
  

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

Vetenskaplig metodik III, Självständigt examensarbete 

Delkurs 17, 15 hp 

HT 12 

 

 

 

”Det känns hemskt att jag 

inte kan hjälpa dem mer” –  

Om sjuksköterskors omvårdnad av 

patienter i livets slutskede inom 

akutvården 

 

”I feel terrible that I can’t 

help them more” –  

About nurses’ caring of patients near  

end of life in acute care 

 

 

Författare: Malin Aversten & Hanna Wilner 

 

 

 



 2 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Från internationell forskning framkommer att det finns kunskap om hur 

sjuksköterskor som arbetar på vårdavdelningar inom akutvården upplever omvårdnaden 

av patienter i livets slutskede. Dock finns sparsamt med forskning inom detta område i 

en svensk kontext. Syfte: Studiens syfte var att belysa hur sjuksköterskor som arbetar 

på vårdavdelningar inom akutvården upplever omvårdnaden av patienter i livets 

slutskede. Metod: Studien har en empirisk design med kvalitativ ansats. 

Samtalsintervjuer med fyra legitimerade sjuksköterskor genomfördes och analyserades 

med hjälp av modifierad innehållsanalys, editing analysis style, enligt Malterud (2009). 

Resultat: Ur analysen utkristalliserades tre kategorier vilka beskriver hur 

sjuksköterskan, inom den akuta kontexten, upplever omvårdnaden av patienter i livets 

slutskede: Godtycklig anpassning, Den obarmhärtiga omvårdnadsverkligheten och Den 

goda omvårdnaden – En önskedröm? Slutsats: Analysens resultat vittnar om att 

sjuksköterskans beslutsautonomi är hotad i omvårdnaden av patienter i livets slutskede 

inom den akuta kontexten, att sjuksköterskan har svårt att leva upp till kraven i 

omvårdnaden som dessa patienter har rätt till samt att sjuksköterskan saknar närhet till 

patienten. Detta innebär att hon inte alltid kan göra gott och därmed riskerar att skada 

patienten, vilket leder till att rättvisa i omvårdnaden inte alltid kan skipas i en kontext 

som delas av den kurativa och den palliativa patienten. I en ytterligare tolkning menas 

att den palliativa patientens människovärde kränks. Klinisk betydelse: En konsekvens 

av studien är att rekommendera vårdavdelningar inom akutvården att vidta åtgärder 

som förbättrar sjuksköterskans möjligheter att utföra en tillfredställande omvårdnad av 

patienter som avslutar livet inom denna vårdkontext. Nyckelord: Sjuksköterska, 

akutvård, omvårdnad, livets slutskede.  
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ABSTRACT 

Background: International research indicates that there is knowledge of nurses’ 

perceptions of palliative nursing care in wards in acute care settings. However, there is 

little research in this field in a Swedish context. Aim: The aim of this study was to 

elucidate nurses’ perceptions of palliative nursing care in wards in acute care settings. 

Method: The study has an empirical design with a qualitative approach. Interviews 

with four registered nurses were analyzed using the modified content analysis, editing 

analysis style, by Malterud (2009). Results: From the analysis three categories 

emerged which describe how the nurse, within the emergency context, experience the 

caring of patients near end of life: Arbitrary adaption, The unmerciful nursing reality 

and The good care – A utopia? Conclusion: The result of the analysis showed that the 

nurse decision-making autonomy is threatened in the care of patient in palliative care in 

the acute context, that the nurse finds it difficult to live up to the demands of the care 

that these patients are entitled to and that the nurse lacks closeness to the patient. This 

means that the nurse cannot always do good and risks to harm the patient, which leads 

to that justice cannot always be guaranteed in a context that is shared by the curative 

and the palliative patient. In a further interpretation the dignity of the palliative patient 

is violated. Clinical significance: A consequence with the study is to recommend 

wards in acute care settings to take actions to improve nurses’ ability to perform an 

adequate nursing care of patients who end life within this context. Keywords: Nurse, 

acute care, nursing, end of life.  
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INLEDNING  

Vård i livets slutskede är en specifik och kunskapskrävande form av vård som i regel 

kräver fördjupad högskoleutbildning. Författarna till denna studie har på nära håll 

upplevt en fin och tillfredsställande omvårdnad av patienter i livets slutskede utförd av 

sjuksköterskor på ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) och hospice. Erfarenheter från 

arbetsplatser inom akutvården har dock gett upphov till tvetydiga känslor då 

möjligheten att utföra en tillfredställande omvårdnad till patienter i livets slutskede har 

varit begränsad. Denna begränsning upplevdes bero på en rådande konkurrenssituation 

i omvårdnaden mellan palliativa och kurativa patienter. De flesta patienterna inom 

akutvården erhåller kurativ vård som präglas av korta och intensiva vårdtider samt ett 

arbetssätt som är anpassat därefter. Inom akutvården uppstår därför en risk att patienter 

som kräver omvårdnad i livets slutskede inte får den vård de har rätt till. På våra 

arbetsplatser upplevde vi att patienternas sista tid i livet därav många gånger blev 

ovärdig, vilket ledde till en upplevd frustration och känsla av otillräcklighet hos oss. 

Genom dessa erfarenheter uppstod vår undran över hur sjuksköterskor, som arbetar 

både med palliativa och kurativa patienter inom akutvården, upplever omvårdnaden av 

patienter som kräver och har rätt till en god vård i livets slutskede.  
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BAKGRUND 

Aktuellt kunskapsläge 

Döendet kan beskrivas som en process som kan vara olika lång, men den är alltid 

tidsbegränsad och att avgöra när döendet börjar kan vara svårt. Brytpunkten, då vården 

ska övergå från att vara botande till lindrande är svår att bedöma inom akutvården 

beroende på att sjukvårdpersonalen i denna kontext är inskolad på att rädda liv 

(Ellershaw & Ward, 2003). Omvårdnaden av patienter i livets slutskede, oberoende av i 

vilken kontext den utförs, borde ha samma mål. Oavsett om vården utförs på ett 

hospice, i hemmiljö eller inom akutvården, har patienten och dess närstående rätt till 

god palliativ omvårdnad (Iranmanesh, Häggström, Axelsson & Sävenstedt, 2009). 

Palliativ vård är all vård som inte har ett kurativt syfte (McIlfatrick, 2006). Alla 

patienter i livets slutskede, oavsett diagnos, borde ha rätt till en omvårdnad som 

motsvarar deras individuella behov. För att uppnå detta krävs ett gemensamt sätt att 

utföra palliativ omvårdnad till patienten. Sjuksköterskans roll inom den palliativa 

vården bygger på WHO:s definition av palliativ vård (Världshälsoorganisationen, 

2012). Enligt denna organisation är palliativ vård ett förhållningssätt där målet är att 

ge en hög livskvalitet till patienter och deras närstående. Detta innefattar att genom 

behandling förebygga och lindra smärta och andra fysiska, psykiska och andliga 

problem som uppstår vid livets slut. Trots att det finns definitioner och beskrivningar 

om vad palliativ vård är behöver det utvecklas tydligare riktlinjer kring den palliativa 

vården samt hur patienterna kan vara med och styra händelser i slutet av deras liv 

(Costello, 2006). Även om medicinsk forskning och hälsoforskning går framåt och 

vård på individnivå utvecklas finns det en enorm variation av hur vården av den 

döende patienten utförs. Wallerstedt och Andershed (2007) anser att den palliativa 

vården är en aktiv helhetsvård som involverar områden som symtomlindring, 

närståendestöd, teamarbete samt kommunikation och relation. Inom dessa områden är 

sjuksköterskan högst delaktig och har även ett stort ansvar. 

Beckstrand, Callister och Kirchhoff (2006) visar att bristfällig kommunikation mellan 

sjukvårdspersonal och patienter i livets slutskede samt med deras närstående är ett 

återkommande problem inom akutvården. Forskarna menar att det behöver utvecklas 

verktyg som sjuksköterskorna kan använda för att stärka kommunikationen med 

patienten och dess närstående för att uppnå en bättre vård i livets slutskede inom denna 
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kontext. Forskarna visar även hur kommunikationen med läkare kring den döende 

patienten är bristfällig. I studien framkommer att sjuksköterskan upplever sig som 

patientens advokat och anser att många beslut baseras på läkarens behov och inte på 

patientens (ibid.). Hanratty et al. (2006) menar att läkares upplevelser ofta är att den 

palliativa vården inte nödvändigtvis är deras arbetsområde utan menar att det är 

sjuksköterskans roll som borde framhävas.  

