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Abstrakt 

Bakgrund: I Sverige uppskattas cirka 100 000 avlida varje år många av dessa 

behöver palliativ vård. Inom palliativ vård är det viktigt med en helhetssyn där inte 

bara fysiska behov synliggörs utan även existentiella. Att utföra palliativ vård innebär 

många olika dilemman som ska tas hänsyn till samt behov som ska tillfredsställas. 

Omvårdnadspersonalen ansåg att i begreppet en värdig död ingick symtomlindring, 

närhet till anhöriga få möjligheter att lösa eventuella konflikter. Att befinna sig i 

harmoni med sig själv, livet och Gud var betydelsefullt. 

Syfte: Belysa omvårdnadspersonalens upplevelse av att vårda personer i livets 

slut. 

Metod: Studien har utförts genom semistrukturerade intervjuer. Antal deltagare 

var 10 personer. Informanterna var verksamma på ett äldreboende i en 

glesbygdskommun. Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes vid 

analysen. 

Resultat: Analysen utföll i följande kategorier: Vårdtagaren i fokus, Brister i 

vårdmiljön, Samarbete är viktigt samt Omsorg om anhöriga.  

Diskussion: När omvårdnadspersonalen ska vårda personer i livets slut innebär 

detta ett teamsamarbete med arbetskollegor, sjuksköterska och anhöriga. 

Vårdtagaren är alltid i fokus och omvårdnadspersonalen eftersträvade en lika god 

vård för alla. Då det inte alltid fanns nog med resurser medförde det en stressig 

arbetssituation där omvårdnadspersonalen kände sig otillräckliga. 

Omvårdnadspersonalen är de som utför omvårdnaden i livets slut och delar med sig 

till nya medarbetare av sin kunskap men får inte fortbildning enligt senaste evidens. 

Slutsats: Den slutledning som kan dras av denna studie är att 

omvårdnadspersonalen behöver mer resurser, stöd och kunskap i vården av personer 

i livets slut. Omvårdnadspersonalen har en betydelsefull roll att påverka 

utformningen av omvårdnaden i livets slut. 

Nyckelord: Omvårdnadspersonal, upplevelser, palliativ vård, anhöriga, 

sjuksköterska, samarbete  



 

 

Abstract 

Background: In Sweden it is estimated approximately 100,000 die every year, 

many of those requiring palliative care. In palliative care, it is important to have a 

holistic approach, not only the physical needs of visibility but also existential. To 

perform palliative care involves many different dilemmas that must be taken into 

account and needs to be satisfied. Nursing staff felt that the concept of a worthy death 

was included symptom relief, proximity to relatives get opportunity to resolve any 

conflicts. To be in harmony with yourself, life, and God was important. 

Aims: Illuminate nursing staff's experience of caring for people in the end of life. 

Methods: The study was conducted through semi-structured interviews. 

Participants were 10 people. The informants were engaged in a nursing home in a 

rural municipality. Qualitative content analysis with an inductive approach was used 

in the analysis. 

Results: The analysis precipitated in the following categories: Resident in focus, 

Deficiencies in the care environment, Collaboration is important and Care for 

dependents. 

Discussion: When the nursing staff to care for people in the end of life, this 

means a team work with colleagues, nurses and relatives. The resident is always in 

focus and nursing staff sought an equally good health care for all. As there was not 

always enough resources meant that a stressful work situation where nursing staff felt 

inadequate. Nursing staff are those who perform nursing care, end of life and shares 

to new employees of their knowledge but may not be training according to recent 

evidence. 

Conclusion: The inference to be drawn from this study is that nursing staff need 

more resources, support and knowledge in the care of people in the end of life. 

Nursing staff have an important role to influence the design of the nursing care in the 

end of life. 

Keywords: Nursing Staff, experiences, palliative care, relatives, nurses, 

cooperation 
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Inledning:  

Varje år avlider cirka 100 000 personer i Sverige av dessa uppskattas att cirka 80 % 

behöver palliativ vård. Sedan ädelreformen 1992 vårdas allt fler äldre på boenden 

särskilda/äldreboenden, den sista tiden i livet utan att behöva sjukhusvård. 

(Socialstyrelsen, 2013). Därför är det viktigt att omvårdnadspersonal som möter 

personer som befinner sig i livets slut arbetar för att ge en god omvårdnad och bidra 

till en värdig död. Detta innebär bland annat att ha en helhetssyn på individen där 

resurser tillvaratas och god symtomlindring för ökat välbefinnande. Det måste också 

ges förutsättningar till att skapa en harmonisk miljö där social samvaro med anhöriga 

möjliggörs (Socialstyrelsen, 2013).  Vanligtvis är det undersköterskor och 

vårdbiträden som ger den basala omvårdnaden och för dialogen med sjuksköterska 

om hur personen mår som befinner sig i livets slut. Vi tror att samarbetet mellan 

omvårdnadspersonal och sjuksköterskor kan förbättras genom bättre 

kommunikation och mer delaktighet i omvårdnadsarbetet.  Vår erfarenhet som 

sjuksköterskor är att varje ”slut” ser olika ut och det krävs god kunskap om palliativ 

vård för att utföra omvårdnaden tryggt och värdigt.  

