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Sammanfattning 
 
Syfte   Syftet med studien är att undersöka hur personer som arbetar med palliativ 
   vård påverkas psykiskt av sitt arbete samt hur de hanterar detta. 
 
Frågeställningar På vilket sätt påverkas de som arbetar med palliativ vård psykiskt av det  
   dagliga mötet med döden? Vilken hjälp finns till de som arbetar med palliativ 
   vård, och hur fungerar den idag? Vilken hjälp önskas av de som arbetar med 
   palliativ vård? 
 
Metod   Studien bygger på fem intervjuer som genomförts med personer som  
   arbetar med palliativ vård. Intervjuerna har analyserats med hjälp av  
   kvalitativ innehållsanalys. För att komplettera intervjumaterialet har även 
   enkäter delats ut till personal på den palliativa avdelningen på berört sjukhus. 
 
Resultat  Studien visar att de som arbetar med palliativ vård påverkas både   
   positivt och negativt av detta. Den mest givande hanteringsstrategin för att 
   hantera negativ psykisk påverkan enligt undersökningsgruppen visade sig  
   vara spontana samtal med kollegorna. Schemalagd handledning, både i grupp 
   och enskilt förekommer också, men här finns utvecklingspotential.  
            Begränsad ekonomi och tidsbrist ses som de största hindren för utveckling. 
 
Sökord  Palliativ vård, Palliativt rådgivningsteam, Handledning 
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1. Introduktion 
 
”Åh gud, jag blir alldeles gråtig!!” hen tar en näsduk och berättar vidare och en stund senare gråter 
även vi som intervjuar. ”Oj men här får ni näsdukar, flickor!”. Att så starka känslor kan framkallas 
bara genom att intervjua personer som arbetar med palliativ vård säger en del om vilka känslor som 
kan väckas när dessa händelser, som i intervjuerna bara är berättelser, är ens verklighet.  
 
 
1.1 Bakgrund 
 
      1.1.1 Vad är palliativ vård?  
 
I Sverige avlider mellan 90 000 och 100 000 personer varje år. Döden kan se väldigt olika ut, men 
de flesta behöver palliativ vård innan de dör (http://www.socialstyrelsen.se/palliativvard). De män-
niskor som arbetar med denna typ av vård har enligt World Health Organization som främsta upp-
gift att förbättra livskvaliteten för patienter som befinner sig i livets slutskede och även att möta 
patientens närstående (http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/). Den palliativa vården 
ges på olika sätt i Sverige, dels på sjukhusen, i hemmen, med insatser från kommunen, primärvår-
den och sjukhusen kombinerat med vårdperioder på sjukhus och i kommunens särskilda boenden 
(Socialstyrelsen, 2013). Förutom att lindra fysiska problem som smärta, handlar palliativ vård även 
om att möta patienter och dess närståendes psykosociala och existentiella problem. 
 
I ”Döden angår oss alla - Värdig vård vid livets slut” (SOU 2001:6) formulerades fyra hörnstenar i 
palliativ vård som är viktiga för att vården ska vara så bra som möjligt. Dessa hörnstenar är symp-
tomlindring, multiprofessionellt samarbete, kommunikation och stöd till närstående. Symotomlind-
ring handlar om att smärta och andra symptom ska lindras. Detta innefattar fysiska, psykiska, soci-
ala och existentiella behov och här kommer nästa hörnsten, multiprofessionellt samarbete in. I det 
mulitprofessionella teamet sker ett samarbete mellan olika yrkesroller kring en och samma patient. I 
sådana team ingår alltid en läkare och en sjuksköterska men även andra professioner såsom kurato-
rer, dietister, sjukhuspräster, diakoner, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och undersköterskor för att 
patientens alla behov ska kunna tillgodoses. Den tredje hörnstenen är kommunikation. Det är viktigt 
med god kommunikation, och detta gäller både inom personalen och i förhållande till patienter och 
närstående. Stöd till närstående, vilket är den sista hörstenen, är mycket viktigt att erbjuda både 
under sjukdomen och efter dödsfallet.  
 
Trots att den sista tiden ofta medför många svårigheter hos både patienter och dess närstående kan 
den bli väldigt fin och värdefull för alla inblandade. En bevarad självbild och integritet, självbe-
stämmande, möjligheten att bevara sociala relationer, möjlighet till att skapa mening och se sam-
manhang och en god symptomlindring nämns ofta som innebörden av ”en god död”, och på så vis 
även en god palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). 
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      1.1.2 Att arbeta med palliativ vård 
 
I arbeten där närhet till andra människor är involverad framkallas alltid känslor som kan vara svåra 
att hantera. Att arbeta med palliativ vård kan var psykiskt påfrestande och kräver ett stort engage-
mang från personalen, jobbet med döende patienter och deras lidande kan upplevas påfrestande 
både på det professionella och personliga planet (Beck-Friis & Östberg, 2005). Känslor som sorg, 
ångest, skuld, maktlöshet, osäkerhet och ilska är inte ovanliga hos personal som varit med om en 
patients dödsfall. Även existentiella tankar och känslor kan väckas hos personalen (Harris Kalfoss, 
2002).  
 
Palliativ vård består av två olika faser, tidig fas och sen fas. I den tidiga fasen är målet med behand-
lingen både symptomlindrande och livsförlängande, denna fas börjar när läkaren konstaterar att 
sjukdomen inte går att bota men att behandling kan göra att patienten lever längre. I den sena fasen 
övergår dock behandlingen till att endast vara symptomlindrande. Den sena fasen tar vid när det 
inte finns mer att göra och fokus läggs då på att eftersträva god livskvalitet i patientens sista tid 
(Palmberger, 2012). Övergången till fas två kan vara en svår omställning, inte bara för patient och 
närstående utan även för personalen som arbetar kring patienten, de kan få en känsla av att inte 
räcka till. Den palliativa vården ställer höga krav på personalen då denna känsla av otillräcklighet 
inte får komma i vägen för vården. Att vara lyhörd och uppfinningsrik för att göra vården så bra 
som möjligt för varje patient är en utmaning som personalen som arbetar med palliativ vård ställs 
inför dagligen (Glimelius, 2005).  
 
Förväntningarna och kraven som finns på de människor som arbetar med palliativ vård är höga och 
det är viktigt att personalen får konfrontera det som känns svårt, både patienternas situation men 
främst de egna tankarna och funderingarna som uppstår i arbetet med lidande och död (Friedrich-
sen, 2005). De som arbetar med palliativ vård är vana vid svåra påfrestningar och har kapacitet att 
klara av dem, men alla människor har en gräns för vad man klarar av och om denna gräns över-
skrids kan det leda till ångest som i sin tur kan övergå i depression och utbrändhet (Harris-Kalfoss, 
2002). Att ha tagit sig igenom och bearbetat en svår händelse, till exempel ett dödsfall, gör det dock 
enklare att hantera en liknande upplevelse i framtiden (Ottosson & Ottosson, 2007). Nationellt 
vårdprogram för palliativ vård 2012-2014 (Regionala Cancercentrum i Samverkan, 2012) är det 
första nationella vårdprogrammet för palliativ vård i Sverige. Vårdprogrammet ska vara giltigt i 
hela landet och har som syfte att vara ett stöd i den dagliga vården för all personal som arbetar med 
palliativ vård.  Programmet konkretiserar det palliativa omhändertagandet för att påverka vården i 
rätt riktning. I programmet finns riktlinjer för handledning för personal som arbetar med palliativ 
vård: 
 

All personal, oavsett organisation, som arbetar med svårt sjuka och döende människor bör 
erbjudas kontinuerlig handledning som ett led i personalstödjande och kompetenshöjande 
arbete. Handledningen kan ha olika syften, men är i första hand ett emotionellt stöd för per-
sonal som hanterar många känslomässigt betungande situationer i sitt arbete. Handledning 
är därför en nödvändig personalvårdande insats, inte minst för att förebygga arbetsrelaterad 
stress. Handledning främjar också ett kontinuerligt lärande och kan därmed ses som en del i 
kompetensutvecklingen och gynnar samarbetet i teamet. Fokus för handledningen kan vari-
era, både över tid och mellan olika team. Handledningen kan vara mer eller mindre fokuse-
rad på specifika patientfall och hur man personligen hanterar dessa, eller mer inriktad på 
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teamets arbete tillsammans och den process som utgörs av eget ansvarstagande och ansvar 
för samarbetet. Handledningen kan vara obligatorisk eller frivillig och handledningsgrup-
perna kan antingen utgöras av hela team eller yrkesgrupper var för sig. (Regionala Cancer-
centrum i Samverkan, 2012). 

 
Även i Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2013) 
nämns vikten av handledning. Handledning anses vara en viktig del i palliativ vård då det kan 
hjälpa personalen att utveckla strategier för att möta och hantera de känslor som arbetet för med sig.  
 
 
1.2 Problemformulering 
 
Allt fler människor spenderar sin sista tid i livet på sjukhus, vilket ökar kraven på både resurser och 
vårdkvalitet (SOU 2001:6). Att arbeta med lidande och död är psykiskt påfrestande och handled-
ning till personal på palliativa vårdavdelningar ses som viktig. Enligt Socialstyrelsens termbank är 
ett multiprofessinellt konsultteam ett team som utgår från en specialiserad palliativ verksamhet och 
som tillhandahåller rådgivning, handledning och utbildning till vård- och omsorgspersonal. Kon-
sultteamet, eller det palliativa rådgivningsteamet (PRT) som det också kallas, ska både möta pallia-
tiva patienter, patienternas närstående och även erbjuda handledning till avdelningspersonalen, men 
vilken handledning får personalen i teamet? Vem hjälper de som hjälper? Och hur hanterar persona-
len, både avdelningspersonalen och de som är med i PRT, den psykiska påfrestningen som arbetet 
medför?  
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka hur personer som arbetar med palliativ vård påverkas psykiskt 
av sitt arbete samt hur de hanterar detta.  
 
 
1.4 Frågeställningar 
 
- På vilket sätt påverkas de som arbetar med palliativ vård psykiskt av det dagliga mötet med dö-

den? 
- Vilken hjälp finns till de som arbetar med palliativ vård, och hur fungerar den idag?  
- Vilken hjälp önskas av de som arbetar med palliativ vård? 
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2. Metod och forskningsetik 
 
Studien är gjord utifrån ett induktivt arbetssätt, vilket innebär att man inte utgår ifrån någon teori 
utan istället kopplar det empiriska materialet till en redan befintlig teori under arbetets gång (Häll-
gren Graneheim & Lundman, 2012). Denna studie bygger på både intervjuer och enkäter. Detta 
anses vara det mest lämpliga sättet att arbeta utifrån p.g.a. den tidspress som fanns och med tanke 
på att målet var att få fram så mycket information som möjligt inom ramen för forskningen. Dalen 
(2008) beskriver ett lämpligt urval som ett som inte är för stort, så att man klarar av att hantera det 
under den tidsperiod och med de resurser man har, men som inte heller är för litet så att det inte ger 
tillräcklig bredd och på så sätt också kvalitet till studien. 
 
 
2.1 Undersökningsgrupp och urvalsmetod 
 
Både intervjuer och enkäter är genomförda på ett mindre sjukhus i Sverige. Målet är dock ändå att 
kunna generalisera resultatet till alla palliativa avdelningar på svenska sjukhus där det finns ett pal-
liativt rådgivningsteam. Målpopulationen i undersökningen blir på så vis dessa palliativa avdelning-
ar medan undersökningspopulationen blir de anställda på sjukhuset där denna undersökning genom-
förts.  
 