 

Beckstrand et al. (2006) visar i sin studie att sjuksköterskor inte anser sig få tillräckligt 

med kunskap inom palliativ omvårdnad i grundutbildningen, utan att de ofta får lära sig 

”den hårda vägen”. McKeown, Cairns, Cornbleet och Longmate (2010) menar att 

utbildning inom palliativ omvårdnad är nödvändig för personal som arbetar inom 

akutvården. Dalgaard, Torsell och Delmar (2010) beskriver i sin studie att personal på 

sjukhus ser det som en stor utmaning att vårda kurativa patienter och palliativa patienter 

på samma avdelning. Tidigare forskning och kunskap indikerar att kurativ vård och 

palliativ vård baseras på olika paradigm. Detta bekräftas även i studien av Wallerstedt 

och Andershed (2007) som också pekar på sjuksköterskans svårigheter att skifta mellan 

dessa vårdformer. Roche-Fahy och Dowling (2009) åskådliggör i sin studie 

sjuksköterskans upplevelser av att vårda palliativa patienter på en akutvårdsavdelning. 

Att arbeta med kurativa och palliativa patienter parallellt kan vara förvirrande då 

arbetssättet inom akutvården styrs av en filosofi som innebär att vården kretsar kring 

teknik, vetenskap och kurativ behandling. Sjuksköterskan måste snabbt kunna skifta till 

det holistiska synsättet som präglar god palliativ vård. Detta framgår även i en studie av 

Thompson, McClement och Daeninck (2006) som menar att möjligheten för 

sjuksköterskan att ge en kvalitativ palliativ vård på en akutavdelning är en mycket 

komplex process. Processen involverar områden som berör patienten själv, anhöriga, 

sjukvårdspersonal och inom vilka ramar som villkoren för palliativ vård utförs. Enligt 

Wallerstedt och Andershed (2007) behövs en diskussion kring hur palliativ omvårdnad 

utförs utanför palliativa enheter och hur denna omvårdnad kan förbättras. Deltagarna i 

studien talar om en upplevelse av brist på tid, önskan om bättre 

kommunikationsmetoder, mer samarbete i vårdteamet samt support från andra 

rådgivare. Barnard, Hollingum och Hartfiel (2006) menar att det utöver detta behövs en 

kontinuerlig bemanning av sjuksköterskor vilket är nödvändigt för att uppnå bästa vård 

av patienter i livets slutskede och deras anhöriga. Detta kan vara svårt att uppnå inom 

akutvården där personalomsättningen är stor. 
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Vidare beskrivs i forskningen att sjuksköterskor generellt har hög arbetsbelastning och 

att det leder till stress (Lambert & Lambert, 2008). Att arbeta med palliativ omvårdnad 

adderar utöver det vanliga arbetet att regelbundet möta döden och döendet samt 

smärtbehandling och att hjälpa anhöriga. Parish et al. (2006) visar att sjuksköterskor 

starkt efterfrågar verktyg och mer support i arbetet med palliativa patienter inom 

akutvården. Detta bekräftas i studien av Cotterell, Lynch och Peters (2007) där det 

framgår att det är positivt för den palliativa vården på akutsjukhus att ta hjälp av ”Link 

nurses”. Dessa ses som en resurs för sjuksköterskor som behöver stöd och support i sitt 

arbete med palliativa patienter. 

 

Den fysiska miljön inom akutvården påverkar omvårdnaden i livets slutskede negativt 

(Casey et al., 2011). Denna miljö hindrar ofta sjuksköterskan att möjliggöra en värdig 

död för dessa patienter. Thompson et al. (2006) beskriver att sjuksköterskorna inom 

akutvården använder sig av strategier för att manipulera den fysiska miljön för att 

optimera omvårdnaden i livets slutskede. Strategierna involverar att erbjuda enkelsal 

alternativt en avskild plats på avdelningen, att frångå besökstider och att låta ett 

obegränsat antal anhöriga befinna sig på salen samtidigt. Då sjuksköterskan inte lyckas 

manipulera miljön ger det upphov till stress och frustration. 

 

Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram valdes de generella etiska principerna som Beauchamp och 

Childress (2001) har beskrivit i ett biomedicinskt sammanhang. Inom hälso- och 

sjukvården bygger arbetet generellt på dessa fyra grundläggande etiska principer: 

autonomiprincipen, principen att inte skada, godhetsprincipen, och rättviseprincipen. 

Dessa välkända principer är vägledande verktyg även i sjuksköterskans profession 

eftersom allt omvårdnadsarbete har sitt ursprung i etiken (Swenurse, 2007).  

 

Autonomiprincipen 

Ordet autonomi har sitt ursprung i grekiskan, autos betyder själv och nomos betyder 

regel eller lag. Autonomi innebär att en person innehar självbestämmanderätt t.ex. att ta 

autonoma och självständiga beslut. Autonomi kopplas samman med människans 

förmåga och är därav varierande. Även om en person inte besitter förmågan att försvara 

sin autonomi finns alltid rätten till att få den respekterad, då det finns ett övergripande 
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värde, integritet d.v.s. människovärdet, som alltid är okränkbart (Beauchamp & 

Childress, 2001).  

 

Principen att inte skada 

Denna princip grundar sig i att människan aldrig får skada någon annan, det är hennes 

skyldighet. En skyldighet att inte skada väger tyngre än en skyldighet att göra det goda. 

Utgångspunkten i principen är skyldigheten att inte döda eller orsaka lidande då ett 

ytterligare övergripande värde finns i form av livsvärdet (Beauchamp & Childress, 

2001). 

 

Godhetsprincipen 

Denna princip beskriver att meningen bakom människans handlande alltid ska vara att 

göra gott mot någon annan. Det krävs en aktiv handling, alltså att göra det goda. Att 

göra gott kan ses som en positiv uppmaning att aktivt förhindra eller eliminera ont eller 

skada. Denna princip och principen att inte skada är i symbios och handlar om en plikt 

att göra nytta där nyttan ska väga tyngre än risken (Beauchamp & Childress, 2001). 

 

Rättviseprincipen 

Rättviseprincipen betyder att alla har rätt till lika vård oavsett kön, ras, utbildning eller 

status. Principen grundar sig i en plikt där nytta och risk ska fördelas lika mellan 

människor. Det är endast människans behov som ska styra vården av henne 

(Beauchamp & Childress, 2001).  

 

PROBLEMFORMULERING 

På vårdavdelningar inom akutvården ger sjuksköterskan till allra största del kurativ 

omvårdnad. Att växla mellan denna typ av omvårdnad och palliativ omvårdnad kan 

vara svårt. Omvårdnad i livets slutskede kräver tid och resurser, vilket ofta saknas på 

denna typ av avdelningar. Det aktuella kunskapsläget belyser att det från internationell 

forskning finns kunskap om hur palliativ omvårdnad ska utföras och hur sjuksköterskor 

upplever att vårda patienter i livets slutskede inom akutvården. Det finns också kunskap 

om bristområden i den palliativa omvårdnaden. Det har dock framkommit att det finns 
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sparsamt med forskning om hur sjusköterskor som arbetar på vårdavdelningar inom 

akutvården upplever omvårdnaden av patienter i livets slutskede i en svensk kontext. 

  

Begreppsbeskrivning 

Akutvården 

Ordet akutvård i denna studie syftar till samtliga vårdavdelningar inom akutvården där 

inte specialiserad palliativ omvårdnad bedrivs samt där kurativ vård och korta vårdtider 

är dominerande. 

Palliativ omvårdnad 

I detta arbete är palliativ omvårdnad synonymt med begreppet omvårdnad i livets 

slutskede, d.v.s. en aktiv helhetsvård av den döende patienten samt dennes närstående 

under patientens sista tid i livet (SOU 2001:6).  

 

SYFTE 

Studiens syfte var att belysa hur sjuksköterskor som arbetar på vårdavdelningar inom 

akutvården upplever omvårdnaden av patienter i livets slutskede. 

 

METOD 

Design 

Studien har en empirisk design med kvalitativ ansats (Polit & Beck, 2010).  

Urval  

Fem sjuksköterskor som hade erfarenhet av akut omvårdnad och arbetade på 

vårdavdelningar inom en akut kontext valdes ut till studien genom bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011). Detta bekvämlighetsurval skedde genom att en sjuksköterska på en 

vårdavdelning, per epost, ombads tillfråga kollegor inom den akuta kontexten gällande 

deltagande i denna studie. Kontakt upprättades med tio sjuksköterskor vilka delgavs en 

förfrågan om deltagande i denna studie (Bilaga II). Av dessa tio sjuksköterskor var fem 

tillgängliga under perioden då datainsamlingen skedde varför de andra fem 

exkluderades. Sjuksköterskorna var mellan 29 och 38 år, arbetade heltid och hade varit 
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anställda i minst ett år. Samtliga sjuksköterskor hade på den aktuella arbetsplatsen fått 

erfarenhet av omvårdnad av patienter i livets slutskede. Önskvärt var att informanterna 

skulle ha mer än 3 års arbetslivserfarenhet som sjuksköterskor och att de skulle ha 

erfarenhet av omvårdnad i livets slutskede från en annan kontext. 

