patienten 

samtycker (Pallitativ registret). Inom en del av verksamheterna var det endast närstående som 

närvarande under brytpunktssamtalet, vilket påvisar en brist inom den allmänna palliativa vården då 

patienten ska erbjudas närvara under ett sådant samtal. Dock kan det finnas undantagsfall där 

patienten har nedsatt kognitiv förmåga, exempelvis demenssjukdom och kan då inte tillgodose sig 

informationen som äger rum under ett brytpunktssamtal. I resultatet påvisas att läkaren hade hand 

om brytpunktssamtalet och det huvudsakliga innehållet var att den medicinska behandlingen skulle 

övergå till enbart symtomlindring. Samtalet var inte särskilt formaliserat inom varje verksamhet 

vilket kan ses som något negativt då vården kring patienten kan fallera i otydlighet och osäkerhet 

kring livets slut. Gjerberg et, al. (2015) belyser att patienter och närstående inom särskilda boenden 

tycker att kommunikationen i livets slutskede är bristfällig och att det var sällan som patienten 

medverkade i samtal kring livets slut vilket ett brytpunktssamtal kan definieras som. 

 

Svåra samtal 

Enligt Lasevoli et, al. (2012) ska bland annat läkare och sjuksköterska kunna diskutera om frågor 

som uppstår hos närstående och patient inom den palliativa vården. Studien visar på att 

sjuksköterskan kommunicerar lika mycket med patienten och närstående om frågor kring palliativ 

vård medan läkaren kommunicerar med närstående mer än patienten i fråga. 

 

De flesta sjuksköterskor tyckte att kommunikationen fungerade bra med både patient och 

närstående med argument att de har lång erfarenhet inom yrket och att det är en naturlig del av deras 

vardag. Att detta verkar vara fungerande från åtminstone sjuksköterskornas sida är något positivt 

och styrks av Bollig et, al. (2015) som beskriver att det bör finnas en tydlig kommunikation mellan 

patient, närstående och vårdpersonal när det kommer till önskningar om hur den äldre vill dö samt 

vården i livets slutskede. I resultatet framkommer att en sjuksköterska känner rädsla inför döden 

samt inför att kommunicera kring svåra samtal med närstående. Strang et, al. (2013) belyser att det 

är viktigt, att sjuksköterskan bör ha en positiv och bekväm inställning att möta döende patienter 

samt vågar kommunicera om existentiella frågor. För att kunna tillfredsställa patienten och 

närstående till patienten bör man därför som sjuksköterska kunna hantera svåra samtal. 

 



28 

 

Enligt Seiger et, al. (2015) finns behov av utbildning inom särskilda palliativa riktlinjer. Även 

Wilson et, al. (2015) och Slort (2012) påstår att utbildningsprogram är nödvändigt för att förbättra 

den palliativa vården. För att den palliativa vården ska bli bättre för patienten och närstående bör 

tydliga palliativa riktlinjer implementeras som bygger på utbildning inom palliativ vård. 

 

Klinisk relevans 

Inom samtliga hörnstenar i den palliativa vården kan slutsatser dras att det är av stor vikt att som 

sjuksköterska kunna se patienten som en enskild individ samt att ha en förmåga att kunna leva sig in 

i patientens situation precis som teoretikern Joycee Travelbee (Kirkevold & Tveiten, 2000) 

beskriver i hennes omvårdnadsteori. Enligt Travelbee är sjuksköterskans viktiga egenskaper att visa 

medlidande, empati och sympati för patienten samt att kunna kommunicera om tankar och känslor 

med patienten. Dessa centrala begrepp som omvårdnadsteoretikern använder sig av kan återfinnas i 

studiens resultat som ett genomgående tema. Att medlidande, empati och sympati fanns hos 

samtliga sjuksköterskor var tydligt under intervjuernas gång då sjuksköterskorna gav intryck av att 

vara genuina och ärliga i sina svar samt återkom ständigt till hur viktig kommunikation var 

gentemot patient och närstående. Studiens resultat har betydelse för den enskilda individen, det vill 

säga patienten, för att livets slutskede är en tid som denne förtjänar att känna värdighet samt att 

känna sig trygg inför att dö. 