      2.1.1 Intervjuer 
 
Intervjuerna genomfördes med en av sjuksköterskorna från det palliativa rådgivningsteamet (PRT), 
en kurator, två representanter från sjukhuskyrkan (en präst och en diakon) samt en undersköterska 
från den palliativa avdelningen. I kvalitativa intervjustudier är det inte av så stor vikt att kunna ge-
neralisera resultaten till en större population, vilket styrker valet av att inte ha en så väldigt stor ur-
valsgrupp (Dalen, 2008). Även tidsbegränsningen som fanns gjorde att det inte fanns möjlighet att 
genomföra fler intervjuer. Intervjupersoner som hade kunnat vara till hjälp i studien men uteslutits 
är läkare, arbetsterapeut, dietist och sjukgymnast som arbetar med det palliativa rådgivningsteamet 
och fler sjuksköterskor och undersköterskor från den palliativa avdelningen. Fokus kommer endast 
att läggas på personalen som arbetar på sjukhuset och de som arbetar med palliativ vård utanför 
sjukhuset, till exempel hemsjukvården har där med uteslutits ur studien. 
 
Eftersom det hos forskarna fanns ett tidigare intresse för hur det fungerade med kyrka på sjukhus 
och tanken först var att rikta studien mer mot det hållet hade kontakt tagits med diakonen på sjuk-
huset. Diakonen var sedan den som tipsade om vidare intervjupersoner, så som prästen, kuratorn 
och sjuksköterskan i PRT. Urvalet som gjorts är alltså ett typ av icke-sannolikhetsurval, ett så kallat 
kedje-/snöbollsurval, vilket innebär att man får kontakt med en person som sedan hjälper en att få 
vidare kontakt med andra för studien intressanta personer (Polit & Beck, 2006). Ett försök att få 
fram intervjupersoner gjordes genom att dela ut enkäter på avdelningen med syfte att personalen 
skulle meddela intresse om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Tyvärr var det ingen 
som nappade på detta och slutligen hittades en undersköterska, genom gemensamma bekanta, som 
kunde ställa upp. 
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      2.1.2 Enkäter 
 
Undersökningspoulationen till enkäterna består av personal på den palliativa avdelningen på sjuk-
huset på den valda orten. Alla i avdelningspersonalen hade samma sannolikhet att medverka och 
besvara enkäten eftersom enkäterna låg framme i personalrummet. Denna metod valdes för att 
snabbt och effektivt få in många och ändå uttömmande svar. Enkätsvaren var tänkta att komplettera 
intervjuerna, samt att ge en bredare förståelse för hurudant stöd och samarbete som finns inom den 
palliativa vården.  
 
 
2.2 Datainsamlingsmetod 
 
      2.2.1 Intervjuer 
 
Intervjupersonerna hade fått ett informationsbrev (bilaga 1) per e-post om vad som skulle behandlas 
under intervjuerna och ungefär hur länge de skulle pågå. Intervjuerna som genomfördes tog mellan 
38 minuter och en och en halv timme. Fyra av fem intervjuer genomfördes på sjukhuset i olika kon-
tor, medan en intervju genomfördes i ett avskilt rum i en för båda parter känd lokal. 
 
Intervjuerna genomfördes av båda författarna, som efter samtycke från alla intervjupersoner, valde 
att spela in intervjuerna på mobiltelefoner. Detta för att bättre kunna koncentrera sig på att vara 
uppmärksamma och följsamma under intervjuerna. Bryman (2011) menar att det är bra att spela in 
intervjumaterial då man på så sätt kan gå tillbaka och lyssna på materialet flera gånger. Intervjuerna 
utgick från på förhand formulerade semi-strukturerade intervjuguider (bilaga 2). Detta innebär att 
man har ett antal frågor med övergripande teman färdigt formulerade men att man inte behöver följa 
denna intervjuguide till punkt och pricka (Polit & Beck, 2006). Detta ansågs vara en bra metod ef-
tersom det ledde till att forskarna kunde koppla av under intervjuerna och fokusera på vad intervju-
personerna ville berätta.  
         
     
      2.2.2 Enkäter 
 
Efter konsultation med avdelningschefen delades 20 stycken korta enkäter (bilaga 3) ut på den pal-
liativa avdelningen. Vid en första insamling hade endast fyra stycken besvarade enkäter inkommit. 
Denna svarsfrekvens ansågs inte var tillräckligt stor och därför fick enkäterna ligga framme för av-
delningspersonalen att besvara en lite längre tid. När enkäterna samlades in för andra gången hade 
fem svar tillkommit, alltså sammanlagt nio stycken besvarade enkäter. Detta gav en sammanlagd 
svarsfrekvens på 45%. 
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2.3 Dataanalys/bearbetning av data 
 
      2.3.1 Intervjuer 
 
När det inspelade materialet skulle bearbetas valde forskarna att använda sig av kvalitativ innehålls-
analys som Graneheim & Lundman beskriver i sin artikel från 2004. Enligt den transkriberar man 
först sin inspelade intervju, tar sedan ut meningsbärande enheter och skapar sedan koder. Om flera 
meningsbärande enheter säger samma sak kan de slås samman under samma kod. Koderna bildar 
sedan kategorier och underkategorier. Graneheim & Lundman (2004) påpekar också att man enligt 
denna analysmetod ska hålla sig så nära originaltexten som möjligt, ett tankesätt som varit av stor 
vikt genom hela processen även för denna studie då forskarna ofta gått tillbaka till transkriberingen 
under arbetet. Dalen (2008) säger också att man bör ha god kunskap om det ämne man studerar för 
att kunna ta ut relevanta enheter och bearbeta materialet på ett tillförlitligt och bra sätt. 
 
Efter att ha gjort alla fem intervjuer delades de upp så att forskarna transkriberade hälften var. Tran-
skriberingen gjordes genom att inspelningen av intervjun spelades upp i programmet Express Scribe 
där man kan pausa och sakta ner hastigheten på den inspelade filen och på så sätt skriva ner varje 
ord som sagts. När transkriberingen var klar togs meningsbärande enheter ut, alla enheter fick en 
sifferkod så att de i senare skeden lätt skulle kunna hittas i originaltexten. De meningsbärande en-
heter som sade samma sak (inom samma intervju) slogs ihop och bildade koder. Koderna skrevs ut, 
klipptes isär och ordnades i kategorier. Kategorierna skapades utifrån alla fem intervjuers koder och 
det var först i detta skede som allt material från alla intervjuer var framme samtidigt. Se kod-
ningsmall i tabell 1 samt bilaga 4 för fullständig kategorisering. De koder som inte passade under 
någon av kategorierna som bildats togs bort då de inte svarade på undersökningens syfte och fråge-
ställningar. 
 
 
      2.3.2 Enkäter 
 
När enkäterna från båda omgångarna var insamlade lades de ihop till en grupp och svaren samman-
ställdes var fråga för sig. Sammanställningen med svarsfrekvenser finns presenterade i bilaga 5 i 
slutet av studien. Svaren redovisas med antal som svarat likadant och vilka olika svar som fram-
kommit. Eftersom enkäterna endast hade tre frågor med lite utrymme per fråga för avdelningsper-
sonalen att skriva sina svar på har någon större sammanställning än den ni kan se i bilaga 5 inte 
gjorts. 
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MENINGSBÄRANDE ENHETER KODER SUBKATEGORIER KATEGORIER 

Samtidigt så är jag jättetacksam, alltså det är ingen 
klyscha, utan jag är verkligen jätteglad att jag är frisk. 
// Jag tycker det är så givande (…) kan bli lite extra 
trött om det varit mycket, och då tänker jag på att det 
är nån slags mental växtvärk (…) utvecklas hela tiden 

Tacksam över 
eget välmående.// 
Utvecklande och 
givande jobb 

Positiv påverkan  
Psykisk påver-
kan av arbetet 
med palliativ 
vård 

Det är många i min ålder som drabbas, att den där 
identifikationen, det är då det blir svårt. Det är så man 
själv känner att det här kunde varit jag // Ibland är det 
svårt och slitsamt, man tycker bara att det är så 
hemskt, det är mycket sorg, det tycker jag.  

Jobbigt vid  
identifikation //  
Känner ibland 
sorg  

Negativ påverkan  

Vi brukar använda bilden av ett träd med lagom tjock 
bark, är barken för tjock kan inte näring tränga in (…) 
är den för tunn så börjar man blöda // Man lär känna 
sig själv, så en reflektion är ju en nödvändighet när 
man jobbar med människor 

Ta in lagom //  
Viktigt med re-
flektion 

Personlig hantering 
genom tankar och 
inställning 

 

Det fanns en ytterligare dimension, som blir liksom 
mera privat eller personlig kanske man ska säga, som 
jag kände att jag inte ville ta upp i grupphandledning-
en // Jag skulle inte ha orkat med det om jag inte hade 
haft nån där jag fått bolla mina tankar, att ta hjälp 
utifrån är jätteviktigt! 

Enskild handled-
ning ytterligare ett 
steg in i mig // 
Hade inte orkat 
med arbetet utan 
handledning 

Schemalagd enskild 
hantering 

 

Det kan ramla in personal här som kan komma och vill 
få stöd (…) många kan vara jätteledsna (…) det kan 
vara arbetsrelaterat, det kan familjerelaterat, det kan 
också vara egna funderingar omkring livet 

Personalen knack-
ar på hos multi-
professionellt 
team för att få 
stöd  

Spontan enskild 
hantering 

Hantering av 
psykisk påver-
kan 

En gång i veckan ses alla i personalen på avdelningen, 
där pratar vi om PAVA-patienterna (…) det är ju 
också en form av avlastning // Reflektion och alla de 
här mötena, det är väldigt väldigt givande 

Personalen träffas 
en gång i veckan 
och pratar ut // 
Givande med 
reflektion i grupp 

Schemalagd hante-
ring i grupp 

 

Reflektera kan man ju göra med vem som helst, man 
behöver inte ha proffs (…) och det gör vi ju mycket 
här! // Det är låg tröskel mellan yrkeskategorierna (…) 
man får säga fula saker också. 

Avdelningsperso-
nalen duktig på att 
hjälpa och stötta 
varandra // Låga 
trösklar, vågar 
säga sina åsikter 

Spontan hantering i 
grupp 

 

Det är så högt tempo att man inte hinner reflektera // 
Vi får se hur det blir, du vet allt är ju ekonomi (…) Vi 
måste nog trolla med jag vet inte vad för att få till det 

Tidsbrist gör det 
svårt att hinna 
reflektera // Eko-
nomin begränsar 
möjligheterna 

Förbättringsmöjlig-
heter angående den 
handledning som 
finns 

 
Utvärdering 

 
Tabell 1. Kodningsmall, exempel på hur meningsbärande enheter har lett fram till kategorier. 
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2.4 Forskningsetiska överväganden 
 
Innan intervjuerna genomfördes skickades information ut till intervjupersonerna om syftet med in-
tervjuerna och praktisk information. I detta informationsbrev fanns information om de fyra forsk-
ningsetiska kraven så att intervjupersonerna skulle känna sig förberedda och veta vad de samtycker 
till. De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-
kravet (Bryman, 2011). 
 