Datainsamlingsmetod  

Fem kvinnliga sjuksköterskor valdes ut för samtalsintervjuer modifierade enligt Kvale 

och Brinkmann (2009). En av informanterna blev sjuk och sågs därför som bortfall. 

Samtalsintervjuerna utgick utifrån fyra samtalsområden och skedde utanför 

arbetsplatsen på informanternas lediga tid i september 2012. Samma dag som första 

intervjun genomfördes gjordes en pilotintervju. För att minimera risken för störande 

avbrott och för att få informanternas tydlighet utfördes intervjuerna i en lugn och tyst 

miljö (Josephson, 2008). Intervjuerna varade mellan 28 och 32 minuter och spelades in 

med en digital röstinspelare. Båda uppsatsförfattarna medverkade vid samtliga 

samtalsintervjuer. En och samma uppsatsförfattare utsågs som ansvarig för att styra 

samtalet vid samtliga intervjuer och den andra uppsatsförfattaren kunde när som helst 

avbryta för att ställa kompletterande frågor. Vid varje intervju användes en 

intervjuguide (Bilaga I). Intervjuerna transkriberades ordagrant senast dagen efter 

respektive intervjutillfälle och resulterade i totalt 42 A4-sidor text. Transkriberingen tog 

mellan tre och fyra timmar per intervju. Samtliga transkriberingar genomfördes i ett 

samarbete mellan uppsatsförfattarna. 

Dataanalys 

Analysen utfördes på ett systematiskt sätt med hjälp av modifierad kvalitativ 

innehållsanalys, editing analysis style, enligt Malterud (2009). Analysen genomfördes i 

fyra steg. Analysstegen exemplifierade utifrån meningsbärande enheter (Bilaga III). 

 

1. De insamlade data från samtalsintervjuerna studerades i sin helhet för att få en 

samlad uppfattning av innehållet. 

2. Meningsenheter identifierades ur 42 A4-sidor text enligt studiens syfte och 

skrevs ner på 251 forskningskort som forskningsunderlag. 

3. Därefter samordnades de meningsbärande enheterna efter innebördsliga 

likheter, vilket resulterade i sammanfattande grupperingar som namngavs. De 



 12 

namngivna grupperingarna bearbetades ytterligare efter innebördsliga likheter, 

vilket ledde fram till tolv subkategorier. 

4. Dessa tolv subkategorier grupperades vidare efter fördjupade innebördsliga 

likheter, vilket resulterade i tre kategorier som utgör analysens fynd (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Analysstegen från meningsbärande enhet till kategori. 

Meningsbärande 

enhet/ Antal 
Subkategori Kategori 

22 En oumbärlig roll 
Godtycklig anpassning 18 Halvvägs i kunskap 

14 Försvar för att stå ut 

18 En hotad profession 

Den obarmhärtiga 

omvårdnadsverkligheten 

35 Ojämn ekvation 

15 Att välja bort 

40 En frustrerande miljö 

10 Den försummade tredje parten 

13 En god relation 
Den goda omvårdnaden – 

En önskedröm? 
18 Vårdande närhet 

34 Människans värdighet 

14 Närståendes rätt att bli sedda 

Summa: 251 Summa: 12 Summa: 3 

 

 

ETISKA ASPEKTER 

Informerat samtycke presenterades för informanterna vid intervjutillfället och 

undertecknades (Bilaga II). Detta innebar att deras deltagande var frivilligt och att de 

när som helst hade möjlighet att avbryta intervjun. Vidare gavs information om att 

deltagandet var konfidentiellt förutom att vissa direkta citat, i avidentifierad form, ur 

intervjun kunde komma att publiceras i uppsatsen. Det inspelade materialet och de 

transkriberade texterna skulle förvaras i ett låst utrymme och endast vara tillgängliga 

för författarna samt i undantagsfall för handledare och examinator (Vetenskapsrådet, 

2011). Under arbetet med denna studie eftersträvade uppsatsförfattarna god forskaretik 

d.v.s. inga data eller resultat skulle fabriceras, förvanskas, tillrättaläggas eller plagieras. 

Uppsatsförfattarna försökte vara medvetna om sin förförståelse och hur den kunde 

komma att påverka resultatet (Friberg, 2006). 
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RESULTAT 

Ur analysen utkristalliserades tre kategorier: Godtycklig anpassning, Den obarmhärtiga 

omvårdnadsverkligheten och Den goda omvårdnaden – En önskedröm? (Tabell 1). 

Texten redovisas i en struktur där mellanrubriker är kategorier och underrubriker är 

subkategorier. 

Godtycklig anpassning 

Kategorin Godtycklig anpassning består av de tre subkategorierna: En oumbärlig roll, 

Halvvägs i kunskap och Försvar för att stå ut. Dessa subkategorier beskriver 

sjuksköterskans upplevelser av sin yrkesroll på vårdavdelningar inom akutvården då 

hon utför omvårdnad av patienter i livets slutskede.  

 

En oumbärlig roll 

Analysen av de bearbetade data ur intervjuerna visade att sjuksköterskornas syn på sin 

roll på vårdavdelningar inom akutvården var att hon hade för många ansvarsområden: 

 

Jag gör allt och håller koll på alldeles för mycket egentligen. (Informant 2) 

 

Hon såg sin roll som oumbärlig då det var hon som hade det övergripande ansvaret för 

det pågående arbetet på avdelningen, en slags skyldighet att ha en helhetssyn över 

vårdkedjan. Sjuksköterskorna uttryckte att de fungerade som en viktig länk mellan alla 

olika yrkeskategorier på arbetsplatsen vilket de ansåg var nödvändigt för att vården 

skulle fungera på ett tillfredställande sätt: 

 

Man är ju liksom lite spindeln i nätet. (Informant 3) 

 

Ur analysen framkom att på grund av den hektiska situation som regelbundet rådde på 

arbetsplatsen upplevde sjuksköterskorna att patienter i livets slutskede ofta inte fick den 

omvårdnad de hade rätt till. Samtliga informanter upplevde att det krävdes specifika 

personliga egenskaper i sin profession för att klara av att utföra ett tillfredställande 

arbete i denna miljö. Att kunna planera arbetet, ha tydliga rutiner och att vara lyhörd 

var några av de färdigheter som ansågs vara nödvändiga:  
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För det första ganska hög stresstollerans, man måste vara flexibel och kunnig inom 

många områden. (Informant 3) 

Alltså det gäller att läsa av och det är inte alla som klarar av det. (Informant 4) 

 

Analysen visade att informanterna ansåg sig besitta många av de egenskaper som 

krävdes och att andra yrkeskategorier ofta litade på bedömningar som sjuksköterskan 

gjort utifrån dessa egenskaper:  

 

De förlitar sig på oss sjuksköterskor i väldigt stor utsträckning. (Informant 4) 

 

Detta manifesterades i en upplevd känsla av trygghet i sin profession. En sjuksköterska 

upplevde att hon kände en styrka i sin profession och att hon kunde förlita sig på sin 

yrkesroll i mötet med de döende patienterna:  

 

Professionen tog över mina känslor. (Informant 2) 

 

Halvvägs i kunskap 

Ur analysen framkom att sjuksköterskorna inte ansåg sig besitta tillräckligt med 

kunskap inom palliativ omvårdnad. De kunde själva se att detta ledde till brister då de 

arbetade med patienter i livets slutskede. Analysen visade att sjuksköterskorna gick på 

en personlig känsla istället för kunskap om beprövad erfarenhet då de utförde 

omvårdnaden. Det fanns en upplevd insikt hos sjuksköterskorna att de borde lära sig 

vad som anses som skäligt i omvårdnaden av patienter i ett palliativt skede. Samtliga 

informanter beskrev att de inte hade fått någon kunskap inom palliativ omvårdnad i 

sjuksköterskans grundutbildning:  

 

Vi lärde oss inte ett ord om det, vare sig omvårdnadsmässigt eller etisk egentligen. [---] 

Man saknar egentligen kunskap och utbildning i området. Jag vet inte vad som är 

rimligt i deras omvårdnad. (Informant 2) 

 

Analysen visade att sjuksköterskorna fann egna vägar att skaffa sig kunskap om hur 

omvårdnaden av patienter i livets slutskede borde utföras. Att ta del av andras 

erfarenheter och goda exempel var en återkommande metod att få mer kunskap inom 

området:  



