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Sammanfattning 

Bakgrund: Andelen äldre personer förväntas öka i framtiden. Det avlider ca 90 000 personer varje år 

i Sverige, där 90 % av dessa är 65 år eller äldre. Äldre personer är ofta sköra och multisjuka och vården 

av äldre personer är därför en komplex vård. Det behövs därför mer kunskap i den palliativa vården 

för att möta behoven hos den äldre palliativa personen. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med vård av äldre personer i 

specialiserad vård. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie utfördes med 12 sjuksköterskor verksamma inom den 

specialiserade palliativa vården. Materialet har analyserats med en induktiv innehållsanalys i enlighet 

med Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. 

Resultat: Under den kvalitativa innehållsanalysen framkom två kategorier. Komplext att vårda äldre 

i palliativ vård, som innebär att äldre personer i den palliativa vården har ett komplext vårdbehov och 

de resurser som sjuksköterskan kan vara i behov av. Vikten av att inge trygghet, som innebär att både 

den äldre personen och närstående är i behov av att känna trygghet och hur sjuksköterskan kan bidra 

med det. Sjuksköterskan ger stöd och är även i behov av att få stöd i form av kollegor, handledning och 

få tid för reflektion.  

Slutsats: Kunskapen om multisjuka och sköra äldre i palliativ vård behöver spridas till alla 

vårdinstanser som bedriver palliativ vård. Den palliativa vården behöver utvecklas och få mer resurser 

för att kunna göra skillnad för den äldre personen och närstående. En empatisk, jämlik och 

evidensbaserad vård med vårdpersonal som arbetar utefter ett personcentrerat synsätt kan minska 

lidande och kostnader.  

 

Nyckelord: Sjuksköterskor, äldre personer, palliativ vård, personcentrerad vård.  

  



 
 

ABSTRACT  

Background: The proportion of elderly people is expected to increase in the future. Approximately 

90,000 people become deceased each year in Sweden, where 60% of these deaths are 65 years of age 

or older. Older people are often fragile with multi-illness, and the care of elderly people is therefore 

complex. More care is required in the palliative care to meet the needs of the elderly palliative person. 

Aim: To describe nurses' experiences of working with care of elderly people requiring specialized care. 

Method: A qualitative interview study was conducted with 12 nurses active in the specialized 

palliative care. The material has been analyzed with an inductive content analysis in accordance with 

Graneheim and Lundman's (2004) qualitative content analysis. 

Result: During the qualitative content analysis, it was determined that the care could be broken down 

into two separate categories. The first was to the complexity of caring for elderly in palliative care, 

which means that the elderly person in palliative care will have a comprehensive care need which will 

require additional resources that the nurse may need to administer the appropriate type of care that is 

required. The second category is the importance of giving safety, which means that both the elderly 

and close relatives need to feel safe with how the nurse can contribute. The nurse provides support, 

and is also in need of support in the form of good colleagues, supervision and time for reflection. 

Conclusion: The knowledge about comorbidity and frail elderly patients in palliative care needs to be 

spread to all healthcare institutions carrying out palliative care. The palliative care needs to develop 

and acquire more resources to make a difference for the elderly person and related people. An 

empathetic, equal and evidence-based care, with healthcare professionals working on a person-

centered approach can reduce suffering and costs. 
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Inledning 

I framtiden förväntas andelen äldre personer öka drastiskt runt om i världen. De är ofta i stort behov 

av hjälp från hälso- och sjukvården, vilket kommer leda till ökade krav på samhällets resurser för att 

kunna upprätthålla en hög kvalitet på vården (Murakami & Colombo, 2013; Müller-Busch, 2011). De 

äldre personer som är i behov av specialiserad palliativ vård får inte alltid tillgång till det. Om den 

äldre personen får allmän eller specialiserad vård styrs ofta utifrån vilken diagnos de har (Lindskog, 

Tavelin & Lundström, 2015).  En stor del av den palliativa vården är fokuserad på cancersjukdomar. 

Vårdmodellen är inte anpassad för äldre personer med kroniska sjukdomar samt multisjuklighet och 

hänvisas inte i större utsträckning till palliativa vårdenheter eller hospice (Ernsth Bravell, 2013). 

Endast 16 % av multisjuka, sköra äldre personer över 85 år i behov av specialiserad palliativ vård får 

tillgång till den vårdformen (Keeble, 2015).  

Den palliativa vården behöver bli mer jämlik och inte värderas utifrån ålder, diagnos eller vara 

beroende av var de vårdas (Brännström, Hägglund, Fürst & Boman, 2012). Vården av sköra, 

multisjuka äldre personer i palliativt skede är en komplex vård som kräver specifik kunskap (Keeble, 

2015). Det finns en ökad efterfrågan kring sjuksköterskors erfarenheter av att vårda äldre personer 

inom specialiserad palliativ vård. Sjuksköterskor som arbetar inom verksamheter med palliativ vård 

behöver ha god kunskap inom området. Utformning av palliativ vård har sin grund i uppfattningen om 

äldre personer. Dels inom vård och omsorg, men även i samhället som stort. Därför behövs mer 

kunskap och utbildning om äldre personer i livets slut (Lundman, Norberg, Santamäki Fischer & Aléx, 

2013). Utifrån den egna erfarenheten av arbete i den allmänna palliativa vården är upplevelsen att den 

behöver förbättras och kan ta lärdom från den specialiserade palliativa vården. Det behövs mer 

forskning om äldre personer i palliativ vård då det skulle kunna bidra till kunskap och utveckling av 

palliativ vård av äldre i andra verksamheter. 

Bakgrund 

Palliativ vård  

Palliativ vård är ett förhållningssätt för att förbättra livskvaliteten hos den som drabbats av en obotbar 

och livshotande sjukdom. Den syftar till att förebygga och lindra lidande genom att upptäcka och 

behandla symtom i ett tidigt skede. Smärta och fysiska, psykosociala och existentiella problem ska 

inkluderas i symtomlindringen (World Health Organization, WHO, 2017). I den palliativa vården är 

personen i centrum och ses som en viktig del i planeringen av vården samt för hanteringen av sin 

sjukdom. Den palliativa vårdens mål är att tillgodose de individuella behoven, men också familjens 

behov (Pastrana, Jünger, Ostgathe, Elsner & Radbruch, 2008). 

Palliativ vård kan delas in i två faser, en tidig och en sen fas. Det kan vara svårt att se brytpunkten in 

till den sena fasen av palliativ vård. I den tidiga fasen är behandlingen fortfarande inriktad på att vara 

livsförlängande. Palliativ vård i den sena fasen innebär att det går mot livets slutskede och att det sker 



 

 

en brytpunkt i den palliativa vården, där döden förväntas inom en överskådlig framtid. Det går inte 

längre att förlänga livet med någon behandling. Den palliativa vården riktas därmed in mot att lindra 

lidande och främja livskvalitet (Socialstyrelsen, 2013; Fridegren, 2017). Den palliativa vården kan även 

delas in i en allmän och en specialiserad palliativ vård. Den allmänna palliativa vården ska kunna 

utföras på alla vårdenheter, d.v.s. på sjukhus, i hemmet och kommunala boenden. Den specialiserade 

palliativa vården är till för de svårt sjuka med en komplicerad symtombild eller andra särskilda behov i 

deras livssituation. Specialiserade palliativa verksamheter utför konsultinsatser, handledning, 

utbildning osv. Denna vård ska erbjudas dygnet runt och teamet som arbetar där ska även ha 

specialistkunskap och erfarenhet inom palliativ vård. Verksamheter som bedriver specialiserad 

palliativ vård är Hospice, Palliativt rådgivningsteam, Palliativ slutenvårdsavdelning samt Palliativ 

hemsjukvårds team (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016).  Avancerad hemsjukvård i hemmet 

(ASIH) är en form av specialiserad palliativ hemsjukvårdvård där komplexa vårdbehov tas om hand av 

teamet. Det kan innebära behov av kontakt med vården dygnet runt, komplexa symtom och/eller 

avancerad utrustning, tex. smärtpump, andningsutrustning (Bäcklund, Cannerfelt & Sandlund, 2013). 

Den palliativa vården beskrivs bestå av fyra hörnstenar, vilka utgår från WHO:s definition av palliativ 

vård och människovärdesprincipen. De 4 hörnstenarna är symtomkontroll, samarbete, 

kommunikation och relation, samt stöd till närstående (Socialstyrelsen, 2013). Den palliativa vården 

ska erbjuda individuell och snabb insättande smärtlindring för att inte livskvaliteten skall påverkas 

negativt. Även psykologiskt stöd med en god kommunikation är central och innefattar att möta den 

döende med ärlighet, öppenhet, sensitivitet och medkännande (WHO, 2011). En god kommunikation 

och relation mellan alla parter är till för att främja patientens livskvalitet.  Den palliativa vården ska 

även bestå av ett multiprofessionellt team, där alla samarbetar för att få en helhetssyn (Socialstyrelsen, 

2013). Närstående är en viktig del i den palliativa vården och ska få hjälp att möta de problem som kan 

uppstå vid en livshotande sjukdom. Den palliativa vården kan hjälpa till att förebygga och underlätta 

lidandet för dem (WHO, 2014). De närstående ska erbjudas stöd både under sjukdomstiden och efter 

dödsfallet. Närstående ska känna sig så delaktiga i vården som de önskar vara och de ska också 

erbjudas hjälp och stöd utifrån sina behov (Socialstyrelsen, 2013).  

Palliativ vård har med tiden utvecklats från att ha varit ett arbetssätt där cancersjuka patienter vårdas i 

s.k. hospicevård till att omfatta människor i alla åldrar och med andra livshotande sjukdomar och 

komplexa vårdbehov (Törnquist, Andersson & Edberg, 2013; Burge et al., 2015). Cicely Saunders anses 

vara förgrundsgestalten för palliativ vård och hospicefilosofin. Hospicefilosofin grundar sig på en 

helhetssyn av patienten, vilket innebär att se till patientens andliga/existentiella behov, sociala, fysiska 

och psykiska behov. Cicely Sunders beskriver att målet med palliativ vård är: with the common aim 

that people should be helped not only to die peacefully, but to live until they die with their needs and 

their potential met as fully as possible (Saunders, 2000, s. 8). Ett begrepp som är centralt i palliativ 

vård är Den totala smärtan (Total Pain). Innebörden av begreppet är att smärta hos en döende person 

kan vara både fysisk, psykisk, social och existentiell och därför är helhetsperspektivet viktigt för att 

kunna lindra smärta (Saunders, 2000). 