Informationskravet innebär att intervjupersonerna ska bli informerade om forskningens syfte och 
samtyckeskravet handlar om att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan och att 
de har rätt att avbryta intervjun närhelst de vill. Konfidentialitetskravet innebär att personerna som 
ingår i forskningen ska avidentifieras så gott det går samt att deras person- och/eller kontaktuppgif-
ter ska förvaras oåtkomligt för obehöriga. Detta krav blev problematiskt i denna forskning eftersom 
studien är gjord på ett ganska litet sjukhus där det t.ex. inte finns mer än en präst och diakon, och 
endast två kuratorer och sjuksköterskor i PRT. Igenkänningsfaktorn är med andra ord rätt så hög. 
Även om både ort och personer kommer att anonymiseras i arbetet vet de som ställt upp på inter-
vjuer förmodligen vem det gäller och vem som sagt vad. Intervjupersonerna blev informerade om 
detta speciellt och alla bekräftade att det var okej att delta även om 100% anonymitet inte kan ga-
ranteras. Det fjärde forskningsetiska kravet, nyttjandekravet, handlar om att den insamlade faktan 
inte får användas till något annat än just den studie eller forskning informanterna gett sin tillåtelse 
till (Bryman, 2011). Denna information togs också upp i inledningen av själva intervjusamtalet. 
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3. Teori 
 
Efter att intervjuerna analyserats hittades tre befintliga teorier som författarna anser relevanta att 
koppla till resultatet då de alla berör sätt att hantera olika situationer, vilket även denna studie hand-
lar om. För att resultat- och analysdelen inte ska bli allt för tung för läsaren presenteras dessa teorier 
i detta kapitel. De teorier som kommer att användas är det sociala stödet, KASAM och coping. Till 
en början var det endast det sociala stödet och KASAM som användes för att förklara resultatet, 
men då KASAM inte kändes tillräckligt lades även teorin om coping till för att komplettera detta.  
  
 
3.1 Det sociala stödet 
 
Socialt stöd kan beskrivas som en positiv resurs mellan människor, stödet kan enligt Orth-Gomér & 
Gustafson (2008) beskrivas både kvantitativt och kvalitativt. I en kvantitativ beskrivning läggs fo-
kus på hur många mänskliga kontakter en person har, medan det om fokus läggs på innehållet och 
funktionen i stödet handlar om en kvalitativ beskrivning. I teorin om det sociala stödet läggs fokus 
på den kvalitativa delen som av olika forskare delats upp i tre dimensioner; emotionellt stöd 
(esteem support), informativt stöd (appraisal support) och praktiskt stöd (tangible support). Emot-
ionellt stöd är ett grundläggande mänskligt behov och innebär ett känslomässigt stöd som man kan 
få i nära relationer, till exempel av familj och nära vänner. Detta skapar en grund för självkänsla 
genom att individen blir bekräftad och värderad för den hen är. Informativt stöd handlar om stöd i 
form av undervisning och goda råd och kommer ofta från arbetskamrater. Stödet ger en grund för 
att personen ska finna lösningar till problem i tillvaron. Praktiskt stöd är ett konkret stöd som även 
detta kan ges av arbetskamrater. Stödet kan till exempel handla om hjälp att använda praktiska 
verktyg. (Orth-Gomér & Gustafson, 2008) 
 
Det sociala stödet handlar om stöd som kommer från andra människor, vilket är en stor del av vad 
som tas upp i resultatdelen. Utöver detta behandlas dock även intervjupersonernas egna tankar och 
personliga upplevelser som handlar mer om känslor, vilket det sociala stödet inte täcker på ett till-
fredsställande sätt. Därför kommer även KASAM (Känsla Av Sammanhang) användas som teori. 
 
 
3.2 KASAM 
 
Aaron Antonovsky (2005) ställde sig frågan ”Vad gör att människor förblir psykiskt friska?” istället 
för att fundera över vad det är som gör att människor mår psykiskt dåligt. Han kom fram till att 
människan har en bättre psykisk hälsa om hen upplever KASAM (Känsla Av Sammanhang). I KA-
SAM är meningsfullhet en av tre viktiga beståndsdelar. För att ha en hög KASAM och därmed må 
så bra som möjligt krävs att personen upplever de utmaningar hen ställs inför som meningsfulla 
(Antonovsky, 2005). Hanterbarhet och begriplighet är de två andra. Hanterbarhet handlar om att 
människan upplever att hen har resurser för att hantera motgångar i livet och begriplighet innebär 
att människan gärna har en regelbundenhet i sitt liv. Händer något oförutsägbart vill hen kunna hitta 
en förklaring till händelsen. En människa som upplever att det hen gör är meningsfullt och att hen 
kan hantera och begripa händelser i livet har hög KASAM och Antonovsky (2005) menar att detta 
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gör att människor klarar påfrestning bättre. KASAM mäts genom en enkät där man i slutet får fram 
hur hög eller låg KASAM man har. Detta har mött kritik, bland annat från Larsson & Kallenberg 
(2000) som menar att det finns oklarhet om KASAM verkligen kan mätas med hjälp av denna en-
kät. De kom dock fram till att trots de oklarheter som finns i Antonovskys KASAM-teori finns det 
fortfarande en tillräcklig grund för att säga att det finns ett samband mellan KASAM och hälsa. 
Larsson & Kallenberg (2000) tycker dock att en av de tre delarna, hanterbarhet, inte ryms i KA-
SAM utan hänvisar denna komponent till coping istället. Utöver KASAM och det sociala stödet 
kommer därför även coping användas som teori i denna studie för att beståndsdelen hanterbarhet 
ska täckas på bästa sätt.  
 
3.3 Coping 
 
Lazarus och Folkman (1984) myntade begreppet coping. Ordet coping används för att beskriva de 
strategier en människa använder för att hantera en stressande eller besvärande situation. Det finns 
olika typer av copingstrategier och en av strategierna är probleminriktad coping. Denna copingstra-
tegi innebär att man börjar med att definiera det problem som finns, sedan arbetar man fram alterna-
tiva lösningar, gör en värdering av olika sätt att genomföra lösningarna och agerar till sist på det sätt 
man kommit fram till är det bästa. Här gäller det alltså att kunna hitta orsaken bakom problemet för 
att kunna hantera det. I probleminriktad coping riktas, som det låter, lösningen mot problemet. Det 
talas även om emotionellt inriktad coping, där lösningen istället riktas mot det egna sättet att se på 
problemet (Lazarus & Folkman, 1984). Yang & Mcilfatrick (2001) beskriver två andra copingstra-
tegier som enligt dem är vanliga bland personal som arbetar med palliativ vård. En av dessa strate-
gier var att hantera tunga känslomässiga reaktioner med vetskapen om att man gjort sitt bästa och 
att man behandlat patienten och dennes närstående med respekt. Det andra copingmönstret de 
kunde urskilja var den religiösa tron hos flertalet av sjuksköterskorna i studien. Tron var det som 
gav dem kraft att orka fortsätta göra sitt jobb och lindrade smärtan av det man upplevt. 
 
Copingmönstret som en person använder sig av kan antingen vara öppet eller dolt. Har man ett dolt 
copingmönstret innebär det att man låter sig förödmjukas i många vardagssituationer (Theorell, 
2012). För att kunna/våga ha ett öppet copingmönster är stämningen på arbetsplatsen viktig. I en 
undersökning gjord på 6 000 yrkesverksamma stockholmare visade det sig att personer som tyckte 
att de hade små möjligheter att påverka arbetssituationen hade ett mindre öppet copingmönster. När 
människor hjälps på traven i sitt sökande efter lösningar kan de utveckla mer öppna copingmönster 
och detta kommer att påverka sättet att reagera i påfrestande situationer (Theorell, 2012). 
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4. Resultat och analys 
 
Under detta kapitel presenteras empirin från studien, både resultaten från genomförda intervjuer och 
enkäter. Detta vävs samman med befintliga teorier som presenterats i teorikapitlet. Allra först pre-
senteras intervjupersonerna samt definitioner som kommer användas i kapitlet. Efter detta används 
de kategorier som vuxit fram som rubriker och subkategorierna används som underrubriker. I resul-
tatredovisningen behandlas först den psykiska påverkan som undersökningspersonerna framhållit i 
intervjuer och enkäter, sedan redovisas de hanteringsstrategier som används för att hantera denna 
psykiska påverkan. Sist av allt redovisas de förbättringsmöjligheter som framkommit i och med 
studien. 
 
 
4.1 Presentation av intervjupersoner 
 
De fem intervjuerna som genomförts för studien har skett på ett sjukhus i en medelstor stad i Sve-
rige. Nedan följer en kort presentation av intervjupersonerna. 
 
Sjuksköterska i det palliativa rådgivningsteamet (PRT). En person som har en samordnande funkt-
ion i den palliativa vården. Hen har arbetat med teamet sedan dess start och en stor arbetsuppgift är 
att förmedla kontakt mellan patienter och de stödfunktioner som sjukhuset erbjuder. Hen ska även 
finnas som stöd för avdelningspersonalen. 
 
Sjukhuskurator. En av de två kuratorerna som finns på sjukhuset. Hen har i sitt arbete mycket kon-
takt med patienter och dess närstående och ger social rådgivning till både dem men även till perso-
nal vid behov.   
 
Sjukhuspräst i sjukhuskyrkan. Erfaren präst som arbetar både på och utanför sjukhuset med att möta 
personer i krissituationer. Hen finns till för att stötta och bland annat möta personernas existentiella 
frågor och funderingar. 
 
Sjukhusdiakon i sjukhuskyrkan. Erfaren diakon som precis som prästen finns till för människor som 
befinner sig i krissituationer. 
 
Undersköterska. En undersköterska som nyligen bytt till en annan avdelning men har erfarenhet av 
att arbeta på den palliativa avdelningen. Hen är relativt nyutexaminerad och under 25 år.  
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Bild 1. Bild över den personal som arbetar med palliativ vård på sjukhuset, utförligare beskrivning 
följer nedan. 
 
Intervjupersonernas gemensamma nämnare är att de alla arbetar med palliativ vård på sjukhuset 
(bild 1). De har ett nära samarbete och koppling till varandra. I början av varje intervju fick inter-
vjupersonerna en bild där de fick dra pilar och berätta om det samarbete som finns på den palliativa 
avdelningen, vem som hjälper vem. Bilden blev ett osammanhängande rutnät av pilar som gick 
fram och tillbaka och åt alla möjliga håll, vilket visar på att det finns ett gott samarbete mellan all 
personal som arbetar med palliativ vård, se bilaga 6 för den ursprungliga bilden. Alla intervjuper-
soner arbetar nära patienter och närstående samtidigt som de alla finns till och hjälper varandra på 
olika sätt. Den intervjuade sjuksköterskan ingår, tillsammans med en annan sjuksköterska och en 
läkare, i PRT. När PRT eller “det palliativa rådgivningsteamet” används i texten är det dessa tre 
professioner det syftas på. Kuratorn, prästen och diakonen ingår inte i PRT men arbetar nära både 
PRT, patienter och närstående. I intervjuerna framgår det att dessa tre, tillsammans med dietist, 
sjukgymnast och arbetsterapeut ingår i personalstyrkan som arbetar med palliativ vård, det så kal-
lade multiprofessionella teamet. När det i texten handlar om personal över lag är det alla dessa per-
soner samt avdelningspersonalen som berörs om inte annat anges. Undersköterskan ingår både i 
detta personalteam tillsammans med alla andra, men även när ordet avdelningspersonal används 
handlar det om hen och de andra undersköterskorna och sjuksköterskorna som arbetar på avdel-
ningen, närmast patienterna. 
 