Bakgrund:  

Begreppet palliativ vård kan ha olika definition men enligt WHO (2002) som vård 

som bygger på ett förhållningssätt ”som syftar till att förbättra livskvalitén för 

patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande 

sjukdom. Detta genom att tidigt upptäcka, förebygga och lindra lidande som 

smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem”. Därför är det 

viktigt med en gemensam utgångspunkt i arbetet med palliativ vård och konsekvent 

samt systematiskt använder begreppet lika. Palliativ vård har integreras i vården av 

äldre med kroniska sjukdomar för att kunna möta deras behov, tidigare utgick 

begreppet ifrån vård till cancer sjuka (Socialstyrelsen, 2013).    

Inom god palliativ vård talas om fyra hörnstenar: symtomlindring, 

multiprofessionellt samarbete, kommunikation, relation samt stöd till anhöriga. 

Palliativ vård bygger på ett palliativt förhållningssätt som innebär en helhetssyn på 

människan och ger stöd att leva med värdighet och uppleva välbefinnande 

(Wallerstedt & Andershed, 2007;Whittaker, Kernohan, Hasson, Howard & 

McLaughlin, 2006; Dobrina, Tenze & Palese, 2014). 
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Palliativ värdegrund är ett utryck för att hjälpa individen att uppnå största möjliga 

livskvalité, ge existentiellt stöd och bygger på en närhet till patienten där man tar in 

alla önskemål och finns till hands för personen i fråga. Att vara närvarande innebär 

trygghet, bara vetskapen om att någon finns där för en, kan vara tillräckligt med stöd 

i en svår situation(Waldrop & Kirkendall, 2009; Sand & Strang, 2013). Palliativ vård 

kännetecknas av en helhetssyn där både kroppsligt och själsligt välbefinnande hör i 

hop. Minskade funktioner och ökad sårbarhet hos individen kräver omvårdnad som 

bygger på respekt och värdighet samt ger möjlighet till delaktighet. För att bäst kunna 

respektera varje persons autonomi krävs att man känner personen och dess 

förväntningar och förhoppningar (Pleschberger, 2007).  

Den palliativa vården bör ha som mål att sätta personen i fokus och vara individuellt 

anpassad. Utformningen av vården i livets slut bör göras tillsammans med den 

person som ska ta emot vården där livshistoria och anhörigas erfarenheter tas med. 

Begreppet personcentrerad vård definieras i en studie av Olsson, Jakobsson Ung, 

Swedberg och Ekman (2012)  som ett sätt att aktivt involvera vårdtagaren som en 

partner i sin egen vård. Kvåle och Bondevik (2008) menar att personcentrerad 

omvårdnad inom palliativ vård innebär att personen som är i livets slut ska ses som 

en del i ett sammanhang och inte bara som en döende människa. Personcentrerad 

omvårdnad bidrar till att låta personen förbli den person och personlighet som den är 

och vill vara intill livets slut. Genom att synliggöra hela personen och försöka 

tillgodose andliga, existentiella, sociala, psykiska, fysiska behov och ge personen goda 

förutsättningar för egna val och sedan respektera dessa. I en studie av Kvåle och 

Bondevik (2008) beskrivs hur personcentrad vård genom partnerskap och samarbete 

gör huvudpersonen mer delaktig i besluten. Detta påverkar dennes dagliga liv och 

stärker personens känsla av att ha kontroll och makt, även kallad enpowerment. 

Palliativ vård är komplex och mångskiftande med många olika problem som ska lösas 

och samt behov som ska tillfredsställas. En modell passar inte alla därför är det 

viktigt att anpassa den palliativa vården utifrån enskilda behov och förutsättningar 

(MacDonald & McCallin, 2010).  

Ett centralt begrepp inom palliativ vård är brytpunktsamtalet, en övergångsfas där 

vården ändrar riktning och från att inte längre kunna bota till att ge god symtom 

lindring. Det är läkares uppgift att leda varje brytpunktssamtal med patienten och 

dess anhöriga. I en studie av Romotzky, Galushko, Dusterdiek, Obliers, Albus, 
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Ostgathe och Voltz, (2014) belystes att medicin studerande upplevde svårigheter med 

dessa samtal, önskade mer träning och praktisk erfarenhet för att känna sig bekväm i 

situationen. En studie av Ågren- Bolmsjö, Nilstun och Löfmark, (2007) visade att 

nästan en femtedel av alla sjuksköterskor tyckte att tidpunkten för brytpunkten från 

kurativ vård till palliativ vård togs för sent, men när beslutet var tagit kändes det bra. 

Jeong, Higgings och Macmillian, (2009) visar i sin studie på att familjemedlemmar 

upplevde det jobbigt att delta i planering runt vård i livets slut då det ansågs innebära 

att släppa taget om sin anhörige. Studien visade också att vårdtagare och anhöriga 

insåg värdet med att delta vid planeringen av vård i livets slut detta för att stärka och 

synliggöra vem personen var.   