 

 

Personcentrerad palliativ vård  

Personcentrerad vård innebär att se personen bakom sjukdomen med utgångspunkt från hur personen 

upplever sin situation, vilka resurser, förutsättningar och hinder personen har. Patientberättelsen och 

partnerskapet är viktiga delar i en personcentrerad vård. Partnerskapet innebär en ömsesidig respekt 

från de inblandade parterna, personen själv och vårdpersonalen. Även dokumentationen är viktig i 

personcentrerad vård då den är till för att säkerställa den planerade vården (Ekman & Norberg, 2013).  

De 6 S:n är en modell för personcentrerad palliativ vård. Modellen kan ses som ett sätt att 

kvalitetssäkra vården och är till för att utveckla den palliativa vården. Den stämmer väl överens med 

mål och styrdokument för palliativ vård och utgår från följande begrepp: Självbild, 

Självbestämmande, Sociala relationer, Symtomlindring, Sammanhang och Strategier. Syftet med 

modellen De 6 S:n är att främja patienternas möjlighet till delaktighet i den egna vården för ett så bra 

liv som möjligt vid livets slut. I personbegreppet inkluderas även närstående och familj. 

Utgångspunkten är den enskilda patienten som person och dennes mål för den sista tiden i livet och 

relaterar till vad som är möjligt att utföra utifrån patientens hälsostatus och de resurser som finns till 

förfogande (Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2012).  

Att använda sig av modellen de 6 S:n ger en helhetsbild av den döende patientens behov av vård med 

delaktighet och självbestämmande av hur vården planeras. Modellen bygger på en humanistisk 

människosyn där patientens självbestämmande, ömsesidiga beroende och människovärde är 

grundläggande (Hermansson & Ternestedt, 2000). Det innebär att vårdpersonal använder sig av en 

personcentrerad vård med en helhetsbild utifrån att försöka få fram patientens självbild som är det 

första övergripande S:et. Vad har patienten för upplevelser av sig själv, sin sjukdom och nuvarande 

livssituation. Självbestämmande, speglar patientens psykologiska behov och behovet av att få vara 

delaktig och bestämma över sitt liv. Sociala relationer speglar patientens sociala behov som 

gemenskap med andra. Sammanhang, speglar patientens andliga och existentiella behov, tillsammans 

med strategier, vilka val av strategier och förhållningssätt har patienten till mötet med döden. 

Symtomlindring, fokuserar på patientens fysiska lidande och kroppslig omvårdnad (Ternestedt et al., 

2012). 

Centralt för de 6 S:n är att människor alltid har något att lära. Vårdpersonal kan lära sig mycket 

genom att lyssna till döende människors erfarenheter och genom att efter en patients död tillsammans 

utvärdera hur patientens döende och död blev. Utvärdering av vården utförs tillsammans genom en 

retrospektiv omvårdnadsanalys. Detta hjälper verksamheten att få en personcentrerad vårdfilosofi, ett 

arbetssätt som präglar hela verksamheten. Omvårdnadsanalysen kan också utgöra stöd och 

handledning för vårdpersonalen (Ternestedt et al., 2012; Ternestedt & Österlind, 2013).  

Äldre personer i palliativ vård  

Äldre personer har oftast ett komplext vårdbehov p.g.a. multisjuklighet och skörhet. Många har flera 

försvagande sjukdomar mot slutet av livet, som t.ex. demenssjukdom, hjärt- och kärlsjukdomar, artros 

och osteoporos. De har ofta kroniska sjukdomar med ett långt förlopp och därför finns behov av 



 

 

palliativ vård i ett tidigt skede. Detta borde ingå i behandlingen av kroniska sjukdomar hos äldre 

(WHO, 2011). Det avlider ca 90 000 personer varje år i Sverige varav 90 procent av dessa är 65 år eller 

äldre (Lindqvist & Fürst, 2014). Det kommer även att öka ytterligare i framtiden med den beräknade 

fördubblingen av den äldre befolkningen. Den vanligaste dödsorsaken för äldre är sjukdomar från 

cirkulationsorganen, därefter kommer cancer (Socialstyrelsen, 2014). Trots att den vanligaste 

dödsorsaken är sjukdomar i cirkulationsorganen är det oftare äldre personer som är döende i cancer 

som vårdas i den specialiserade palliativa vården (Brännström et al., 2012). Enligt en studie får 

patienter som är döende i cancer oftare får information och efterlevnadssamtal än de som är döende i 

hjärtsjukdom. Närstående till dem med hjärtsjukdom fick även mer sällan informativa samtal om den 

kommande döden. Symtomlindrande läkemedel förskrivs oftare till de som är döende i cancer. Deras 

symtom värderas också oftare med mätinstrument där det utvärderas om givet symtomlindrande 

läkemedel ger bra effekt osv. Det skiljer sig även mellan personer med hjärtsjukdom och personer med 

cancer vid döendeprocessen. Döende i hjärtsjukdom dör oftare ensamma än de med cancerdiagnos 

(Brännström et al., 2012). 

En studie visar att äldre personer som har kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser har mindre 

kontakt med andra vårdinstanser. De äldre personerna som ofta söker sig till sjukhus har oftast flera 

kontakter med olika vårdinstanser och dessa avlider även oftare på sjukhus (Condelius, Edberg, 

Jakobsson & Hallberg, 2008). Allt fler av de äldre som flyttar in på särskilt boende idag är svårt sjuka 

och har därför en kortare tid kvar att leva (Schön, Lagergren & Kåreholt, 2015). Många äldre önskar att 

få dö i hemmet, men oftast inträffar döden på andra platser som sjukhus eller särskilt boende. För att 

de äldre personerna ska få dö hemma måste vården säkerställa tillgången till både allmän och 

specialiserad palliativ vård beroende på vilket behov som finns. Då kan äldre personer och deras 

närstående få ett lämpligt stöd (Håkansson, Öhlén, Morin & Cohen, 2015).  

Ädelreformen genomfördes år 1992 och innebär att kommunerna fick helhetsansvaret för äldre i 

hälso- och sjukvården. De särskilda boendeformerna infördes även då samt kommunen fick även 

möjlighet att överta ansvaret för hemsjukvården (Motion 1998/99: So436). Äldre personer i Sverige 

har efter Ädelreformen i större uträckning fått vara kvar i sitt hem så länge det är möjligt. När 

vårdbehovet sedan ökar har de fått flytta till särskilt boende. Trots att fler fått vara kvar i sitt hem 

längre har antalet äldre personer som åker in till sjukhus ökat, där många av dem dör strax efter 

utskrivningen. Det finns därför behov av att ta reda på vad som kan förbättras kring vården av äldre 

personer (Åhsberg & Fahlström, 2012). 

Att vara den som vårdar i palliativ vård 

Sjuksköterskan har ett stort ansvar över omvårdnaden av patienter och ska utgå från de sex 

kärnkompetenserna. Dessa är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård och informatik samt ledarskap och 

pedagogiska insatser i omvårdnadsarbetet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). För att nå patientens 

och samhällets målsättningar med hälso- och sjukvården behöver flera yrkesgrupper samverka runt 

patienten, yrkesgrupper som har nödvändig kärnkompetens inom alla professioner. Dessa bygger på 



 

 

en kombination av evidensbaserad och erfarenhetsbaserad kunskap. Sjuksköterskans 

kärnkompetenser inom omvårdnad inhämtas från olika områden t.ex. farmakologi, filosofi, 

patofysiologi samt utifrån en normativ bedömning av omvårdnaden. Det innebär att sjuksköterskan 

behöver ha ett objektivt och kritiskt förhållningssätt och kunna bedöma om omvårdnaden är god eller 

dålig, etiskt och estetiskt försvarbar (Ekman & Norberg, 2013).  

I den palliativa vården har sjuksköterskan en betydelsefull roll, där de utgår från att ta hand om hela 

människan och familjen. De ska även vara ett stöd för dem i deras svåra situation. De som arbetar med 

palliativ vård behöver kompetens, en helhetssyn och få tillgång till rätt förutsättningar i verksamheten 

för att klara av sin roll, vilken kan vara påfrestande (Fitch, Fleidner & O´Connor, 2015). Det krävs 

specifik kunskap, skicklighet samt attityd för att kunna arbeta inom den palliativa vården, vilket kan 

uppnås genom specifik utbildning och träning (Pastrana et al., 2008). I en studie gjord på 

sjuksköterskestudenters upplevelser visar det sig att de upplevde mötet med döden som svårt att 

hantera. Många är rädda och upplever olika känslor i mötet med döden. Det är viktigt att redan under 

utbildning få komma i kontakt med döden då det är viktigt som sjuksköterska att våga möta döende 

patienter (Ek et al., 2014). Sjuksköterskor kan uppleva att de känner sig obekväma i sin roll i den 

palliativa vården då det ingår många svåra beslut och obekväma samtal med både patienter och 

närstående om existentiella frågor. De kan även uppleva moralisk stress, trötthet och utmattning p.ga. 

medkänsla. Det är viktigt att de får stöd för att kunna hantera sin sjuksköterskeroll och ges utrymme 

för reflektion och handledning (Fitch et al., 2015).  

Mötet med andras död innebar stora påfrestningar som kunde leda till stress och utbrändhet för 

sjuksköterskor som arbetade inom specialiserad palliativ vård. Anledningen var den påfrestning av 

lidande som de mötte i sitt arbete, men det finns även andra studier där sådana samband inte kunde 

påvisas (Ternestedt et al., 2012). Det är viktigt att sjuksköterskor som arbetar med palliativ vård får 

möjlighet att ventilera de känslor som arbetet kan väcka samt att få avsluta relationen till avlidna 

patienter. Om de inte får ge uttryck för de känslor som finns kan det leda till att vårdaren utvecklar en 

emotionell distans till patienterna (Sandgren, Thulesius, Fridlund & Petersson, 2006). Faktorer som 

påverkar vår förmåga att vara autentiska i mötet med andra i existentiellt svåra situationer kan vara att 

ha en avkopplande fritid, få tid för självreflektion och handledning, få ta hand om sig själv och på så 

sätt motverka stress. Finns det en gemensam fungerande vårdfilosofi på arbetsplatsen med tydligt 

formulerade mål, är det en stor hjälp vid möten i emotionellt svåra situationer (Ternestedt et al., 

2012).  

Sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård måste ha förmågan att kunna bekräfta patienterna och 

våga vara i mötet med patient och närstående. Det bör heller inte tas förgivet att sjuksköterskor har 

bemästringsstrategier för att klara av det eller att de är tillräckligt förberedda för att klara av att ge 

döende patienter en god vård (Bloomer, Endacott, O`Connor & Cross, 2013). Den specialiserade 

palliativa vården kräver särskilda kompetenser; förmåga att kommunicera, ge råd och ha ett etiskt 

förhållningssätt. Dessutom är det viktigt att sjuksköterskan har förmåga till ett empatiskt 

förhållningssätt med förståelse och förmåga till att kunna avleda negativa tankar på ett positivt sätt 

(Pastrana et al., 2008).  



