
 

 

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunsjuksköterskors erfarenheter av att 
vårda äldre personer i livets slut 

 

Ida Johansson 

2017 

Examensarbete, Avancerad nivå (magisterexamen), 15 hp 
Omvårdnad 

Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre 
Självständigt arbete 

 
Handledare: Elisabeth Häggström 
Examinator: Anna-Karin Olsson 



 
 

 
 



 
 

 
 
 

Sammanfattning 
Bakgrund: Att vårda en äldre person i livets slut innebär en komplex vårdsituation för 

vårdpersonal. Flera faktorer finns att beakta i detta; patientens, anhörigas samt vårdpersonalen 

som i detta arbete kommer att beskrivas utifrån sjuksköterskan.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva kommunsjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

äldre personer i livets slutskede 

Metod: Studien har en deskriptiv design med en kvalitativ ansats. Data insamlades genom 

åtta intervjuer och analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys, där fem 

kategorier och 10 subkategorier framkom. 

Resultat: I resultatet framkommer att kommunsjuksköterskorna såg detta arbeta som 

meningsfullt men även känslomässigt påfrestande. Känslor som otillräcklighet, delaktighet, 

tillräcklighet samt existentiella frågor väcktes hos kommunsjuksköterskan. Den palliativa 

vårdens komplexitet synliggjordes i och med att patientens självbestämmande, anhöriga samt 

omvårdnadspersonalens behov skulle synliggöras samt tillgodoses. 

Slutsats: Palliativ vård är en personcentrerad vård som utgår från patientens behov, vilka 

visat sig vara komplexa. Att motsvara dessa förväntningar och genomföra den vård som krävs 

skapar erfarenheter, bra och mindre bra, hos sjuksköterskor som även medvetet, eller ej, 

påverkar dem oavsett patient eller vårdtillfälle och ger en chans till reflektion, ytterligare 

erfarenheter och möjlighet att växa som person och i yrket. 

Nyckelord: Palliativ vård, sjuksköterskans erfarenhet, vårdande, vård i livets slut, äldrevård 

 

  



 
 

 
 
 

Abstract 

Background: Caring for an elderly person at the end of life means a complex care situation 

for healthcare professionals. There are several factors to consider in this regard; the patient's, 

relatives and healthcare staff as described in this work from the nurse.  

 

Aim: The purpose of the study was to describe municipality nurses' experiences of caring for 

older people in the final stages of life. 

Method: The study had a descriptive design with a qualitative approach. Data were collected 

through eight interviews and analyzed using a qualitative manifest content analysis, whereas 

five categories and ten sub-categories emerged. 

Results: The result is that the nurse practitioners saw this work as meaningful but also 

emotional stress. Feelings like insufficiency, participation, adequacy and existential issues 

were raised at the nurse's nurse. The palliative care complexity was visualized as the patient's 

self-determination, relatives, and nursing staff's needs were made visible and met. 

Conclusion: Palliative care is a person-centered care based on patient needs, which proved to 

be complex. Corresponding to these expectations and implementing the required care creates 

experiences, good and less good, with nurses who consciously or not, affect them regardless 

of patient or care opportunity and give a chance of reflection, further experience and 

opportunity to grow as a person and in profession. 

Keywords: Caring, end-of-life care, elderly care, nurses’ experience, palliative care  
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Definition av palliativ vård 

I föreliggande examensarbete kommer palliativ vård att nämnas som vård i livets slut, d.v.s. 

en kort tid av förväntad överlevnad. Socialstyrelsen (2013) har tagit fram nationella riktlinjer 

med syfte att vårdpersonal i Sverige skall arbeta likvärdigt med den palliativa vården. 

Riktlinjerna för den palliativa vården innebär kortfattat; symtomlindring gällande patienternas 

upplevda symtom i samband med sin dödliga sjukdom eller skada, stöd till närstående, 

symtomlindring av patientens upplevda symtom samt samarbete i tvärprofessionella team 

kring patienten. Den palliativa vårdens specifika arbetssätt handlar om att behandla hela 

patienten och att, som vårdpersonal, beakta patientens samtliga behov. Trots att patienten lider 

av en sjukdom som slutligen kommer leda till döden innefattar palliativ vård även 

förebyggande åtgärder som i längden skall gagna patientens mående.  

 

Palliativ vård delas upp i två faser; sen och tidig fas. De olika faserna har olika inriktningar i 

vårdandet medan utgången för dessa är densamma för patienten. Det tidiga fasen är ofta lång, 

längre än den sena, och handlar om att lära känna patienten, etablera en god relation och 

skapa gemensamma mål för patienten i syfte om att främja bl.a. livskvaliteten för denne.  

I den sena fasen, som ofta är kort, lyfts det som gemensamt arbetats fram tillsammans med 

patienten men fokus på vårdandet skiftas ej, livskvalitet, autonomi och integritet skall 

upprätthållas men det är genomförandet av detta som kan ändras. Symtomlindring, att lindra 

lidande, är en del som oftast hanteras i denna fas. All palliativ vård som bedrivs syftar till att 

främja livskvaliteten för patienten (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Palliativ vård vid livets slut 

I Sverige avlider 90000-100000 människor per år (Socialstyrelsen, 2013) där det i vårdandet 

av äldre personer som erhåller palliativ vård i livets slut återfinns kommunsjuksköterskor 

(Iranmanesh et.al. 2009; Gunnars, 1996). Kommunsjuksköterskor möter vanligtvis äldre 

personer i livets slut som mottar palliativ vård som antingen ges i sen eller tidig fas 

(Socialstyrelsen, 2013). Arbetet kommer således fokusera på kommunsjuksköterskornas 

erfarenheter av att vårda äldre personer i livets slut. Harrefors et.al., (2009) har intervjuat 

äldre personer och belyser de äldres känslor av att bli beroende av någon annan då det 

kommer till den personliga omvårdnaden. Det framkommer att de äldre önskar bli bemötta 
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med respekt och lyhördhet. Det finns även en rädsla bland de äldre som innebär att de undrar 

hur det kommer bli när deras närstående inte kan eller vill ta hand om dem längre och de 

kommer bli beroende av andra människor för att deras dagliga liv skall fungera. Strang et.al. 

(2014) belyser genom sin forskning att det finns en rädsla bland sjuksköterskestudenter då det 

handlar om att möta patienter som erhåller palliativ vård. Att sjuksköterskestudenterna bär på 

en börda av att inte räcka till tankemässigt kopplat till vårdandet av en patient som erhåller 

palliativ vård. Strang et.al. (2014) menar att detta skulle kunna innebära att 

sjuksköterskestudenter i förlängningen undviker de patienter som erhåller palliativ vård på 

grund av rädsla och studenternas talar också om känsla av att inte räcka till för både 

närstående och patienten.  

 

Skattning av symtom vid palliativ vård 

När en person närmar sig livets slut kan kommunikation med patienten vara begränsad. Att 

kunna förstå vad patienten uppvisar för symtom kan vara svårt för vårdpersonal. Att använda 

sig av skattningsinstrument med vedertagna bedömningar är ett beprövat arbetssätt som ingår 

i de flesta fallen av palliativ vård. Det finns olika skattningsskalor för olika symtom med olika 

mätvärden inom dessa skalor. Oftast observeras mimik och ansiktsuttryck i kombination med 

kroppsrörelser och beroende på antal poäng som uppbringas ger poängen, totalt sett, en 

adekvat bedömning av behov av symtomlindring. Om den äldre även lider av en 

demenssjukdom och möjligheten till kommunikation är begränsad så kan dessa skalor 

användas med god effekt. Oro, ångest, smärta, hudstatus och munvård är exempel på olika 

delar hos en patient som behövs skattas under den palliativa vården av den äldre. Syftet med 

dessa skattningsskalor är att adekvat kunna bedöma symtom som kan vara svårtolkade vilket 

genererar i en adekvat symtomlindring av den äldre (Svenska Palliativregistret, 2017).  

Många av skattningsskalorna kan användas av samtlig vårdpersonal som arbetar med den 

äldre personen som mottar palliativ vård (Svenska palliativregistret, 2017). Lundh Hagelin 

et.al. (2007) menar att förutom att symtomskatta de negativa symtomen så bör även 

kvalitetsaspekten av livet, för den äldre, med fördel skattas kontinuerligt för att kunna 

tillgodose den äldres behov av livskvalitet. Lundh Hagelin et.al. (2007) menar även att en 

öppenhet och lyhördhet behövs av sjuksköterskan för att kunna se och höra den äldres behov.  

Kjellström och Sjölander (2014) menar att ålder och erfarenhet spelar en avgörande roll när 

det kommer till den etiska aspekten av vårdandet samt att högre utbildning för vårdpersonal 
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påverkar frekvensen av användandet av validerade mätvärden för att mäta omvårdnadsbehov 

för det äldre som mottar palliativ vård. 

De	fyra	hörnstenarna för palliativ vård 

Palliativ vård innebär, för vårdpersonal, fyra hörnstenar att arbeta utifrån, syftet med dessa är 

att täcka patientens samtliga behov och att kunna ge denne en optimal vård. 

 

Symtomlindring handlar om att se till patientens fysiska, psykiska, existentiella behov samt  

sociala behov – möta dessa och lindra besvär som uppkommit så långt det är möjligt. Det är 

även viktigt att beakta patientens vilja, autonomi och integritet genom den palliativa vården. 

 

Kommunikation och relation handlar om att finna en fungerande relation med patienten och 

dennes anhöriga för att tillsammans med dem kunna arbeta för att främja en god livskvalitet 

för patienten och dennes anhöriga. 

 

Samarbete innebär att ett multiprofessionellt team bör arbeta med patienten med tanke på dess 

kunskaper och infallsvinklar ökar chansen för patienten att få ett gott slut på sitt liv. 

 

Stöd till närstående innefattar att anhöriga skall få möjlighet att delta i vårdandet, de skall 

även ha möjligheten att erhålla stöd under vårdandet såväl som efter dödsfallet. 

Detta stärks även av Hälso- och sjukvårdslagen [SFS nr: 1982:763] som bl.a. skriver att 

palliativ vård innefattar symtomlindrande vård vilket innebär att sjuksköterskor kommer i 

kontakt och arbetar nära med patienter som erhåller palliativ vård i livets slut. Socialstyrelsen 

(2013) definierar palliativ vård i livets slut som; ’…palliativ vård som ges under patientens 

sista tid i livet när målet med vården är att lindra lidande och främja livskvalitet…’.   