Genom att skapa mening och göra situationen mer hanterbar för den sjuke kan den 

sista tiden i livet bli en värdefull och fin tid tillsammans med anhöriga. Att ha god 

framförhållning optimerar förutsättningarna för god vård i livets slut när döden är 

oundviklig inom en snar framtid (Macaden, Salins, Muckaden, Kulkarni, Joad, 

Nirabhawane & Simha, 2014; Stone, Kinley & Hockley 2013; Öhlén, Andershed, Berg, 

Frid, Palm, Ternestedt & Segersten, 2005). Faktorer som påverkar anhörigas tillit till 

personalen kan vara osäkerhet inför deras kompetens och kunskap (Cartwright & 

Kayser-Jones, 2003) eller hög arbetsbelastning och avsaknad av empati hos 

omvårdnadspersonalen (Shield, Wetle, Teno, Miller & Welch, 2005). Det är även 

viktigt att anhöriga känner sig involverade i omvårdnaden genom att kontinuerligt få 

information om den sjukes allmäntillstånd (James, Andershed, Gustavsson & 

Ternestedt, 2010). Familjemedlemmar upplevde att läkare inom palliativ vård inte 

alltid fanns på plats, visade på bristande kommunikation samt hade för lite 

kännedom om den person som befann sig i livets slut (Shield et al, 2005; 

Wetle,Shield, Teno, Miller & Welch, 2005).  

Personer som har en kort förväntad överlevnad uppvisar ofta flera symtom samtidigt. 

Symtomen kan vara direkt orsakade av sjukdom eller indirekt såsom ångest, ändrade 

levnadsvillkor och socialt umgänge. Vetskapen om att livet snart är slut kan väcka 

existentiella funderingar om vad som händer efter döden. Döden drabbar inte bara 

den sjuke utan även anhöriga som befinner sig i en utsatt position. Då anhöriga 

förväntas vara ett stöd för den som befinner sig i livets slut, samtidigt som de själva 

kan behöva stöd (Kaarbo, 2009). Inför ett samtal med en person som befinner sig i en 

existentiell kris kan självreflektion vara av visst värde. En bra självmedvetenhet ger 
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större trygghet i att möta andra och man har bättre förutsättningar att vara ett bra 

stöd (Wadensten, Condén, Wahlund & Murray, 2007).  I en studie av Sand och 

Strang, (2006) framkommer att både den som befann sig i livets slut och dess 

anhöriga kände en existentiell ensamhet och den som var sjuk upplevde det jobbigt 

att vara i sociala sammanhang, vilket påverkade hela familjen. Den som befann sig i 

livets slut kunde inte prata med närstående om sina tankar och känslor runt det 

oundvikliga för de visste inte hur reaktionen skulle bli. Att inte ha möjlighet att dela 

detta ökade känslan av ensamhet. I en studie av Mathie,Goodman, Crang, Froggatt, 

Iliffe, Manthorpe och Barclay, (2011) framkommer det att få av vårdtagare som på 

äldreboenden pratar med omvårdnadspersonal om hur det kommer att bli i livets 

slut. Orsaken till detta uppgavs vara att de äldre inte trodde att personalen var 

intresserade eller att familjemedlemmar skulle sköta detta. En god relation mellan 

omvårdnadspersonalen och vårdtagarna var en förutsättning för en diskussion om 

hur personen ville ha det när livets slut närmade sig.  

I en studie av Luxardo, Padros och Tripodoro, (2014) ansåg omvårdnadspersonalen 

att i begreppet en värdig död ingår god symtomlindring, nära relationer med 

anhöriga och inga olösta konflikter. Det var även viktigt att vara i harmoni med sig 

själv, livet och med Gud. Vidare ansåg omvårdnadspersonalen att professionellt 

förhållningssätt och finnas till hand var det mest väsentliga när de gav palliativ 

omvårdnad. Likaså framhölls det som värdefullt att kunna uppfylla önskningar och 

personen som befann sig i livets slut var delaktig i omvårdnaden. I en studie av James 

et al, (2010) innebar begreppet en värdig död att omvårdnadspersonalen kunde 

uppfylla personers önskemål så enkla som att få sova länge på morgonen. 

Omvårdnadspersonalen ville även att det skulle finnas möjlighet till eget rum, välja 

vad de ville äta och anhöriga skulle få möjlighet att vara där i den utsträckning som 

de önskade. Det var viktigt att de som befann sig i livets slut skulle få en god 

omvårdnad där de lindrade symtom som smärta och illamående. Det framkom även 

att det var viktigt att de som befann sig i livets slut inte skulle bli utsatta för onödiga 

undersökningar utan få avsluta livet på ett värdigt sätt.  

 I en studie av Carlander, Ternestedt, Sahlberg-Blom, Hellström och Sandberg, (2011) 

innebar en värdig död att ha kontroll, behålla god självbild, meningsfulla relationer 

samt uppnå mål som är viktiga för individen. Det var angeläget att ta vara på den tid 
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som fanns kvar tillsammans med familjen samt vara inställd på att när som helst var 

det slut. 