 

 

Information om patienten behöver samlas in av vårdpersonal genom både verbal och icke-verbal 

kommunikation samt från tillgängliga skattningsskalor och mätinstrument. Med hjälp från dessa kan 

vårdpersonal lättare uppmärksamma olika symtom (Pastrana et al., 2008). De äldre personer som 

blivit inskrivna i specialiserade palliativa team upplevde det mycket positivt och tryggt. Även 

vårdpersonal som varit i kontakt med specialiserad palliativ vård och närstående upplevde en stor 

trygghet genom att de hade en samverkande aktör med specialistkunskap inom palliativ vård 

(Goldschmidt, Schmidt, Krasnik, Christensen & Groenvold, 2006; Klarare et al, 2017). Det behövs 

ytterligare forskning inom området för att undersöka hur sjuksköterskor kan bli stärkta i sin roll i den 

palliativa vården och få verktyg för att våga bekräfta och möta döende personer. Även hur 

sjuksköterskor kan arbeta och utveckla den palliativa vården för att uppnå en god palliativ vård för 

patient och närstående (Bloomer et al., 2013). Den palliativa vården behöver utvecklas då antalet äldre 

personer med behov av palliativ vård kommer att öka. Sjuksköterskorna behöver utveckla både sin 

kunskap och förmåga att vårda äldre personer i palliativ vård (Raphael, Waterworth & Gott, 2014). 

Statistik från Svenska Palliativregistret visar att vårdresultat blivit bättre när den allmänna palliativa 

vården konsulterat ett palliativt team, då de har god kunskap och erfarenhet om palliativ vård 

(Svenska palliativregistret, 2016).  

Syfte 

Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med vård av äldre personer i specialiserad 

palliativ vård. 

Metod 

För att besvara syftet valdes en induktiv kvalitativ intervjustudie. En kvalitativ intervjustudie syftar till 

att fånga erfarenheter eller upplevelser av ett område. Den syftar även till att få en förståelse av 

helheten i analysprocessen och tolkning av datainsamlingen. Syftet är att uppnå en helhetsförståelse 

av det studerade området (Polit & Beck, 2017). Analysen gjordes genom Graneheim och Lundmans 

(2004) kvalitativa innehållsanalys. En induktiv ansats innebär att antaganden om analysutslag inte 

finns medan en deduktiv ansats innebär att en redan befintlig teori är utgångspunkten i studien (Polit 

& Beck, 2017). 

Urval  

Ett bekvämlighetsurval valdes, vilket innebär att potentiella deltagare själva angivit att de vill delta i 

studien, vilket kan vara bra att använda sig av när deltagare ska rekryteras från en enskild verksamhet 

(Polit & Beck, 2017). Inklusionskriterier för deltagande i studien var sjuksköterskor som arbetade 

inom verksamhet som bedriver specialiserad palliativ vård samt minst 1 års erfarenhet av palliativ 

vård. Då sjuksköterskor med erfarenhet har och kan behärska flera olika situationer genom att kunna 

prioritera och ha ett kritiskt tänkande. Exklusionskriterier var sjuksköterskor, som arbetade med 

allmän palliativ vård då erfarenhet av specialiserad palliativ vård var av vikt för studiens syfte.  



 

 

Nationella Rådet för palliativ Vård har sammanställt Palliativguiden 

(https://www.nrpv.se/palliativguiden/), där verksamheter som bedriver specialiserad palliativ vård i 

Sverige finns med i en nationell förteckning. Med hjälp från guiden kontaktades verksamhetschefer 

inom två län i södra Sverige. Tre verksamheter exkluderades. En verksamhet exkluderades eftersom 

det var oklart om den fortfarande fanns kvar. En annan verksamhet exkluderades eftersom 

intervjuarna hade en tidigare relation till denna verksamhet. Ytterligare en verksamhet exkluderades 

p.g.a. geografiskt avstånd. Ett informationsbrev (se bilaga 1) skickades till verksamhetsansvarig där de 

fick lämna sitt samtycke till att studien fick genomföras inom verksamheten. De ombads 

vidarebefordra ett informationsbrev (se bilaga 2) till de sjuksköterskor som arbetade i verksamheten. 

Brevet innehöll information om studien samt en förfrågan om intresse av att delta vid en intervju. 

Totalt kontaktades 16 verksamheter, varav fem av dem hade sjuksköterskor som var intresserade av att 

delta i studien. Verksamhetsansvarig bidrog med kontaktuppgifter till de intresserade 

sjuksköterskorna. Några av sjuksköterskorna tog själva kontakt via mail och anmälde sitt intresse. Tid 

och plats för intervjun avtalades via telefonsamtal eller via mailkontakt. 

De som intervjuades arbetade i olika verksamheter med specialiserad palliativ vård. Av de 12 

intervjuade sjuksköterskorna arbetade fyra i palliativt team, två inom Avancerad Sjukvård i Hemmet 

(ASIH), två på Hospice och fyra på palliativ åtgärdsavdelning i slutenvården. Sjuksköterskorna var 

kvinnor i åldrar mellan 27 och 61 år med olika erfarenheter inom palliativ vård. Erfarenheten som 

sjuksköterska varierade mellan 1 - 40 år. Sammanlagt genomfördes 12 intervjuer med sjuksköterskor 

som arbetade inom specialiserad palliativ vård. Av dessa var det fem som var utbildade sjuksköterskor, 

två som utbildade sig till specialistsjuksköterskor inom palliativ vård och fem utbildade 

specialistsjuksköterskor inom antingen onkologi eller palliativ vård. 

Tabell 1. Karakteristika intervjupersoner. 
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Datainsamling 

Datainsamling har utförts genom kvalitativa intervjuer utifrån en semistrukturerad intervjuguide 

(Bilaga 3). En semistrukturerad intervjuguide används då syftet är att täcka in frågeområden för att 

besvara syftet i studien. Svaren som ges av sjuksköterskorna är oförutsägbara och de uppmuntras till 

att tala fritt kring frågorna (Polit & Beck, 2017). Under maj och juni 2017 utfördes datainsamlingen. 

Intervjuerna har utförts på överenskommen tid och plats. Samtliga intervjuer genomfördes på 

sjuksköterskans arbetsplats och spelades in på mobiltelefon. Innan intervjun startade informerades 

sjuksköterskorna om innehållet i informationsbrevet, som alla fått av sin verksamhetschef. 

Intervjuerna varierade i tid mellan 12 och 27 minuter. Intervjuerna lades sedan över på två USB-

minnen efter varje intervju för att båda skulle ha tillgång till intervjuerna samt p.g.a. att 

konfidentialiteten inte kunde garanteras genom att ha kvar intervjuerna på mobilen. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant och påbörjades i nära anslutning till varje intervju för att kunna få med ev. 

icke-verbal kommunikation. Den kvalitativa innehållsanalysen kan inkludera både icke-verbal och 

verbal kommunikation, vilket är betydelsefullt för att få med underliggande meningar (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

Analys 

Intervjuerna har analyserats och bearbetats med Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys som utgångspunkt. I analysprocessen är tolkningen en stor del, då det kan 

finnas många betydelser i texten som analyseras. Analysen utfördes genom att gå igenom all erhållen 

intervjutext och sortera in den i innehållsområden s.k. meningsbärande enheter (Graneheim & 

Lundman, 2004). För att få en helhetskänsla av intervjutexterna lästes materialet flera gånger. 

Textstyckena de s.k. meningsbärande enheterna som svarade på studiens syfte markerades i respektive 

intervju. De meningsbärande enheterna har sedan kondenserats till komprimerade meningsenheter. 

Därefter följde en abstraktion av de kondenserade meningsbärande enheterna och dessa benämndes 

och märktes med en kod. Koderna organiserades sedan i grupper utifrån likheter och skillnader av 

innehållet. Grupperna av koder som hörde samman utgjorde en subkategori. I det slutliga analyssteget 

organiserades subkategorierna som hade samhörighet med varandra under kategorier (Graneheim & 

Lundman, 2004). Se tabell 2 för exempel på analysförfarande. Analysprocessen har utförts först 

enskilt av de som utfört intervjuerna Därefter följde en gemensam diskussion av analysen och de 

subkategorier och kategorier som skapats till dess att enighet nåddes om benämningarna. 

  



 

 

Tabell 2. Exempel på analysförfarande.  

 

Etiska överväganden  

Studien har genomförts enligt Vetenskapsrådets (2011) och Helsingforsdeklarationen (World Medical 

Association, 2013) forskningsetiska krav. De grundläggande kraven för forskning beskrivs av 

Vetenskapsrådet (2011) vara informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjande kravet. Enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (Svensk 

författningssamling, 2003:460) ska deltagarna i en intervju informeras om att det är frivilligt att delta 

i studien, få information om metod, syfte och den övergripande planen med forskningen och att 



 

 

medverkan får avbrytas närhelst forskningspersonen vill det. Detta gjordes med samtliga 

sjuksköterskor med informationsbrevet samt även innan intervjun startade. 

Samtycke gavs av sjuksköterskorna genom ett muntligt samtycke vid varje intervjutillfälle. Insamlat 

studiematerial har behandlats konfidentiellt enligt Forskningsetiska krav (Vetenskapsrådet, 2011) och 

förvarades på ett säkert sätt på USB-minnen som var inlåsta hos intervjuarna och endast tillgängligt 

för dem under arbetet. Hänsyn har tagits till avidentifiering av uppgifter och personuppgifter med 

syftet att dessa inte ska gå att härleda enligt autonomiprincipen (Sandman & Kjellström, 2013) och 

Personuppgiftslagen (Svensk författningssamling, 1998:204) genom att ta hänsyn till varje individ och 

respekt för personen. Resultatet av studien kommer därmed inte gå att härleda till enskild person 

genom avidentifiering av namn, arbetsplats och ort (Kjellström, 2012). För att uppnå nyttjandekravet 

fick sjuksköterskorna även information om att insamlat material endast skulle användas i ett 

examensarbete. 