I analysen av intervjumaterialet framträdde tre tydliga kategorier med tillhörande underkategorier. 
Kategorierna används här som rubriker och underrubrikerna är de underkategorier som visade sig.  
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4.2 Psykisk påverkan av att arbeta med död och lidande 
 
      4.2.1 Positiv påverkan 
 
I intervjuerna som gjordes för denna studie fick intervjupersonerna frågan om hur de påverkas psy-
kiskt av att arbeta med palliativ vård. Fördomarna som fanns hos författarna var att det är ett psy-
kiskt påfrestande jobb som kan ha en negativ inverkan på personalen, vilket styrks av McNeely 
(1996) arbete där hon beskriver arbete med döende patienter som stressfyllt i ett antal olika hänse-
enden.  Intervjuerna visade dock på att arbetet även för med sig mycket positiva känslor. Prästen sa 
i intervjun att jobbet inte bara handlar om död och sorg utan att det även finns mycket glädje i allt, 
hen menar att situationerna hen hamnar i på sitt arbete gör att hen uppskattar livet och att hen själv 
är frisk på ett annat sätt än tidigare. Även undersköterskan som intervjuats framhåller att arbetet gör 
att hen uppskattar sitt eget liv på ett annat sätt än innan, hen har dessutom mer respekt för livet och 
tar det mer på allvar nu. ”Jag uppskattar verkligen livet, så, man har fått en väldigt respekt för livet 
när man ser det ta slut”, säger hen. Undersköterskan säger även att arbetet på sjukhuset har lett till 
en personlig mognad i och med de existentiella frågor som väckts inom hen och att hen blivit bättre 
på att bemöta andra människor.  
 
Arbetet med palliativ vård verkar av intervjuerna att döma väldigt givande, nästan alla intervjuper-
soner berättade till och med att de tycker att just deras jobb är världens bästa jobb och att de inte 
skulle vilja byta med någon trots att det såklart kan vara jobbigt och slitsamt ibland. ”Jag har sjuk-
husets bästa jobb, jag skulle inte kunna tänka mig att byta med nån. Aldrig!” sa kuratorn i sin inter-
vju. Att denna typ av arbete som kan slita på personalen ändå uppfattas som väldigt givande kan 
bland annat förklaras med att människor gärna vill uppleva känslan av att de gör något menings-
fullt. I KASAM, som beskrivs i teorikapitlet, är meningsfullhet en av tre viktiga beståndsdelar. För 
att ha en hög KASAM och därmed må så bra som möjligt krävs att personen upplever de utmaning-
ar hen ställs inför som meningsfulla (Antonovsky, 2005). Att göra den sista tiden i en människas liv 
så bra som möjlig både för patienten själv och dess närstående ses som en meningsfull uppgift och 
leder alltså därmed till att personen som gör detta upplever en högre KASAM. Undersköterskan 
berättade i intervjun att hen känner sig viktig och att det är ”fantastiskt att verkligen få hjälpa till 
och göra det så bra som möjligt den sista tiden”. Även kuratorn berättade lyriskt om hur fantastiskt 
det är att få hjälpa till. Hen berättade att hen nästan gör vad som helst för att en människa ska få en 
så bra tid som möjligt i slutet av sitt liv, att det är roligt att gå utanför ramarna och se hur glada de 
som hjälps blir. Hen menar att hen då känner sig uppskattad och viktig för någon annan. Under in-
tervjun berättade kuratorn om en speciell händelse som alltid kommer finnas kvar i minnet: 
 

Det var en kvinna som var, hon var ensamstående, hon hade inga barn, hon hade ingen, 
inga bekanta. Hon var väldigt väldigt ensammen. Och hon var väldigt väldigt sjuk. Så att 
alltså hon, hon kom in här och skulle ju då få vätska upp sig och försöka få lite mera livs-
kvalitet. Och då när jag pratade med hon då säger jag, finns det nånting som du skulle, om 
du fick göra som du ville, vad skulle du göra då? Ja sa hon, vet du vad, då skulle jag vilja 
fara ut och sätta mig på en brygga och höra hur vågorna kluckar mot stranden, och känna 
brisen i ansiktet. Så då sa jag: Skulle du orka med det? Ja sa hon, nog skulle jag orka det. 
Då sa jag, då pratar vi med doktorn. Japp, vi prata med doktorn och doktorn fixade så att 
hon fick smärtlindring och jag tog hon i en bil och så for vi ut och satte oss. Där satt vi, vi 
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tog plädar med oss så att hon inte skulle frysa och, där satt vi i två timmar och … det där, 
det där tyckte hon var.. (viskar:) Jamen det kan man ju bjuda på! Va!? Visst? Ni skulle ha 
sett den här kvinnans ögon…….. Hon var så lycklig. 

 
Dessa typer av möten, de man kommer ihåg, är något som alla intervjupersoner nämnde som något 
positivt med arbetet. Underbara möten, intressanta möten, givande möten, och här handlar det inte 
bara om möten med patienter utan även med närstående och annan personal. Såhär säger prästen: 
”Man möter så fina människor här på sjukhuset,( … ) och jag är medveten om att varje människa 
har nånting att ge till mig.” 
 
Något annat som kom fram som positivt under intervjuerna var känslan av personlig utveckling. 
Intervjupersonerna berättade att de blivit mer trygga i sina roller, både på arbetet och privat. De 
flesta menar dock att det inte alltid varit lika lätt, alla som intervjuats pratade om att deras erfaren-
heter förenklar arbetet. ”Det har blivit lättare med åren, det har det ju. Erfarenhet, då har man ju en 
grund att stå på.” menade kuratorn i intervjun. Man växer hela tiden i sin roll, sjuksköterskan menar 
att det ibland kan vara tröttsamt och jobbigt men att hen tänker att det är någon slags ”mental växt-
värk” hen går igenom. Prästen tilläger dock i sin intervju att arbetet inte blivit lättare med åren, hen 
menar att samma jobbiga känslor som fanns med i början när hen mötte död och lidande fortfarande 
finns kvar.  
 
 
      4.2.2 Negativ påverkan 
 
Självklart finns det även inslag i arbetet och andra faktorer som påverkar personalen som arbetar 
med palliativ vård negativt. I enkäterna nämndes bland annat att jobbet på avdelningen är energi-
krävande, att man blir trött efter en arbetsdag och att det ofta kan vara stressigt. Tid är något som 
det skulle behövas mer av, framför allt för att hinna med att reflektera över situationer och känslor 
som uppkommer. Ibland är det svårt att lämna jobbet på jobbet, det går inte bara att stänga av käns-
lorna och gå hem. Något som alla intervjupersoner ansåg vara en av de jobbigaste känslorna var 
sorgen när barn är inblandade. ”Varje ärende är speciellt, men vissa berör en mer än andra. Det är 
jobbigast när barn är inblandade” tycker kuratorn. Att se barn som är inblandade kan både handla 
om när barn är patienter eller när barn är närstående och till exempel förlorar en av sina föräldrar. 
Även om döden ofta är jobbig pratar dock alla intervjupersoner om att döden ibland kan vara fin!  
“I livet tillhör döden, den kan komma i olika skepnader,  den kan vara mycket grym, den kan vara 
otäck. Men ofta är den väldigt fin också” (Kuratorn). Ett exempel på när döden kan vara fin är när 
äldre människor går bort. En äldre människa som dör känns naturligt och det kan till och med vara 
”skönt att se det rinna ut” berättar undersköterskan i intervjun. Hen menar att patienten då slipper 
lida mer vilket kan kännas som en lättnad. Även om döden kan vara lättande och fin är det dock 
alltid psykiskt påfrestande att se när människor förlorar sina nära och kära, oavsett ålder. Det fram-
kom i enkätundersökningen att en av de jobbiga delarna med arbetet på avdelningen är att man 
grubblar mycket över patienternas närståendes mående. 
 
Att det är jobbigt att se barn inblandade var något som alla nämnde, men även att se eller vårda nå-
gon som man kan identifiera sig med visade sig i några av intervjuerna vara psykiskt påfrestande. 
Att se någon som är i samma ålder som en själv eller har något annat som gör att man lätt identifie-
rar sig med denne leder ofta till en känsla av att livet inte är självklart då ”det kunde ha varit jag”. 
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Denna känsla var något som Pålsson och Norberg fann redan 1995 i sin undersökning på sjukskö-
terskor som vårdade cancerpatienter. De kom fram till att vården av en patient som påminde om 
sjuksköterskan själv eller någon närstående blev mer känslomässigt påfrestande.  
 
Arbetet med palliativ vård väcker många tankar av allt personalen får uppleva och tankar om döden, 
både sin egen och andras är inte ovanligt. Döden kan vara ond och jobbig att se, vilket kan påverka 
de som arbetar så nära den negativt. Undersköterskan berättar att hen framför allt tycker det känns 
jobbigt när döden kommer plötsligt och folk runt omkring inte haft chans att förbereda sig: ”När det 
kommer in folk som ska dö, då gör det ont. ( ... ) det är värst när den kommer plötsligt och när de 
har ont”. Känslan av otillräcklighet när man inte kan hjälpa patienten med allt visade sig både i in-
tervjuerna och enkäterna vara påfrestande, vilket kan vara fallet i en situation där patienten har väl-
digt ont. En annan typ av död som av inblandad personal känns jobbigt är när människor får dö en-
samma. En av intervjupersonerna berättar om tillfällen när anhöriga kontaktats om att döden närmar 
sig för deras släkting men att de, istället för att komma dit, ber personalen höra av sig ”när det 
hänt.” Hen berättar att sådana situationer som tur är är ovanliga, men när det händer är det riktigt 
jobbigt. Ingen människa bör dock dö i ensamhet (Socialstyrelsen, 2004), så både i ovan nämnda 
situationer och situationer när närstående inte hinner dit i tid sitter någon av personalen med patien-
ten ända till slutet.  Undersköterskan berättar att hen en gång satt med en man tills han avled. När 
hen sedan kom hem kände hen att situationen sugit musten ur hen och det var svårt att somna på 
kvällen.  
 
Vanliga negativa spår av det tunga arbetet hos personalen är att de känner sorg, att det känns dys-
tert, jobbet sliter på dem, de är trötta och stressade, de känner sig otillräckliga och de väcks många 
tankar hos personalen som de på något sätt måste bearbeta. Dessa tankar och känslor är ibland 
omöjliga att inte tänka och känna även när de är lediga. Vissa perioder kan vara riktigt svåra berät-
tar några av intervjupersonerna. Det finns dock sätt att hantera detta på. 
 
 
4.3 Hantering av psykisk påverkan 
 
Det finns många sätt att hantera psykisk påverkan av sitt arbete. I denna studie har enskilda hante-
ringsmönster och grupphandledning urskiljt sig som de två största hanteringsstrategierna. Den en-
skilda hanteringen handlar mest om de tankesätt och personliga strategier intervjupersonerna an-
vänder sig av medan grupphandledningen till största del handlar om det samarbete som finns inom  
personalen och hur man hanterar svåra situationer på arbetsplatsen. Intervjupersonernas tankar 
kring dessa två hanteringsstrategier går ihop en del, men i denna studie kommer de presenteras skilt 
under fem underrubriker; Personlig hantering genom tankar och inställning, schemalagd enskild 
hantering, spontan enskild hantering, schemalagd hantering i grupp och spontan hantering i grupp. 
 