Problemformulering  

En värdig död beskrivs olika av omvårdnadspersonal i studier vi hittat. Ett 

genomgående tema är att personer som befinner sig i livets slut ska vara delaktiga i 

utformningen av omvårdnaden och det är viktigt att uppfylla önskemål.  Det är även 

angeläget att bevara goda relationer till anhöriga, god symtomlindring samt inga 

onödiga undersökningar för att underlätta tiden som är kvar. Vid genomgång av 

litteraturen fanns få studier som beskriver hur omvårdnadspersonalen, det vill säga 

undersköterskor och vårdbiträden som är de som står vårdtagaren närmast, beskriver 

deras upplevelser av att vårda personer i livets slutskede. För den person som 

befinner sig i livets slutskede ska få god omvårdnad och ett värdigt slut är det viktigt 

att de sjuksköterskor som är ansvariga för omvårdnaden har kunskap och förståelse 

för omvårdnadspersonalens upplevelse av hur det är att vårda personer i livets slut.  

Syfte  

Att belysa omvårdnadspersonalens upplevelser av att vårda personer i livets slut. 

Metod 

Design 

För att uppnå syftet med studien genomfördes individuella intervjuer för att belysa 

dessa. Vald tidskrift att följa riktlinjer från är Journal of Advanced Nursing. 

Urval 

Deltagarna till studien inkluderades genom ett konsekutivt urval. Urvalskriterierna 

var att vara yrkesverksam inom vård och omsorg samt erfarenhet av att vårda 

personer i livets slut. Deltagarna hade bred variation av att arbeta med personer som 

fick vård i livets slut, bland annat från andra länder. Samtliga hade jobbat mellan 11-

32 år (m= 21) inom vård yrket. Deltagarna var mellan 36 och 60 år (m=48 år), Tre 

män och sju kvinnor. Bland deltagarna fanns vårdbiträden, undersköterskor och 

personer med hög akademisk utbildning. På grund av antal deltagare redovisas inte 

exakt utbildningsnivå. En av deltagarna jobbade på korttids boende och två av 

deltagarna arbetade natt, detta innebär andra arbetsförhållanden och varierad 
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tillgång till sjuksköterskor. Områdeschefen för aktuellt boende kontaktades och gav 

sitt samtycke till att samtliga intresserade av de anställda fick genomföra intervjun 

under betald arbetstid.  Information gavs till de anställda både muntligt och skriftligt, 

först på en gruppträff och sedan vid flera planeringsträffar. Samtliga som 

intervjuades fick en samtyckesblankett (se bilaga 1) där en kortfattad information om 

det tänkta arbetet gavs och vid deltagandet signerades medgivande till delta i studien. 

Intervjuerna genomfördes i glesbygds kommun i norra Sverige. Samtliga intervjuer 

genomfördes på arbetstid i en konferenslokal på deltagarnas arbetsplats enligt de 

anställdas önskemål om tid och dag för att minska risken för konsekvenser som till 

exempel stress för deltagarna (Kvale & Brinkman, 2014). Tolv personer anmälde sitt 

intresse för att delta i studien. Av dessa tolv valde dock en person att inte delta då 

personen initialt inte förstått att intervjun skulle spelas in på band och ville inte delta 

i det.  En intervju kunde inte genomföras på grund av personal brist vilket innebar att 

personen inte kunde gå ifrån sitt arbete. Efter detta bortfall blev deltagarantalet 10. 

Datainsamling: Totalt genomfördes 10 intervjuer. Innan intervjuerna påbörjades 

genomfördes en pilot intervju som diskuterades tillsammans med handledaren. 

Några av frågorna i den ursprungliga frågeguiden justerades men intervjun 

inkluderades i resultatet då den ändå ansågs svara mot syftet. Intervju guiden bestod 

av fem semistrukturerade frågor som hade formulerats utifrån syftet för studien (se 

bilaga, 2). Semistrukturerade intervjuer valdes för att ge informanterna möjlighet att 

prata fritt och ge omfattande beskrivningar utifrån syftet med studien (Polit & Beck, 

2012). Följdfrågor som kan du utveckla, förtydliga var formulerade för att hjälpa 

intervjuaren att kunna följa upp berättelsen och få en berikad information 

(Henricson, 2013). Samtliga intervjuer spelades in digitalt. Samtliga intervjuer 

genomfördes tillsammans av författarna. Intervjuerna hade genomsnittslängd på 16 

minuter.  

Dataanalys: Allt intervjumaterial analyserades genom kvalitativ innehållsanalys 

enligt Graneheim och Lundman (2004), med en induktiv ansats. Induktiv ansats 

innebär att ta del av ett inifrån perspektiv och utgår från en enskild persons 

erfarenheter genom individuella intervjuer. Ljudinspelningarna lyssnades noggrant 

igenom tillsammans och nedtecknades ordagrant. I samband med intervjuerna 

förekom känslouttryck som djupa suckar, en del knöt ihop armarna över bröstkorgen 

medan andra fick tårar i ögonen när de berättade om sina erfarenheter. Vid analysen 
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togs inte den paralingvistiska kommunikationen med då ansatsen var att enbart ta 

del av det som uttrycktes verbalt. Vår avsikt var att analysera det verbala manifesta 

innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). All text från intervjuerna ingick i 

analysen. Genom upprepad läsning av materialet från författarna skapades en 

helhetsbild och förståelsen för olika innehållsområden växte fram. Hällgren-

Graneheim och Lundman (2004), förklarar kvalitativ innehållsanalys som en strävan 

efter att kategorisera den eller de företeelser som är av intresse. För att kunna 

identifiera likheter och skillnader i materialet krävs kunskap om sammanhanget. 