Roller vid palliativ vård  

Palliativ vård är komplext och omväxlande vilket innebär att alla roller är viktiga men olika 

framträdande beroende på önskan av personen som mottar palliativ vård (Harrefors et.al., 

2009). Intervjuer genomförda med personer som drabbats av en sjukdom med dödlig utgång 

visar att ju närmre döden personerna kommer desto viktigare är det för dem att få ha goda och 

viktiga relationer med sina medmänniskor, det vill säga omvårdnadspersonal, sjuksköterskor 

samt närstående (Harrefors et.al., 2009). 
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Patienten 

Harrefors et.al., (2009) har intervjuat äldre personer och belyser de äldres känslor av att bli 

beroende av någon annan då det kommer till den personliga omvårdnaden. Det framkommer 

att de äldre önskar bli bemötta med respekt och lyhördhet. Det finns även en rädsla bland de 

äldre som innebär att de undrar hur det kommer bli när deras närstående inte kan eller vill ta 

hand om dem längre och de kommer bli beroende av andra människor för att deras dagliga liv 

skall fungera. Grassi et. al. (2014) har prioriterat behandlingsmål för patienter med en dödlig 

sjukdom och de menar att den psykiska aspekten av vårdandet bör prioriteras. Grassi et.al. 

(2014) menar att genom att minska den psykiska påfrestningen för patienten finns en större 

chans för patienten att uppleva livskvalitet. Caruso et. al.  (2013) stärker Grassi et.al. (2014)  

antydande om att behandling av psykiska besvär, så som; depression, oro och ångest skall 

prioriteras, men menar även att detta område innefattar många olika delar av symtomlindring 

och att detta är ett svårbehandlat område för sjuksköterskor som inte enbart kan eller skall 

behandlas med antidepressiva mediciner.  

 

Falkensteiner et. al. (2011) och Dean-Clower et. al.  (2010) har via sina studier visat att 

massage samt akupunktur är ett alternativ som kan användas som symtomlindring men för att 

detta skall kunna användas som behandlingsalternativ krävs en god relation mellan vårdaren 

och patienten samt att det finns möjlighet till en längre behandlingstid. Lo et. al.  (2015) 

menar att identifiering av symtom och symtomlindring av dessa är av vikt för att kunna 

erbjuda patienten ro och avslappning i sitt mående, detta stärks av Marques et.al. (2014) som 

menar att äldre personer i livets slut önskar att deras fysiska och psykiska välmående är det 

som prioriteras och det finns en önskan bland dem om att få må bra till livet slut. 

 

Anhöriga 

Att vara anhörig till en äldre som erhåller palliativ vård kan innebära olika roller för den 

anhörige. Man kan, som anhörig, vara enbart närstående, anhörig eller anhörigvårdare till sin 

närstående som erhåller palliativ vård i livets slut. Alla dessa roller innebär påfrestningar för 

den närstående, anhörige eller anhörigvårdaren och som vårdpersonal innebär det att beakta 

deras emotionella behov. Socialstyrelsen (2014) menar att psykisk påfrestning är vanligt 

förekommande, framförallt hos anhörigvårdare som ofta sätter personen de vårdar framför sin 

egen hälsa. Oavsett vilken nivå av relation personen har till sin anhörige/den man, som 

anhörigvårdare, vårdar så finns ett behov av stöd och möjlighet till återhämtning.  
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van Eechoud et. al.  (2014) har intervjuat närstående om behovet av hjälp och stöttning vid 

planering av vården då det kommer till vård som innefattar beslut om palliativ vård i livets 

slut. Resultatet visar att närstående bör tillfrågas om hur de vill vara involverade samt om de 

vill vara involverade. Linderholm och Friedrichsen (2010); Samuelsson et. al. (2001); Teel 

och Carson (2003)  samt Gunnars (1996) lyfter även det faktum att för att kunna vårda 

behöver anhörigvårdare stöd och hjälp med att fatta olika beslut för att minska risken för att få 

skuldkänslor kopplat till vårdandet av deras närstående. Detta stärks av Aoun et. al.  (2015) 

som menar att användandet av ett strukturerat kommunikationsverktyg när diskussion förs 

med anhörigvårdare konkretiserar och förenklar behovet för anhörigvårdare. I 

Socialstyrelsens(2013) riktlinjer framkommer också att stöd till de närstående ska finnas i den 

palliativa vården samt att upprätthållande av god kommunikation och upprätthållande av goda 

relationer mellan närstående, vårdpersonal har betydelse i omvårdnaden.  

 

Sjuksköterskan 

Sjuksköterskans roll inom den palliativa vården är central då dennes specialitet ligger inom 

omvårdnadsområdet. Palliativ vård är komplext och i och med att både vårdpersonal, anhöriga 

samt patienten har centrala roller inom vårdandet leder detta till att sjuksköterskans 

kompetens är av vikt för att omvårdnaden samt vårdandet av patienten skall bli så bra som 

möjligt (Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva & Berggren, 2010). Kaasalainen et. al.  (2013) 

beskriver att sjuksköterskor som arbetar med multisjuka äldre patienter som bor på särskilt 

boende [SÄBO] upplever att multisjukligheten bland dem äldre är det som gör vårdandet 

komplext och ibland svårhanterbart. Kaasalainen et. al. (2013) menar att olika sjukdomar 

påverkar inte bara patienten utan även deras olika sjukdomar påverkar varandra på olika sätt 

vilket innebär att planering för vårdandet är mer komplext och försvårar planeringen och 

utförandet av bl.a. palliativ vård för den äldre patienten. På grund av vårdandets komplexitet 

krävs ledaregenskaper hos sjuksköterskan, inte enbart för att fördela och leda 

omvårdnadsarbetet utan även för att lära samt instruera såväl patient som anhöriga som 

omvårdnadspersonal. Detta innebär att en specialistsjuksköterskas kompetens är till fördel för 

vårdandet i och med att denne är utbildad i att leda och verka i ett multiprofessionellt team. 

(Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva & Berggren, 2010).  Beck, Törnquist, Broström, och 

Edberg (2012) belyser det faktum att som omvårdnadspersonal finns behovet av att bli 

bekräftad i sin roll då arbetsuppgifterna som förknippas med sin roll som undersköterska i 

palliativ vård är betungande. Det finns ett behov hos undersköterskorna att få uppmuntran 
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samt vägledning för att orka vårda samt kunna hålla en hög kvalitét på vårdandet. I palliativ 

vård bör även patienten samt anhöriga vägas in som medlemmar av teamet (Socialstyrelsen 

(2013).Strang et. al. (2014) belyser genom sin forskning att det finns en rädsla bland 

sjuksköterskestudenter då det handlar om att möta patienter som erhåller palliativ vård. Att 

sjuksköterskestudenterna bär på en börda av att inte räcka till i omvårdnaden av en patient 

som erhåller palliativ vård. Strang et.al. (2014) menar att detta skulle kunna innebära att 

sjuksköterskestudenter i förlängningen undviker de patienter som erhåller palliativ vård på 

grund av rädsla och studenternas talar också om känsla av att inte räcka till för både 

närstående och patienten. Beck, Törnquist, Broström, och Edberg (2012) framhåller att för att 

den palliativa vården skall kunna fortlöpa och stärkas upp av bl.a. undersköterskor behövs 

sjuksköterskan i vårdandet för att vägleda och stötta upp kollegor samt anhöriga så att dessa 

orkar vårda och inte bära med sig tunga tankar och ansvar efter exempelvis ett dödsfall. 

Vårdvetenskapligt perspektiv 

Alla människor utsätts för påfrestningar genom livet vilka kan vara psykiska, fysiska eller 

psykosociala, alternativt en kombination av de alla tillsammans. Hur dessa påfrestningar 

drabbar och påverkar varje enskild individ är en unik upplevelse för denne som drabbas. 

Ternestedt, et.al., (2012) menar att när den egna existensen hotas blir livsberättelsen för den 

drabbades livsberättelse viktig. Personcentrerad vård innebär att den äldre har behov av att få 

vara sig själv, ha sin självständighet intakt samt fokusera på sig själv som person, inte sin 

sjukdom, till sin sista stund och det bör forma omvårdnaden av den äldre. Inom den palliativa 

vården kan man, som sjuksköterska, använda sig av de 6 S:en som riktmärken för att fånga 

upp behov och känslor hos den äldre i omvårdnaden samt vårdandet av den äldre. Självbild, 

självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, sammanhang och strategier bildar de 6 

S:en och samtliga delar fyller en viktig funktion som leder till en personcentrerad vård inom 

palliativ vård (Ternestedt, et.al., 2012).  Detta stärks av Edvardsson (2010) som menar att 

personcentrerad vård behövs för att kunna ge den äldre personen som man, som 

sjuksköterska, vårdar ett ökat välmående och välbefinnande.  
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Självbestämmande  

Den äldres psykologiska behov kartläggs och den äldre ges möjlighet till delaktighet i sitt 

vårdande. Var vårdandet av den äldre skall genomföras är upp till den äldre själv och många 

önskar att få kvarstanna i sina hem vilket ibland ställer stora krav på anhöriga som ibland blir 

anhörigvårdare åt den äldre (Ternestedt, et.al., 2012).  

 

Sociala relationer  

Den äldres sociala behov och vikten av detta genom vårdandet, synliggörs. Vissa personer 

önskar mer interaktion mellan människor och andra önskar mindre, därav är kartläggning av 

detta av vikt (Ternestedt, et.al., 2012). Detta stärks även av Linderholm och Friedrichsen 

(2010) som intervjuat anhörigvårdare som vårdar sina närstående som drabbats av en dödlig 

sjukdom. Det framkommer att det finns en önskan från närstående om att etablera en god 

kontakt och kommunikation med sjuksköterskan och patienten för att orka vårda.  

 

Symtomlindring 

Den äldre har rätt till att få symtomlindring för alla sina upplevda symtom, kartläggning av 

dessa är av vikt för att se om behov av symtomlindring finns (Ternestedt, et.al., 2012). 

Fiorentino et. al.  (2011) menar att obehandlade alternativt underbehandlade symtom riskerar 

att eskalera och ge andra eller fördjupade symtom som ger patienten ett onödigt lidande. 

 

Sammanhang  

Den äldre har behov av att kunna se sitt sammanhang i den situation denne ställts inför för att 

kunna finna acceptans inför det som inträffat eller komma skall. Existentiell ensamhet kan 

upplevas som att möta döden ensam eller känna förlusten av sitt eget liv och framtiden och 

det skapar rädsla hos den äldre (Ternestedt, et.al., 2012).   