Nyttan med studien övervägde riskerna genom att eventuella negativa konsekvenser för studien 

kändes låg för berörda deltagare i relation till värdet med förväntad kunskap av studien 

(Vetenskapsrådet, 2011). En negativ koppling skulle kunna vara att intervjuarna har samma yrke och 

snart är specialistsjuksköterskor. Det skulle kunna innebära att de tillfrågade skulle kunna känna sig 

tvingade till att delta i en studie (Sandman & Kjellström, 2013). Verksamhetscheferna tillfrågade 

sjuksköterskor om deltagande, vilket också skulle kunna innebära att de kände sig tvingade till att 

delta då de var i en beroendeställning till chefen. Sjuksköterskorna fick information om att det var 

frivilligt att delta vid flera tillfällen, vilket var i informationsbrevet, vid första kontakten samt i 

samband med intervjun. Det upplevdes inte som att sjuksköterskorna känt sig tvingade till deltagande 

då de flesta ansåg att de ville ställa upp. De upplevde att det behövdes mer forskning inom palliativ 

vård och äldre personer och gavs information om frivilligt deltagande. En risk skulle kunnat vara att 

intervjufrågorna skulle kunna kännas emotionellt påfrestande i samband med påminnelse om 

emotionellt svåra upplevelser i svåra situationer av deras upplevelser. Frågorna som användes var 

öppna och ingen av de tillfrågade upplevdes eller gav uttryck för emotionell påfrestning under 

intervjuerna, utan var öppna och villiga att få dela med sig av sina upplevelser.   En risk skulle kunna 

svara att intervjufrågorna skulle kunna kännas emotionellt påfrestande för någon. Ingen av 

sjuksköterskorna verkade uppleva att frågorna var emotionellt påfrestande då alla var öppna och 

villiga att dela med sig av sina erfarenheter. Om problem hade uppstått hade intervjun kunnat pausas 

alternativt avslutats beroende på vad sjuksköterskan hade velat. 

Ett etiskt godkännande för att genomföra studien erhölls av utbildningens etiska råd, diarienummer 

SPÄ 2017: 4/2017-05-08. 

Resultat 

Under analysen skapades två huvudkategorier och fem subkategorier som svarar mot syftet att 

beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att vårda äldre personer i specialiserad palliativ vård. 

Huvudkategorierna är: Komplext att vårda äldre i palliativ vård med subkategorierna Kräver 

resurser samt Teamarbetets funktion. Den andra kategorin är Vikten av att inge trygghet med 



 

 

subkategorierna Förbättringar bidrar och Erfarenheter är av betydelse samt Att vara ett stöd. (Figur 

1). 

 

 

Figur 1. Kategorier och subkategorier 

 

Komplext att vårda äldre i palliativ vård 

Att ge en god palliativ vård för äldre personer var beroende av flera faktorer. Sjuksköterskorna menade 

att det var viktigt att ha insikt om att palliativ vård av äldre personer är en komplex vård. 

Sjuksköterskornas erfarenhet var att det behövdes resurser av olika slag för att kunna möta den äldre 

personens komplexa behov i både den allmänna och specialiserade palliativa vården. Resurser som 

nämndes som betydelsefulla var att ha tid för äldre palliativa personer, deras närstående och tid för 

gemensam reflektion. Andra resurser som de upplevde betydelsefulla var kunskap och erfarenhet av 

palliativ vård bland alla yrkesprofessioner. Resurser kunde också innebära att vårdplatser fanns 

tillgängliga för äldre patienter, samt att det behövde finnas en plan för den äldre personens framtida 

vård i ett tidigt skede från allmän palliativ vård.   

 

Kräver resurser 

Resurser i vården krävdes för att en god palliativ vård skulle vara möjlig. Tillgången till resurser 

ansågs ha inverkan på den vård som den äldre personen fick. De erfarenheter som framkom var 

möjlighet till att få den tid som behövdes för den äldre personen och närstående, så att de kunde 

slutföra sitt arbete på ett värdigt sätt och var på så sätt bidragande till att få förutsättningar till att 



 

 

skapa en god vård. Det fanns en acceptans i arbetsteamet för att mötet med äldre personer fick ta tid, 

vilket medförde att de ansåg sig ha möjlighet till att göra skillnad.  

Jag finner styrka i att kunna få göra någonting, kunna vara med och påverka hela 

vårdförloppet. Vara med och göra skillnad. (Intervju 4) 

Sjuksköterskorna upplevde att den palliativa vården av äldre sköra personer med multisjuklighet var 

en komplex vård. Det kunde vara svårt att särskilja vad som tillhörde det normala åldrandet och den 

obotbara sjukdomen samt de övriga sjukdomarna som äldre även ofta har.  

Beroende på om man är äldre så är det mycket som spelar in, man har mycket 

hjärtsjukdomar och annat att ta hänsyn till så det blir ju en mycket mer komplex vård. 

(Intervju 6) 

 

Sjuksköterskorna var av uppfattningen att de oftast hade den tid de behövde för att ge den vård de 

önskade, men däremot ansåg flera av dem att inom den allmänna palliativa vården var det mer ont om 

tid för att kunna ge en god vård för äldre personer. Sjuksköterskor på palliativa avdelningar menade 

även att de kunde ha tidsbrist och personalbrist. De ansåg därför att de inte alltid kunde vara 

tillräckliga för den äldre personen. Det ställdes höga krav på de sjuksköterskor som hade erfarenhet av 

specialiserad palliativ vård när det kom nyutbildade sjuksköterskor eller sjuksköterskor som aldrig 

hade arbetat med specialiserad palliativ vård tidigare. Det fanns upplevelser av att det kunde leda till 

lidande för den äldre personen då oerfarna sjuksköterskor kunde ge en sämre symtomlindring p.ga 

okunskap och rädsla för att överdosera. 

Det kräver lite erfarenhet för att våga jobba…och nu har vi flera nya och det är inte 

lätt för dem, det är många svåra beslut man ska ta och höga doser av läkemedel så 

man får vara ganska modig och det är inte lätt i början. (Intervju 11) 

Erfarenheten var att äldre personer hade ett större behov av att få mer tid för att förstå information 

och för att bygga upp en relation. Att ha tid upplevdes vara en viktig resurs för den äldre personens 

vård. Sjuksköterskorna hade erfarenheter av att äldre personer hade ett större behov av mer tid än 

yngre personer, då de äldre ofta var multisjuka och sköra. De äldre personerna hade också ofta äldre 

och sköra närstående som inte längre orkade organisera livet och vården runt den äldre personen som 

de tidigare orkat.  

Den äldre familjen har ju ett mycket större behov av att den tiden verkligen finns och 

syns…bara av åldern gör ju att man har behov av mer tid…att i lugn och ro få klarhet 

i vad som gäller, hur man ska tänka. (Intervju 6) 

Att ha tid innebar att de hade möjlighet att tidigare och lättare få en helhetsbild av den äldre personen 

och dennes vårdsituation. Det fanns tid till att utföra bedömningar av symtom, med hjälp av olika 

bedömningsinstrument som ESAS. De hade tid att lyssna till den äldre personen och dess närstående. 

De kunde därmed uppmärksamma närståendes situation och behov av stöd och fick på så sätt med 

dem i vården tidigare än vad de kunde i den allmänna palliativa vården. Sjuksköterskorna ansåg att 

trygghet skapades lättare för den äldre personen när de hade mer tid att ge.  



 

 

Att vi hade tid. Det poängterade många närstående att vi hade så gott om tid o att vi 

såg o vi tittade både till familjens och patientens situation. Och att de nu äntligen fick 

någon enhet som de kunde vända sig till istället för att ringa till olika. (Intervju 5) 

Sjuksköterskorna hade erfarenheter av att äldre personer och deras närstående oftast inte ville vara till 

besvär och de bad därför inte om hjälp. Det upplevdes medföra en större risk för att de skulle erhålla 

mindre hjälp än vad de egentligen var i behov av. Det behövdes då en god relation mellan de olika 

parterna för att de skulle kunna känna trygghet. Den relationen behövde få ta tid att bygga upp.  

En del framförallt svenska äldre som tar mindre plats och inte hörs och syns lika 

mycket som kanske får mindre hjälp än vad de skulle behöva…det är en fara många 

gånger, de vill inte vara till besvär och störa. (Intervju 11) 

Sjuksköterskorna menade att om den äldre personen fick vård från den allmänna palliativa vården 

kunde det orsaka konsekvenser som onödigt lidande. En anledning ansågs vara att det saknades en 

plan för hur den palliativa vården skulle utföras fortsättningsvis. Uppfattningen var också att äldre 

personer hade svårare att klara av större förflyttningar.  En plan behövdes därför i tidigare skede i den 

allmänna vården för att förhindra och undvika onödigt lidande den sista tiden i livet för äldre 

personer. Om en plan fanns kunde onödiga sjukhusvistelser och förflyttningar undvikas som kanske 

inte var till hjälp för den äldre personen och som då kunde leda till att de avled på en plats som inte var 

utifrån deras önskan. Om den äldre personen bodde i hemmet eller på särskilt boende kunde det leda 

till att de fick avsluta livet på en vårdavdelning eller akutmottagning. Sjuksköterskorna hade 

erfarenheter av att det kunde komma in äldre personer till akutmottagningar, som var väntade 

dödsfall och som avled där. 

Det är ju därför man måste prata om det så att det är klart var vill jag dö. Vill jag åka 

in en sista gång till akuten och har man pratat med anhöriga så att det inte står en 

sjuksköterska där på kvällar och nätter som är ny och det kommer anhöriga, utan att 

det finns en plan med klara besked då.” (Intervju 1) 

När resurser saknades i hemsjukvården fanns även uppfattningar om att det fanns ”onödiga” 

inskrivningar i specialiserad palliativ vård. Det kunde handla om att det inte fanns något egentligt 

behov av specialistkunskapen i palliativ vård, utan handlade om att hemsjukvården behövde stöd 

p.g.a. en komplex vårdsituation. Sjuksköterskorna menade att det där istället hade funnits ett behov av 

ett multiprofessionellt team med inriktning specifikt mot äldres problematik.  

Ibland så får vi skriva in patienter som kanske egentligen inte hade behövt våra 

specialiserade kunskaper för att det är så komplext så de behöver så mycket 

hemsjukvård och stöttning av hemsjukvård. Och hemsjukvården behöver stöttning av 

någon som inte kan ge det då förutom vi. (Intervju 10) 

Sjuksköterskorna som hade erfarenhet av hospice upplevde att äldre personer som vårdades där, inte 

alltid fick vårdas hos dem till livets slut. Det innebar en negativ påverkan på vården för den äldre 

personen. Det kunde ofta leda till onödig oro och rädsla för den äldre personen och dennes närstående 

samt leda till onödiga förflyttningar mellan olika vårdinstanser till följd av betalningsansvar mellan 



 

 

kommun och landsting. En del kommuner ansåg sig kunna erbjuda samma vård som på hospice och 

ansåg att det var en onödig kostnad för dem. Sjuksköterskorna hade uppfattningen att äldre personer 

som fått vårdas en tid på hospice, själva hade önskan att få vårdas kvar där den sista tiden i livet 

eftersom de kände sig trygga där. Att inte få fortsatt vård på hospice innebar en onödig besvikelse och 

en negativ upplevelse av vården hos den döende äldre patienten och dennes närstående. 