 
      4.3.1 Personlig hantering genom tankar och inställning 
 
Alla intervjupersoner i studien gav förslag på individuella hanteringsstrategier de använder sig av 
för att orka med sitt arbete. En av de viktigaste tankarna som nästan alla pratade om var att det är 
viktigt att känna att man gör det man kan och att det räcker. Intervjupersonerna berättade också att 
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det ibland kan vara svårt att veta vad man ska säga i tuffa situationer, men då är det okej att bara 
sitta med och vara tyst. ”Det är kroppen som gör jobbet”, som diakonen sa. Detta är också något 
som prästen Lars Björklund skriver om i sin bok ”Modet att ingenting göra: en bok om det svåra 
mötet” (2003). Björklund skriver bland annat så här; ”I det svåra mötet handlar det om att inte göra 
så mycket, inte vilja så mycket och inte ge så mycket. Det handlar först och främst om att ta emot 
berättelsen och att ta emot den andre i sin utsatthet.” Intervjupersonerna anser också detta vara oer-
hört viktigt att ha i åtanke i mötet med patienter och närstående. 
 
Flera av intervjupersonerna berättade att det vid de tillfällen när man sitter med en patient eller en 
närstående är viktigt att tänka på att ”ta in lagom”, alltså att man har en balans mellan att finnas till 
och stödja personen ifråga och samtidigt kunna distansera sig så att man håller det på en sådan nivå 
så att man klarar av det. Klarar av det på så sätt att ”Man tar in, man är med, men man går inte un-
der”, som diakonen sa i sin intervju. Hen jämför det också med ett träd, har man för tjock bark blir 
man lätt känslokall och kan inte vara sitt bästa jag i ett möte med en patient eller en närstående, men 
har man för tunn bark kan det leda till att man själv blir alldeles för påverkad av det man får höra 
och se. En av intervjupersonerna sa att hen hoppas att hen aldrig blir känslokall, likaså berättade en 
annan av intervjupersonerna att ”den gången jag blir blasé eller den gången jag tycker att, ah men 
vad är det här för nått, då ska jag sluta”. Newton och Waters (2001) menar också att kärleken till sitt 
arbete kan fungera som en stödjande funktion vilket i sin tur motiverar personalen att fortsätta er-
bjuda omsorg åt sina patienter. De intervjuade framhöll tydligt att det är mycket viktigt att hitta en 
balans i sin yrkesroll och att kunna vara personlig men inte privat. Att kunna lyssna och vara intres-
serad av de människor man möter, men att inte blanda in sig själv och sitt eget liv på ett sådant sätt 
att det tar över fokuset i samtalet.   
  
Förutom att hitta balans i hur mycket man tar in och ger ut är det även viktigt att hitta balans i sitt 
eget liv. En av intervjupersonerna sa att det är viktigt att ha ett stabilt privatliv för att kunna hänge 
sig åt jobbet, att man bör kunna sätta sig själv åt sidan när man hjälper andra. En annan intervjuper-
son påpekade också vikten av att reflektera över känslorna man får för att lära känna sig själv bättre. 
Gerow et al., (2010) påvisar i sin studie att sjukhuspersonalens livssituation och arbetslivserfarenhet 
påverkar dennes förmåga att distansera sig till sina känslor. Det visade sig också att det var vanligt 
att icke-bearbetade känslor ledde till bl.a. oro. Förutom att bearbeta sina känslor är det även viktig 
att vara säker på vem man är. Prästen i denna studie talade om att vara säker i sin roll. Man bör veta 
vem man är när man möter svåra situationer, och kanske speciellt när man möter någon man 
känner. Hen berättade att hen kommer inte som vän eller granne, utan hen kommer som sjukhus-
präst. Prästen påpekade också vikten av att vara ödmjuk och medveten om det överläge man kom-
mer i som frisk. 
 
En av de viktigaste sakerna som framkom i intervjuerna var att komma ihåg att det är viktigt att 
försöka lämna jobbet på jobbet. Att få vila ut och tänka på annat kan vara ett bra sätt att koppla bort 
från den psykiska påfrestning jobbet kan ge. Undersköterskan berättade att hen, efter en tung ar-
betsdag, gärna tittar på TV för att koppla av. Sjuksköterskan i PRT menar att det för hen blivit lite 
lättare med tiden och att det är viktigt för att man ska orka. Men även om det är viktigt att kunna 
lämna jobbet på jobbet kan det vara minst lika viktigt att få ta med det hem ibland. Stöd från familj, 
vänner och kollegor redovisas också som den huvudsakliga copingstrategin i McNeelys (1996) stu-
die om stress och coping. En annan av intervjupersonerna berättade att det är viktigt för hen att få 
prata med sin familj om hur hen mår, utan att nämna namn och sekretessbelagd information såklart. 
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Detta känns särskilt viktigt efter jobbiga situationer som hen känner påverkar hens humör. Intervju-
personens behov av stöd från nära och kära handlar om emotionellt stöd som presenterats i teorika-
pitlet under rubriken 3.1, det sociala stödet. Emotionellt stöd ges av familj och nära vänner och per-
sonens självkänsla stärks genom att familjen finns där och bekräftar hen (Orth-Gomér & Gustafson, 
2008).  
 
Två av intervjupersonerna i denna studie nämnde också att deras personliga tro på Gud och ett liv 
efter döden gör att arbetet blir lättare att hantera vilket även Yang och Mcilfatrick (2001) fann i sin 
undersökning. De beskrev att en personlig religiös tro gav många sjuksköterskor kraft att orka fort-
sätta göra sitt jobb. Även i studien av Peterson et al. (2010) använde sig deltagarna av sin religiösa 
tro som stöd för hantering av känslor i samband med patienters död. 
 
 
      4.3.2 Schemalagd enskild hantering 
 
Att ha egna tankesätt och individuella strategier för att hantera de psykiskt tunga tankar som arbetet 
för med sig är viktigt, men intervjupersonerna talade även om vikten av att få hjälp med sina tankar 
och funderingar. Enligt Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014 (Regionala cancercent-
rum i samverkan, 2012) bör all personal som arbetar med svårt sjuka människor erbjudas kontinuer-
lig handledning. Handledningen är i första hand ett emotionellt stöd för personal som hanterar 
många känslomässigt krävande situationer i sitt arbete. Handledning på schemat är dock inte något 
som alltid är så självklart. Kuratorn berättade till exempel att kuratorerna denna termin har handled-
ning med en psykolog en gång i månaden, men att de innan dess varit utan handledning i flera år. 
Hen sa dock att det inte varit någon katastrof att vara utan handledning, just för att det är så högt i 
tak i personalstyrkan och man kan ventilera så bra där. 
 
För de som arbetar i sjukhuskyrkan har det dock alltid varit självklart med handledning. De har 
både handledning enskilt och i grupp (läs mer om sjukhuskyrkans grupphandledningen under 4.3.4). 
I tystnadsplikt och sekretess i svenska kyrkans arbete (Biskopsmötet, 2004) kan man läsa om hur 
handledningen inom sjukhuskyrkan ska gå till. Bland annat står det så här; ”Att få handledning på 
sitt arbete är en värdefull metod för att fördjupa och förstärka sin yrkesskicklighet.” samt  
 

”Det finns tre viktiga skäl till att en själavårdare får handledning på sitt själavårdsarbete. 
Det första är att bättre kunna hjälpa de man möter. Det andra är att handledningen hjälper 
till att upprätthålla tystnadsplikten. Det tredje skälet för handledning är att förebygga ut-
brändhet hos själavårdaren.” 

 
Den enskilda handledningen är “Som ett ytterligare steg in i mig, mer privat”, som diakonen ut-
tryckte det. Den handlar om att sjukhuskyrkans personal ska få möjlighet att prata ut om sina egna 
tankar och funderingar. Detta är något som både prästen och diakonen anser vara jätteviktigt och de 
sa t.o.m. att de inte hade orkat med sitt arbete utan denna enskilda handledning. En av intervjuper-
sonerna sa att det är viktigt att jobba med sig själv för att kunna hjälpa andra, och att man bör ha 
handledning för att minimera risken för att stänga av helt när det blir jobbigt. Det påpekades också 
hur viktigt det är att våga vara i det som är svårt och tungt, och för att klara av detta bör man venti-
lera med någon utomstående emellanåt. ”Det handlar liksom inte om att vända ut och in på den jag 
har mött utan det handlar om att vända ut och in på mig” som en av intervjupersonerna sa. 
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      4.3.3 Spontan enskild hantering 
 
Det som framkommit väldigt tydligt från både intervjuer och enkäter är att handledningen inte be-
höver vara schemalagd för att den ska vara givande och viktig. På sjukhuset finns ett mycket gott 
samarbete bland personalen och många tankar och problem kan man dela med varandra. Underskö-
terskan berättade även att hen fick gott stöd och bra handledning av avdelningspersonalen när hen 
var ny på jobbet. En av intervjupersonerna berättade att hen tycker att kuratorerna gör ett fantastiskt 
jobb och kuratorn å andra sidan berättade att undersköterskor och sjuksköterskor ibland kommer till 
hen för att prata av sig och få stöd. Även om avdelningspersonalen har möjlighet att gå till både 
kurator, sjukhuskyrka och PRT för råd och stöd framgick det ändå av intervjuerna att det inte är 
särskilt vanligt. I intervjuerna framhölls dock sjukhuskyrkan som det främsta stödet för personalen 
när det kommer till enskild handledning och en del enkätsvar tyder på att vissa söker stöd hos alla 
tidigare nämnda, och också att det stödet uppskattas. 
 
 Även om intervjupersonerna från sjukhuskyrkan berättade att deras främsta uppgift är att finnas till 
för patienter och närstående, verkar de också enligt intervjuerna fungera som bra handledare till 
personalen på sjukhuset. Exempelvis så berättade kuratorn att hen vänder sig till sjukhuskyrkan för 
att ventilera ibland, och även sjuksköterska i PRT berömde sjukhuskyrkans förmåga att lyssna på 
personalen och finnas till för dem. Även sjuksköterskorna och undersköterskorna, både från intervju 
och enkäter, berättade hur bra de tycker att sjukhuskyrkan är på att lyssna och handleda. Det påpe-
kades också att även om man själv inte är religiös ger sjukhuskyrkan ett fantastiskt stöd. Prästen 
berättade att när personal kommer in och pratar med hen kan det vara arbets- eller familjerelaterat, 
funderingar kring livet eller handledning i hur man ska hantera exempelvis de existentiella frågor 
som dyker upp. Hen berättade även att det inte bara är de som “knackar på och vill prata” som blir 
till intressanta samtal utan att hen även får många spännande och djupa frågor vid kaffebordet.  
 