 

Strategier 

Den äldre har behov att finna strategier i sitt liv för att finna acceptans och får känna att denne 

är sig själv och sitt jag oavsett sjukdom. För att kunna göra detta krävs att den äldre får 

tillgång till adekvat information och stöttning gällande sin situation för att undvika en kreativ 

illusion av sin situation, d.v.s. en försvarsmekanism som kan utvecklas hos den äldre för att 

värja sig mot en existentiell ensamhet (Ternestedt, et.al., 2012).  Ek et. al. (2011) beskriver att 

det finns ett behov, för den äldre, att få möjlighet till personcentrerad vård då möjligheten till 
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autonomi och acceptans för att finna strategier att klara av sin situation från oberoende till 

helt- eller delvis beroende av andra.  

 

Självbild 

De ovanstående S:en bildar självbild, dvs.  den äldres syn på sig själv. Den äldres behov av att 

få vara sig själv till sin sista stund och det bör forma omvårdnaden av den äldre (Ternestedt, 

et.al., 2012). Att få vara sig själv och behålla sina intressen och aktiviteter är av vikt för den 

äldre menar Moore et. al. (2014) samt Wadsten (2006). Taube et. al.  (2014) menar att äldre 

personer har olika sociala behov beroende på deras sociala kontaktnät, de menar att denna 

aspekt bör beaktas och det faktum om den äldre är änkling/änka, har en make/maka eller god 

relation med sina barn har spelar en roll i det psykiska välmåendet för den äldre. Norberg 

et.al. (2012) menar även de att detta beskrivna fenomen av Taube et.al. ovan (2014) är 

avgörande för patientens egen reflektion över sin situation, om denne har en inre styrka som 

hjälper denne skapa en positiv tanke om sin situation trots dennes svårigheter och motgångar. 

Problemformulering 

De yrkesverksamma sjuksköterskor som arbetar inom äldreomsorgen träffar på äldre personer 

som vårdas med palliativ vård i livets slut. Det finns ett behov av att få reda på hur dessa 

sjuksköterskor upplever att vårda en äldre med palliativ vård i livets slut då det finns 

forskning som visar att sjuksköterskor bär på en rädsla inför denna arbetsuppgift (Strang 

et.al., 2014). Studier visar även att den äldre har ett behov av att få närhet till andra människor 

förutom sina närstående, att det finns behov av att få hjälp med beslutstagande samt planering 

i vårdandet av den äldre som mottar palliativ vård vid livets slut (Harrefors et.al., 2009; van 

Eechoud et.al., 2014). Detta sammantaget visar på att det finns ett behov av kontinuerlig 

forskning som beskriver sjuksköterskors erfarenheter av att vårda äldre personer som mottar 

palliativ vård i livets slut samt hur de hanterar denna vårdsituation och orkar vårda den äldre i 

palliativ vård. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva kommunsjuksköterskors erfarenheter av att vårda äldre 

personer i livets slutskede.  
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Metod 

Design  

Studien hade en deskriptiv design med en kvalitativ ansats. Enligt Polit och Beck (2008) är 

denna design bra att använda när ett fenomen ska beskrivas, som i detta fall, när 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda äldre i livets slut skulle beskrivas.  

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

För studien användes ett ändamålsenligt urval (Polit & Beck, 2008) och åtta sjuksköterskor i 

en mellansvensk kommun inkluderades. Inklusionskriterierna var att deltagarna var 

legitimerade sjuksköterskor som arbetade inom äldreomsorgen i kommunen, hade gjort det 

minst 1 år samt hanterat dödsfall självständigt inom sitt arbete. Exklusionskriterierna var 

legitimerade sjuksköterskor som ej arbetat inom äldreomsorgen, ej arbetat längre än 1 år i 

kommunen, ej var legitimerad personal samt ej hanterat ett dödsfall självständigt.  

Totalt fanns tretton sjuksköterskor anställda i kommunen, samtliga tretton sjuksköterskor i 

kommunen tillfrågades, åtta inkluderades, fyra exkluderades samt en valde att ej svara 

respondera på förfrågan om intervju. Skolsjuksköterskor exkluderades då deras erfarenheter ej 

svarade mot inklusionskriterierna. De åtta sjuksköterskorna som inkluderades till studien var 

de som snarast kunde frigöra sig tid för en intervju. Sjuksköterskorna arbetar inom 

äldreomsorgen, i samma arbetsgrupp, samt representerar; hemsjukvård somatik, hemsjukvård 

demens, socialpsykiatrin, SÄBO somatik, SÄBO demens samt korttids somatik/ demens/ 

psykiatri. Detta bildar, enligt Polit och Beck (2008), ett ändamålsenligt urval då deltagarna är 

färre än tio stycken samt har upplevt fenomenet studien syfte ämnat att fånga, därav svarar de 

mot inklusionskriterierna. 

Åldern på deltagarna var mellan 32 år och 63 år, medianålder 49 år och alla var kvinnor. 

Intervjutiderna varierade från 23 minuter till 1 timme och 10 minuter, medelvärde 48 minuter. 

Deltagarnas utbildningar varierade, gemensamt var att alla var grundutbildade legitimerade 

sjuksköterskor samt att de arbetat med palliativ vård i livets slut inom kommunal verksamhet 

vilket även innebär att enstaka fall involverade yngre människor då korttidsverksamhet och 

hemsjukvård även hanterade den patientkategorin. Utöver detta så återfanns vidareutbildning 

som distriktssköterska, onkologisjuksköterska, mentalskötare, tilläggsutbildning inom 

medicin och kirurgi, handledarutbildning, traditionell kinesisk medicin (akupunktur som 

smärtbehandling), undersköterskeutbildning samt magister i omvårdnad/vårdvetenskap. 

Deltagarna hade varit yrkesverksamma sjuksköterskor från sju år till tjugo års. 
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Datainsamlingsmetod 

Datainsamling har skett genom individuella intervjuer. Intervjuerna genomförs med stöd av 

en frågeguide med semistrukturerade frågor samt bakgrundsfrågor såsom ålder, utbildning 

och yrkeserfarenhet. Exempel på semistrukturerade frågor var; kan du berätta om något som 

är svårt vid vårdandet av äldre i livets slut? Kan du berätta om något som känns bra i 

vårdandet av äldre i livets slut? Vid behov kommer följdfrågor att ställas under intervjun, till 

exempel, Hur menar du .., Berätta mer.., Beskriv hur…?. Frågorna i frågeguiden (bilaga 1) 

konstruerades utifrån tanken att deltagarna ska kunna besvara frågorna med öppenhet (Polit 

och Beck, 2008).  

Tillvägagångssätt 

En skriftlig ansökan om att få genomföra studien skickades till berörda verksamhetschefer. 

Efter godkännande från verksamhetscheferna kontaktades enhetschefer vid de olika boendena 

för att få namn på sjuksköterskor som passade till inklusionskriterierna för studien. De 

aktuella sjuksköterskorna kontaktades av via e-post och telefon för att ges både skriftlig och 

muntlig information om studien. Informanterna fick en veckas betänketid för att läsa 

information gällande studien samt fundera över om de ville, samt kunde delta i studien. De 

informanter som sedan gett sitt samtycke till författaren om deltagande i studien fick 

bestämma tid och plats för intervjun. Samtliga intervjuer ägde rum på informanternas 

arbetsplatser och författaren kom till informanternas egna kontor för intervjuerna. 

Informanterna fick själva välja dag och tid för intervjun, dock fanns en rekommendation på att 

avsätta en till en och halv timmes tid för intervjuerna.  Intervjuernas tid varierade från 

tjugofem minuter till ca en och en halvtimme långa. Två av intervjuerna fick avbrytas och 

återupptas vid ytterligare ett senare tillfälle då informanterna blev avbrutna av akutfall. 

Samtliga intervjuer spelades in digitalt på telefon via en diktafon app. Sedan transkriberades 

inspelningen ordagrant av författaren. 

Dataanalys 

En kvalitativ manifest  innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) användes av 

författaren som analysmetod. Det manifesta innehållet är det som beskrivs i texten 

(Graneheim & Lundman, 2004).   

Författaren lyssnade på intervjuerna vid flertalet tillfällen, och transkriberade intervjuerna 

ordagrant efter varje genomförd intervju. Efter detta lästes den transkriberande texten igenom 

vid flertalet tillfällen med syftet att få en helhetsbild av textens innehåll. Därefter delades 
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texten in i meningsenheter som svarar mot studiens syfte och som handlar om något som 

informanten beskriver (Graneheim & Lundman, 2004). En meningsenhet kan bestå av en eller 

flera meningar. Samtliga meningsenheter kondenserades, kortades ner, men gjordes med 

beaktande  för att inget innehåll i texten skulle gå förlorad. Då meningsenheterna blev korta så 

beslöt författaren att utesluta steget kod då de blev nästa lika som subkategorierna (Graneheim 

& Lundman, 2004). Nästa steg i analysen blev att dela in texten i subkategorier och 

kategorier. Detta gjordes genom att författaren analyserade den kondenserade texten utifrån 

likheter och skillnader som därefter blev subkategorier som i sin tur sorterades in i kategorier. 

Nedan följer ett exempel av analysprocessen i Tabell 1.  

Tabell 1, del av analysprocessen 

Meningsenhet Kondensering Subkategori Kategori 

Det är fascinerande att 

närvara i dödsögonblicket, 

man undrar vad som 

händer efter döden. 

Dödsögonblicket är 

fascinerande och vad 

händer efter döden. 

När döden nalkas väcks 

frågor om vad som händer 

efter döden  

 

 

Dödsögonblicket 

fascinerar 

sjuksköterskan. 

Man ska respektera döden, 

ge patienten möjlighet att 

få värdighet in i döden, det 

kräver mod – att våga 

stanna. 

Att respektera döden 

handlar om att visa 

värdighet och ha mod 

att vara närvarande. 

När döden nalkas ska den 

respekteras. 

Dödsögonblicket kräver 

mod av sjuksköterskan 

för att våga stanna. 

Forskningsetiska överväganden 

Studien handlade inte om deltagarnas privatliv och därför skickades inte en ansökan till 

Forskningsetiska rådet (FER). Det fanns en medvetenhet för att frågorna under intervjun 

kunde väcka jobbiga känslor för sjuksköterskorna och mot bakgrund av det var 

förhållningssättet i intervjuerna ödmjukt och varsamhet beaktades i och med frågorna. För att 

deltagarna i studien skulle känna sig trygga med att delta i studien följdes CODEX (2016) 

regler och riktlinjer som involverade människan i studier. CODEX (2016) innefattar att 

deltagaren skall ha möjlighet att läsa in sig på studien syfte, välja om han/hon vill delta samt 

vara medvetna om att de närhelst de önskar kan de lämna studien. Deltagarna fick en skriftlig 

och muntlig information om studien och även information om att deltagandet i studien var 

frivilligt samt att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande, utöver detta så fick de även 

sju dagars betänketid innan ställningstagande till deltagande i studien gjordes. 