Ett hinder för oss är ju att en del kommuner vill ta hem sina kommuninvånare igen 

när våra gäster inte ligger på regionsplats utan går över på kommunplats. Det är en 

del kommuner som säger att då kan vi erbjuda samma vård hos oss. (Intervju 12) 

Sjuksköterskorna nämnde att hospice utgår från hospicefilosofin och hade därför en annan vårdfilosofi 

än andra vårdinstanser. Vårdmiljön på hospice var anpassad för dem som vårdades där, med en lugn 

och trygg miljö. Sjuksköterskorna menade att det inte fanns tillräckligt med hospiceplatser i 

närliggande områden och att det därför blev svårt att få del av vårdformen för de som var i behov av 

den. Det ansågs mycket negativt att inte kunna erbjuda en god palliativ vård för äldre palliativa 

personer då hospiceplatser blivit allt färre. En del sjuksköterskor upplevde inte samma svårigheter då 

det fanns hospice i det närliggande området. Alternativet till hospice var en korttidsplats i kommunen, 

vilket inte ansågs kunna erbjuda samma palliativ vårdkvalitet som på hospice. 

För även om man är äldre så kan man faktiskt behöva den specialiserade palliativa 

omvårdnaden som man får här… den kanske man inte riktigt kan få på en korttid där 

de har ett mer rehabiliteringstänk. (Intervju 4) 

Det fanns upplevelser av okunskap som orsakade onödigt lidande för äldre personer när läkare inom 

den allmänna palliativa vården inte såg döendet som en normal process. De hade svårt att se när en 

patient var döende och även ta beslut om att vården skulle inriktas mot palliativ vård. De kunde 

ordinera prover och behandlingar som egentligen inte var till någon hjälp för den äldre personen och 

istället kunde orsaka onödigt lidande. Den äldre personens sista tid i livet ägnades i de fallen åt 

onödiga provtagningar och behandlingar istället för att den äldre personen och närstående fick 

spendera den sista tiden i lugn och ro med varandra.  

Det är väldigt mycket svårare med vården i livets slut på andra avdelningar… ja 

alltså vad personalen tycker är jobbigast är ju det att doktorn kanske inte ser det… 

döendet som en normal process. Utan vågar inte ta beslut om att det är vård i livets 

slut. (Intervju 1) 

Sjuksköterskorna ansåg att det fanns bättre förutsättningar för en god specialiserad palliativ vård för 

äldre personer när verksamheter som palliativa team och palliativa vårdavdelningar fanns i närheten 

av varandra. När dessa verksamheter fanns i närhet av varandra blandades inte patienter från andra 

avdelningar med äldre palliativa patienter och det blir heller inte överbeläggningar. Det ansågs vara 

mycket påfrestande för äldre personer i livets slut att blandas med patienter från andra avdelningar. 

Det kunde även vara tvärtom där patienter som inte var i ett palliativt skede blev obekväma med sin 

vårdsituation när de insåg att de skulle vårdas tillsammans med palliativa patienter. 



 

 

Det blir inte bra att blanda två ytterligheter på det viset som gyn-patienter och äldre 

palliativa patienter. (Intervju 7) 

 

Teamarbetets funktion 

Sjuksköterskorna ansåg att teamarbete i verksamheten gav en helhetssyn av den äldre personens vård 

genom den uppföljning som utfördes av flera olika vårdprofessioner tillsammans. Det var ett 

teamarbete runt den äldre personen i samråd med den äldre personen och dennes närstående. Teamet 

inkluderade flera professioner och ansågs vara av stort värde genom de olika perspektiven som gav en 

helhetssyn av den äldres och närståendes behov av hjälp och stöd. En helhetssyn ansågs vara speciellt 

betydelsefull för äldre personer då de kunde ha svårt att ge uttryck för sin upplevelse av vården till 

följd av multisjuklighet och ibland nedsatt kognitiv förmåga. Sjuksköterskorna hade även 

multiprofessionella teamronder. De var värdefulla och utfördes regelbundet ungefär 1–2 gånger i 

veckan för att få en helhetssyn. Flera beskrev att teamarbetet underlättade mycket för äldre personer 

och närstående genom att teamet fångade upp mycket av det som tidigare varit en stor påfrestning 

med vårdkontakter och besök på olika vårdinstanser. 

Teamarbete är viktigt, så att man får olika vinklar av patienten. Speciellt hos äldre 

kanske som inte kan säga hur de känner alltid. (Intervju 8) 

Sjuksköterskorna upplevde att som hjälp för att få en helhetssyn av den äldre personens vård i 

teamarbetet användes arbetsmodeller  med palliativ inriktning som de 6 S:n, som även innefattade att 

en retrospektiv analys utfördes efter vårdtiden för gemensam utvärdering. De använde även 

personcentrerad vård som modell och de utgick även ifrån de 4 hörnstenarna i palliativ vård; 

symtomlindring, teamarbete, kontinuitet i vården samt tillräckligt närståendestöd. En del av 

verksamheterna skickade ut enkäter till närstående efter vårdtiden för att få återkoppling på hur de 

upplevt vårdtiden. Svaren sammanställdes och utvärderades gemensamt i verksamheten för att kunna 

förbättra vården och verksamhetens utveckling.  

Efter vårdtiden när patienten avlidit använder vi Weismans analys som är en 

retrospektiv analys som utvärderar vårdtiden. Det ingår ju i de 6 S:n. Då utvärderar 

vi ju vad vi gjort bra och vad vi gjort mindre bra och så lär man sig av det. (Intervju 

3) 

Att få möjlighet till uppföljning av olika professioner som kurator, sjuksköterska, läkare, dietist, 

arbetsterapeut o.sv. med kontinuitet skapade trygghet för den äldre patienten. Äldre närstående 

ansågs ofta få ta ett stort ansvar och hade svårt för att be om hjälp. Det medförde att det var viktigt att 

ta reda på vilket behov av stöd de närstående hade för att den närstående skulle kunna fokusera på att 

bara få vara och slippa det som tidigare varit stora påfrestningar som vårdkontakter och besök på olika 

vårdinstanser. 

De vill vara så duktiga, alla äldre som stöttar och tar hand om någon sjuk, det ska 

vara så… nästan som att de har lagt en förväntan på sig själva att man ska ställa upp, 



 

 

man ska ta hand om varandra för så har man sett i sina generationer att man ska 

göra. (Intervju 9) 

Sjuksköterskorna ansåg att de genom teamarbetet fick olika perspektiv runt den äldre personen, vilket 

gjorde det lättare och snabbare att se orsaker till symtom hos den äldre patienten. De upplevde att det 

kunde vara svårt och komplext ibland att veta orsak till symtom till följd av multisjuklighet, kognitiv 

försämring osv. Teamarbetet var en hjälp för att lättare utvärdera i vilket skede den äldre personen 

befann sig i. Sjuksköterskorna menade att de upplevde sig vara en del av flera olika team som 

samarbetade ihop. De såg teamet i sin verksamhet som ett större team som samarbetade utåt med 

andra mindre team som t.ex. hemsjukvård och familjens team. Sjuksköterskorna var själva ” spindeln i 

nätet” och fungerade som en samverkande aktör. Teamarbetet upplevdes ge trygghet för den äldre 

personen när ett gott samarbete fanns med hemsjukvård och hemtjänst. Det kunde vara avgörande för 

hur den äldre personen och dess närstående ”vågade” vårdas kvar i hemmet. 

Vi har ju jätte många som dör hemma o det fungerar hur bra som helst. Men det vill ju 

till att anhöriga och patienten känner sig lugna med det. Så det.. Det är ju den 

tryggheten vi måste få dem att känna. För då fungerar det. Hur dåliga de än är. 

(Intervju 5) 

När den arbetsmodell sjuksköterskorna arbetade efter fanns sammanfört till deras journalsystem 

uppfattade de att det kunde ge en bättre överskådlig helhetssyn av den äldre personens vårdsituation. 

Sjuksköterskorna hade önskan om att de 6 S:n skulle finnas som en mall i journalsystemet då de ansåg 

att det kunde underlätta arbetet betydligt.  

Det finns ju vissa som har fört in de 6S:n i sitt journalsystem och då blir det lättare att 

man arbetar efter det och det underlättar mycket både för oss och läkarna när de 

också kan dokumentera där. (Intervju 9) 

Vikten av att inge trygghet 

Sjuksköterskorna ansåg att om de hade resurser och förmåga till att inge en trygghetskänsla för den 

äldre personen och deras närstående kunde en relation skapas. Relationen kunde vara avgörande för 

om den äldre personen och närstående kunde känna trygghet och på så sätt våga vårdas kvar i 

hemmet. För att en trygghet skulle kunna skapas för äldre personer i palliativ vård upplevdes det 

finnas behov av flera förbättringsåtgärder både inom allmän och specialiserad palliativ vård. 

Sjuksköterskorna behövde själva få tid för handledning och reflektion för att kunna förmedla trygghet 

och vara ett stöd. 

 

Förbättringar bidrar 

Sjuksköterskorna upplevde att endast ett fåtal äldre palliativa personer hade förmånen att bli 

inskrivna i den specialiserade palliativa vården. De upplevde att det kunde leda till stor påfrestning för 

äldre personer och deras närstående och kunde ge en ökad belastning på hemsjukvården. Äldre 

personer hade ett större behov av en god kontinuitet av vårdpersonalen för att kunna känna trygghet. 



 

 

Erfarenheterna var att äldre personer hade ett stort behov av att känna att det fanns en kontinuitet av 

vårdpersonalen som ingick i teamet. Det fick ta tid att få en god relation då det var svårare för äldre 

personer att ”öppna” sig för ny vårdpersonal. 

Det är väl just det den äldre personen behöver ha trygghet…så att det alltid finns 

någon man kan ringa och sådär och att det finns en doktor som de känner som kan 

komma hem. Bara det gör ju att äldre sköra personer behöver ha en ökad 

trygghetsfaktor i sin vård. (Intervju 9) 

Sjuksköterskorna menade att vårdpersonal även inom den specialiserade palliativa vården behövde 

mer kunskap om äldre personers sjukdomar, bemötande och om deras komplexa vård. Otillräcklig 

kunskap om t.ex. demenssjukdomar framkom, som är en obotbar sjukdom och som många äldre 

personer drabbas av. De flesta patienter som skrevs in i den specialiserade palliativa vården hade 

någon form av cancersjukdom. 

Här har vi ju egentligen för lite kunskap om vissa andra sjukdomar som 

demenssjukdomar. (Intervju 12) 

Uppfattningen fanns att det behövdes mer forskning i den palliativa vården för att utveckla den. Det 

uttrycktes att det fanns behov av mer forskning om äldre personer i palliativ vård samt om 

symtomlindring då de läkemedel som användes till symtomlindring hade en del biverkningar 

framförallt för äldre personer.   