 
      4.3.4 Schemalagd hantering i grupp 
 
Att få gå igenom saker som hänt och reflektera i grupp kan vara minst lika givande som att själv gå 
och få handledning. Reflektion och samtal i grupp på sjukhuset där studien är gjord sker både spon-
tant, i till exempel fikarummet, och schemalagt. All personal som arbetar med palliativ vård träffas 
en gång i veckan för att prata om de patienter som just då ligger inne på avdelningen och gå igenom 
händelser och tankar. Under denna träff kan personalen ta upp jobbiga saker som de vill prata om 
tillsammans med alla andra. Under alla intervjuer när detta tillfälle togs upp var hyllningarna till 
kollegorna många! Det framkom att alla är otroligt nöjda och stolta över det samarbete som finns i 
personalgruppen och att samtalen de har tillsammans är väldigt givande. Sjuksköterskan i PRT me-
nar att reflektion är väldigt givande och något man måste göra, och att det är utvecklande att göra 
detta i grupp. Kuratorn tycker att det är lättare att gå vidare från ett ärende om man fått ventilera 
efteråt. Ottosson & Ottosson (2007) skriver att om man tagit sig igenom och bearbetat en svår hän-
delse är det enklare att hantera en liknande upplevelse i framtiden, vilket styrker vikten av att sam-
tala om svåra saker.  
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Förutom träffen som sker en gång i veckan planeras det in olika typer av samtal vid behov. Sjukhu-
skyrkan kan till exempel hålla särskilt insatta gruppsamtal och ha handledning med personal vid 
olika tillfällen, detta kan till exempel vara om det varit särskilt jobbigt med någon patient eller när-
stående eller vid slitningar i personalen. Sjuksköterskan i PRT tycker att det är mycket viktigt att 
prata ut om det varit någon typ av slitning i personalgruppen. Även PRT utbildar och stöttar perso-
nalen på olika sätt, bland annat genom att hålla reflektionsträffar vilka brukar vara uppskattade av 
avdelningspersonalen. Här kommer Orth-Gomér & Gustafsons (2008) andra dimension av socialt 
stöd in, nämligen informativt stöd. Stödet ska ge grund till en person att finna lösningar genom 
undervisning och råd, vilket PRT i det här fallet ger till personalen. Alla olika typer av samtalstill-
fällen som ges är uppskattade av personalen då många menar att det hjälper att få lasta av sig ge-
nom att prata med andra.  
 
Som tidigare nämnts har personalen inom sjukhuskyrkan enskild själavård, men de går även på re-
gelbunden handledning tillsammans under perioder. Alla de tre anställda i sjukhuskyrkan går då till 
en psykoterapeut en gång i månaden, just nu har de dock uppehåll med detta och har endast egen 
själavård/handledning. Att ha någon typ av handledning är ett krav för att jobba inom sjukhuskyr-
kan (Personlig kommunikation, 7 mars 2014).  I tystnadsplikt och sekretess i svenska kyrkans ar-
bete (Biskopsmötet, 2004) finner man en noggrann beskrivning av hur denna handledning ska gå till 
för att inte strida mot den absoluta tystnadsplikten och så att ingen blir identifierad under dessa 
handledningstillfällen.  
 
 
      4.3.5 Spontan hantering i grupp 
 
Den största kategorin i denna undersökning blev den som handlar om den spontana grupphantering-
en som sker på jobbet. I både intervjuer och enkäter framkom det att personalen pratar och reflekte-
rar mycket tillsammans och tycker dessutom att det är givande. Även om det finns relativt gott stöd 
till den enskilda individen och inplanerade gruppträffar på schemat framgick det att det stöd som 
framför allt finns och används, är det som sker spontant mellan avdelningspersonalen i till exempel 
fikarummet och korridorerna. Åtta av nio av de som svarade på enkäten skrev att samtal i personal-
gruppen är stöttande på fråga två (bilaga 3). Även undersköterskan som intervjuades berättade att 
undersköterskorna och sjuksköterskorna på avdelningen verkligen stöttar varandra på ett bra sätt. 
Hen tycker att det hade varit jobbigt om det inte varit på det sättet. Detta har även visat sig vara 
fallet i andra undersökningar. En undersökning gjord av Peterson et.al (2010) visade att stödet till 
sjuksköterskor som kom från andra sjuksköterskor var mest betydelsefullt eftersom de hade bättre 
förståelse än de som gav stöd utifrån. Detta kan styrkas genom de enkätsvar som kom in till denna 
studie där avdelningspersonalen som svarat på enkäterna berättade att det största stödet kommer 
genom att personalen pratar på raster, är vana att hjälpa varandra, arbetar nära varandra och reflek-
terar mycket tillsammans. Även intervjuerna visade på att personalen i det multiprofessionella tea-
met ser att det finns ett bra stöd inom personalen på avdelningen. Det reflekteras och diskuteras 
mycket på avdelningen, de pratar ihop och stöttar varandra och de gör det väldigt bra, tycker sjuk-
sköterskan i PRT.  
 
Lazarus och Folkman (1984) beskriver probleminriktad och emotionell coping. I probleminriktad 
coping gäller det att hitta orsaken bakom problemet för att kunna hantera det och i emotionellt in-
riktad coping riktas lösningen istället mot det egna sättet att se på problemet. Man kan säga att per-
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sonalen på avdelningen använder sig av och får hjälp att utveckla båda dessa copingstrategier till-
sammans när de pratar och reflekterar över problem och funderingar som uppstått på avdelningen. 
Copingmönstret som en person använder sig av kan antingen vara öppet eller dolt. Ett öppet co-
pingmönster är att föredra då ett stängt copingmönster kan innebära att man låter sig förödmjukas i 
många vardagssituationer. För att kunna/våga ha ett öppet copingmönster är stämningen på arbets-
platsen viktig (Theorell, 2012). Både i intervjuerna och enkäterna till denna studie beskrivs stäm-
ningen på arbetsplatsen som väldigt bra. Sjuksköterskan som intervjuats tycker att man får säga vad 
man vill utan att skämmas, även diakonen styrker detta när hen berättar att det är låga trösklar och 
att man vågar säga det man vill. Enkätsvaren visar också på att det är en öppen stämning i personal-
gruppen och att de är bra på att lyssna på varandra. På så sätt är det lättare att ha ett öppet coping-
mönster. När människor hjälps på traven i sitt sökande efter lösningar kan de utveckla mer öppna 
copingmönster och detta kommer att påverka sättet att reagera i påfrestande situationer (Theorell, 
2012). Att hjälpa varandra att utveckla handlingsstrategier genom att samtala med andra i grupp är 
alltså bra för personalen för framtida påfrestande situationer.  
 
Något som även framkom i intervjuerna var vikten av att ha roligt tillsammans. Några av intervju-
personerna pratade om att det skrattas mycket på avdelningen vilket de menar är viktigt för att även 
orka med allt jobbigt som de faktiskt går igenom tillsammans. Undersköterskan nämner även att 
avdelningspersonalen pratar om döden på ett väldigt vardagligt sätt, de skulle nog inte orka med 
annars tror hen.  
 
Den spontana grupphanteringen i undersökningen handlar mycket om avdelningspersonalen ef-
tersom både enkäter och intervjuer behandlat ämnet, men även personalen i det multiprofessionella 
teamet hanterar problem och funderingar mellan varandra på ett spontant sätt på arbetet. De två 
kuratorerna som finns på sjukhuset har ett väldigt nära samarbete och hjälper varandra på ett myck-
et bra sätt enligt kuratorn i intervjun. Även sjukhuskyrkans tre anställda löser svårigheter och etiska 
frågor tillsammans. Prästen berättar i intervjun att hen är otroligt stolt över det samarbete som finns, 
både inom sjukhuskyrkan och till all annan personal. Detta menar hen bygger på förtroende och 
ömsesidig respekt. Hen tycker även att den spontana handledningen och det faktum att det inte finns 
så mycket handledning utifrån är ett fungerande system då alla funktioner finns inom teamet, både 
fysiskt, psykiskt, socialt och andligt.  
 
 
4.4 Förbättringsmöjligheter angående den handledning som finns 
 
Enkäterna som besvarats till studien tyder på att det stöd som finns till personalen idag fungerar bra, 
vilket även undersköterskan från avdelningen bekräftar i intervjun när hen säger att hen är nöjd med 
det stöd som finns. Bristen på tid är dock något som genomgående, både i intervjuer och enkäter, 
tas upp. Sjuksköterskan i PRT menar att tidsbrist gör det svårt för personalen att hinna reflektera 
tillsammans. Tid för reflektion efter varje arbetspass skulle vara uppskattat enligt enkäterna, tre 
personer anser även att stöd utifrån vore bra då det skulle ge lite nytt perspektiv. Även sjuksköters-
kan i PRT menar att handledning utifrån vore bra att få i praktiska frågor, hen tycker dock att det 
psykiska stödet finns inom teamet. Orth-Gomér & Gustafson (2008) menar att den tredje dimens-
ionen av medmänskligt stöd är det praktiska stödet och det är alltså detta sjuksköterskan i PRT sak-
nar.  
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Personalen, både de som tar emot och de som ger handledning, är medvetna om att det finns förbät-
tringsmöjligheter kring det stöd som idag finns till personalen, men som så mycket annat i sam-
hället är det ekonomin som sätter stopp. Bristande ekonomi begränsar möjligheterna till utveckling 
av avdelningen, där handledningen är en av de delar som skulle kunna förbättras. Socialstyrelsen 
(2013) menar att de totala kostnaderna för handledning skulle uppgå till nästan en miljard kronor 
per år om ca 300 000 personer (vilket är socialstyrelsens bedömning av hur många det är som möter 
patienter i livets slutskede och därför är aktuella för handledning) skulle få en timmes handledning 
per månad. Handledning i palliativ vård kan därför inte erbjudas systematiskt i alla kommuner och 
landsting, om inte en stor omfördelning i ekonomin genomförs.  
 
Det finns alltid saker att förbättra, men en positiv ton och känsla har varit genomgående i alla inter-
vjuer för denna studie. Även om det finns förbättringsmöjligheter angående handledning har de som 
intervjuats varit positiva och relativt nöjda med den handledning som erbjuds idag. “Det finns ett 
väldigt bra samarbete och vi har ett stort förtroende som har byggts upp under lång tid”. 
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5. Diskussion 
 
Nedan kommer vi att diskutera de i detta arbete använda metoderna och resultatets trovärdighet, 
samt framföra våra tankar om hur vi som forskare kan ha påverkat studiens resultat. I en studie är 
det viktigt med trovärdighet. Enligt Hällgren Graneheim & Lundman (2012) används giltighet, till-
förlitlighet, överförbarhet och delaktighet som svar på hur trovärdigt resultatet i en studie är. Vi 
kommer att utgå från dessa fyra kriterier i diskussionen.  
 
För att en studie ska ha så hög giltighet som möjligt är det viktigt att lyfta fram det som är represen-
tativt för den grupp man avser att undersöka (Hällgren Graneheim & Lundman, 2012). Vi anser att 
undesökningspopulationen i denna studie till stor del kan representera målpopulationen.   Spridning 
mellan kön och i ålder leder till hög giltighet då undersökningsområdet på det sättet blir belyst uti-
från olika erfarenheter (Hällgren Graneheim & Lundman, 2012). Vi har intervjuat både män och 
kvinnor och åldersspannet på intervjupersonerna och de som svarat på enkäterna varierar mellan 19 
och 57 år vilket ger en bra bredd. Ett sätt att ge läsaren möjlighet att bedöma studiens giltighet är att 
kontinuerligt presentera citat från undersökningspersonerna i resultatdelen (Hällgren Graneheim & 
Lundman, 2012), vilket vi tycker att vi gjort.  
 
20 enkäter delades ut på avdelningen där all avdelningspersonal hade möjlighet att besvara den, nio 
enkäter besvarades vilket gav en svarsfrekvens på endast 45%. Detta kan ses som lågt, men ef-
tersom det främsta målet med enkäterna var att de skulle komplettera och ge en bredd till intervju-
erna anser vi ändå att enkäterna fyllde sitt syfte på ett bra sätt.  De enkäter som kom in hade dessu-
tom många liknande svar och vi anser att en teoretisk mättnad uppfylldes, vilket innebär att in-
samlingen av data inte lägre tillför någon ny information (Bryman, 2011). Vi tänker oss att den låga 
svarsfrekvensen kan bero på den tidspress som avdelningspersonalen berättar om, både i enkäter 
och intervjuer.   
 