 

 

15 

 

Lära sig av specialister, som jobbar på palliativa enheter, som besitter en annan 

kunskap än vad jag har gällande den döende patienten. (Informant 3) 

 

Det framkom dock ur analysen att då arbetsplatserna präglades av en hektisk tillvaro 

skulle mer kunskap kunna ge upphov till en upplevd frustration: 

 

Man kanske hade fått mer ångest av mer kunskap, jag hade säkert inte hunnit med det 

som hade behövts. (Informant 4)  

 

Försvar för att stå ut 

Analysen visade att sjuksköterskorna värjde sig mot den frustration som deras dagliga 

arbetsplats kunde ge upphov till. Upplevelsen av att inte ha någon möjlighet att påverka 

sin situation gjorde att sjuksköterskorna skapade strategier för att rättfärdiga sin 

bristande delaktighet i omvårdnaden av patienter i livets slutskede. Analysen visade att 

informanterna tvingade sig själva att anpassa sig till de brister som ofta uppstod i 

omvårdnaden av denna patientgrupp i den akuta kontexten: 

 

Man kan inte gå omkring och vara missnöjd över något som man egentligen inte kan 

styra över [---] bara att vänja sig helt enkelt […] att göra det bästa. (Informant 2) 

 

Den obarmhärtiga omvårdnadsverkligheten 

Kategorin Den obarmhärtiga omvårdnadsverkligheten består av fem subkategorier: En 

hotad profession, Ojämn ekvation, Att välja bort, En frustrerande miljö och Den 

försummade tredje parten. Dessa subkategorier utkristalliserades utifrån 

sjuksköterskornas upplevelser av brister och svagheter i omvårdnaden av den döende 

patienten i den akuta kontexten.  

 

En hotad profession 

Ur analysen framkom att sjuksköterskorna upplevde att de kände sig tvingade att 

delegera en stor del av omvårdnadsarbetet av patienten i livets slutskede till 



 16 

undersköterskorna. Eftersom sjuksköterskorna ansåg att de hade huvudansvaret för 

omvårdnaden upplevde hon en frustration över detta:  

 

Det känns ju fel att jag ska delegera över allt arbete som gäller omvårdnad till min 

undersköterska. (Informant 4) 

 

Informanterna beskrev att ett fungerande samarbete med undersköterskorna var 

nödvändigt för att sjuksköterskorna skulle klara av sin egen yrkesroll. Detta för att 

omvårdnaden av patienter i livets slutskede skulle kunna utföras på ett tillfredställande 

sätt. Informanterna utryckte en önskan om att ombesörja en stor del av omvårdnaden 

själva eftersom de ansåg att det i allra högsta grad ingick i deras profession. Detta gav 

upphov till en upplevd känsla av att inte kunna leva upp till ett viktigt ansvarsområde 

som ingår i yrkesrollen: 

 

Det vore svårt att klara omvårdnaden över huvudtaget utan undersköterskan. 

(Informant 3)  

 

Sjuksköterskorna beskrev att i deras profession ingår att göra vissa bedömningar av en 

patients tillstånd i det palliativa skedet. Ur analysen framkom att sjuksköterskans brist 

på närvaro i omvårdnaden resulterade i att hon i stor utsträckning blev tvungen att lita 

på andras omdömen vilket upplevdes som negativt: 

 

Oftare, faktiskt ärligt, inte gör en ärlig bedömning. Jag går på vad undersköterskorna 

säger. När jag tänker på det känns det ju inget bra, men det handlar ju om 

prioriteringar. (Informant 1)  

 

Ojämn ekvation 

Analysen visade att det finns gott om arbete men sparsamt med resurser. Det framkom 

flera bristområden där resurser saknades. Sjuksköterskorna upplevde att deras arbete 

blev lidande och att omvårdnaden av patienter i livets slutskede inte blev 

tillfredställande på grund av detta. Att inte hinna med en god omvårdnad till dessa 

patienter upplevdes som frustrerande och ledde till en känsla av otillräcklighet: 

 

Man har fruktansvärt dåligt samvete för att man inte hinner. (Informant 3) 
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Informanterna uttryckte att de besatt en kunskap och hade en vilja att åstadkomma en 

god omvårdnad, men avsaknad av tid fanns med som ett återkommande problem. Ett 

annat bristområde som analysen påvisade handlade om personalbrist vilket enligt 

sjuksköterskorna ledde till att patienter i livets slutskede fick sämre omvårdnad: 

 

Det finns för lite personal och för lite resurser. Det är näst intill orimligt. (Informant 4) 

Ja, alternativet skulle ju vara att man hade högre bemanning. (Informant 1) 

 

Samtliga sjuksköterskor beskrev sin arbetsbelastning som för stor och de ansåg sig ha 

ansvar för alldeles för många patienter samtidigt:  

 

Jag skulle vilja att det var färre antal patienter som jag ansvarade för. (Informant 1) 

 

Att välja bort 

Ur analysen framkom att sjuksköterskorna på vårdavdelningar inom akutvården 

upplevde att deras fokus oftast var på de kurativa patienterna. De tvingades dagligen 

prioritera ner vissa arbetsområden i omvårdnaden av patienter i ett palliativt skede och 

hann endast utföra det som de ansåg var det absolut nödvändigaste för dessa patienter. 

Detta gav upphov till upplevda negativa känslor hos sjuksköterskorna:  

 

Man fokuserar på det som är akut, akut livshotande och det är ju fruktansvärt. Jag 

känner att jag inte har något val, det är helt hysteriskt mycket varje gång. (Informant 4) 

Jag kan uppleva det som väldigt stressande att prioritera andra patienter. (Informant 

3) 

 

Analysen visade att smärtlindring och ångestdämpning var de områden som 

sjuksköterskorna prioriterade i den palliativa omvårdnaden:  

 

Har man mycket att göra får man ändå försöka att prioritera att gå in och smärtlindra 

och ge dem lugnande. (Informant 3) 

 

Vidare visade analysen att sjuksköterskorna trots allt hade ambitionen att klara av att 

utföra en god omvårdnad av de döende patienterna och att de försökte planera sitt 

arbete därefter. Det framkom dock att sjuksköterskorna inte kunde styra över vissa 
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omständigheter som kunde uppstå vilket ledde till att de tvingades prioritera bort de 

döende patienterna. En återkommande omständighet var att det löpande skrevs in nya 

patienter på avdelningen som sjuksköterskan tvingades behandla med förtur. En 

sjuksköterska uttryckte ett sätt att rättfärdiga de upplevda negativa känslorna som 

uppstod då de tvingades välja bort patienter i livets slutskede: 

 

Jargongen mellan oss sjuksköterskor kan vara så här – Ja, men den där patienten är 

döende så det är inte så mycket med den […] det är ju ganska hemskt. (Informant 4) 

 

En frustrerande miljö 

Analysen av data visade att sjuksköterskorna upplevde att miljön inom akutvården inte 

var anpassad för palliativ omvårdnad. Sjuksköterskorna beskrev att den kala och 

stressiga miljön kunde ge upphov till ångest hos patienter i livets slutskede:  

 

Sjukhusmiljön är inte jättekul, den kan skapa ännu mer ångest. (Informant 2) 

 

Att inte kunna erbjuda dessa patienter en lugnare och mer lämpad miljö att avsluta sitt 

liv på upplevde sjuksköterskorna som felaktigt och oetiskt: 

 

Det är orättvist för patienterna att de inte ligger på ett sjukhem i en annan miljö eller 

att de vårdas hemma. (Informant 2) 

 

Informanterna beskrev att det i den akuta miljön fanns mycket teknisk apparatur som 

gjorde att sjuksköterskorna upplevde att de kom längre ifrån patienterna och att det 

störde och hindrade den palliativa omvårdnaden:  

 

Mycket tekniskt, väldigt mycket apparatur kvar trots att man bestämt att patienten inte 

ska återupplivas. Om de fortfarande är uppkopplade, så tycker jag att det är ett hinder. 