Jag är jättenyfiken på det här med att ha medicinsk cannabis. Om man skulle… kunna 

använda det så att man använder liksom mindre utav de här andra bitarna så att 

säga och att en del då kan få en bättre livskvalitet, mindre smärta och mindre 

illamående. Eh för vi har ju en del som har självmedicinerat. (Intervju 8) 

Det framkom i intervjuerna att det fanns en stor efterfrågan från den allmänna palliativa vården om 

mer kunskap om äldre personer och palliativ vård. I en del av verksamheterna ingick det en del 

rådgivning till andra sjuksköterskor, andra professioner och närstående, vilket var uppskattat. Det 

fanns en uttalad önskan om att kunna delge sin kunskap och erfarenhet genom föreläsningar och 

utbildningstillfällen.  

Så jag som brinner för det här tänker att jag ska försöka jobba med att de andra från 

andra avdelningar och så kan få lite mer utbildning i det och sen så hoppas jag att det 

blir möjlighet för att ge lite mer rådgivning. (Intervju 7) 

Kvaliteten i den palliativa vården ansågs också kunna förbättras om fler verksamheter införde en 

arbetsmodell inriktad mot palliativ vård. De menade att deras egna arbetssätt med palliativ vård även 

kunde användas av andra vårdinstanser, som vårdavdelningar och kommunal vård osv. Det skulle då 

innebära att reflektionstid och handledning skulle införas eller bli bättre för sjuksköterskorna inom 

den allmänna palliativa vården. På det viset kunde det öka tryggheten för vårdpersonalen. När tid för 

reflektion och handledning fanns i verksamheten menade flera av sjuksköterskorna att det gav 

förbättring i arbetet och utveckling inom verksamheten.  



 

 

Sjuksköterskorna ansåg att multisjuka äldre personer, som inte var i ett palliativt skede borde tillhöra 

ett team anpassat mot den typen av vård. De nämnde att det fanns äldrevårds team och avdelningar 

som var inriktade mot äldre personer, där de kunde vara inskrivna även efter vårdtiden. Dessa team 

upplevdes som en stor hjälp för äldre personer och flera av sjuksköterskorna önskade att det 

samarbetet kunde utökas, då det fanns ett stort behov. Flera av sjuksköterskorna hade positiva 

upplevelser av närsjukvårdsteam som var en stor tillgång för multisjuka äldre med komplex 

vårdsituation. 

Sen känner jag att närsjukvårdsteam när de kom så det är ju det stora.. alltså de 

skulle kunna vara hur stort som helst. (Intervju 6) 

Sjuksköterskorna hade erfarenheter av att det gick att förbättra den palliativa vården inom andra 

vårdinstanser genom att de börjat införa att fler vårdavdelningar använde sig av trygghetsordinationer 

vid livets slut. Förhoppningen var att ännu fler vårdformer inom allmän palliativ vård skulle ta efter 

det. Trygghetsordinationer ordinerades efter brytpunktsamtal och planering av den sista tiden i livet. 

Det innebar att den äldre personen i palliativ vård kunde få snabb symtomlindring och kallades för 

”det palliativa kittet” på vårdavdelningarna. Dessa läkemedel ingick i basförrådet för att det skulle 

vara lättillgängligt.  

Tänk om vi började med detta att alla döende patienter ska ha tillgång till det här 

palliativa kittet eller vad man kallar det, om vi börjar med att alla avdelningar ska ha 

det i sina basförråd. (Intervju 1) 

Sjuksköterskorna ansåg att primärvården borde ta mer ansvar för de äldre personerna då de upplevde 

att äldre, sköra personer med flera sjukdomar ofta sökte sig till primärvården för att få hjälp. Äldre 

personer upplevdes ha behov av att ha en trygghetsfaktor och det kunde vara en fördel för dem att ha 

en kontaktsjuksköterska från primärvården. Det var framförallt de äldre personerna som inte följdes 

upp av hemsjukvård eller någon typ av team och de ansågs ha stor hjälp av det för att kunna känna 

trygghet i vården.  

Något som har stört mig genom åren är ju liksom primärvårdens frånvaro och jag 

skulle kunna tänka mig att äldre personer som är mångsökare på vårdcentralen 

skulle ha god nytta av att ha en kontaktsköterska. (Intervju 4) 

 

Erfarenheter är av betydelse 

Det var oftast lättare att känna sig trygg i sin roll som sjuksköterska i den specialiserade palliativa 

vården när de arbetade med äldre personer då deras döende sågs som en naturlig del av livet och det 

ansågs därför lättare att klara av att hantera. Det framkom att de som arbetade inom den 

specialiserade palliativa vården behövde ha förmåga till en god självinsikt då de ofta fick bekräftelse av 

den äldre personen och närstående, vilket gjorde att de oftast kunde känna sig nöjda med vården. 

Ibland kunde det bli en fara att alltid känna sig nöjd med den vården som gavs då det kunde leda till 

att uppmärksamhet av symtom kunde missas. De upplevde det viktigt att alla sjuksköterskor som 



 

 

arbetar med palliativ vård hade förståelse, empati, engagemang för vården och att de själva valt att 

arbeta inom den sorten av vårdform.  

Här är det ju tungt för alla äldre har en kort överlevnad, men här är alla ändå redo 

på något sätt så ofta känner man att det blir bra och på det sättet är det lättare att 

arbeta med specialiserad palliativ vård, för man känner att man blir nöjd så det är ju 

lite så här en fara i det för man kan bli sin egen gud på nåt vis, självbekräftelse. 

(Intervju 1) 

 

Att ha erfarenhet av att arbeta med äldre personer och palliativ vård upplevdes av sjuksköterskorna ge 

lärdom och erfarenhet med tiden av att kunna hantera det känslomässigt svåra i att arbeta med 

specialiserad palliativ vård. Det gav en förmåga till att kunna ställa om sig i de olika vårdsituationerna 

som sjuksköterska då sjuksköterskorna mötte olika åldrar och olika svåra livsöden. För att kunna 

hantera de olika mötena var erfarenheten en fördel. 

...ja att man måste nog ha ganska mycket livserfarenhet och så för att liksom orka 

med det. (Intervju 12) 

 

Att vara ett stöd 

Erfarenheten var att närstående till äldre personer hade ett större behov av att inges trygghet med 

mycket tid och samtal, för att våga och orka klara av att vårda kvar längre i hemmet. När både den 

äldre personen och närstående upplevde en trygghet medförde det att det gick bättre att vårdas kvar 

hemma då de slapp att oroa sig för allt runtomkring dem i deras vårdsituation. 

Det är ju trygghet vi måste få dem att känna…för då fungerar det hur dåliga de än är, 

men kan vi inte ge dem det eller förmedla det till dem då blir det ju korttid istället och 

det är inte alltid rätt ställe heller.  (Intervju 5) 

Sjuksköterskorna menade att de hade ett stort stöd genom varandra på arbetsplatsen, ett stöd som 

lättare framkom genom den tid de hade för reflektion och handledning. En förståelse för varandra 

skapades då lättare och kunde medföra en personlig utveckling samt en gemensam utveckling i 

arbetsteamet. Det gjorde att det blev även lättare att vara ett stöd för den äldre personen och 

närstående. De flesta ansåg att stödet bland kollegor var mest betydelsefullt, där det fanns ett öppet 

och empatiskt förhållningssätt i arbetsteamet med en lätthet att diskutera och erhålla stöttning i 

varandra. Det var även viktigt med ett bra chefstöd med förståelse och engagemang för den palliativa 

vården.  

Dels är det i mina arbetskamrater, att vi ventilerar och vi har högt i tak och sen har vi 

haft handledning i alla tider liksom. Handledning i vårat team då. (Intervju 5) 

Handledning hade alla i olika utsträckning, men det var regelbundet. Det kunde vara med en 

professionell utomstående person eller diakon. En nackdel som upplevdes var när handledning 

utfördes gemensamt med någon annan form av vårdavdelning, där det inte var samma patientklientel. 



 

 

Det var en nackdel om samtalsgrupperna var för stora, då alla inte hann komma till tals och det kunde 

vara svårare att våga prata om känsliga upplevelser.  

Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att det var viktigt att ta hand om sig själv både psykiskt och 

fysiskt med en meningsfull fritid, för att kunna klara av den påfrestning det kunde innebära att arbeta 

med specialiserad palliativ vård. De hade god hjälp och stöd genom samtal med arbetskollegor under 

reflektion och handledning, men även i det dagliga arbetet. Det gjorde att de lättare kunde släppa 

tankarna på sitt arbete på fritiden. 

Sen att man försöker ha det så bra som möjligt när man är ledig tror jag. Att man 

försöker må bra som person. (Intervju 3) 

Att kunna vara ett stöd för den äldre personen och närstående vid livets slut ansågs ge en styrka  

genom all den kärlek de fick tillbaka genom den relation som skapats under vårdtiden. De upplevde 

det var givande att de kunde vara med och påverka hur vården blev för den äldre personen. Att få tid 

för existentiella samtal vara betydelsefullt för relationen med äldre personer och deras närstående och 

ansåg att det var en viktig del i den palliativa vården. 

Stödet i återkopplingen från patient och familj. Ja faktiskt. När man kan känna att 

man kan bidra till att det blir lugnare, att det blir en bättre tillvaro för dem. (Intervju 

9) 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En kvalitativ metod användes med semistrukturerade intervjuer för att få fram sjuksköterskors 

upplevelser runt äldre personer i palliativ vård. En intervjuguide gjordes därför innan med de 

områden som författarna ville ha med i studien, där intervjudeltagarna kunde tala fritt (Polit & Beck, 

2017). För att uppnå trovärdighet enligt Lincoln och Guba (1985) används begreppen trovärdighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet (som nämns i Graneheim & Lundman, 2004). Överförbarhet handlar 

om hur resultatet kan överföras till andra sammanhang, vilket bestäms av läsaren (Graneheim & 

Lundman, 2004). Studien är överförbar då det troligen hade blivit samma resultat om studien gjordes 

igen och det som framkom i resultatet kan vara användbart för sjuksköterskor som arbetar med 

palliativ vård. 

Trovärdigheten har uppnåtts genom att syftet i studien har besvarats i resultatet. Strategier som 

gjordes för bekvämlighetsurvalet var inriktning på sjuksköterskor inom den specialiserade palliativa 

vården i närliggande områden. Målet var att få med alla verksamheter med ASIH, Hospice, palliativa 

team, palliativa åtgärdsavdelning. En varierande erfarenhet medför att frågorna belyses utifrån olika 

perspektiv och aspekter, vilket stärker trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004). Det uppnåddes 

utan att behöva påverka urvalet. Det hade varit mer intressant att ha lika många sjuksköterskor från 

varje område inom den specialiserade palliativa vården och även fler manliga sjuksköterskor. Det var 



 

 

endast kvinnor som deltog i studien, vilket kan bero på att det inte arbetade många manliga 

sjuksköterskor inom de verksamheter där intervjuerna genomfördes. Studiens resultat kan få en rikare 

variation med fler olika aspekter och olika perspektiv om det finns en variation på kön och ålder. Det 

stärker också trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004). Däremot är det positivt att åldern och 

erfarenheten på intervjupersonerna varierade samt även vilken verksamhet de arbetade inom.  