Efter att författarna läst igenom texten delades den in meningsenheter som svarade 

mot syftet och därefter kondenserades meningsenheterna för att bli kortare men med 

bevarad innebörd. Meningsenheterna abstraherades och benämndes med koder som 

gav en sammanfattning av innehållet. Därefter diskuterades tillsammans hur koderna 

skulle sorteras i olika kategorier och subkategorier. Kategorinivåerna blev initialt 

tillfälliga då det under analysens gång och upprepad läsning av materialet framkom 

nya kategorier. Syftet med studien hade vi med oss under hela analysen. Hela 

analysprocessen diskuterades mellan de båda författarna och handledare tills 

samstämmighet uppnåtts. 
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Tabell 1. Exempel ur analysprocessen 

Meningsenheter 

 

Kondenserad 

meningsenhet 

 

Kod 

 

Subkategori 

 

Kategori 

 

”Vi hade så många 

olika sköterskor och 

då blir det inte bra. 

Ja alltså det blir ett 

nytt möte och ny 

sköterska hela tiden” 

Olika sköterskor 

blir inte bra, 

nytt möte och 

ny sköterska 

 

Svårigheter i 

samarbetet 

 

Bristande 

samarbete med 

sjuksköterskan 

 

Vårdmiljön 

har brister 

”Vi hade inte fått till 

oss att den här 

personen vårdades i 

livets slutskede. Det 

var mycket krångel 

tycker jag” 

Inte fått till oss 

att personen 

vårdades i livets 

slut, krångel 

 Bristande 

kommunikation 

Känsla av 

otillräcklighet 

Vårdmiljön 

har brister 

”Oftast var hon inte 

nog smärtfri så när 

jag kom in där mot 

tolv, halv ett så bara 

vred hon sig i 

smärtor” 

Inte nog 

smärtfri, vred 

sig i smärtor 

smärta Känsla av 

otillräcklighet 

när vårdtagaren 

inte är 

smärtlindrad 

Vårdtagaren i 

fokus 

 

Forskningsetiska övervägande 

Inom vård i livets slut har etiska diskussioner stor betydelse för hur beslut fattas och 

kan sannolikt förbättra och underlätta omvårdnaden. De etiska riktlinjerna inom 

omvårdnadsforskning bygger på är att forskning bara får godkännas om den utförs 

med beaktning på respekt för människovärdet, de mänskliga rättigheterna och 

grundläggande friheter (Codex, 2014). 
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Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013) och lagen om 

etikprövning som avser människor (SFS 2003:460) utgör grunden för 

forskningsetiska övervägande. Den beskriver att forskaren har en skyldighet att 

skydda deltagarnas integritet och värdighet där människors välfärd går före 

samhällets och vetenskapens behov. Tillstånd att genomföra studien inhämtades från 

områdeschef. Deltagarna fick information skriftligt där de informerades om syftet för 

studien och vad vinsten kunde tänkas vara och därefter ta beslut om samtycke till att 

delta. I samband med intervjuerna fick deltagarna muntlig information och möjlighet 

att ställa frågor. Deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst. Det 

inspelade materialet behandlades konfidentiellt och förvarades inlåst och innebar att 

bara författarna hade tillgång till materialet och inga obehöriga har tagit del av 

varken de inspelade intervjuerna eller det nedskrivna. Som författare till studien har 

vi skyldighet att ta hänsyn till deltagarnas integritet, medbestämmande och 

självbestämmande (Codex, 2014). 

RESULTAT 

Analysen resulterade i fyra kategorier och tio subkategorier vilket redovisas i tabell 2. 

Samtliga kategorier har tolkats vara en beskrivning av omvårdnadspersonalens 

upplevelser av att vårda personer i livets slut. 
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Tabell 2. Översikt över subkategorier och kategorier 

Subkategori Kategorier 

 Trygg, närvarande 

omvårdnadspersonal bidrar till ett 

värdigt slut 

 Symtomlindring en viktig del av 

omvårdnaden 

 Känsla av otillräcklighet när 

vårdtagaren inte är smärtlindrad 

Vårdtagaren i fokus 

 Bristande samarbete med 

sjuksköterskan 

 Känsla av otillräcklighet 

 Finns sällan tid för reflektion och 

eftertanke 

Brister i vårdmiljön 

 Viktigt med stöd från sjuksköterskan 

 Arbetsgruppens stöd är värdefullt 

Samarbete är viktigt 

 Samarbete mellan anhöriga och 

omvårdnadspersonalen underlättar 

vården 

 Anhörigas reaktioner kan skapa 

osäkerhet 

Omsorg om anhöriga 

 

Vårdtagaren i Fokus 

Under denna kategori framkom att det var viktigt med god palliativ omvårdnad 

utifrån vårdtagarens behov. Denna palliativa omvårdnad innehöll bland annat en 

fridfull miljö, det framhölls som angeläget att omvårdnadspersonalen fick sitta med 

vårdtagaren i lugn och ro. Omvårdnadspersonalen belyste att de hade en nära 
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relation med vårdtagarna och såg det som ett privilegium att få vara med till livets 

slut. När vårdtagaren var smärtfri kände sig omvårdnadspersonalen mer 

tillfredsställda. När vårdtagaren inte var nog symtomlindrad så påverkades 

personalen av detta negativt. 