Intervjumaterialet behandlades konfidentiellt d.v.s. att redovisningen av resultatet skedde så 
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att informanterna inte enskilt kunde identifieras i texten. Data förvarades inlåst under studiens 

gång och ingen förutom författare, handledare och examinator fick tillgång till den. Efter 

studiens godkännande kommer all data att raderas. 

Resultat 

Fem kategorier och tio subkategorier blev resultatet av analysen. Dessa är presenterade i 

tabell 2 nedan samt i löpande text med belysande citat. 

Tabell 2, kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 

Att vara närvarande i dödsögonblicket Döden väcker tankar 

 

Mod och respekt krävs för närvaro 

Patienten i centrum Livskvalitet 

 

Självbestämmande 

 

Anhörigas behov Känna delaktighet 

 

Erbjuda stöd 

Känsla av otillräcklighet Att inte kunna nå anhöriga i deras 

sorgeprocess 

 

Att inte kunna symtomlindra patienten 

Känsla av tillräcklighet Att kunna erbjuda stöd och lindring till 

anhöriga 

 

Att kunna erbjuda en god palliativ vård till 

patienten 

Att vara närvarande i dödsögonblicket 

Att vara närvarande i dödsögonblicket beskriver informanternas upplevelser av dödens 

närvaro och den inverkan dödsögonblicket har på den enskilde sjuksköterskan. 

Informanternas beskrev även att det krävdes mod och öppenhet för att se och orka kvarstanna 
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i dödsögonblicket samtidigt som upplevelsen av att det är ett fint och ärofyllt uppdrag att få 

tillåtelse och inbjudan av den äldre att få vara närvarande i dödsögonblicket. 

Döden väcker tankar 

Döden väcker tankar av varierande karaktär för informanterna så som; fridfullhet, känsla av 

respekt inför döden och vägen den äldre kommer vandra mot döden framförallt i den sena 

fasen av palliativ vård. Det framkom att det fanns olika känslor och reaktioner som 

informanterna ställdes inför i vårdandet som var kopplat till informanternas egen syn på 

döden och dödsögonblicket. Att inte kunna erbjuda det den äldre önskade eller behövde 

utifrån, praktiska och ekonomiska hinder var svårt och skapade en inre konflikt hos 

informanterna som upplevde begränsningar i att tillgodose den äldres önskan. Anhörigas och 

den äldres egna rädslor var svåra att möta, berättade informanterna, deras egna rädslor för att 

dö begränsade dennes syn på döden och var inget som informanterna kunde påverka. Däremot 

påverkade det ibland utformandet i det palliativa vårdandet vilket ledde till ett 

ställningstagande, tankemässigt, för informanterna om att situationen var, eller upplevdes 

som, jobbig alternativt acceptabel. Anhörigas och den äldres åsikter och värderingar i den 

palliativa vården avspeglade sig i informanternas beslutstagande. En informant berättade hur 

denne tänkte kring bemötandet människors rädslor; 

”..Genom att tro och se att alla har ett eget ansvar för sitt liv, att 

kunna berika sitt liv, att ha kärlek till din nästa orkar man, som 

sjuksköterska, vårda trots denna upplevda svårighet..” (Sjuksköterska 

3) 

Dödsögonblicket sågs, och mottogs, på olika sätt av informanterna men flera av dem såg det 

som en vacker, naturlig, del av livet och som ett ärofyllt uppdrag att få ta del av. Något som 

framkom var att personer som hade en kognitiv nedsättning av exempelvis en demenssjukdom 

fick flera av informanterna att reflektera över hur och vad som kommunicerades i vårdandet. 

Deras erfarenhet var att det var svårt att vårda en person som inte kunde medverka i sin egen 

planering av den palliativa vården. Det framkom att flera ansåg att det var viktigt att den äldre 

fick vara med och påverka men när den äldre inte kunde förstå eller påverka samt upplevde 

oro, i samband med oförståelse för sin situation, fanns en känsla av oro hos informanterna för 

hur anhöriga och den äldre skulle motta och acceptera att livet går mot sitt slut.  

Informanterna berättade att det fanns en önskan om inre frid för den äldre samt att vårdandet 

blev bättre, för dem som sjuksköterskor om den äldre fick ro i livets slut. En informant 

berättade; 



 
 

14 
 

”..När patienten är lugn, redo att lämna jordelivet och anhöriga är 

helt med på båten. Det har hänt vid ett flertal tillfällen och det kändes 

tillfredsställande i själen för mig som sjuksköterska..” (Sjuksköterska 

1) 

Mod och respekt krävs för närvaro 

Att vårda en äldre person i livets slut kunde innebära både svårigheter i vårdandet och 

bemötandet. Dödens närvaro påverkade informanterna på olika sätt. Att närvara hos den äldre 

när livet går mot sitt slut skapade tankar och erfarenheter för sjuksköterskan som denne bar 

med sig genom sitt yrkesverksamma liv. Vissa äldres öden och palliativa vårdtillfällen som 

informanterna hanterade satte sina spår hos informanterna och gjorde sig påminda vid nya 

möten med en äldre som skulle komma att motta palliativ vård. Varje enskild patient hade sin 

syn och åsikt om sitt vårdande vilket innebar att informanterna ställdes inför unika och olika 

situationer och ställningstaganden vid varje vårdtillfälle. Det gavs tid för eftertanke och 

reflektion vilket var en förutsättning, enligt en informant, för att vården skulle kunna bli 

personcentrerad. En sjuksköterska lyfte att vissa dödsögonblick inte kändes bra, detta beskrev 

sjuksköterskan, berodde på att ett tidigare dödsfall, som inte blivit bra, gjorde sig påmind. En 

annan sjuksköterska talade om vikten av att uppleva bra dödsögonblick, att få en bekräftelse 

tillbaka, från den äldre eller anhörig om att vården var eller varit bra. För att möta den äldre i 

vårdandet i livets slut ansåg flera informanter att mod och respekt, inte enbart för den äldre, 

utan även döden krävdes. 

Att inte kunna ge fullgod symtomlindring till den äldre som är i behov av den, berättade flera 

sjuksköterskor, var den del av palliativ vård, som var svårast att ta emot emotionellt. 

Bekräftelsebehov fanns hos informanterna och via symtomlindring fick informanterna en 

konkret bekräftelse på att vården varit bra eller dålig. En informant berättade vidare om sin 

syn på den palliativa vården och det faktum att palliativ vård inte kunde mätas i den 

bemärkelsen. Denne menade att ibland utförs vården enligt praxis men behandlingsmålen nås 

ändå inte, vilket kunde upplevas som ett nederlag och svårighet fanns i att hitta en bekräftelse 

och försäkran om att vården varit så god som möjligt för den äldre.  

Det fanns en önskan hos informanterna om att kunna symtomlindra samtliga äldre som 

uppvisats symtom och när detta ej kunde uppnås fanns en upplevelse avmisslyckande och 

nederlag. En annan aspekt av när den medicinska lindringen inte nådde full effekt men 

sjuksköterskan ändå återfanns i närheten av den äldre och sjuksköterskan enbart kunde 
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erbjuda närvaro krävdes det mod för att våga stanna i vad sjuksköterskan upplevde som ett 

lidande för den äldre. En informant berättade;  

”..en kvinna sjuk i KOL som har panik och då hon inte får tillräckligt 

med luft och som avlider i mina armar. Jag kunde inte göra mer än att 

hålla hennes hand medan hon kippar efter andan. Den upplevelsen 

bär jag med mig och undrar om jag kunnat göra något annorlunda..” 

(Sjuksköterska 4) 

Patienten i centrum 

Patienten i centrum beskriver informanternas erfarenhet av att den äldres mående blir till det 

bättre när den äldre får vara i centrum och den palliativa vården baseras utifrån detta. Det 

framkommer att erfarenheter av vård i livets slut sammantaget handlar om att göra den sista 

tiden för den äldre så bra som möjligt utifrån dennes önskemål. Att se den annalkande döden 

som något vackert, att arbeta efter målet att den äldre skall uppleva minsta möjliga ångest, 

oro, obehag eller smärta samt att en personcentrerad vård främjar livskvalité och 

självbestämmande för den äldre. 

Livskvalitet 

Att inge trygghet i den palliativ vården vid livets slut benämndes som viktigt men samtidigt 

svårt i flera intervjuer med informanterna. Livskvalitet, som i att bevara den äldres 

självständighet och valmöjligheter till aktiviteter, i situationer som denne själv valde, var 

ibland svårt. Informanterna berättade att det var en självklarhet för dem att den äldre skall få 

bestämma själv vad som var livskvalitet och inte för denne som individ. Svårigheterna som 

informanterna mötte var både anhörigas samt omvårdnadspersonals åsikter om vårdandet. Det 

fanns en upplevelse hos informanterna att anhöriga samt omvårdnadspersonal i vissa 

situationer inte var öppna för en etisk reflektion och ibland blandades deras egna känslor och 

värderingar ihop med vad den äldre faktiskt kände och upplevde som livskvalitet. En 

informant berättade att denne trodde att detta kunde bero på egen rädsla hos anhörig eller 

omvårdnadspersonal, att de inte vågade ställa frågan ”hur vill du ha det?” till den äldre kanske 

med rädsla för vad denne då skulle uppge att denne önskade. Det finns en erfarenhet hos 

informanterna av att möjligheten till att ge en den äldre en guldkant på tillvaron var 

begränsad, ekonomiskt och sjukdomsmässigt, men önskan och behovet återfanns hos den 

äldre och det var viktigt för sjuksköterskan att dennes åsikter blev hörda av all personal 

runtomkring denne. En informant berättade; 



 
 

16 
 

”..Jag vill inte att patienten bara ska ligga i sin säng på sitt rum. Vård 

i livets slut är så mycket mer än bara de sista dygnen, det är även 

vägen dit...” (Sjuksköterska 6) 

Att uppleva livskvalitet, när den äldre mottog palliativ vård i livets slut, upplevde 

informanterna som individuellt. Små materiella saker kunde ge den äldre en upplevelse av 

livskvalitet medan andra upplevde livskvalitet genom fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella aspekter.  En sjuksköterska uttryckte sin erfarenhet och tankar om livskvalitet vid 

vård i livets slut som en möjlighet till något nytt, att döden inte innebär att allt tar slut. Att 

tron hos sjuksköterskan om livets slut ibland speglar sig hos den äldre som mottar vård i livets 

slut samt att det finns en vinning i att ha erfarenheter och en trygghet i sig själv som kan 

hjälpa den äldre med acceptans inför sitt öde. Döden kan ses som en annan fas av livet, inte 

ett slut utan att en annan del av livet påbörjas i och med att den äldre lämnar jordelivet fysiskt 

med ej själsligt. 