Kontakt togs med verksamhetschefer i närliggande områden. De fick informationsbrev där 

projektplanen ingick. En verksamhet fick uteslutas då båda författarna hade haft sin 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) där, då detta kan påverka trovärdigheten av studien. De som 

utför studien ska inte ha någon arbetsrelation till de sjuksköterskor som kommer tillfrågas om 

deltagande i studien (Sandman & Kjellström, 2013). Det var till en början väldigt få intresserade 

sjuksköterskor och var inte tillräckligt då responsen från sjuksköterskorna var låg. Därför utökades 

området och fler verksamheter kontaktades. Kontaktuppgifter erhölls av de intresserade 

sjuksköterskorna för att kunna boka in tid och plats för intervjuerna. Det var svårt att anpassa tider 

som fungerade för sjuksköterskorna eftersom de hade olika arbetstider och författarna hade enbart 

möjlighet att genomföra intervjuerna dagtid. Det var några intervjuer där det blev en längre sträcka att 

resa, vilket gjorde att flera intervjuer fick planeras efter varandra och författarna fick intervjua. Då det 

tog längre tid än beräknat att få frivilliga sjuksköterskor att delta i studien medförde det att det blev 

mindre tid till förfogande. Lincoln och Guba (1985) har beskrivit att trovärdigheten har stärkts genom 

att låta deltagarna i studien läsa igenom den skrivna texten från intervjun för att bekräfta att det 

stämmer överens med deras erfarenheter (som nämns i Henricsson, 2012). Det var något som inte 

hanns med p.ga tidsbrist. 

Frågorna i intervjuguiden (bilaga 3) utformades utifrån bakgrundsinformationen som införskaffats 

inför datainsamlingen. Dessa ändrades inte utan ställdes vid alla intervjuerna. Följdfrågor hade 

författarna diskuterat om innan och hade med ett underlag som förslag på följdfrågor. Många 

följdfrågor blev spontana och ställdes utifrån vad intervjupersonerna pratade om. De flesta svarade 

omfattande på framförallt den första frågan och därför hade det räckt med att ha färre frågor. Ledande 

frågor kan vara en stor risk då det kan påverka resultatet, men det behöver inte betyda att intervjuerna 

är otillförlitliga (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid en del intervjuer hade båda intervjuarna möjlighet att 

vara närvarande, men vid de flesta intervjuer genomfördes med en intervjuare då intervjun skulle 

genomföras då sjuksköterskorna var i tjänst och då gick inte tiden att anpassa till båda intervjuarna. 

Intervjuerna varierade i tid 12–27 min, vilket var ganska kort tid för en kvalitativ intervjustudie. P.g.a. 

tidsbrist ansåg författarna att det ändå fick räcka med de 12 intervjuerna som genomförts. Det fanns 

gott om information i det materialet som samlats in. Om fler sjuksköterskor hade varit intresserade av 

att delta i studien samt om tiden hade räckt till fler intervjuer skulle det varit intressant att fått med 

fler deltagare. Det hade med stor sannolikhet medfört ett bredare och djupare resultat.  

För att stärka pålitligheten i studien delades analysprocessen upp och påbörjades enskilt för att under 

processen kontinuerligt diskutera kring det. Analysen jämfördes flertalet gånger mellan båda 

författarna, där de båda hade en öppen dialog (Graneheim & Lundman, 2004). Det fanns en risk att 

författarnas egna erfarenheter kunde påverka tolkningen av texten. Båda författarna har tidigare 

erfarenhet av allmän palliativ vård inom den kommunala verksamheten och har endast haft ett fåtal 



 

 

dagars VFU inom den specialiserade palliativa vården. För att undvika förförståelsens påverkan på 

resultatet och därmed på trovärdigheten, har båda författarna haft ett öppet sinne och försökt tolka 

resultatet utan att låta förförståelsen påverka. 

En risk kan vara att det upplevs stressigt för intervjupersonen att delta p.g.a. intervjusituationen 

(Kvale & Brinkmann, 2009). De flesta såg till att det var en lugn miljö runtomkring. Kollegorna hade 

vetskap om att de var upptagna och störde inte. Det var vid ett tillfälle där telefonen ringde, vilket blev 

ett stressmoment. Där gjordes en liten paus i intervjun, men upplevdes inte ha någon större inverkan 

på intervjun. Den tekniska utrustningen som har använts för inspelningen vid alla intervjuer var en 

mobil. Ljudfilen lades in på USB-minne strax därefter, men det går inte helt undgå att 

konfidentialiteten brast däremellan då det inte går att garantera att någon obehörig fick tag på 

mobilen. Det var inget som upplevdes som ett problem då båda hade kontroll över vart mobilen befann 

sig tills ljudfilen kom in på USB-minnet.  

 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med vård av äldre 

personer i den specialiserade palliativa vården. Sjuksköterskorna hade erfarenheter av att det ofta var 

en komplex vård att vårda äldre personer i livets slut, då de ofta var sköra och multisjuka. Resultatet 

visade att sjuksköterskorna upplevde att den äldre personen kunde bli orsakad onödigt lidande när det 

inte fanns någon vårdplan sedan tidigare, vilket kunde leda till att döden inträffade på oönskad plats, 

utsattes för onödig behandling och påfrestning för den äldre personen och närstående. Studier av 

Miller et al. (2017) Rexach (2012) och Keeble (2015) visar att det borde finnas en samordnad vårdplan 

i ett tidigt skede så fort patienten diagnostiserats med en dödlig sjukdom, en plan som alla vårdformer 

ska kunna ta del av snabbt vid försämring. Sjuksköterskorna upplevde att en bidragande orsak till att 

vårdplaner saknades kunde vara okunskap hos läkare inom allmän palliativ vård. De hade upplevelser 

av att läkare som möter palliativ vård utanför den specialiserade palliativa vården kunde ha svårt för 

att ta beslut om när den fortsatta vården skulle riktas mot palliativ vård. Studier av Gardner, Cobb, 

Gott och Ingleton (2011), Hanratty et al. (2006), Wallerstedt och Andershed (2007) menar att läkare 

kunde ha svårt för att hantera mötet med svårt sjuka äldre personer av okunskap och därav svårt för 

att ta beslut om när vården går mot palliativ vård. De menade att det borde ingå mer om äldre 

personers sjukdomar, bemötande, komplexa vårdsituation i relation till multisjuklighet och om 

palliativ vård i läkares grundutbildning.  

Det framkom också i resultatet att sjuksköterskorna uppfattade att det behövdes mer kunskap om 

äldre personer och om palliativ vård för vårdpersonal inom både allmän och specialiserad palliativ 

vård. Troligtvis förhåller det sig så då studier av Qadire (2014) och Carvalho, Lunardi, Silva, Vasques 

och Amestoy (2016) visar att mer utbildad vårdpersonal behövs både inom allmän och specialiserade 

palliativ vård för att äldre personer ska kunna få tillgång till en god palliativ vård. Sjuksköterskorna 

upplevde även att det behövdes mer resurser till den palliativa vården för att den skulle kunna 

utvecklas och för att ge en god vård för äldre personer, både inom allmän och specialiserad palliativ 



 

 

vård. När resurser som tid fanns innebar det att de kunde skapa en förtroendefull relation till den 

äldre personen och närstående. Studier av Törnquist et al. (2013) och Larsen, Broberger och Peterson 

(2016) menar att när sjuksköterskor i palliativ vård får tillräckligt med tid innebar det att de kunde se 

behovet av existentiella samtal, vilket var mycket givande både för den äldre personen och närstående. 

Det medförde att sjuksköterskorna kunde få en snabbare bild av deras vårdsituation. En studie av Law 

(2009) visar att det troligen är på det viset och menar att äldre personer har ett stort behov av tid för 

att våga öppna sig och prata om sina innersta känslor om döendet och döden. Sjuksköterskorna ansåg 

att äldre personer och deras närstående hade ett stort behov av trygghet. Genom att ha resurser och ett 

gott samarbete mellan olika vårdinstanser kunde tryggheten ökas och möjligheten ökade till att den 

äldre personen kunde vårdas kvar i hemmet. Sjuksköterskorna menade att när närstående upplevde 

att trygghet och stöd fanns kunde det leda till att de orkade och vågade vårda den äldre palliativa 

personen i hemmet. Sjuksköterskorna upplevde att fler äldre skulle behöva den tryggheten som fanns 

med ett palliativt team eller ASIH. Sjuksköterskorna ansåg att många av de äldre personer som skrevs 

in i den specialiserade palliativa vården hade kunnat klara sig bra med allmän palliativ vård, men 

skrevs in av trygghetsskäl, en komplex sjukdomsbild och osäkerhet från hemsjukvården. Studier visar 

att multiprofessionella team innebar en stor trygghet för den äldre personen, deras närstående och för 

vårdpersonal inom hemsjukvård (Söderberg, Karlsson & Löfvenmark, 2015; Brännström, Ekman, 

Boman & Strandberg, 2007). Genom sjuksköterskornas stöd och vägledning från multiprofessionella 

team kunde den äldre personen och närstående känna sig trygga med vårdsituationen (Munck, 

Fridlund & Mårtensson, 2008; Rezende et al., 2017; Abernathy et al., 2008). En studie av Sahlen, 

Boman och Brännström (2016) menar att det är kostnadseffektivt med multiprofessionella team då det 

sparar kostnader på vårdcentralsbesök, ambulanstransporter och sjukhusvård samt ökar livskvaliteten 

för äldre personer. 

Att använda en personcentrerad vård upplevde sjuksköterskorna var positivt för den äldre personen, 

för att kunna se personen bakom sjukdomen De hade upplevelser av att den vårdformen behövdes 

införas mer i allmän palliativ vård. Britten et al. (2016) menar att den personcentrerade vården 

behöver implementeras mer i Sverige då det fortfarande inte är en etablerad vårdform. 

Sjuksköterskorna upplevde att personcentrerad vård var en arbetsform som kunde vara till hjälp för 

den äldre personen, genom att de i mötet tog sig tid och lyssnade till den äldre personens 

förväntningar och förhoppningar. Även närstående inkluderades i den personcentrerade vården. I fler 

studier av Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark och Edvardsson (2017) och Britten et al. (2016) 

framgår det att när vårdpersonal använder sig av en personcentrerad vård med ett synsätt där de 

försöker se personen bakom sjukdomen och söka efter personens självbild och även inkludera 

närstående, gav det en mer välbefinnande och förtroendefull vård.  