(Informant 1) 

 

Sjuksköterskorna beskrev att akutvårdsmiljön riktar sig mot de kurativa patienterna och 

att det upplevdes som svårt att skifta till palliativ vård. Analysen visar att 

sjuksköterskorna hade svårt att förhålla sig till de patienter som var i livets slutskede 
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redan vid ankomst till avdelningen. Sjuksköterskorna upplevde att den kurativa miljön 

på avdelningen påverkade deras möjlighet att ändra fokus till att vårda palliativt: 

 

Man fokuserar på att hålla patienten vid liv. (Informant 3) 

Det blir knivskarpt […] syftet är att rädda liv, det blir en sådan krock. (Informant 2) 

 

Vidare framkom ur analysen att sjuksköterskorna upplevde att de, i den hektiska miljön 

som rådde på deras arbetsplatser, var förhållandevis ensamma i bedömningar kring 

patienternas tillstånd. Informanterna beskrev att de önskade att läkarna i ett tidigare 

skede skulle vara delaktiga i att ta beslut om att en patient skulle vårdas palliativt. Det 

uttrycktes en frustration över att läkarna många gånger väntade på att sjuksköterskorna 

skulle ta upp diskussionen om huruvida omvårdnaden av patienten skulle skifta från 

kurativ till palliativ. Sjuksköterskorna upplevde att anledningen till detta var att läkarna 

hade så hög arbetsbelastning att de ofta lämnade över ansvaret att uppmärksamma när 

detta skifte av vårdinriktning skulle ske: 

  

Att det ofta är vi sjuksköterskor som får fråga, ska vi verkligen fortsätta? (Informant 2) 

Känns förjäkligt […] vill ju inte vara en bödel. (Informant 2) 

 

En deltagare uttryckte sina känslor av missnöje och blev personlig. Hon beskrev 

upplevelsen av omvårdnaden av patienter i livets slutskede på vårdavdelningar i 

akutvårdsmiljön som negativ: 

 

Skulle ju inte önska att en nära anhörig till mig skulle gå bort på en 

akutvårdsavdelning. (Informant 4) 

 

Den försummade tredje parten 

Ur analysen framkom att anhöriga, som har en stor roll och delaktighet i omvårdnaden 

av den döende patienten, ofta blev åsidosatta. Sjuksköterskorna upplevde att de inte 

hann med patienterna vilket gav dem dåligt samvete. Analysen visade att informanterna 

hade en stark önskan om att uppmärksamma de närstående i mycket större utsträckning 

än vad som var möjligt: 

 

Det känns jobbigt att inte hinna med de anhöriga. (Informant 3) 
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Anhöriga får ofta rycka mig i armen, det känns hemskt för deras skull, att jag inte kan 

hjälpa dem mer. De kanske vill meddela mig någonting och jag hinner inte ens prata 

med dem. (Informant 4) 

 
Den goda omvårdnaden – En önskedröm? 

 

Den goda omvårdnaden – En önskedröm? består av fyra subkategorier: En god 

relation, Vårdande närhet, Människans värdighet och Närståendes rätt att bli sedda. 

Dessa subkategorier beskriver sjuksköterskornas upplevelser av hur omvårdnaden av de 

döende patienterna borde utföras på vårdavdelningar inom akutvården. Analysen gav 

tecken på en stark motsättning mellan den verklighet sjuksköterskorna befann sig i och 

deras önskan om att kunna utföra en god omvårdnad i livets slutskede. Analysen visade 

att sjuksköterskorna hade ett starkt behov att förmedla sin kunskap och erfarenhet av 

den goda palliativa omvårdnaden för att förstärka sina beskrivningar av verkligheten de 

upplevde i realiteten på deras nuvarande arbetsplatser. Ur analysen framkom att den 

goda omvårdnaden i livets slutskede upplevdes som en utopi i den akuta kontexten. 

 

En god relation 

Ur analysen framkom att de ansåg att relationen var av stor vikt i omvårdnaden av den 

döende patienten. Att skapa en god relation uttrycktes som en grundläggande byggsten 

för att en fin kontakt mellan sjuksköterska och patient skulle möjliggöras. I 

omvårdnaden av den döende patienten ansågs en god relation till de närstående utgöra 

en betydelsefull del. Att ha möjlighet att skapa denna nära relation till patienten och 

dess närstående ansågs som absolut nödvändigt för att upplevelsen av omvårdnaden 

skulle bli tillfredställande för sjuksköterskorna. Analysen visar att sjuksköterskorna 

ansåg att en fin relation lättare kunde skapas genom att försöka åstadkomma en bra 

stämning i omvårdnaden. Ett sätt att frambringa denna atmosfär var att alltid ha ett bra 

bemötande. Bemötandet ansågs utgöra grunden i omvårdnaden vilket i sin tur skulle 

möjliggöra en god relation: 

 

Något som jag tycker är viktigt är en bra stämning och en trygghet för både patienten 

och framförallt för de anhöriga. (Informant 2) 
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Analysen visade att sjuksköterskorna även ansåg att det var viktigt hur de förmedlade 

information och känslor för att trygghet och en bra stämning skulle kunna skapas:  

 

Det är också viktigt att tänka på hur jag förmedlar informationen, hur står jag, hur 

sitter jag, hur talar jag. (Informant 1) 

 

Vidare visade analysen att för att kunna skapa en god relation till patienten och dess 

närstående krävdes en intensiv närvaro och att sjuksköterskan borde finnas tillgänglig. 

Genom att frekvent gå in till patienten skulle sjuksköterskan kunna skapa sig en bild av 

patientens behov och tillstånd vilket skulle möjliggöra ett förtroende dem emellan. 

Förtroendet skulle bygga på att finnas till för patienten och dess närstående och att det 

ofta skulle kunna räcka med att bara lyssna på något som de ville berätta eller 

informera om: 

 

Se hur de ser ut, om de verkar ha ont, om de sovit bra eller bara det här lilla snabba 

som behövs. (Informant 2) 

Och att vara inne och titta till dem ganska ofta är viktigt. (Informant 3)  

 

Vårdande närhet 

Analysen visade att en betydelsefull del i omvårdnaden av den döende patienten borde 

vara att sjuksköterskan skulle lyckas skapa ett lugn hos denne. Beröring och nära 

kontakt framkom som viktiga inslag i denna omvårdnad för att patienten skulle finna ro 

och trygghet. Genom att komma patienten fysiskt nära upplevde sjuksköterskorna att de 

skulle kunna få en helt annan kontakt vilket i sin tur skulle underlätta deras arbete. Den 

fysiska kontakten kunde innebära små handlingar så som att torka av patienten med en 

fuktig trasa i ansiktet eller att göra det bekvämt i sängen: 

 

Bara att vi tvättade av och smorde in henne gjorde henne lugn. Hon blev lugn bara av 

kontakten. (Informant 1) 

 

Genom att se patienten och komma nära upplevde sjuksköterskorna att det skulle ges 

möjlighet att skapa sig en god uppfattning av patientens tillstånd och vad den hade för 

behov: 
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Man lär känna patienten […] man ser kroppen bättre, hur den ser ut, hur den mår. 

Man får en blick över hur patienten haft det. (Informant 4) 

 

En sjuksköterska beskrev närheten som att vara närvarande då den döende patienten 

uttryckte att de kommer att dö. Hon upplevde det som ett mod och en styrka att våga 

möta patienten i dess absoluta inre rum:  

 

Våga sitta kvar när de säger att de ska dö. (Informant 1) 

 

Människans värdighet 

Av analysens fynd framkom att sjuksköterskorna upplevde att omvårdnaden i livets 

slutskede präglades av en stark känsla av högtidlighet och respektfullhet. Informanterna 

framhöll vikten av att det skulle vara rent och fint hos patienten samt att det i 

omvårdnaden inte borde finnas utrymme för misstag eller slarv:  

 

Det ska vara perfekt, det ska alltid vara perfekt. [---] Man går ut när man är färdig på 

rummet, inte innan. Man kan inte komma in till en patient och det inte är allt det här 

andra […] det är inte värdigt. (Informant 1) 

 

Samtliga sjuksköterskor beskrev att de viktigaste komponenterna i en värdig 

omvårdnad i livets slutskede var smärtlindring och ångestdämpning. Detta lade grunden 

för att den övriga omvårdnaden skulle fungera på ett värdigt sätt samt för att lidandet 

skulle kunna bli uthärdligt:  

 

För mig är det viktigaste att personen inte ska ha ångest och inte lida. (Informant 4) 

 

Analysen visade att en viktig del i att patienten skulle få ett värdigt avslut var att denne 

alltid borde vårdas på en enkelsal. Detta för att uppnå en lugn och avskild stämning 

som sjuksköterskorna ansåg vara nödvändig. Det framkom att informanterna upplevde 

att de gjorde allt som stod i deras makt för att kunna tillgodose denna avskildhet som 

även ansågs helt nödvändig för de närstående. En ytterligare anledning till att vårda den 

döende patienten på enkelsal var för att inte en kurativ patient skulle behöva vara 

närvarande i denna känsliga och sköra stund. Analysen visade att sjuksköterskorna 

ansåg det respektlöst och ovärdigt att inte vårda patienten på enkelsal:  
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Vi försöker vårda patienterna på enkelsal [---] avskildhet , lugn och ro. (Informant 3) 

Dela sal med någon annan, det måste jag säga är väldigt respektlöst för den anhöriga, 

patienten och den friska patienten. (Informant 2) 

 

Närståendes rätt att bli sedda 

Analysen visade att sjuksköterskorna upplevde att kontakten med de närstående var av 

stor betydelse i omvårdnaden av den döende patienten. Sjuksköterskorna ansåg att det 

var deras skyldighet att även vårda de närstående: 

 

Det är ju inte bara patienten man vårdar, utan även de närstående. (Informant 3) 

 

Genom att bygga upp en bra kontakt med de anhöriga kunde det bidra till att 

omvårdnaden skulle kunna utföras på ett tillfredställande sätt. Genom att se och 

uppmärksamma de närstående skulle en förtroendefull kontakt möjliggöras vilket 

sjuksköterskorna skulle kunna utnyttja till sin fördel i omvårdnadsarbetet. 