Trygg, närvarande omvårdnadspersonal bidrar till ett värdigt slut 

I nästan alla intervjuer framkom att omvårdnadspersonalen alltid hade personen som 

befann sig i livets slut i fokus. De allra flesta av informanterna beskriver att det 

finaste som kunde göras för personer i livets slut var att bara finnas till hands.  

”Det är så mycket omvårdnad man gör men just att finnas till är det viktigaste”  

Några belyste att vård i livets slut kunde utföras på ett bra sätt utan att krångla till det 

allt för mycket. Det var viktigt att inte prata över huvudet på den som befann sig i 

livets slut och utföra personcentrerad omvårdnad. När personen i livets slut kunde 

vara med och bestämma tillsammans med omvårdnadspersonalen hur vården skulle 

utformas upplevdes detta som en lättnad för personalen. Det var viktigt för alla att ge 

en god omvårdnad men på vilket sätt det skulle göras varierade. Många uttryckte 

ansvar över omvårdnaden och sin egen påverkan av denna. Det sades också uttryck 

som ”Det som jag alltid utgår ifrån är hur skulle jag vilja att min mamma och 

pappa skulle få det? Så har jag alltid vården framför mig”. Detta bland annat genom 

att omvårdnadspersonalen gärna satt extravak själva för att ha bra kontroll över den 

vård som gavs. I de fall där relationen mellan anhöriga och vårdtagare inte var bra 

påverkade detta omvårdnadspersonalen för då fick de ta ett större ansvar för den som 

befann sig i livets slut och dess välbefinnande. När det inte fanns några anhöriga 

uppfattade deltagarna att de hade ett ännu större ansvar att finnas till hands och 

gjorde sitt bästa för att försöka ersätta anhöriga. I alla intervjuer kommer det fram att 

omvårdnadspersonalen tycker det är viktigt att någon som har kännedom om 

personen som befinner sig i livets slut har möjlighet att sitta där i lugn och ro. 

Gemensamt för samtliga deltagare var att de uttryckte med åren blev de tryggare med 

sina egna känslor inför vård i livets slut. De flesta upplevde att vårdtagarna hade levt 

sitt liv klart och såg döden som en naturlig del, där det skulle vara lugnt och fridfullt. 

När en person gått bort var det viktigt att få avsluta i lugn och ro, om 

omvårdnadspersonalen inte fick den möjligheten så upplevdes detta ovärdigt mot 

anhöriga och personen som just avlidit. Det framkom i flera intervjuer att 
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omvårdnadspersonalen försökte avsätta tid för att göra det fint för att sista stunden 

skulle bli värdig.  

”Man vill att det ska vara värdigt och det piper hela tiden i sökaren och man står 

där och nästan gömmer bort den”  

Någon av deltagarna hade en önskan om att personerna som befann sig i livets slut 

fick vara kvar på boendet där de hade sin trygghet, slippa ny personal och nya 

miljöer. Flera av informanterna beskrev att de kände vårdtagarna väl och dess 

önskemål. Omvårdnadspersonalen såg det som ett privilegium att få vara med 

vårdtagarna intill livets slut då de hade en nära relation och de hade gett omsorg 

under lång tid.  

God symtomlindring en viktig del av omvårdnaden 

Deltagarna beskrev vikten av en lugn och fridfull känsla i den palliativa omvårdnaden 

där god symtomlindringen bidrog till att öka förutsättningarna för att det skulle 

kännas tillfredställande. När de intervjuade beskrev tillfällen som upplevts vara god 

omvårdnad påtalade samtliga att situationen varit fridfull, lugn och värdig. 

Vårdtagaren hade inte heller plågats av smärta eller ångest. 

”Man känner att det är bra om det blir så lugnt och fridfullt som möjligt och att 

man ser att dom inte har ont.” 

Någon belyste att när de som omvårdnadspersonal själva kände att de kunde 

bemästra situationen och symtomlindra uttrycktes en känsla av tillfredställelse och 

trygghet.  

”Jag jobbade natt och vi fick ge morfin och sådana saker. Vi behövde inte ringa 

och väcka sjuksköterskan, dom gjorde allt i ordning och allt var klart och om det 

var något så kunde vi ge dom ibland. Det tyckte jag kändes bra.” 