God tillförlitlighet uppnås genom en noggrann beskrivning av analysarbetet (Hällgren Graneheim & 
Lundman, 2012). I metoddelen tycker vi att vi uppfyller detta krav genom bland annat en övergri-
pande kodningsmall, vi har även beskrivit hela arbetsprocessen ingående. Hällgren Graneheim & 
Lundman (2012) skriver att tillförlitligheten kan försämras om undersökningen genomförs av flera 
forskare. De menar då att om olika personer gjort olika intervjuer kan följdfrågorna och tolkningar-
na bli olika. Vi har genomfört både intervjuer och analysarbete tillsammans genom hela undersök-
ningen och tänker därför att det faktum att vi är två som gjort detta arbete endast är positivt. Vi har 
diskuterat mycket mellan varandra vilket har varit till stor hjälp både inför intervjuerna och under 
analysarbetet.  
 
Som analysmetod valde vi att använda kvalitativ innehållsanalys. En av anledningarna till att det 
kändes som ett bra alternativ var att Hällgren Graneheim & Lundman (2012) skriver att denna me-
tod kan anpassas till forskarnas erfarenheter och kunskap, vilket är bra eftersom ingen av oss hade 
tidigare erfarenhet av någon typ av forskning. Vi har även lärt oss under utbildningen att innehålls-
analys är en bra metod att använda när människors upplevelser av olika saker ska undersökas. Vi 
tänkte även att användningen av kodning och kategorisering skulle ge en bra övergripande bild av 
det empiriska materialet som samlats in. Hällgren Graneheim & Lundman (2012) menar dock att 
det kan medföra en risk för att helheten går förlorad om man arbetar för textnära under analyspro-
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cessen. Vi tycker ändå, även om vi arbetat textnära, att vi fått en bra helhet och det känns inte som 
att vi plockat sönder texten så mycket att saker kommit ut sitt sammanhang. Vi gick dessutom ofta 
tillbaka till transkriberingen av intervjuerna för att kontrollera att inga misstolkningar skulle ske.  
 
Det finns enligt Hällgren Graneheim & Lundman (2012) en risk att överblivet material pressas in i 
redan befintliga kategorier om man tolkar för mycket. Vår så kallade slaskhög (de koder vi inte 
tyckte besvarade syftet) tyder dock på att vi varit duktiga på att ta bort sådant som inte hör hemma i 
någon kategori. Orsaken till att vi fick slaska så många koder var att vi upptäckte, när vi tog ut me-
ningsbärande enheter, att det fanns så mycket intressant som vi egentligen ville ha med i resultatet. 
Vi insåg dock, eftersom de inte besvarade någon av våra frågeställningar, att de inte skulle fylla 
någon funktion i just denna undersökning.  
 
Det tredje kriteriet för hög trovärdighet är överförbarhet. Graden av överförbarhet bedöms utifrån i 
vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper och situationer (Polit och Beck 2006).  
Bryman (2011) menar att en nackdel med kvalitativ forskning är att den inte kan generaliseras till 
samma grad som kvantitativ forskning. Överförbarheten hade alltså förmodligen varit högre i en 
kvantitativ studie, men denna undersökning hade inte varit möjlig att genomföra på något annat sätt 
än just kvalitativt. Studiens främsta syfte var dock att undersöka hur hanteringen av den psykiska 
påfrestningen ser ut inom just den palliativa vården i Sverige, så vi ser inte överförbarheten till 
andra grupper som låg.  
 
Forskarnas delaktighet ska påverka resultatet så lite som möjligt för att trovärdigheten i undersök-
ningen ska hållas hög (Hällgren Graneheim & Lundman, 2012). Dock är vi som forskare alltid 
medskapare av texten eftersom vi styr intervjuerna. Vi har verkligen försökt vara neutrala, men det 
är klart att personliga känslor och reaktioner ibland kom upp och påverkade intervjuerna. Vi utgick 
till exempel från att det var jobbigt att arbeta med palliativ vård och tänkte även att det skulle finnas 
mycket att förbättra vad gäller handledning och var alltså inte helt neutrala inför intervjuerna. Vi 
gjorde dock vårt bästa för att vara öppna för det våra intervjupersoner berättade och hoppas att vi 
påverkat resultatet så lite som möjligt.  
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6. Slutsatser 
 
Studiens resultat visar att de som arbetar med lidande och död påverkas både positivt och negativt 
av detta. Den mest givande hanteringsstrategin enligt undersökningsgruppen visade sig vara spon-
tana samtal med kollegorna. Vi anser att syftet, som var att undersöka hur personer som arbetar med 
palliativ vård påverkas psykiskt av sitt arbete samt hur de hanterar detta, besvaras i studien. 
 
Tidigare forskning gjord inom samma område visar till allra största del samma saker som även vår 
studie visar. Vi har ibland haft känslan av att vi uppfunnit hjulet igen, men vi känner ändå att även 
studier som styrker tidigare forskning bör ses som bra forskning, även om man inte kommer fram 
till så mycket nytt. Det vi så här i efterhand tycker var mest intressant, men som tyvärr inte fick 
plats i denna studie, är hur sjukhuskyrkan jobbar. Vad de har för arbetsuppgifter, vad annan perso-
nal tycker om dem, vad andra ute i samhället tycker om det arbete de gör o.s.v. Då vi inte hittat ti-
digare forskning på detta tycker vi att det skulle vara spännande att undersöka närmare i framtiden. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev till intervjupersoner  
 

Hej NN! 
 
Än en gång ett stort tack för att du ställer upp på en intervju till vår kandidatuppsats. Intervjun 
kommer som överenskommet hållas Xdag den X/X klXX.XX och kommer att ta ca en timme. 
 
Syftet med vår studie är att ta reda på hur personer som i sitt arbete dagligen kommer i kontakt med 
döden får hjälp att hantera den psykiska påfrestning som detta medför och mycket fokus kommer att 
ligga på det palliativa rådgivningsteam som du ingår i.  
 
Intervjun sker i samtycke med dig och du kan därför välja vilka frågor du vill svara på och om nå-
got känns fel kan du avbryta intervjun. Intervjun kommer, med ditt godkännande, att spelas in (end-
ast ljud). Ljudfilen kommer sedan att transkriberas och redan här kodas ditt namn för att hålla dig så 
anonym som möjligt. Eftersom det i uppsatsen kommer framgå att vi intervjuat personer från det 
palliativa rådgivningsteamet i X kan vi dock inte lova att alla läsare kommer vara fullt omedvetna 
om vem du är, men vi kommer göra vårt bästa för att anonymisera så mycket som möjligt. Om du 
inte vill att vi spelar in intervjun löser vi det på annat sätt.  
 
På begäran kommer här en liten kort information om vad som kommer att tas upp i intervjun. Du 
kommer att få beskriva ditt arbete, främst vad du gör i rådgivningsteamet. Vi kommer fråga hur 
teamet fungerar, vad det tillför, vilka målsättningar som finns och dina känslor kring ditt arbete. Då 
vi använder oss av en semistrukturerad intervju kan vi inte ge mer information än denna innan in-
tervjun. 
 
Vid frågor kan du ringa någon av oss! 
Hanna Långström, 073 816 40 46 
Matilda Stenbäck, 070 357 53 16 
 
Kandidatuppsatsen handleds av Kenneth Ögren, FD i medicinsk vetenskap, lektor i socialt arbete, 
090-786 60 62. 
 
  



 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
INTERVJUGUIDE - SJUKHUSKYRKA, KURATOR, SJUKSKÖTERSKAN I PRT.  
 
Visa pilkartan “Såhär tror vi att det ser ut, hur ser det egentligen ut!?” 
 
Personligt 
Beskriv ditt jobb - i teamet 
Skiljer ni på Teamjobb och jobb utanför teamet? Vissa dagar det och det… Vad är vad?  
Blivit lättare/svårare?  
Stänger man av på nåt sätt? 
(Fördom- väldigt tufft arbete.) 
Kan du lämna jobbet på jobbet?  
Förändrats som person?  
Hur länge har du varit med i teamet?  
 
Bakgrund och fakta om teamet 
Team: började när? Varför?  
Lag på att team ska finnas? Vi har inte hittat nåt sånt. 
Speciell utbildning för att vara med i team? Din utbildning?  
Tidigare erfarenheter innan teamet? Tidigare jobb? 
Teamets utveckling? Då till nu. 
“Därutöver finns sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, kurator och representant från sjukhuskyrkan 
knutna till verksamheten.” - vad betyder det? Med i teamet? Finns tillhanda för de andra i teamet? 
Jobbar med teamet hur mycket?  
Vad gör sjuksköterskorna som de andra inte gör? Olika roller i teamet? 
Teamet hjälper bara ssk eller pratar de även med patienter? 
Teamets funktion?   
 
Organisation 
Vet alla att ni finns? Hur marknadsför ni er? 
Personalmöten, avstämningar? S skrev om möte.  
Teamet, målsättningar och framtidsvisioner? 
UTVÄRDERING från ssk3a!? (Så ni vet om ni är bra?!:)) 
Vad ser DU för förbättringsmöjligheter? 
 
Kontakt med avdelningspersonalen 
Funktion av team? - Lärare eller stöd?Lärare: ”Hur ger man besked osv” eller stöd “nu har jag gett 
ett besked och tycker det känns lite jobbigt….”  
Hur ser kontakten ut? - Gruppträffar? Personliga samtal? Regelbundna/boka tid?  
Vilka frågor är vanliga? Vilka problem verkar störst?  
 
Hjälp till teamet 
Vilken hjälp får teamet???????  
Vill ni ha hjälp? Vilken hjälp!?  
 
Nåt mer du vill tillägga? 
 
  



 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
INTERVJUGUIDE - UNDERSKÖTERSKA  
 
Visa pilkartan “Såhär tror vi att det ser ut, hur ser det egentligen ut!?” 
 
Berätta om avdelning 3a! “Avd 3A har totalt 19 vårdplatser, 8 av dessa är trygghetsplatser för pati-
enter som är inskrivna i den palliativa verksamheten. På de övriga 11 platserna vårdas internmedi-
cinska patienter.” 
 
Personligt 
Beskriv ditt jobb på palliativ avd.  
Hur länge har du jobbat på avd? 
Erfarenheter innan jobba där?  
Hur var det första gången att ge besked? Dödsbesked till anhöriga. Andra jobbiga besked (vilka)? 
Blivit lättare/svårare?  
Blivit rutin nu? Stänger man av på nåt sätt? 
(Fördom- väldigt tufft arbete. Hur är det egentligen?)  
Kan du lämna jobbet på jobbet?  
Förändrats som person? 
 
Råd och Stöd 
Vad vet du om det palliativa rådgivningsteamet som finns? 
Hur har du fått/får info om det?  
Hur var det när du började på pall. avd.? Fick info direkt?  
Finns det annat stöd än just teamet? Hur ser det ut? 
Hur ser kontakten med teamet ut? - Gruppträffar? Personliga samtal? Regelbundna/boka tid?  
Funktion av team? - Lärare eller stöd?Lärare: ”Hur ger man besked osv” eller stöd “nu har jag gett 
ett besked och tycker det känns lite jobbigt….”  
Vad tycker du om det stöd som finns nu? - Teamet - Annat stöd 
Hur skulle du vilja att det såg ut? 
UTVÄRDERING Får ni utvärdera stödet ni får? Så ansvariga vet om det är bra?! 
 
Nåt mer du vill tillägga? 
  