Sjuksköterskorna upplevde att de närstående, genom sin intensiva närhet till patienten, 

kunde bidra med värdefull information som underlättade sjuksköterskornas arbete 

vilket i sin tur skulle gagna patienten: 

 

Jag har alltid tagit mig tid för anhöriga, för det lönar sig. (Informant 1)  

 

Ur analysen framkom att sjuksköterskorna önskade att på ett respektfullt sätt hinna 

bygga upp en närhet till de närstående eftersom de ansåg att det borde vara en naturlig 

del av deras arbete. Detta kunde innebära att ge svar på de närståendes frågor, men 

främst att de skulle känna sig uppmärksammade:  

 

Man måste alltid ge dem svar på sina frågor, de ska känna sig sedda. (Informant 2) 

En tröstande hand på axeln eller att komma med information (Informant 3) 

 

Som ett bevis på att sjuksköterskorna varit ett stöd och inkluderat de närstående i 

omvårdnaden kunde de närstående bli personliga och uttrycka känslor av uppskattning: 

 

När de är nöjda så blir de personliga och vill krama om en när de går och ta ett sista 

farväl. (Informant 4)  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att belysa hur sjuksköterskor som arbetar på vårdavdelningar inom 

akutvården upplever omvårdnaden av patienter i livets slutskede. Bedömningen är att 

syftet med denna studie har uppnåtts då forskningsprocessen noggrant genomförts och 

resultatet har gett ny kunskap.  

 

I det inledande stadiet av processen planerades en litteraturstudie. Då en 

forskningsöversikt över befintlig forskning i aktuellt ämne gjordes, blev resultatet att 

forskningsmaterialet var begränsat inom området. Därför planerades istället en studie 

av empirisk design med kvalitativ ansats vilket gav ett djupare resultat och kan ses som 

en styrka. Friberg (2006) menar att brist på forskning i utvalt forskningsfält tyder på att 

en empirisk studie bör genomföras. Vidare var en styrka i såväl data som analys att tre 

av fyra informanter hade erfarenhet av omvårdnad av patienter i livets slutskede från en 

annan kontext. Denna erfarenhet bidrog till ett djup och en bredd i analysmaterialet. 

Olsson och Sörensen (2011) menar att den kvalitativa forskningsintervjun ska samla in 

så rika och relevanta beskrivningar som möjligt för att få en nyanserad beskrivning.  

Samma dag som första intervjun genomfördes gjordes en pilotintervju vilket ökade 

kvalitén i intervjuförfarandet och resulterade i att materialet blev fylligare. Vid samtliga 

intervjuer var två personer närvarande vilka kompletterade varandra väl. Genom att den 

ena var huvudansvarig för att ställa frågorna och den andra gavs möjlighet att lyssna 

och komma med kompletterande frågor ledde det till berikad data. Ytterligare en styrka 

med närvaro av två personer vid samtliga intervjuer var att möjlighet gavs att 

kontrollera svarens giltighet, d.v.s. att informanterna svarade på det som intervjuaren 

frågade om (Olsson & Sörensen, 2011). Det inspelade materialet lyssnades igenom 

flera gånger av två personer för att undvika förvrängning av innehållet i intervjuerna. 

Rosberg (2008) belyser vikten av att till det yttersta försöka förstå vad som sägs och 

menas i det inspelade materialet. Därefter transkriberades respektive intervju av två 

personer tillsammans vilket resulterade i noggrann och väl genomarbetad rådata. 

Vidare var en styrka att analysen var väl genomförd vilket visas genom de 251 

forskningskorten. I analysprocessen byggde kategoriseringen på relativt stor mängd 

rådata i relation till samtliga kategorier. Under analysförfarandet, som under hela 

processen utfördes av två personer tillsammans, bearbetades rådata noggrant för att 

minska risken för feltolkningar och undvika övertolkningar (Friberg, 2006). Ytterligare 
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en styrka var den rikliga mängden citat vilka resulterade i goda belägg för analysen. 

Dessutom var spridningen av källor i analysen tillfredställande vilket Polit och Beck 

(2010) menar är viktigt för resultatets trovärdighet. 

 

Svagheter i urvalet kan vara att tre av fyra informanter hade mindre än tre års erfarenhet 

av att arbeta som sjuksköterskor vilket kan ha minskat bredden i materialet. 

Inledningsvis planerades fem intervjuer, men på grund av att en informant insjuknade 

genomfördes fyra intervjuer. Det möjligen ringa antalet informanter kan ses som en 

brist. Dock ansågs de fyra intervjuerna innehålla, för syftet representativ data, varför 

den femte intervjun exkluderades. Eftersom könsfördelningen på informanternas 

arbetsplatser var förhållandevis jämn kan en svaghet accentueras då samtliga 

informanter var kvinnor. Genusperspektivet bör enligt Olsson & Sörensen (2011) alltid 

tas i beaktande vilket genom bekvämlighetsurvalet blev svårt att påverka. Vidare var en 

möjlig svaghet att intervjuguiden var för specificerad. Detta ledde till att den första 

intervjun upplevdes som manusbunden vilket resulterade i att intervjun inte utvecklades 

till ett samtal. En möjlig svaghet med analysen kan vara den förförståelse som 

eventuellt påverkat processen. Förförståelsen kan ha påverkat intervjuprocessen och 

analysen av data. Att hindra förförståelsen ansågs som orealistiskt, men en löpande 

reflektion under processen minimerade risken för egen tolkning av data. Då 

förförståelsen inte får påverka tolkning av resultat eller objektiviteten behövs en ständig 

reflektion hos forskaren (Olsson & Sörensen, 2011).   

 

Rosberg (2008) menar att variation, djup och innebördsrikedom i data påverkar 

möjligheterna till överförbarhet av studiers resultat. Då insamling av data planerades 

och genomfördes på ett noggrant och väl genomtänkt sätt samt att analysen av data 

utfördes systematiskt och välgrundat visar detta på tillförlitligheten i forskningsdata 

samt trovärdigheten i analysen. Detta leder till trovärdighet i studien i sin helhet och 

därmed styrks studiens överförbarhet.  

Resultatdiskussion 

De generella etiska principerna utgör diskussionens grund. Analysfynden sätts i relation 

till teorins begrepp för att med teorin ytterligare förklara den nya kunskapen. Som 

hjälpmedel används nedanstående figur för att åskådliggöra teorin och analysfynden 

(Figur 1). 
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Figur 1. Analysfynden i relation till de generella etiska principerna (Beauchamp & 

Childress, 2001) vilka används som teoretisk referensram. 

 

Autonomiprincipen 

Sjuksköterskorna är autonoma i sin roll på vårdavdelningar inom akutvården genom att 

de har det övergripande ansvaret och en skyldighet att ha en helhetssyn över 

vårdkedjan. Skår (2009) bekräftar i sin studie att ett övergripande ansvar över 

omvårdnaden är av vikt för att stärka sjuksköterskans autonomi. Ett återkommande hot 

mot denna autonomi är en bristande kunskap och avsaknad av utbildning i palliativ 

omvårdnad. Vidare är resurs- och tidsbrist återkommande problem vilket leder till att 

patienter som befinner sig i livets slutskede ofta blir nedprioriterade av 

sjuksköterskorna. Att ständigt behöva prioritera bort de palliativa patienterna, vilket 

betyder att de tvingas göra ett ofrånkomligt val, är ytterligare en orsak till att 

sjuksköterskornas autonomi blir hotad. Denna prioritering stöds dock av Paley (2002) 

och Arlebrink (2009) som i sina argumentationer använder sig av Kant som menar att 

det finns regler för vilka handlingar som bör eller inte bör utföras. Att rädda liv är en 

regel som alltid har högsta prioritet utan undantag (Arlebrink, 2009). Å andra sidan 

följer inte sjuksköterskorna den etiska grundsynen genom att de åsidosätter de döende 

patienterna och deras integritet. Att ha en möjlighet att välja utifrån egna välgrundade 

beslut är något som är nödvändigt för att sjuksköterskans autonomi ska stärkas (Skår, 

2009). Sjuksköterskorna har en strävan efter att stärka sin autonomi genom att de har en 
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önskan att inte behöva delegera omvårdnaden till undersköterskorna samt att de 

uttrycker en vilja att utföra en stor del av omvårdnaden själva. 