Självbestämmande 

Att skapa en relation med den äldre gav en ökad medvetenhet och förståelse för vem man som 

sjuksköterska vårdade samt gav en grund, i vårdandet, som underlättade symtomlindringen 

och omvårdnaden när den äldres behov skiftade genom vårdandet. Relationen minskade 

barriärerna mellan vårdaren och den äldre, vilken kunde upplevas, som stor initialt i vårdandet 

enligt en sjuksköterska. Att kunna motivera, informera och visa på en god vård och 

omvårdnad var inte alltid lätt i kombination med att patientens självbestämmande blev 

synliggjort genom den vårdande processen. Vissa äldre hade en tydlig bild av sig själv och 

sina tankar om den palliativa vården som de mottog, majoriteten av de äldre hade visat 

tacksamhet, men informanterna upplevde en svårighet i att motta de äldres åsikter när dessa 

inte motsvarade informanternas förväntningar i vårdandet.  

Den äldres upplevelse av sig själv och sin situation kunde skilja sig från dennes anhörige 

vilket ledde till konflikter känslomässigt hos den äldre, sjuksköterskan och den anhörige. En 

informant lyfte erfarenheten av frustration, att inte nå en anhörig i samtalet då det kom till att 

förbereda för avslutandet av behandling och övergång till symtomlindring och omvårdnad. 

Det fanns en övertro om att sjuksköterskan hade större möjlighet att påverka dödsögonblicket 

än vad som var möjligt. Denna del i den sena palliativa fasen upplevdes, av flera informanter, 

som svårt att bemöta samt som ett nederlag, trots att en övertygelse fanns om att vården som 

gavs till den äldre var adekvat och att andra alternativ eller möjligheter ej fanns för den äldre. 

En informant berättade; 
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”..Jag kommer ihåg när en anhörig krävde att det skulle sättas dropp, 

eftersom hennes mamma kommer att törsta ihjäl, det slutade i ett 

lungödem för patienten där man kan säga att patienten drunknade! 

Det var fruktansvärt!..” (Sjuksköterska 7) 

Omvårdnadsinsatser, som bevisligen kunde lindra symtom hos den äldre, sågs ner på av en 

del anhöriga vilket gav informanterna samvetskval inför ställningstagande i omvårdanden. En 

informant menade att det krävdes erfarenhet, av palliativ vård, trygghet i sig själv samt tillit i 

att låta tiden ha sin gång för att omvårdnaden skall kunna ses som en naturlig del av den 

palliativa vården samt få ta plats. Omvårdnaden kunde användas istället för att komplettera 

den medicinska delen av vårdandet och gynnade den äldre i livets slut och var en del av 

behandlingsmålen för informanterna som upplevdes ej fick ta lika stor plats om anhöriga fick 

styra för mycket i vårdandet. 

Anhörigas behov 

Informanterna berättade att anhörigas behov varierade genom vårdandet allteftersom en 

sorgeprocess för dem själva som individer blev synlig. Informanternas erfarenhet var att 

anhöriga önskade känna delaktighet i vårdandet och finnas vid den äldres sida genom den 

palliativa vårdens process. Informanterna berättade att en del anhöriga upplevde den palliativa 

vårdens process som en betungande del av livet och hade behov av stöd och hjälp genom den 

palliativa vårdens process. 

Känna delaktighet 

Det fanns en upplevelse, baserad på erfarenheter från tidigare vårdande, av äldre i livets slut, 

att kontakten med anhöriga och övriga yrkesgrupper, knutna till den äldre, var av vikt för att 

kunna ge en god vård i livets slut. Informanterna berättade att anhörigas delaktighet sågs som 

en tillgång, en möjlighet att synliggöra den äldres önskan och röst. Två informanter berättade 

om en avvaktande inställning till anhörigas åsikter och att det var viktigt att ställa frågan till 

sig själv, ”är detta vad den äldre verkligen vill?” innan den anhörigas åsikter allvarligt 

beaktades.  

En annan informant menade att genom att tidigt bjuda in till samtal och delaktighet för 

anhöriga skapades en relation som medförde att misstron till anhörigas åsikter och värderingar 

kunde omvandlas till en styrka att bära med sig genom vårdandet av den äldre. Flera 

informanter berättade att det fanns en rädsla för att göra anhöriga besvikna och att fokus 

kunde tas från den äldre och läggas på anhöriga vilket skapade en inre konflikt. Informanterna 

menade att anhörigdelen av den palliativa vården var en tung del som, man som 
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sjuksköterska, ibland försökte undvika, för att inte känna sig misslyckad. Att möta anhörigas 

åsikter, som i vissa fall, var vrede kändes obehagligt och en sjuksköterska uppgav att rädslan 

för detta skapade ett större gap mellan sjuksköterskan och anhörig. Att kunna visa 

uppriktighet och tydlighet inför anhöriga kring vårdandet genererade i minskad oro och 

konflikt mellan sjuksköterska och anhörig. En informant berättade;  

”..jag upplever att vården kring den döende blir mycket lättare och 

lugn om jag och de anhöriga har liknande tankar om vården runt den 

döende. Att få med den anhöriga i de tankar jag har om vården och 

att vi förstår varandra är av stor vikt. Det är när tankar om vården 

eller hanteringen av den döende är olika som det blir konflikter och 

oro. .” (Sjuksköterska 8)  

Att kunna möta olika kulturer och människosyner var av vikt för att ge den äldre och anhöriga 

en möjlighet till ett, för dem, värdigt avslut och stöd enligt deras tro och värderingar. Det 

fanns ritualer som upplevdes som svåra men även utmanande för informanterna. Anhöriga 

kunde vara en stor resurs och ge möjligheter i vårdandet. Genom att ha ett öppet synsätt, våga 

prova olika synsätt, både praktiskt och emotionellt, samt att arbeta utan prestige, som 

sjuksköterska, gav möjligheter att nå en bra vård i livets slut även om synsättet på den 

palliativa vården skiljde sig från informanternas egna synsätt.  

Erbjuda stöd 

Informanterna berättade om svårigheter i kontakten med anhöriga som kunde påverka 

kontakten och relationen mellan dem själv och anhöriga. Bearbetning av sorg och övriga 

känslor, för den anhörige, kopplat till den äldre i livets slut sågs som en möjlig förklaring till 

slitningar i kommunikationen.  Informanterna berättade om att anhöriga inte alltid ville tala 

om sig själv och sin sorgeprocess i den utsträckning som önskades av dem, att de upplevde att 

anhöriga ibland ’stängde av’ sina känslor för att behålla fokus på den äldre. Anhörigas känslor 

i detta kunde leda till att vredesutbrott och anklagelser riktades mot sjuksköterska. Dessa 

känsloyttringar var svåra att motta för informanterna, det var svårt att värja sig mot dem och 

känslorna som väcktes inom sjuksköterskan i dessa situationer. Att erbjuda stöd i denna 

situation var det informanterna upplevde att de kunde göra, om anhöriga mottog erbjudandet 

eller ej kunde inte påverkas.  

Flera informanter uppgav att med denna typ av bemötande från anhöriga krävdes det mer 

engagemang från sjuksköterskornas håll, om anhöriga inte var mottaglig för stöd här och nu, 

menade det inte att de inte skulle vara det senare under processen. Fokus kunde då stundtals 
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tas från den äldre och riktas mot anhöriga vilket ledde till en balansgång i vårdandet som 

upplevs som svårarbetat för informanterna. Att erbjuda stöd till anhöriga sågs som en naturlig 

del, av informanterna, att bedöma nivå och behov av ytterligare instanser, så som, 

anhörigcentrum/anhörigstöd vad något som ej aktivt reflekterades över om kommunikationen 

var hård.  En del såg det som ett misslyckande att inte kunna nå anhöriga medan andra såg det 

som om att det enda de kunde göra var att erbjuda stöd, vare sig anhöriga mottog det eller ej, 

var upp till de anhöriga och inget som definierade deras arbeta som sjuksköterska. En 

informant menade även att detta kunde upplevas som svårt personligen för denne och att med 

tiden och erfarenheter underlättas synen på denna del av arbetet.  

Känsla av otillräcklighet 

Känsla av otillräcklighet är en erfarenhet som informanterna upplevt i vårdandet av den äldre 

i den palliativa vården. Otillräckligheten upplevdes hos sjuksköterskan när denna upplevde att 

symtomlindringen ej blev optimal för den äldre. Symtomlindringen innebar för 

sjuksköterskorna att minska lidandet för den äldre vilket var att; symtomlindra smärta, oro, 

andnöd, illamående samt att nå den äldres anhöriga i deras sorgeprocess. När detta inte 

uppnåddes av sjuksköterskan infann sig en känsla av otillräcklighet. 

Att inte kunna nå anhöriga i deras sorgeprocess 

Sjuksköterskan beskrev att möta anhöriga, som har egna tankar och värderingar om både den 

äldre och vårdandet var svårt. När anhöriga hade en annan syn på vårdandet av den äldre eller 

ej förstod sjuksköterskan skapades en frustration hos denne. Att vara uppriktig men ändå 

behålla en känsla av ödmjukhet i förmedlandet av information gällande den äldre till anhöriga 

var något som, flera sjuksköterskor berättade, blev lättare ju fler äldre och anhöriga som man, 

som sjuksköterska, möter genom arbetet.  