 

 

Bilaga 3 - Enkät 
 
Hej! 
 
Vi är två socionomstudenter från Umeå Universitet som just nu skriver vår kandidatuppsats. Vi gör 
denna uppsats för att ta reda på hur personer som arbetar med palliativ vård hanterar den psykiska 
påfrestningen som detta kan ge, vilken hjälp det finns att få för personalen och hur denna hjälp fun-
gerar. 
 
Utöver dessa enkäter kommer vi att genomföra kvalitativa intervjuer med personal från det pallia-
tiva rådgivningsteamet som finns på ert sjukhus. Vi vill även intervjua personer som arbetar på den 
palliativa avdelningen till vår uppsats, så om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju får du 
gärna fylla i den medföljande blanketten och lämna in den i angivet kuvert. Frågorna under inter-
vjun kommer att vara liknande de som finns i enkäten. Tyvärr har vi inte så mycket tid så vi måste 
genomföra intervjuerna redan onsdag, torsdag eller fredag v. 10. Bland de som kan tänka sig att 
delta i intervjun kommer vi lotta fram två stycken som vi kontaktar och bokar in en intervju med. 
 
Enkäterna kommer enbart hanteras av oss och era svar är självklart anonyma. Ni får svara så myck-
et eller så lite ni vill, alla era åsikter och tankar är viktiga för oss!  
 
Deltagandet är frivilligt men vi skulle verkligen uppskatta om ni ville hjälpa oss! 
 
Ta gärna kontakt med oss ifall ni funderar över något. 
Med vänlig hälsning, 
Hanna Långström och Matilda Stenbäck 
HannaL91@hotmail.com 
matildastenback@hotmail.com 
 
 
Uppsatsen kommer att vara klar v. 19 och läggs då ut på www.umu.diva-portal.org  
Om ni vill ha den färdiga uppsatsen mailad till er kan ni fylla i er mailadress på angivet papper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Bilaga 3 - Enkät 
 
Jag kan tänka mig att ställa upp på en intervju till undersökningen! (Intervjuerna kommer att ta ca. 1 
timma) 
 
Namn:________________________________________________________________ 
 
Jag vill helst bli kontaktad via telefon på telefonnummer:________________________ 
 
Jag vill helst bli kontaktad via mail på mailadress:_____________________________ 
 
Önskemål om tid:_______________________________________________________ 
 
Lägg detta papper i kuvertet märkt “Intervjupersoner” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Bilaga 3 - Enkät 
 
ENKÄT 
 
 
Kön (ringa in):  Kvinna  Man 
 
Ålder:______________________ 
 
Yrkestitel:___________________ 
 
På vilket sätt påverkas du psykiskt av att arbeta med människor i livets slutskede? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad finns det för psykiskt stöd att få för er som arbetar med palliativ vård?  
Hur tycker du att det fungerar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om du fick drömma, hurdant stöd önskar du att du hade fått? Från vem? 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Bilaga 4 - Kategorisering 
 
Kategori: Psykisk påverkan av att arbeta med lidande och död 
 
Subkategori: Positiv påverkan 
Tacksam över eget välmående 
Väcker existentiella frågor hos en själv 
Blivit mer trygg i sin roll allt efter som 
P är inte rädd för att möta varken vrede eller svåra frågor 
Vuxit som person i och med jobbet 
Uppskattar livet på ett annat sätt nu 
Har mer respekt för livet 
Tar livet mer på allvar 
Blivit mognare 
Tacksam för det hen har 
Varje ärende speciellt, men vissa berör mer än andra 
Bättre på att bemöta människor 
Erfarenhet har gjort jobbet lättare med åren 
Utvecklande och givande jobb 
Oförglömliga möten 
Fantastiskt att få vara med och göra det så bra som möjligt den sista tiden 
Kommer till en gräns när det inte finns mer att göra, skönt att se det “rinna ut”, kan t.o.m. vara fint 
 
Subkategori: Negativ påverkan 
Möter svåra saker i arbetet 
Jobbigast när barn är inblandade 
Jobbigare när yngre personer dör 
Jobbigt vid identifikation  
Psykiskt påfrestande arbete 
Värst när någon förlorar ett barn 
Det gör ont när folk ska dö 
Värst när döden kommer plötsligt och när någon har ont 
Vissa får dö ensamma trots att de har anhöriga, “Jamen ring när hon har dött”. Tack och lov inte 
ofta det händer 
Kan inte alltid lämna jobbet på jobbet 
Känner ibland sorg 
Det är dystert 
Kan vara slitsamt 
Man tycker synd om människor 
Svårt att bemöta existentiella frågor 
Ledsen att många sätter en press på sin tro, att de inte tror att den räcker till 
“Tar med jobbet hem” när det är jobbigt 
  
 
Kategori: Hantering av psykisk påverkan 
 
Subkategori: Personlig hantering genom tankar och inställning 
Ta in lagom 
  



 

 

Bilaga 4 - Kategorisering 
 
”Man tar in, man är med men man går inte under.”  
Hoppas och ber att hen aldrig kommer bli känslokall 
P: jobbet inte lättre med åren, när hen blir blasé är det dags att sluta 
Jobbet är inte bara död och sorg, finns något fint och mycket glädje i det också 
Us tro på Gud och en himmel gör jobbet lättare 
Kan vara tron som bär D i slutändan, reflekterar mer över den nu 
Var personlig men inte privat 
Viktigt med reflektion 
Svårt att veta vad man ska säga i tuffa situationer - ok att bara sitta med och vara tyst 
”Kroppen gör jobbet” 
Viktigt att sätta sig själv åt sidan 
Viktigt att vara ödmjuk och medveten om det överläge man som frisk har 
Viktigt att ha sin roll klart för sig, kommer som sjukhuspräst, inte vän eller granne 
Viktigt för U att få prata av sig med familj efter jobbiga situationer (Utan att nämna detaljer om 
patient osv) 
Viktigt att lämna jobbet på jobbet för att orka med 
Försöker släppa det jobbiga genom att göra annat, t.ex. se på TV 
Viktigt att reflektera över känslorna man får för att lära känna sig själv  
 
Subkategori: Schemalagd enskild hantering 
P har egen handledning hos själavårdare där hen får prata om sina egna funderingar 
K: Inte varit katastrof att inte ha handledning tidigare 
Lärt sig att det är okej att vara sig själv 
Handledning utvecklande 
”Det handlar liksom inte om att vända ut och in på den jag har mött utan det handlar om att vända ut 
och in på mig” 
P anser handledningen vara jätte viktig 
Hade inte orkat med arbetet utan handledning 
Handledning/själavård viktig för att man inte ska stänga av 
Viktigt att våga vara i det svåra 
Viktigt att jobba med sig själv för att kunna hjälpa andra 
Viktigt att bearbeta jobbiga saker 
Enskild handledning ytterligare ett steg in i mig 
 
Subkategori: Spontan enskild hantering 
Personalen knackar på hos multiprofessionellt team för att få stöd 
Lättare att lämna ärende om man fått ventilera efteråt 
P får spännande och djupa frågor vid kaffebordet, blir fina samtal 
Personalen tycket att sjukhuskyrkan är viktig, även de som inte är religiösa 
U fick bra bemötande och handledning av avdelningspersonal när hen var ny på jobbet 
 
Subkategori: Schemalagd hantering i grupp 
Sjukhuskyrkan håller samtal, gruppsamtal och handledning med personal, särskilt vid svåra händel-
ser, slitningar i personal, jobbigt med patient/anhörig 
 
 
  



 

 

Bilaga 4 - Kategorisering 
 
PRT utbildar och stöttar avdelningspersonalen, bl.a. genom reflektionsträffar 
Uppskattat med reflektionsträffar 
Personalen träffas en gång i veckan och pratar ut 
Givande med reflektion i grupp  
Viktigt att prata ut vid slitningar bland personalen 
Det hjälper att lasta av sig 
Krav på regelbunden handledning inom sjukhuskyrkan 
Sjukhuskyrkan träffar psykoterapeut tillsammans en gång i månaden 
 
Subkategori: Spontan hantering i grupp 
Man får säga vad man känner utan att skämmas 
Viktigt att kunna skatta 
Låga trösklar, vågar säga sina åsikter 
Jobbigt om samarbetet inte varit så bra 
Personalen pratar om döden på ett vardagligt sätt, skulle nog inte orka med annars 
Bra samarbete och öppen stämning bland personalen 
Personalen pratar på raster och liknande 
Avdelningspersonalen duktig på att hjälpa och stötta varandra 
De två kuratorerna arbetar nära varandra 
Det reflekteras och diskuteras mycket i personalgruppen 
Personalen på sjukhuset pratar ihop sig och stöttar varandra 
De tre som arbetar inom sjukhuskyrkan löser svårigheter tillsammans 
Stolt över samarbetet i personalen, bygger på förtroende och ömsesidig respekt 
Svårigheter, t.ex. etik, löses inom personalgruppen 
Inget stöd utöver teamet, men nöjd med det stöd som finns 
Alla funktioner finns inom teamet, både fysiskt, psykiskt, socialt och andligt  
 
 
Kategori: Utvärdering av handledning och hanteringsstrategier 
 
Ekonomin begränsar möjligheterna 
Oklart om K kommer fortsätta få handledning p.g.a. ekonomi 
Tidsbrist gör det svårt att hinna reflektera 
Sjukhuskyrkan har ingen utifrån att vända sig till i vårdfrågor 
Inte så bra handledning inom vården 
S önskar enskild praktisk handledning 
 
  



 

 

Bilaga 5 - Sammanställning av enkäter 
 
Sammanställning av enkäter 
9 stycken svar av 20 möjliga = 45%.  
Ålder: 57, 41, 41, 36, 29, 27, 27, 26, 22, medelålder = 34 år.  
Yrkeskategorier: 8/9 ssk = 89%, 1/9 = 11% usk.  
9/9 är kvinnor.  
 
På vilket sätt påverkas du psykiskt av att arbeta med människor i livets slutskede? (9/9) 
 
Positivt:  
Tacksam för det man har (2) 
Tar vara på sina friska dagar (3) 
Givande att få stötta och hjälpa (1) 
Känner att hen gör nytta (1) 
Får mycket uppskattning (1) 
 
Negativt: 
Känsla av otillräcklighet när man inte kan hjälpa patienten med allt (2) 
Energikrävande (2) 
Ofta trött efter arbetsdagen (1) 
Stressigt med tidsbrist (2) 
Jobbigt med missnöjda anhöriga (1) 
Svårt att lämna jobbet på jobbet (2) 
Grubblar mycket över egen och egna närståendes mående (2) 
Grubblar mycket över patienters och närståendes mående och omvårdnad (2) 
 
Vad finns det för psykiskt stöd att få för er som arbetar med palliativ vård? (9/9) 
 
Reflektion och samtal i personalgruppen (8) 
Reflektionsgrupp 1 gång/månad, frivilligt (4) 
PRT (1) 
Moln-teamet med bl.a. sjukhuskyrka och kurator (3) 
 
Hur tycker du att det fungerar? 
 
Bra (6) 
Tidsbrist (2) 
Ostrukturerat (1) 
 
Om du fick drömma, hurudant stöd önskar du att du hade fått? Från vem? (8/9) 
 
Fungerar bra (3) 
Stöd i form av tid (3) 
Reflektion efter varje arbetspass (2) 
Stöd utifrån som kan ge nytt perspektiv och stötta (3) 
 
 
  



 

 

Bilaga 6 - Utgångspunkt för intervjuer 
 