 

Principen att inte skada 

Studiens resultat visar att sjuksköterskorna saknar utbildning inom palliativ omvårdnad. 

Detta leder till att de upplever att patienterna i livets slutskede inte alltid får den 

adekvata omvårdnad de har rätt till. Att inte grunda sitt arbete på evidensbaserad 

kunskap leder till skada för patienten och dess närstående. Detta bekräftas även i 

studien gjord av Hosie et al. (2011) som menar att det är av största vikt att 

evidensbaserad kunskap ligger till grund för palliativ vård. Genom att de på grund av 

tids- och resursbrist är tvungna att delegera en stor del av omvårdnaden till 

undersköterskorna, uppstår ännu en risk att patienten åsamkas skada och lidande. Detta 

då sjuksköterskan inte har möjlighet att ha det övergripande ansvar som hon är skyldig 

att ha. Då sjuksköterskorna ofta är ensamma i beslutsfattandet, gällande huruvida 

patienter i livets slutskede ska vårdas kurativt eller palliativt, leder det till en risk att 

patienterna tvingas utstå ett förlängt lidande. Studien visar även att de anhöriga, som 

sjuksköterskorna anser i allra högsta grad ingår i omvårdnaden, regelbundet blir 

åsidosatta vilket leder till lidande för de närstående. Omvårdnaden av patienter i livets 

slutskede utförs i en miljö som präglas av kurativ vård. Eftersom den kurativa vårdens 

högsta prioritet alltid är att rädda liv medför det att de döende patienterna aldrig 

behandlas med förtur och därav uppnås inte en tillfredställande palliativ omvårdnad. 

Johansson och Lindahl (2012) påpekar i deras studie vikten av att föra in 

hospiceverksamhetens filosofi i akutvården för att den palliativa patienten ska få en 

värdig vård. Enligt människovärdesprincipen ska sjuksköterskan utgå ifrån att alla 

patienter har samma värde (Birkler, 2007). Då hon prioriterar ner de palliativa 

patienterna och därmed åsamkar skada hos dessa, lever sjuksköterskan inte upp till 

denna princip. För att jämföra med behovs- och solidaritetsprincipen ska 

sjuksköterskan hjälpa den patient som har störst behov vilket hon gör då hon väljer att 

rädda liv framför att ge optimal omvårdnad till de palliativa patienterna (Arlebrink, 

2009). Emellertid finns ambitionen hos sjuksköterskorna att inte orsaka skada. Ett 

exempel på denna ambition är deras strävan att alltid vårda patienter i livets slutskede 

på enkelsal för att skapa en lugn miljö. Detta, å andra sidan, leder till att patienterna blir 

avskärmade från sjuksköterskans blickfång vilket försämrar hennes möjligheter att se 

och inkludera patienten i arbetet. 
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Godhetsprincipen 

Sjuksköterskorna besitter en önskan och en vilja att göra gott i sitt arbete med patienter 

i livets slutskede och dess närstående. Rådande omständigheter inom akutvården leder 

dock till att det goda inte alltid kan uppnås, vilket bekräftas i studien av Johansson och 

Lindahl (2012). I situationer då sjuksköterskorna inte hinner med eller blir tvingade att 

prioritera ner dessa patienter och dess närstående, försummas deras integritet vilket 

leder till att människovärdet en kränks. Genom detta lever sjuksköterskan inte upp till 

den humanistiska människosyn som enligt Birkler (2009) ligger till grund för den 

rådande vårdideologi som hon ska tillämpa i sin profession. Samtidigt finns en 

självkritisk insikt att de inte gör gott, men frustrationen som denna insikt ger upphov till 

undanröjs med hjälp av ett godtyckligt försvar för att överhuvudtaget arbeta där kurativ 

vård och palliativ vård förekommer parallellt. Zalon, Constantino och Andrews (2008) 

påpekar att det inte är tillräckligt att avstå från att skada patienten. De menar att 

sjuksköterskorna även är skyldiga att vidta positiva åtgärder som gynnar patienterna i 

alla situationer, vilket går hand i hand med godhetsprincipen. 

 

Rättviseprincipen 

Sjuksköterskorna ska ta ställning till att göra gott och inte skada i sitt arbete där både 

kurativa patienter och palliativa patienter ingår. De patienter vars liv går att rädda ska 

prioriteras så att människovärdet inte försummas. På vårdavdelningar inom akutvården 

är det patienterna i livets slutskede som försummas genom att sjuksköterskorna inte har 

möjlighet att erbjuda dem en värdig vård. Hur sjuksköterskorna än väljer kommer de 

alltid riskera att åsamka en patientkategori skada vilket går emot rättviseprincipen. 

Arlebrink (2009) menar att alla patienter, på det mänskliga planet, ska behandlas och 

värderas lika. Sjuksköterskorna lever inte alltid upp till detta vilket visar att patienterna 

som är i livets slutskede och deras närstående riskerar att bli orättvist behandlade av 

sjuksköterskan.  

 

Sjuksköterskorna äger beslutet om att göra gott och att inte skada, men hamnar i denna 

kontext ofta i en situation då de riskerar att inte göra gott och att skada. Detta resulterar 

i att deras autonoma beslut hotas, vilket i sin tur leder till att rättvisa inte kan garanteras.  
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Slutsats 

Analysfynden förklarade med hjälp av de generella etiska principerna (Beauchamp & 

Childress, 2001) vittnar om att sjuksköterskans beslutsautonomi är hotad i 

omvårdnaden av patienter i livets slutskede inom den akuta kontexten, att 

sjuksköterskan har svårt att leva upp till kraven i omvårdnaden som dessa patienter har 

rätt till samt att sjuksköterskan saknar närhet till patienten. Detta innebär att hon inte 

alltid kan göra gott och därmed riskerar att skada patienten vilket leder till att rättvisa i 

omvårdnaden inte alltid kan skipas i en kontext som delas av den kurativa och den 

palliativa patienten. I en ytterligare tolkning menas att den palliativa patientens 

människovärde kränks. 

 

Klinisk betydelse 

Förhoppningen med studien är att medvetandegöra de brister och svagheter som råder i 

omvårdnaden av patienter i livets slutskede på vårdavdelningar inom akutvården. En 

konsekvens av studien är att rekommendera vårdavdelningar inom akutvården att vidta 

åtgärder som förbättrar sjuksköterskans möjligheter att utföra en tillfredställande 

omvårdnad av patienter som avslutar sitt liv inom denna vårdkontext. Målet bör vara att 

sjuksköterskan ska kunna leva upp till de etiska grundprinciper som deras profession 

bygger på i arbetet med denna patientgrupp.  

 

Förslag på vidare forskning och utveckling 

Förslag på vidare forskning är att ur ett patient- och närståendeperspektiv belysa 

upplevelsen av omvårdnad i livets slutskede på vårdavdelningar inom akutvården. 

Detta för att uppnå en djupare kunskap i ämnet som i sin tur kan leda till en förbättrad 

omvårdnad av patienter i livets slutskede och deras närstående på dessa 

vårdavdelningar. Ett annat område där vidare forskning behövs är huruvida kurativ 

vård och palliativ vård bör utföras inom samma kontext. Vidare är det av största vikt att 

föra in ämnet omvårdnad i livets slutskede i grundutbildningen för sjuksköterskor för 

att ge dem verktyg att kunna utföra en tillfredställande omvårdnad av patienter i livets 

slutskede.  
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                                                    Bilaga I 

    
Röda Korsets Högskola 

Sjuksköterskeprogrammet 

Examensarbete, 15 hp 

Hanna Wilner och Malin Aversten 

 
INTERVJUGUIDE 

 

Studiens preliminära titel: Hur upplever sjuksköterskor som arbetar på vårdavdelningar inom 

akutvården omvårdnaden av patienter i livets slutskede 

Studiens syfte: Att beskriva hur sjuksköterskor som arbetar på vårdavdelningar inom akutvården 

upplever omvårdnaden av patienter i livets slutskede. 