Informanterna hävdade att god symtom lindring var en viktig förutsättning för att 

omvårdnaden i livets slut skulle upplevas som bra och att omvårdnadspersonalen 

kunde känna tillfredställelse av att ha gjort ett bra arbete. 

Känsla av otillräcklighet när vårdtagaren inte är smärtlindrad 

Omvårdnadspersonalen beskrev tillfällen när symtomlindringen inte hade fungerat, 

vilket resulterat i att de upplevde otillräcklighet och besvikelse. Att vara 
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omvårdnadspersonal med nära relation till personen och utföra omvårdnad i livets 

slut där personen inte är symtomlindrad väckte starka känslor och hade ofta satt 

djupa intryck och i vissa fall följt med som obehagliga minnen. 

”Jag kan fortfarande se henne när jag lägger igen mina ögon och tänker på 

henne hur hon såg ut. När jag kom in så vred hon sig i smärtor, jag ville inte 

lämna henne så jag tog tag i henne och höll i henne och då dog hon i mina 

armar. Jag försökte lägga till henne men jag såg i hennes ansikte, en del är så 

slät och fin när dom dör men hon såg ut att dö i svår smärta och vånda. Just 

hennes blick sa allt och det tycker jag kändes så hemskt.” 

När omvårdnadspersonalen kände att de inte kunde lindra olika symtom upplevde de 

sig otillräckliga som inte kunde lindra samt besvikelse över att det inte gick att göra 

mera för vårdtagaren. En av informanterna berättade om en situation där hon inte 

fått respons av sjuksköterskan för att berätta att symtomlindringen inte var 

tillfredställande. Det resulterade i en känsla av att inte bli tagna på allvar och att bli 

hörda. Några av deltagarna belyste att själslig smärta är svårt för 

omvårdnadspersonalen att hantera. Detta för att den kan vara svårare att få kontroll 

över och de vet inte riktigt vad orsaken till den är. 

Brister i vårdmiljön 

Omvårdnadspersonalen upplevde att samarbetet med sjuksköterskan ibland inte 

fungerade tillfredställande.  Deltagarna beskrev att de fick ta ett stort ansvar för 

omvårdnaden och kände sig då otillräckliga med ökad arbetstyngd som följd. De 

kände sig ofta splittrade när det var personalbrist och de hade en vårdtagare som 

befann sig i livets slut, målet är att ge samma goda omvårdnad utifrån de resurser 

som fanns. Flertalet deltagare beskrev ett behov för samtal och reflektion efter att 

någon gått bort. 

Bristande samarbete med sjuksköterskan 

Flera av informanterna gav uttryck för behov av mer stöttning och handledning på 

plats av sjuksköterskorna och inte över telefon, när det gäller omvårdnad i livets slut. 

Det framkommer i intervjuerna att omvårdnadspersonalen tar ett stort eget ansvar 

för omvårdnaden som bedrivs. Bristande handledning leder det till en känsla av 

frustration och blir ett för stort ansvarstagande hos omvårdnadspersonalen. 
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Omvårdnadspersonalen upplever även en känsla av otillräcklighet och det blir en 

stress faktor i arbetet.  

”Det är väl det här med innan man fått igång sköterskorna” 

Brister det i kommunikationen med sjuksköterskan och det finns oklara rutiner runt 

vård i livets slut leder även det till en ökad arbetstyngd och oro hos 

omvårdnadspersonalen. Det är viktigt med kontinuitet av sjuksköterskor när 

omvårdnad i livets slut ges. Det sades uttryck som ”Vi hade så många olika 

sjuksköterskor och då blir det inte bra för då blir det ett nytt möte hela tiden”. 

Många deltagare uttryckte att det ibland är oklart när en person befinner sig i livets 

slut och att få igång ett gemensamt samarbete runt den palliativa vården med 

sjuksköterskan kan då vara svårt. Omvårdnadspersonalen vill att sjuksköterskan i ett 

tidigt skede förmedlar att det är vård i livets slut som gäller och extravak sätts in. Det 

beskrivs i några av intervjuerna hur omvårdnadspersonalen uppfattar att 

sjuksköterskan har så mycket att göra att man inte vill störa. Det beskrivs även att 

sjuksköterskorna verkar stressade och omvårdnadspersonalen tycker det behövs fler 

sjuksköterskor. 

Känsla av otillräcklighet 

Det framkom att omvårdnadspersonalen upplevde att de inte hann få avsluta en 

relation innan de skulle påbörja ett nytt möte med en ny person.  

”För ofta är det liksom en ut och en in. Man hinner som inte avsluta förrän man 

ska påbörja ett nytt möte och en ny person” 

Flera av informanterna beskrev att brytpunkten vid vård i livets slut inte alltid är 

tillräckligt tydlig, detta leder till otillräcklighet för omvårdnadspersonalen då inga 

extra resurser sätts in. När omvårdnadspersonalen inte hade tillräckliga resurser att 

sitta hos den som befinner sig i livets slut ledde det till stress eftersom de löste det 

med befintlig personal. Det uttrycktes som: ”Vi är ju tjurig och sitter där hela tiden 

fast det fattas folk”.  Detta bidrog till en otillräcklighets känsla både mot de andra 

vårdtagarna och kollegor. I samtliga intervjuer framkommer det vid tillfällen när de 

är underbemannade strävar alla efter att individen som befinner sig i livets slut ska få 

samma goda omvårdnad på bekostnad av personalens arbetssituation. 