Att inte kunna symtomlindra patienten  

Att inte kunna symtomlindra den äldre under en tid av vårdandet, trots symtomlindring, var 

jobbigt för flera sjuksköterskor. Att inte kunna ge den äldre ro och minskad smärta och ångest 

var svårt att hantera som sjuksköterska men även för alla involverade i personalgruppen 

runtomkring den äldre. När denne tillslut kunde symtom lindras kändes detta lyckosamt. En 

informant berättade; 

”.. Med miljöförändringar och rätt medicinering så fick patienten ett 

mycket lugnare slut och kräktes endast en gång dagligen. Detta var en 

otrolig vinst från de tidigare fekala och frekventa kräkningarna ca 

åtta gånger per dag..”. (Sjuksköterska 1) 
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Det framkom av sjuksköterskorna att oavsett hur många dödsfall man, som sjuksköterska, 

hade erfarenhet av så fanns en osäkerhet kring symtomlindring. Att inte kunna symtomlinda 

fullt ut, främst gällande ångest och oro, men även att finnas tillhands för anhöriga när den 

äldre uppvisar lidande. En deltagare talade om erfarenheten av kommunikationsproblem vid 

kognitiv svikt, att detta försvårar bedömningen av symtomen. Multisjuklighet som återfinns 

hos många boende leder ofta till refererade symtom så grundproblemet kan vara svårt att 

finna, vilket även försvårar bedömningen av symtomen. 

En sjuksköterska berättar; 

”.. Det svåraste är att lindra ångest eller smärta då läkemedel inte 

hjälper, eller när anhöriga inte förstår att deras närstående ska dö..”. 

(Sjuksköterska 6) 

Känsla av tillräcklighet 

Att uppleva en känsla av tillräcklighet för sjuksköterskan innebär bl.a. att vårdandet av en den 

äldre, och dess behov i palliativ vård, ställer krav på sjuksköterskor gällande medicinska 

kunskaper samt beaktning av fysiska, psykiska och existentiella behov. Det innebär även att 

erbjuda stöd och lindring till anhöriga i den palliativa processen samt erbjuda en palliativ god 

vård. 

Att kunna erbjuda stöd och lindring till anhöriga 

Sjuksköterskorna berättade om att det fanns en upplevd erfarenhet av att det var skönt att 

kunna erbjuda stöd och lindring för anhöriga. Denna upplevelse blev tydlig och synliggjord 

via kommunikation och samstämmighet i vårdandet. Att möta anhöriga sågs, av 

informanterna, som något oförutsägbart. Det var alltid svårt att veta vad anhöriga tyckte och 

tänkte om vårdandet men när samstämmighet i kommunikationen uppnåddes upplevde 

informanterna detta som en känsla av tillräcklighet, det gav ro för informanten. Vidare 

beskriver informanterna erfarenheter, både positiva och negativa av att kontakten med 

anhöriga samt anhörigvårdare, vilka själva, har olika uppfattningar av vårdandet.  

 

Informanternas menade att det var svårt att möta orealistiska förväntningar och rädslor som är 

kopplade till anhöriga/anhörigvårdares egna rädslor inför döden.  I dessa möten berättade flera 

informanter att de enda de, som sjuksköterskor, kunde göra var att erbjuda stöd samt att det 

var upp till den anhörige/anhörigvårdaren att sedan acceptera stödet. En informant beskrev det 

som ett kritiskt moment i vårdandet, att erfarenheten var att om anhöriga kände sig tillfreds 
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och hade stöd så blev vårdandet lugnare, känsloyttringar minskades och fokus kunde falla 

tillbaka på den äldre. 

 

Att kunna erbjuda en god palliativ vård 

Att kunna erbjuda en god palliativ vård och för att kunna ge en adekvat behandling av den 

äldre finns behov av en god relation mellan sjuksköterska och en äldre för att denne skall våga 

öppna upp sig och berätta om sina tankar och önskemål i vårdandet. Att ha en relation med 

den äldre är oundviklig, den kan vara bra och den kan vara mindre bra. Att kunna nå fram till 

denne via kommunikation om sjukdom, sitt mående samt sin livskvalitet var av vikt berättade 

flera sjuksköterskor. En sjuksköterska hade erfarenhet av att inte kunna nå fram till den äldre 

via samtal och känslan av otillräcklighet i kommunikationen mellan sjuksköterska och den 

äldre är tung att bära, känslan innebär att tvivel uppstår hos sjuksköterskan som innebär att en 

tanke om att en god palliativ vård inte kommer uppnås. Det fanns en önskan, uppgav 

informanterna, om att vårdandet skall vara optimalt och att alla satta behandlingsmåla skall 

uppnås men framförallt att den äldre skall få upplevelsen av att få må så bra, som det är 

möjligt, fram till livets slut. Erfarenheten av att kunna ge en adekvat symtomlindring, för den 

äldre, upplevdes av informanterna som givande och en god erfarenhet i vårdandet av den äldre 

i livets slutskede. Flera informanter betonade att kunna ge symtomlindring vid uppvisande 

symtom, skatta dem adekvat, behandla dem samt utvärdera dem gav informanterna en viktig 

och upplevd positiv erfarenhet i sitt yrke. En informant beskrev det som; 

”..En kvinna med mycket oro som pendlade mellan att vara medveten 

om var hon var och sin situation till att var fylld av ångest. Att kunna 

ge henne ro och vara där när hon till slut somnade in i ro. Jag 

upplevde att hon var nöjd, smärt- och ångestfri..” (Sjuksköterska 2)    

Dödsögonblicket sågs på olika sätt av informanterna, flera av dem så det som en vacker del av 

den palliativa vården och som ett ärofyllt uppdrag att få ta del av. Vad en god palliativ vård 

innebar för dem varierade, några ansåg att det innebar att den äldres upplevelse och 

välmående var det som skulle hållas i fokus genom vårdandet. Några andra menade att 

helhetsbilden var det viktigaste, den äldre, anhöriga och sjuksköterskans upplevelser skall 

vägas in i vårdandet för att en god vård skall uppnås. Gemensamt för informanterna var dock 

symtomlindringen, att kunna symtomlindra, att lyckas med den delen av arbetsuppgift var det 

viktigaste och som sågs som ett kvitto på att en god vård uppnåtts. Den äldre skall inte lida i 
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någon bemärkelse och lyckas man, som sjuksköterska, med den delen så har en god palliativ 

vård uppnåtts. En informant berättade; 

”..När patienten är lugn, redo att lämna jordelivet och anhöriga är 

helt med på båten. Det har hänt vid ett flertal tillfällen och det kändes 

tillfredsställande i själen för mig som sjuksköterska..” (Sjuksköterska 

7) 

Diskussion 

Huvudresultat 

I resultatet framkommer fem kategorier: att vara närvarande i dödsögonblicket, den äldre i 

centrum, anhörigas behov, känsla av otillräcklighet samt känsla av tillräcklighet. Kategorierna 

mynnade ut i och tio subkategorier: döden väcker tankar, mod och respekt krävs för närvaro, 

livskvalitet, självbestämmande, känna delaktighet, erbjuda stöd, att inte kunna nå anhöriga i 

deras sorgeprocess, att inte kunna symtomlindra patienten, att kunna erbjuda stöd och lindring 

till anhöriga samt att kunna erbjuda en god palliativ vård till den äldre. Dessa delar beskriver 

sjuksköterskans erfarenhet av att vårda äldre personer i livets slutskede. Att vårda en äldre 

person i livets slutskede är komplext. Delar som lyfts i vårdandet är relationerna som skapats 

med den äldre, anhöriga och övriga professioner hur dessa interagerar med varandra och med 

sjuksköterskan. Vidare lyfts sjuksköterskans egen syn, erfarenheter och tankar om döden.  

Resultatdiskussion 

Informanterna i föreliggande studie berättade om svårigheten i att motta, hantera samt 

acceptera att den äldre ibland ej blev fullt symtomlindrad, att den äldre då visade ett lidande 

var jobbigt. Informanterna menade att denna del av den palliativa vården är komplex samt att 

behandlingsmålen ej alltid uppnås vilket kan ses som ett nederlag. Socialstyrelsen (2013) är 

tydlig i sin riktlinje gällande palliativ vård; som sjuksköterska skall du minska patientens 

lidande men riktlinjen säger ingenting om att du, som sjuksköterska, skall ta bort lidandet helt 

från den äldre. Detta skulle kunna vara en bidragande orsak till informanternas erfarenhet av 

att det är svårt, emotionellt, när den äldre ej blir av med sitt lidande. 

 

Det blir tungt att bära dessa erfarenheter, enligt informanterna, och dessa bärs vidare till nästa 

äldre person som skall motta palliativ vård, vilket innebär att sjuksköterskans erfarenhet inför 

det nya patientmötet kan blir svårhanterbart, emotionellt, om denne låter sina negativa 

erfarenheter skina igenom i det nya vårdtillfället. Andersson, Salickiene och Rosengren 

(2016) beskriver att sjuksköterskor utan specifik palliativ utbildning upplever en känsla av att 
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vara oförberedda för situationer av palliativ vård i livets slut. Karlsson, Roxberg, Barbosa da 

Silva och Berggren (2010) styrker detta genom att påvisa att kommunsjuksköterskor har 

dilemman som de ställs inför i och med det palliativa vårdandet. Detta innebär att kunskap i 

att hantera alla situationer med beslut, ta beslut är ett måste för att klara av vårdandet utan att 

det blir betungande mentalt. Sjuksköterskor behöver en specifik utbildning i palliativ vård för 

att kunna bemästra samt behärska de situationer som kan uppkomma vid palliativ vård i livets 

slut för att inte belastas själv psykiskt. Genom att tänka personcentrerat gällande patienten 

kartläggs behoven tydligt för sjuksköterskan, vad fokus i vårdandet skall ligga samt att det 

minskar risken för att sjuksköterskans känslor av nederlag skall lysa igenom i den nya 

vårdande situationen.  