Studiens genomförs som interaktiv intervju med fyra samtalsområden: 

 

1. Personen 

 

Sjuksköterskans arbete generellt över tid och specifikt i dag 

 Berätta om hur ditt arbete som sjuksköterska har sett ut genom åren 

 Beskriv hur ditt arbete ser ut idag 

 

Sjuksköterskans utbildningsväg 

 Berätta om din utbildning, vägen till den sjuksköterska du är idag  

 

Sjuksköterskans syn på omvårdnad (omvårdnadsvetenskap) 

 Beskriv vad omvårdnad betyder för dig 

 Berätta om en situation där omvårdnaden är i centrum 

 

2. Akutvårdserfarenhet   

 Beskriv din syn på sjuksköterskans roll inom akutvården 

 Ge något exempel som beskriver dina erfarenheter 

 Berätta hur ett arbetspass på ditt arbete kan se ut   

 Utveckla någon erfarenhet/situation 

 

3. Vård i livets slutskede  

 Beskriv vad vård i livets slutskede innebär för dig 

 Ge något exempel som beskriver dina erfarenheter 

 Berätta om dina erfarenheter av vård i livets slutskede 

 

4. Den döende patienten inom akutvården 

 Om du nu skulle se på din egen omvårdnadsmiljö och det vårdsammanhang där du deltar i din 

vardag: vilken bild skulle du kunna ge mig/oss om omvårdnaden av personer som är döende 

 Berätta mer om dina tankar och upplevelser vid någon erfarenhet/situation 

 Beskriv olika faktorer som underlättar eller försvårar omvårdnaden av den döende patienten där 

du arbetar idag 

 Beskriv vad som gör att just detta underlättar eller försvårar 

 

 

 

 

 



 

 

35 

     Bilaga II 

  

 

Deltagarinformation – Förfrågan om deltagande i undersökning 

 

Preliminär titel: Hur upplever sjuksköterskor som arbetar på vårdavdelningar inom akutvården 

omvårdnaden av patienter i livets slutskede 

Bakgrund: Alla patienter oavsett diagnos borde ha rätt till en god palliativ omvårdnad i livets 

slutskede. Forskning visar att personal inom akutvården ser det som en stor utmaning att vårda 

kurativa patienter och patienter i livets slutskede på samma avdelning. Möjligheten för 

sjuksköterskan att ge en kvalitativ palliativ vård på en sådan avdelning anses vara en mycket 

komplex process som kräver tid och resurser.  

Syfte: Studien syfte är att beskriva hur sjuksköterskor som arbetar på vårdavdelningar inom 

akutvården upplever omvårdnaden av patienter i livets slutskede. 

Projekt: Under höstterminen 2012 avser vi att undersöka hur sjuksköterskor som arbetar på 

vårdavdelningar inom akutvården upplever omvårdnaden av patienter i livets slutskede. 

Undersökningen och datainsamlingen skall ligga till grund för vårt examensarbete på 15 

högskolepoäng inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap vid sjuksköterskeutbildningen vid 

Röda Korsets Högskola.  

 

Informerat samtycke: vi vill tillfråga dig om att delta i en intervjuundersökning utifrån 

studiens syfte. Deltagandet är frivilligt, och du som deltagare kan utan förklaring avbryta 

intervjun om och när du så skulle önska. Intervjun kommer att ta ungefär 40 minuter att 

genomföra. Deltagandet kommer att vara konfidentiellt och redovisas i en form där inga 

deltagare kan identifieras. Enskilda citat ur intervjun kan komma att publiceras i avidentifierad 

form i den aktuella uppsatsen. Det inspelade materialet och de transkriberade texterna kommer 

att förvaras i ett låst utrymme och kommer endast att vara tillgängliga för uppsatsförfattarna 

samt i undantagsfall för handledare och examinator. Författarna till examensarbetet under 

ledning av handledare vid högskolan bearbetar intervjudata och redovisar resultatet. Högskolan 

förvaltar materialet. Uppsatsförfattarna har full publiceringsrätt till studien om inte annat 

avtalas.  

 

Resultaten av denna undersökning förväntas ge fördjupad kunskap i omvårdnaden av patienter i 

livets slutskede i en akutvårdskontext. 

 

Stockholm den 6 september 2012 

 

Malin Aversten   Hanna Wilner 

Student/sjuksköterskeprogrammet  Student/sjuksköterskeprogrammet 

 

 

 

Margareta Meyer, MPH 

Handledare 

meym@rkh.se  

 
Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel. 08 58751600                   
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Tabell 2. Analysstegen exemplifierade utifrån meningsbärande enheter.  

Meningsbärande enheter Subkategori Kategori 

Man gör allt och håller koll på alldeles för mycket 

egentligen. 

En 

Oumbärlig 

roll 

Godtycklig 

anpassning 

Jag är mer spindeln i nätet. 

De förlitar sig på oss sjuksköterskor i väldigt stor 

utsträckning. 

Alltså, det gäller att läsa av och det är inte alla som 

klarar av det. 

Man måste vara flexibel och kunnig inom många 

områden. 

Man är ju liksom lite spindeln i nätet. 

Det är ju bläckfiskarmarna. 

Det medicinska är ett kvitto, medans omvårdnaden är 

grunden i vårt arbetssätt. 

Man måste ha en plan, ingenting man har lärt sig i 

skolan. 

Prata över tid, den har ju förändrats väldigt mycket. 

Jag känner mig ändå trygg, som sagt, i min roll som 

sjuksköterska på något sätt. 

Man är väldigt kunnig. 

Professionen tog över mina känslor. 

Man måste ha en viss känsla för rutiner och planering. 

Vara lyhörd. 

För det första ganska hög stresstolerans. 

Min professionella roll, allt ifrån rätt blöja till hur jag 

sticker eller hur jag observerar övervakning. 

Mycket det där strukturerade, vad är nästa steg, ligga 

steget före. 

De vill att jag ska veta allt om den här patienten, hur den 

mår, har den kissat och vilka prover som har tagits. 

Jag tror att man måste kunna ha många bollar i luften. 

Jättestort ansvar, väldigt, väldigt stort. 

Och sedan måste man ha skinn på näsan. 
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Tabell 2. Analysstegen exemplifierade utifrån meningsbärande enheter. 

Meningsbärande enheter Subkategori Kategori 

Det skulle nog absolut behövas mer utbildning. 

Halvvägs 

i 

kunskap 

Godtycklig 

anpassning 

Det är ju inget som man kanske tränas för när man går i 

skolan. 

God omvårdnad, det lärde jag mig där utav äldre 

undersköterskor. 

Lära sig av specialister, som jobbar på palliativa 

enheter, som besitter en annan kunskap än vad jag har 

gällande den döende patienten. 

Att titta på andra, hur de hanterar situationen, ta del av 

deras goda exempel. 

Jag gör ju så bra som jag kan utifrån, typ från, men mera 

kunskap är ju aldrig fel. 

Jag tror nog inte det hade varit fel med utbildning i 

palliativ vård. 

Vi lärde oss inte ett ord om det, vare sig 

omvårdnadsmässigt eller etiskt egentligen. 

Man saknar egentligen kunskap och utbildning i området. 

Jag vet inte vad som är rimligt i deras omvårdnad. 

Hade känt mig tryggare att veta lite hur, nu går man ju 

mer på min egen känsla. 

Finns helt klart mycket, mycket mer att lära sig. 

Mer utbildning, för att kunna ge de här patienterna 

bättre vård. 

Man kanske hade fått mer ångest av mer kunskap… jag 

hade säkert inte hunnit det som behövts. 

Det ska vara ett krav att man i utbildningen ska se en död 

människa, men liksom inte ens där. 

Man kan ha gått tre år och kanske aldrig ens fått vara 

med när en människa avlider. 

Titta på andra, hur de hanterar situationen. 

Kunskapsbrist, det kan vara en frustration inblandat. 
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Tabell 2. Analysstegen exemplifierade utifrån meningsbärande enheter. 

Meningsbärande enheter Subkategori Kategori 

Man reflekterar inte så mycket över det utan så här ser 

arbetsplatsen ut. 

Försvar för att 

stå ut 

Godtycklig 

anpassning 

Nej, jag känner att jag inte har något val, så det är inte 

så bra, man försöker hålla ut. 

Det är synd, man hinner inte med det riktigt. 

Bara att vänja sig helt enkelt… att göra det bästa. 

Jag går aldrig hem och mår dåligt. 

Jag gör ändå det bästa jag kan. 

God omvårdnad kan man ju diskutera, men omvårdnad 

är ju alltid det vi gör. 

Man får ju göra det bästa av situationen. 

Då försöker man hålla ut. 

Det är så här det ser ut. 

Man kan ju inte hålla på att gräva ner sig. 

Man kan inte gå omkring och vara missnöjd över något 

som man egentligen inte kan styra över. 

Och så får man hoppas att patienten inte lider. 

Jag tror bara man kör på. 

 