 

Metoddiskussion 

Svagheter 

Det fanns en förförståelse om att den palliativa vården inte skulle bedrivas utefter de fyra 

hörnstenarna på samma sätt som på de särskilda boendena, detta för att på ett sjukhus finns ett 

flertal faktorer som tyvärr kan förhindra att den palliativa vården blir av den kvalité som den borde 

vara. Ytterligare en svaghet är att de verksamheter som tackat ja för deltagande i studien har ett 

intresse för den palliativa vården och därmed blir bara en del av den allmänna palliativa vården 

beskriven, dock föreligger en del brister men i överlag påvisar resultatet ett gott arbetssätt med bra 

rutiner inom den palliativa vården. Av de 20 särskilda boenden som kontaktades var responsen svag 

och en tänkbar orsak till detta kan vara att de som inte svarar är medvetna om att den finns bristande 

rutiner av den palliativa vården. I och med bristande rutiner kan respondenterna välja att inte 

medverka, förmodligen finns även andra orsaker till att de väljer att avböja men detta skulle kunna 

vara en orsak. Detta föranleder att mer forskning skulle behövas inom området där fler särskilda 

boenden skulle inkluderas. 
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Styrkor  

Styrkor i studien var att semi-strukturerande intervjufrågor användes vilket gav relevanta svar och 

svarade på studiens frågeställningar samt syfte. Följdfrågor ställdes och intervjuerna vart långa 

vilket gjorde att fenomenet, alltså hur den palliativa vården fungerar på de särskilda boendena, 

beskrevs på ett ingående sätt av deltagaren. 

 

Forskningsetiska överväganden  

De forskningsetiska överväganden som identifierades innan datainsamlingen utfördes var att ämnet, 

palliativ vård, kan väcka ångest och samvetskval hos sjuksköterskor om de under intervjuerna 

skulle uppleva att de inte ger en tillräckligt god allmän palliativ vård och inte arbetade i enlighet 

med de fyra hörnstenarna. Varken ångest eller samvetskval upplevdes under intervjuernas gång trots 

att brister inom vården identifierades. Sjuksköterskorna reagerade snarare som att de brister som 

förelåg var något som kunde förbättras inom verksamheten. Att en av verksamhetscheferna tyckte 

att det var en mycket god idé att intervjua en sjuksköterska på det särskilda boendet som bedrevs 

under dennes ledning i och med att intervjun skulle kunna inspirera till att förbättra rutiner inom den 

palliativa vården talade starkt till varför studien var forskningsetiskt lämplig. 

 

Tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet 

Studien är trovärdig eftersom att tillförlitligheten, giltigheten och överförbarheten är god. Innan 

studien genomfördes fanns en förförståelse om vad allmän palliativ vård innebar och att en 

sjuksköterska ska arbeta utefter de fyra hörnstenarna inom palliativ vård, detta efter att ha läst 

litteratur och på så vis satt sig in i ämnet samt genom tidigare erfarenheter från verksamhetsförlagd 

utbildning och yrkeserfarenhet som vårdbiträde och undersköterska. Att vården skulle skilja sig åt 

mellan särskilda boenden och en medicinavdelning var också förväntat då en yrkeserfarenhet fanns 

från varje verksamhet. Tillförlitligheten och giltigheten stärks också av det faktum att urvalet av 

deltagande och datainsamlingens tillvägagångssätt är noggrant beskrivet i studiens metod. Det som 

utgör att studien är överförbar till liknande verksamheter är att samtliga deltagare i studien bär på 

olika erfarenheter i både utbildning och tidigare yrken. 

 

Förväntningar kring resultatet 

Resultatet av studien var positivt överraskande då det fanns låga förväntningar kring hur den 

allmänna palliativa vården skulle se ut på de olika verksamheterna. Förväntningarna var låga 

eftersom att tidigare kunskap har visat på att den allmänna palliativa vården brister och där av var 

resultatet inte det som förväntade. Att resultatet överraskande nog var positivt är av stor betydelse, 
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särskilt för den enskilda individen, det vill säga för patienten som lider av en palliativ sjukdom. 