Styrkan i denna tanke, för sjuksköterskor, är att det finns en strävan av att lindra, bota, 

förminska lidandet för den äldre så långt det är möjligt. Svagheten kan vara att detta kan vara 

en omöjlig uppgift för kommunsjuksköterskan med tanke på att patienter tidigt slussas ut från 

sjukhuset till hemmet eller SÄBO vilket inte alltid skapar gynnsamma möjligheter för en 

lyckad palliation (Ternestedt, 2013). Beck et.al. (2012) beskriver att omvårdnadspersonal, 

som arbetar med de äldre, har en önskan om att hjälpa den äldre behålla hög kvalitet genom 

vårdandet via en personcentrerad omvårdnad. Vidare menar Beck et.al. (2012) att 

omvårdnadspersonal har ett behov av hjälp och stöd i att hantera och förstå den äldres önskan 

och autonomi.  Med en personcentrerad vård, som utgår från de 6 S:en kan bedömningen, av 

vad som är, och hur mycket lidandet påverkar den äldre värderas fel vilket i förlängningen 

uppfattas som ett misslyckande för sjuksköterskan vilket hade varit ett lyckande utifrån rätt 

parametrar mätt. Det finns validitet för att Ternestedt, et.al. (2012) tanke om en 

personcentrerad vård gynnar den äldre men framförallt även sjuksköterskan som hanterar och 

objektivt värderar vården efter tidens gång. För att kunna hjälpa den äldre i denna process 

finns olika verktyg och tankesätt att använda sig av. Witkamp et. al.  (2013) har tagit fram ett 

frågeformulär; ’Questionnaire for Assessment of Nurses' Knowledge and Opinions on 

Palliative Care’ [MOVE2PC] för sjuksköterskor som de kan använda sig av för att kartlägga 

sjuksköterskans behov av bl.a. förväntade svårigheter och värderingar i den palliativa vården 

av den äldre patienten. Detta hjälpmedel kan sedan ses som en språngbräda till 

kommunikation med den äldre då essensen av vårdbehovet blir tydliggjort och planering och 

kommunikation med den äldre blir lättare vilket leder till att den äldre hittar strategier i sitt liv 

för acceptans. 
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Det fanns en erfarenhet av att få känna närvaro tillsammans med den äldre gav en bättre grund 

i den palliativa vården uppgav informanterna, detta krävde dock mod och styrka av 

sjuksköterskan. van Eechoud et.al. (2014) beskriver att personal som omger den döende 

patienten skall vara närstående behjälplig vid beslutstagande för att hjälpa 

familjemedlemmarna att behålla sin emotionella kontakt med den döende patienten intakt. 

Detta stärks ytterligare av Ek et. al. (2011) som menar att det dagliga livet, för den äldre, är 

komplext och avgörandet, i den äldres mående, kan stå och falla med patientens upplevelse av 

oberoende trots att denne är beroende av andra människor, anhöriga eller vårdpersonal, för att 

klara dennes vardag. Denna del av den palliativa vården vid livets slut, sociala relationer 

enligt de 6 S:en ses, enligt informanterna, som en viktig arbetsuppgift som är ärofylld och av 

stor vikt för informanterna att det blir så bra som möjligt för den äldre. Detta stärks av 

Harrefors et.al. (2009) som menar att den äldre blir beroende av andra, både vårdpersonal och 

anhöriga, när döden närmar sig och att det finns en rädsla hos den äldre av att inte bli bemött 

med respekt och lyhördhet. Denna aspekt kan vara en styrka samt en svaghet för den 

sjuksköterskan som vårdar den äldre i och med att de känslor som väcks hos sjuksköterskan 

kan ’landa’ på olika sätt, emotionellt. Det kan ge en känsla av styrka att känna att man, som 

sjuksköterska, klarar av vårdandet men det kan också belasta sjuksköterskan mentalt om 

negativa. 

Relationen mellan den äldre och sjuksköterskan är speciell men samtidigt kan vara både 

påfrestande och utmanande att, som sjuksköterska, hantera. Tidigare forskning har påvisat att 

det finns en rädsla bland sjuksköterskestudenter inför denna del i yrket (Strang et.al., 2014). 

Karlsson, Karlsson, Barbosa da Silva, Berggren, och Söderlund (2013) berättar om att som 

sjuksköterska i hemsjukvården finns det känslor av maktlöshet, ensamhet och osäkerhet vilket 

är kopplat till upplevelsen av stöd från läkare samt kollegor. Sjuksköterskor upplever att de 

lämnas ensamma med uppgifter och beslut samt att den palliativa vården inte prioriteras eller 

värderas på samma sätt för alla inblandade instanser. Socialstyrelsen (2013) har upprättat 

riktlinjer som skall underlätta och tydliggöra premisserna för vård i livets slut, dock finns inga 

krav på sjuksköterskan att exempelvis stanna hos patienten vid dödsögonblicket vilket kan 

göra Harrefors et.al. (2009) kartläggning av den äldres rädslor fullt adekvat och förståelig. 

Iranmanesh et.al. (2009) menar däremot att den äldre kan kräva stöd i livets slut samt att 

sjuksköterskan skall vara där. Vidare menar Iranmanesh et.al. (2009) att sjuksköterskor som 

arbetar på SÄBO har lättare att få närvara hos patienten då boendesituationen är permanent 

och en relation kan byggas tidigt. Förutsättningarna är bättre för sjuksköterskan att vara nära, 

bygga en relation vilket kan leda till en mer öppensinnad atmosfär för sjuksköterskan. 



 
 

25 
 

Iranmanesh et.al. (2009) menar även att reflektion tillsammans med den äldre, kollegor och 

anhöriga skapar en tryggare atmosfär för sjuksköterskan att arbeta i vilket gynnar 

sjuksköterskan och ger denne en tryggare sinnesstämning för att åta sig arbetsuppgifterna som 

palliativ vård innebär. 

Om sjuksköterskan upplever rädsla inför arbetsuppgiften kan detta även märkas av patienten. 

Om sjuksköterskan bär en trygghet och kan förmedla den till patienten ökar förutsättningarna 

till ett gott vårdande. Det finns dock en problematik i och med att arbetet kring den äldre som 

erhåller palliativ vård i livets slut är uppstrukturerad i arbetsmoment men ej emotionellt för 

sjuksköterskan. Ternestedt et.als. (2012) menar att omvårdnaden byggs utifrån den äldres syn 

på sig själv och sin situation vilket gör att den praktiska delen av vårdandet krockar med den 

psykiska aspekten. van Eechoud et.al. (2014)  menar att det är av vikt att närstående får 

möjligheten att vara delaktiga utan att de ska behöva känna sig tyngda av de beslut som kan 

behöva tas i samband med vårdandet av en närstående. I dessa situationer behövs 

sjuksköterskans trygghet samt yrkeskunskap gällande palliativ vård för att uppnå 

symtomlindring enligt de 6 S:en.  Detta stärks av Ericson Lidman et. al. (2014) som även dem 

genom sin undersökning via intervjuer av närstående till äldre personer på SÄBO fått fram att 

det finns en önskan från både närstående och de boende om en bra kommunikation och 

relation dem sinsemellan. Att erbjuda stöd är, tänker författare, en tolkningsbar arbetsuppgift, 

det finns inget som säger att du bör närvara hos patienten trots att patienters upplevelse pekar 

på det. Det blir därför svårt att hantera känslor som uppkommer, vad ska/bör man som 

sjuksköterska känna och hur skall man, som sjuksköterska, hantera känslorna?  

 

Informanterna lyfte även att det fanns en önskan om att tillgodose den äldres önskan om 

självbestämmande och att känna livskvalitet vilket stämmer överens med Ternestedt et.al. 

(2012) teori om de 6 S:en. Fiorentino et. al. (2011) menar att livskvalitet för en person som 

drabbats av en sjukdom som innebär palliativ vård är många gånger de basala 

omvårdnadsbehoven. Hur dessa behov tillgodosetts var individuella, dels beroende på vilket 

symtom de uppvisade men även på vilken behandling som genomfördes. Att personen i fråga 

får livskvalitet genom att få möjligheten att få sova en hel natt, att slippa smärta oro och 

ångest, när dessa behov var tillgodosedda upplevde många av personerna i studien livskvalitet 

– de hade återigen kontroll över sitt liv. 

 

Ternestedt, et.al. (2012) är tydlig med att de 6 S:en tillsammans skapar en självbild, att den 

äldre har rätt att vara sig själv till livets slut vilket inte alltid kunde uppfyllas med tanke på de 
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begränsningar som fanns för att kunna möta den äldres förväntningar och önskningar. 

Frank(2008) och Sanders och Corlez (2003)  beskriver att tid för sig själv är en faktor att 

beakta hos anhörigvårdare. Det tar mycket tid och ork för anhörigvårdare att orka vårda sin 

anhörige och avlastning för anhörigvårdaren är en faktor att beakta om anhörigvårdare skall 

orka vårda. Detta tyder på att det finns flera faktorer att beakta som sjuksköterska i vårdandet 

av det äldre som mottar palliativ vård. Det innebar även, för den äldre, att den palliativa 

vården ej blev optimal. Trots att de flesta informanterna ansåg att detta var en självklarhet 

skapade detta en inre konflikt, för sjuksköterskan, då resurser och medel begränsade 

möjligheten att göra detta genomförbart för sjuksköterskan. Karlsson, Kasén och Wärnå-Furu  

(2016) menar att ansvar och skuldkänslor tynger kommunsjuksköterskorna när det kommer 

till existentiella frågor. Detta motsvarar vad informanterna i denna studie upplevde i och med 

sitt arbete.  

 

Det finns en underliggande press, hos sjuksköterskan, genom vårdandet av den äldre som 

mottar palliativ vård i livets slut vilket påverkar upplevelsen och erfarenheten för 

sjuksköterskan som ger palliativ vård. Ternestedt (2013) styrker detta genom att det finns en 

ojämlikhet inför döden hos patienterna. De äldre patienterna är oftast inte prioriterade på 

sjukhusen och komplexa sjukdomstillstånd hamnar allt mer på SÄBO samt i 

kommunsjuksköterskans ansvar vilket upplevs som betungande av kommunsjuksköterskorna. 

Detta stärker författarens tanke om vikten av att kommunsjuksköterskorna erhåller en adekvat 

utbildning i palliativ vård för att stärka dem samt öka deras förståelse för komplexiteten i 

sjukdomsbilden utan att den blir betungande för dem.  

Vad den äldre ansåg vara livskvalitet skilde sig åt, menade informanterna, Fiorentino et. al. 

(2011) menade dock att om de basala behoven tillgodosågs så uppenbarade sig livskvaliteten 

för patienterna.  Detta skulle kunna förklara informanternas upplevda inre konflikt, 

informanternas tanke om vad som var livskvalitet överensstämde inte alltid med vad patienten 

upplevde som livskvalitet. 

Vidare beskrev informanterna erfarenheter, både positiva och negativa av att kontakten med 

anhöriga samt anhörigvårdare, vilka själva, hade olika uppfattningar av vårdandet. 