Flera av sjuksköterskorna ansåg att använda sig av modellen de 6S:n i sitt arbete gav dem ett verktyg 

för att lättare få en helhetssyn av patientens behov av vård och stöd, och därigenom ett verktyg för en 

personcentrerad vård. Inom en del av verksamheterna var modellen sammanförd med det 

journalsystem som användes där flera olika professioner kunde dokumentera, vilket ansågs ge en 

godare kommunikation och snabbare upptäckt av förändringar av patientens vårdsituation. Det 

förhåller sig troligen så då en studie av Rinell Hermansson och Ternestedt (2000) menar att de 6 S:n 



 

 

är en användbar personcentrerad vårdmodell inom palliativ vård för att få en helhetsbild av patienten 

där dokumentation efter S:n ger en tydligare bild av patientens vårdsituation och underlättar 

uppföljning av patientens mående.  

Handledning och tid till reflektion regelbundet gemensamt i arbetsgruppen bidrog till att 

sjuksköterskorna upplevde stöd och styrka i sitt arbete och det gav en personlig och gemensam 

utveckling. Det gjorde att de kände att de kunde göra skillnad för den äldre personen och uppnå en god 

palliativ vård. Det var något som de menade saknades i allmän palliativ vård. När vårdpersonal får 

gemensam handledning och reflektionstid regelbundet visade studier av Spruyt (2011), Klarare, Lundh 

Hagelin, Fürst och Fossum (2013) samt Blomberg och Sahlberg-Blom (2005) att vårdpersonal fann 

stöd och styrka från varandra och därav en gemensam utveckling. Att använda ett sådant arbetssätt 

var betydelsefullt för en god palliativ vård för äldre personer. 

Sjuksköterskorna upplevde att deras teamarbete med andra professioner var betydelsefullt för hur 

vården utformades för äldre palliativa personer då det gav en tydligare helhetsbild av den äldre 

personens vårdsituation med flera olika professioners syn på vården runt den äldre personen och 

närstående. Sjuksköterskorna upplevde sig vara en del av ett större team, men även som en del av 

mindre team inom andra vårdinstanser. De upplevde det positivt att samarbeta på det sättet och 

önskade få kunna förmedla vidare mer av sin specialistkunskap till dessa mindre team runt patienten, 

då de upplevde att det fanns behov av kunskap och därigenom förbättra den palliativa vården för den 

äldre patienten. Spruyt (2011) menar i en studie att det är av stort värde för äldre personer när ett 

sådant teamarbete finns uppbyggt inom den palliativa vården men det behöver utvecklas mer då ett 

stort behov finns. När patienten tillhör ett team inom den specialiserade palliativa vården och det 

teamet får arbeta som en förlängd arm och förmedla sin specialistkunskap till det mindre teamet som 

kan bestå av allmän läkare, kommunsjuksköterskor och undersköterskor så ger det en trygghet för 

både vårdpersonal, den äldre patienten och närstående, vilket leder till att de kan vårdas där de önskar 

den sista tiden i livet. 

Slutsatser 

All vårdpersonal inom palliativ vård behöver ha god kunskap om äldre personer, deras sjukdomar, 

behov av bemötande och allt vad det kan innebära i deras vårdsituation runt den äldre personens 

komplexa vård. Det skulle leda till en ökad förståelse och på så vis en bättre palliativ vård. För att det 

ska vara möjligt behöver kunskap om äldre personer införas i samhället i stort och inledas tidigare 

inom utbildningar och för all sorts personal som har kontakt med äldre personer för att skapa trygghet 

och planering av vården. Det behöver bli en mer jämlik vård där äldre personer har mer rätt till rätten 

att få dö där de önskar och där olika huvudmän kan samarbeta och se till den äldre personen med 

respekt och värdighet. En vård där man ser att resurser gör skillnad i längden med en empatisk, jämlik 

och evidensbaserad vård med vårdpersonal med ett personcentrerat synsätt, en vård som samtidigt 

minskar lidande och kostnader. Det finns behov av ytterligare forskning om äldre personers komplexa 

vård när de är i behov av den palliativa vården då det finns många faktorer att ta hänsyn till. Det 

behövs b.la mer forskning om äldre personers erfarenheter kring den palliativa vården och vad de 



 

 

upplever vara hinder eller möjligheter i den.    

Kliniska implikationer 

Resultatet av studien kan komma till nytta för sjuksköterskor som arbetar med palliativ vård för att de 

ska få ökad förståelse för det komplexa kring äldre personer i palliativ vård. Att få ta del av 

sjuksköterskors erfarenheter kring vården av döende äldre personer och närstående, samt hur de 

bemöter och hanterar döden. Resultatet av studien kan leda till vidare kunskap och möjligheter till att 

utveckla den palliativa vården för äldre personer. Resultatet visar att äldre personer i palliativ vård har 

ett komplext vårdbehov som kan vara svårt att möta. Sjuksköterskorna anser att äldre och deras 

närstående är i stort behov av trygghet och stöd för att orka vara kvar i hemmet. Det är viktigt för 

sjuksköterskorna att få tillräckligt med tid och resurser för att de ska känna att det blir en bra palliativ 

vård samt att de får reflektionstid med varandra och att det finns en grund för deras arbete t.ex. genom 

en arbetsmodell som 6S:n eller dylikt.  Författarnas mål och önskan med denna studie är att den ska 

fungera som ett diskussionsunderlag för att förbättra den palliativa vården samt att använda den för 

att utgöra ett framtida förbättringsarbete. Det finns behov av att studier som denna utförs för att 

kunna bättra vården för den multisjuka och sköra äldre personen. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 

Till verksamhetsansvarig  

Vid verksamhet ..................................................................... 

Vård av äldre personer i livets slut, sjuksköterskors upplevelser. 

Behovet av palliativ vård kommer öka och behöver redan nu förbättras för att kunna möta de 

svårigheter som kan uppstå för äldre personer i livets slutskede. Den palliativa vården är idag ojämlik 

beroende på sjukdomstillstånd, ålder och alla får inte den palliativa vården som de är i behov av. Syftet 

med studien är att undersöka hur sjuksköterskor som vårdar äldre personer i livets slutskede upplever 

det. Palliativ vård i livets slutskede utgör en stor del av vardagen då man arbetar med äldre. 

Sjuksköterskan ska ge en god och jämlik vård i livets slut men frågan är om sjuksköterskan upplever 

sig göra, eller kunna göra detta.  

 

Detta brev är en förfrågan om tillstånd att genomföra studien inom verksamheten där du är 

verksamhetsansvarig. Om Du godkänner att studien genomförs vid Din verksamhet vill vi gärna ha 

Din underskrift av denna bilaga, som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Tanken är att intervjua 

cirka 12 sjuksköterskor. Intervjuerna beräknas ta ca 30 minuter och det vore önskvärt om de kunde 

genomföras på arbetsplatsen, på arbetstid och i anslutning till deltagarnas arbetspass. Intervjuerna 

planeras att genomföras under maj-juni, 2017. 

 

Hantering av data  

Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut. Materialet kommer att förvaras inlåst och endast 

handledaren och studenterna kommer ha tillgång till detta. Materialet kommer inte att kunna härledas 

till den enskilda sjuksköterskan eller inom vilken verksamhet studien är gjord då materialet 

avidentifieras. Intervjun kommer att användas för examensarbete på magisternivå som ingår i 

utbildning till Specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre vid Jönköping University. Efter 

examination kommer vi att presentera arbetet på vår arbetsplats och även publicera arbetet i DiVA, 

som är en portal för publicering av forskningsrapporter och studentarbeten. 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

 

Till Dig som arbetar som sjuksköterska, inom specialiserad palliativ vård 

Vård av äldre personer i livets slut, sjuksköterskors upplevelser. 

Behovet av palliativ vård kommer öka och behöver redan nu förbättras för att kunna möta de 

svårigheter som kan uppstå för äldre personer i livets slutskede. Den palliativa vården är idag ojämlik 

beroende på sjukdomstillstånd, ålder och alla får inte den palliativa vård som de är i behov av. Palliativ 

vård i livets slutskede utgör en stor del av vardagen då man arbetar med äldre. Syftet med studien är 

att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med vård av äldre personer i livets slutskede.  

 

Tillfrågan om deltagande 

Du tillfrågas om deltagande i en intervju, som beräknas ta ca 30 minuter att genomföra. Deltagandet i 

undersökningen är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att motivera varför. För 

deltagande vid en intervju är det önskvärt att du har cirka ett års erfarenhet av arbete i palliativ vård. 

Intervjuerna kommer att genomföras under maj-juni, 2017. Efter mottagande av detta brev kommer vi 

att höra av oss till Dig efter en vecka via mejl eller telefon för att tillfråga dig om du vill delta i studien. 

Om du väljer att delta vid en intervju avtalar vi vid denna kontakt också om tid och plats för att utföra 

intervjun. 

 

Hantering av data 

Allt material kommer att hanteras på ett konfidentiellt sätt, vilket innebär att endast de som utför 

studien kommer att ha tillgång till materialet som kommer att förvaras inlåst på en säker plats som 

inga obehöriga har tillgång till. Ingen kommer av det färdiga materialet kunna härleda till vem som 

avgett svaren då allt material avidentifieras. Resultatet av studien kommer att presenteras i form av ett 

examensarbete som ingår i Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning vård av äldre, vid 

Jönköping University. Vi som utför studien är två sjuksköterskor, verksamma inom den kommunala 

äldrevården och läser till specialistsjuksköterska inom vård av äldre, på halvfart vid Jönköpings 

University. Efter examination kommer vi att presentera arbetet på vår arbetsplats och även publicera 

arbetet i DiVA. Om du har frågor är Du välkommen att höra av Dig till någon av oss. 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

 

Bakgrundsinformation: 

Ålder: 

Kön: 

Erfarenhet i sjuksköterskeyrket: 

Specialistutbildning eller annan utbildning inom palliativ vård? 

 

 

 Kan du beskriva hur det är att arbeta med specialiserad palliativ vård för äldre 

personer? 

 

 

 Använder ni någon/några arbetsmodeller i er verksamhet? 

 

 Upplever du att det finns hinder/ möjligheter för att uppnå en god palliativ vård 

för äldre personer i livets slutskede? 

 

 

 Hur finner du stöd/styrka till att arbeta med specialiserad palliativ vård? 

 

 

 Hur upplever du samverkan i team kring den äldre personen i livets slutskede? 

 

 

 Är det något du vill tillägga 

 