 

Slutsats 

Samtliga verksamheter i studien arbetar utifrån de fyra hörnstenarna och därmed bedöms det att det 

bedrivs en god allmän palliativ vård. Eftersom att riksdagen anser att god palliativ vård är ett av de 

högst prioriterade områdena inom vården är det av stor vikt för både patienter och närståendes 

tillfredsställelse. Tydliga palliativa riktlinjer bör därmed implementeras för att en god allmän 

palliativ vård ska fastställas. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Bakgrund 

- Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

- Kan du minnas något tillfälle när du tagit hand om en palliativ patient som berör dig? 

Symtomlindring 

- Berätta hur du går tillväga när du gör en symtomkontroll hos en patient i en palliativ fas? 

- Används särskilda bedömningsunderlag för symtomkontroll? Exempelvis ESAS, Abbey pain scale? 

Ansiktsmimik? 

Närståendestöd 

- Vilka professioner ingår i teamet? 

- Berätta hur du gör när du stödjer närstående till en patient med palliativ sjukdom? 

- Efterlevandestöd ingår i palliativ vård. Berätta hur det fungerar i er verksamhet? 

Teamarbete 

- Hur upplever du att samarbetet mellan andra professioner (läkare, undersköterska, fysioterapeut, 

arbetsterapeut, dietist) fungerar kring arbetet vid en patient med palliativ sjukdom? 

- Erbjuds kurator/psykolog/präst eller liknande och hur fungerar det då? 

Kommunikation och relation 

- Har ni brytpunktssamtal? Om ni har det, vilka brukar vara med och hur går det till? 

- Berätta hur du upplever att kommunicera med en patient med palliativ sjukdom? Känner du dig 

trygg? 

- Berätta hur du upplever att kommunicera med anhöriga till en patient med palliativ sjukdom? 

- Den palliativa vården innehåller fyra dimensioner: fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Hur 

tolkar du detta? Exempel: pratar du med patienter med palliativ sjukdom om tankar om att de inom 

kort ska dö? Hur gick du tillväga? 

- Berätta om hur kommunikationen och informationen inom teamet samt i vårdkedjan fungerar? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 
 

Härmed tillfrågas Du om deltagande i en studie 

Bakgrund och syfte 

Studiens syfte är att undersöka om sjuksköterskor upplever att de arbetar 

utifrån de fyra hörnstenarna inom palliativ vård på särskilda boenden. 

Resultatet av studien kommer att presenteras i ett examensarbete i 

vårdvetenskap på grundnivå. 

 

Förfrågan om deltagande 

Vi har fått ett uppdrag att utföra denna studie av en sjuksköterska som arbetar på Palliativt centrum. 

Förfrågan sker till dig som är Verksamhetschef av ett särskilt boende för godkännande att 

genomföra studien. Vi önskar att en sjuksköterska deltar från din verksamhet. 

 

Hur studien går till 

Intervjun kommer att vara semistrukturerad och ske på bestämd plats i samråd med sjuksköterskan. 

En semistrukturerad intervju innebär att sjuksköterskan kommer att få svara på ett antal öppna 

intervjufrågor och beräknas pågå under 30 minuter. Vi som intervjuar är två sjuksköterskestudenter. 

 

Hantering av data och sekretess 

Intervjun kommer att spelas in elektroniskt för att vi ska kunna transkribera materialet. Efter 

godkänd uppsats kommer data att förstöras. Materialet från intervjun kommer att behandlas 

konfidentiellt, det vill säga att obehöriga inte kommer att kunna ta del av den. 

 

Frivillighet 

Att ingå i studien är helt frivilligt och du kan när du vill avbryta din medverkan utan särskild 

förklaring. 

 

Anmälan 

Om intresse finns att deltaga i studien, maila gärna Sanna och Ronja på ronjahelena@gmail.com. 

Finns funderingar eller frågor angående studien, kontakta gärna oss. 

 

Ronja Nordström 

ronjahelena@gmail.com 

mailto:ronjahelena@gmail.com
mailto:ronjahelena@gmail.com
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070-4696436 
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