Informanterna menade att det var svårt att möta orealistiska förväntningar och rädslor som är 

kopplade till anhöriga/anhörigvårdares egna rädslor inför döden. Linderholm och Friedrichsen 

(2010) beskriver att det finns en önskan från anhörigvårdare om en god kontakt med 

vårdpersonalen,  det svåra i denna studie blir att patienten ej hamnar i fokus utan 

anhörigvårdaren, vilket kan förklara sjuksköterskornas upplevelse av svårigheten i att möta 
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anhörigvårdare. Detta styrks av Karlsson, Kasén och Wärnå-Furu  (2016) som visat att 

kommunsjuksköterskor upplever en känslomässig komplexitet då det kommer till de 

existentiella frågorna. I denna situation kan Witkamp et. al. (2013) kommunikationsverktyg 

vara ett bra hjälpmedel för att kartlägga och synliggöra patientens och sjuksköterskans mål 

med vårdandet, vilket i längden även skulle kunna avdramatisera svårigheterna i att möta 

anhörigvårdare då förhoppningen är att behovet från vardera part blir tydliggjort och 

underlättar bemötandet. Detta stärks av van Eechoud et.al. (2014) som menar att strukturerad 

information underlättar beslutstagande och riktning av vården för inblandade parter.  

 

Att vårda den äldre i livets slut är svårt och skapar inre konflikter uppgav informanterna. Ett 

lyckligt slut kan ses på olika sätt, döden är oftast oundviklig i denna vårdsituation. Patienten 

har dock behov av att få vara sig själv, inte sin sjukdom, till sin sista stund och det bör forma 

omvårdnaden av den äldre (Ternestedt, et.al., 2012).  Informanterna hade olika sätt att se på 

döden och ett nytt synsätt kunna ge ett mer positivt samt avdramatiserat synsätt av döden. 

Denna, av informanterna, upplevda svåra arbetsuppgift skulle kunna ses mer positivt på och 

skulle kunna tillföra en mindre skrämmande arbetsuppgift för sjuksköterskor att ta sig an 

vilket leder till att fokus tas från sjuksköterskans egna känslor och fokus behålls på patienten 

genom vårdandet. Strang et.al. (2013) menar att kommunikation med varandra i 

arbetsgruppen och omkring döden skapar ett utrymme för reflektion för sjuksköterskan som 

leder till en trygghet i kontakten och handhavande av patienten gällande existentiella frågor, 

som döden är.  

 

Metoddiskussion 

Designen var ett lämpligt val för utförandet av studien för att kunna besvara syftet, vilket var 

att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda äldre personer i livets slutskede.  Studien 

hade en deskriptiv design med en kvalitativ ansats vilket Enligt Polit och Beck (2008) är 

fördelaktig att använda när ett fenomen beskrivs, som i detta fall, kommunsjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda äldre i livets slut.  

Analysresultatet av intervjuerna gav korta meningsenheter och efter diskussion med 

handledaren beslöts att utesluta steget kod då de blev nästa lika som subkategorierna. Detta är 

en svaghet för studiens trovärdighet då det lämnar åt läsaren att fundera över kring om det 

kunnat finnas mer substans i materialet. Dock har författaren låtit informanterna berätta 

utifrån deras erfarenheter och mött informanterna med ödmjukhet samt försiktighet vilket gav 
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detta resultat trots tidsutrymme på intervjuerna. Studien baseras på informanternas 

erfarenheter och en tanke som finns är att flera informanter kunde tillfört mer substans till 

examensarbetet alternativt att intervjuerna hade genomförts vid två tillfällen med varje enskild 

informant för att skapa en större trygghet samt tid för reflektion för informanterna. Detta kan 

ställas emot att informanterna arbetade i samma arbetsgrupp vilket kan ledatill att tankar och 

värderingar gällande intervjun påverkat nästkommande informant. Informanterna hade kunnat 

samtala med varandra mellan tillfällena då intervjuerna skedde med flera dagars mellanrum. 

Ett mer strukturerat intervjuschema, exempelvis; fyra intervjuer på två dagar hade kunnat 

reducera författarens tanke gällande detta samt stärkt intervjuernas pålitlighet (Graneheim & 

Lundman, 2004). Korttidspatienter faller inom samma kategori som äldre som vårdas i livets 

slut i denna kommun så kan det vara så att reflektioner kring patienten, anhöriga och vård i 

livets slut även handlar om patienten som inte betraktas som äldre, det vill säga, är yngre än 

65 år men äldre än 18 år, vilket kunnat påverka resultatet. 

Kvalitativa studier värderas genom trovärdighet, överförbarhet samt pålitlighet (Graneheim & 

Lundman, 2004). Citaten i resultatdelen skapar en förståelse samt trovärdighet för läsaren 

genom en bildlig förklaring av erfarenheten. Informanterna i examensarbetet arbetade alla i 

kommunal verksamhet med, vad författaren antar, samma riktlinjer gällande palliativ vård. 

Kontaktuppgifterna till kommunsjuksköterskorna förmedlades via enhetschefen och här 

föreligger en svaghet i studien då författaren själv inte kunde säkerställa att samtliga 

sjuksköterskor blivit tillfrågade utan fick lita på att enhetschefen ställde en fråga till vardera 

sjuksköterskan. Vidare tänker författare att eftersom de är yrkesverksamma inom samma 

kommun så lyfts vissa patientfall och reflektion kring dessa patienter i samma rum vilket 

skulle kunna leda till att informanternas preferensramar gällande symtomlindring, omvårdnad 

och tanke kring vård i livets slut är någorlunda lika. Detta kan leda till styrkor för studien i 

och med att förutsättningarna för diskussion gällande olika patientfall samt olika erfarenheter 

kan ses genomföras med lätthet förutsatt att arbetsgruppen är samspelta samt har möjlighet, är 

villiga, till diskussion.  Svagheten i och med detta är samma som styrkan gällande diskussion 

– dock med tanke på att det är en liten arbetsgrupp så kan man, som sjuksköterska, påverka 

varandra vilket är mer eller mindre bra. Resultatet hade kunnat bli mer brett och djupt om 

flera olika kommuners sjuksköterskor hade blivit intervjuade. Överförbarheten bedöms av den 

individ som läser och arbetet beroende på läsarens förförståelse (Graneheim & Lundman, 

2004). För att en överförbarhet skall vara möjlig är förkunskap inom omvårdnad samt kritisk 

läsning för att kunna värdera informationen självständigt och kritiskt. 
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Kliniska implikationer 

Studien tillför information kring sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård; praktiska 

erfarenheter men framförallt tankar och känslor kring vårdandet av den äldre patienten i 

palliativ vård. Studien beskriver att samtliga deltagande sjuksköterskors erfarenheter är något 

att använda kliniskt, inte mist vid fortbildning och utveckling av den palliativa vården. 

Erfarenheterna informanterna delade med sig av visar att egna känslor och reflektioner 

synliggörs i vårdandet och är att beakta. Tid för reflektion och samtal behövs, inte enbart 

tillsammans med patienten och anhöriga, utan även i arbetsgruppen, dels för att kunna utbyta 

erfarenheter men även för att få lätta sitt hjärta kring denna emotionella arbetsuppgift för att 

orka vårda och inte uppleva rädsla samt skapa trygghet för sjuksköterskan. 

Förslag på fortsatt forskning 

Studier baserade på sjuksköterskors erfarenheter i palliativ vård är alltid intressanta då detta är 

en vanligt förekommande arbetsuppgift som flertalet sjuksköterskor säkerligen kommer i 

kontakt med någon gång under sitt yrkesverksamma liv. En infallsvinkel kring fortsatt 

forskning är tillförandet av spegling alt. reflektion under samt efter dödsfall för 

sjuksköterskor. Ett förslag på en forskningsstudie kan vara en interventionsstudie där 

sjuksköterskor får utbildning, stöd samt handledning inom palliativ vård. Denna viktiga, men 

tunga arbetsuppgift kanske skulle mottas med mer lättsamhet av sjuksköterskor om spegling 

alt. reflektion infördes på mer regelbunden basis. 

Slutsats 

Sjuksköterskor som arbetar inom äldrevård kommer ofta i kontakt med äldre personer som 

vårdas i livets slutskede.  Det är ständigt aktuellt att ta del av sjuksköterskornas erfarenheter 

inom detta område trots att det redan finns kvalitativa studier som beskriver detta. Framförallt 

kan min studie visa på att utbildning inom palliativ vård och specialistkompetens behövs för 

att förstå, kunna se sin del i vårdandet men framförallt förr att klara av att orka vårda, som 

kommunsjuksköterska, när arbetsuppgifterna skapar känslor inombords som kan vara tunga 

att bära.  Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda äldre 

personer i livets slutskede. Syftet besvarades genom studien vilket även innebar att palliativ 

vård påverkar även den person som utför den. Palliativ vård är en personcentrerad vård som 

utgår från patientens behov, vilka visat sig vara komplexa. Att motsvara dessa förväntningar 

och genomföra den vård som krävs skapar erfarenheter, bra och mindre bra, hos 

sjuksköterskor som även medvetet, eller ej, påverkar dem oavsett patient eller vårdtillfälle och 

ger en chans till reflektion, ytterligare erfarenheter och möjlighet att växa som person och i 
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yrket. Sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård arbetar i enlighet med sjuksköterskans 

etiska koder d.v.s. hon/han ger både äldre och anhöriga den bästa vård och omsorg som står 

till förfogande. Ibland kan sjuksköterskan erfara otillräcklighet i form av att inte kunna ge 

äldre tillräckligt bra vård i form av smärtlindring liksom hon/han ibland kan känna svårigheter 

i att inte tillräckligt kunna stötta anhöriga i deras sorgeprocess. Sjuksköterskor känner alltså 

både tillräcklighet och otillräcklighet i sitt arbete med vård av palliativa äldre vilket kanske är 

ofrånkomligt i livets slut.  
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Bilaga 1 
Frågeguide         
Bakgrundsfrågor; 
Ålder: 
Utbildning: 
Yrkeserfarenhet: 
Kön: 
Etnicitet: 

1.  Vad innebär vård i livets slutskede för dig? 
 

2.  Berätta om dina erfarenheter av svårigheter i att vårda äldre i livets slutskede? 
 

3.  Berätta om dina erfarenheter av möjligheter vid vård av äldre i livets slutskede 
för dig? 
 

4.  Berätta om en situation som kändes bra för dig vid vård av äldre i livets 
slutskede? 
 

5.  Berätta om en situation som kändes mindre bra för dig vid vård av äldre i livets 
slutskede 
 

6.  Berätta om dina erfarenheter av kontakten med närstående vid vård av äldre i 
livets slutskede?  
 

7.  Berätta om dina erfarenheter av kontakten med den äldre vid vård av äldre i 
livets slutskede?  
 

8.  Berätta om dina erfarenheter av dödsfall vid vård av äldre i livets slutskede? 
 

9.  Berätta om dina erfarenheter av efterlevandesamtal med närstående? 

 
Följdfrågor 
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