Omvårdnadspersonalen upplever att de måste förmedla, vara budbärare och ibland 
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nästan strida för god omvårdnad. Det var svårt för omvårdnadspersonalen att känna 

det blir värdigt när det är stressigt.   

 ”Det är nästan så man skulle vilja välja den här tidpunkten när dom får dö för 

vi har egentligen inte den här tiden”  

Flera av deltagarna berättade om hur svårt det kan vara med kommunikationen då 

personen som befinner sig i livets slut inte längre kan utrycka sig. 

Omvårdnadspersonalen var uppmärksam på olika ljud, rörelser, miner med mera och 

försökte tyda vad det kunde stå för men hela tiden med osäkerhetskänsla om det blev 

rätt. Många av informanterna belyste att omvårdnadspersonalen efter ett dödsfall 

reflekterar över hur blev det här, gjordes det tillräckligt? Samtliga deltagare uppger 

att de ibland kände sig uppgivna när det inte gick att få tag i personal när behovet 

fanns. Vid sådana tillfällen kunde det inträffa att personen som befann sig i livet slut 

fick dö ensam. Flera deltagare beskriver vikten av ingen ska behöva dö ensam, detta 

upplever de som väldigt obehagligt. Omvårdnadspersonalen kunde uppleva sorg över 

att inte alla gamla hade ens det grundläggande som borde finnas när de skulle göra i 

ordning en person som gått bort. Detta kunde vara hela lakan, hela kläder och 

ljusstake. Då försvårades omvårdnadspersonalens vilja att göra att det fint och 

värdigt. 

Finns sällan tid för reflektion och eftertanke 

Några av omvårdnadspersonalen uppgav att de aldrig fanns tid att sitta ned 

tillsammans och reflektera efter någon gått bort. I några intervjuer framkommer hur 

omvårdnadspersonalen enbart reflekterade efter att någon gått bort vid det 

gemensamma fikat, vilket innebär att de inte kunde prata ostört i avskildhet, de 

kunde bli avbrutna när som helst. Flera av informanterna beskrev det upplevdes som 

ovärdigt mot personen som gått bort att inte samtala om det. Det var viktigt att prata 

om omvårdnaden, hade den getts med respekt för individen, hade 

omvårdnadspersonalen haft ett bra bemötande och hade alla de boende behandlats 

utifrån samma värdegrund.  

”Det tycker jag är respekt över den som dött att man pratar om det sen”  

Flera informanter beskrev att de själva inte upplevde något behov av att samtala efter 

någon gått bort, men att omvårdnadspersonalen tyckte det var synd för de som hade 

behovet och inte fick möjlighet. Det fanns även en omtanke om nya i arbetslaget att 
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behovet kunde vara större där och då var det viktigt att tid avsattes för samtal. De 

flesta uppgav att de trodde det skulle vara bra om alla kunde få sitta tillsammans och 

prata bara i allmänhet. Det behövde inte innebära att det var något som gått fel vid 

omvårdnaden i livets slutskede 

”Jag tycker att efter en person har dött att det är viktigt att som grupp så ska 

man prata om det, ha en chans att få säga vad man tycker och tänker. Jag 

upplever att det inte är så” 

Många uppgav att de hade en väldigt nära relation till vårdtagarna och de kunde 

uppleva en sorg när de går bort som de inte hade tid att bearbeta. Sorgen kunde följa 

med dem hem vilket innebar att anhöriga belastades. Omvårdnadspersonalen 

upplevde då en form av skuldkänsla. En deltagare hade varit med om en väldigt 

jobbig upplevelse av vård i livets slutskede och uttryckte: ”Det tycker jag kändes 

hemskt men man bearbetar saker och ting själv”. Någon av deltagarna hävdade att 

efter ett dödsfall pratades det alltid om det vid tillfällen när alla var närvarande, och 

vid de tillfällena fick alla chans att säga vad de tyckte och kände. Det framkom även 

att personen som gått bort hedrades med en tyst minut, tändes ljus samt sattes fram 

ett kort på den som gått bort och detta var både för omvårdnadspersonalens skull 

men även för med boende. 

Samarbete är viktigt 

Personalsamarbete är en förutsättning inom palliativ vård. Det är viktigt med ett bra 

samarbete mellan sjuksköterskan och övrig omvårdnadspersonal. Det framkom att 

stöd och samarbetet inom arbetsgruppen fungerade bra och detta beskrevs som 

värdefullt för alla. Det visade sig att erfarenhet inom palliativ vård gav trygghet. I 

flera intervjuer efterfrågades fortbildning inom detta ämne.  

Viktigt med stöd ifrån sjuksköterskan 

Samtliga deltagare uttrycker att det är viktigt för omvårdnadspersonalen att bli hörda 

och trodda i sin bedömning av sjuksköterskan. Flertalet av informanterna beskrev att 

det fungerade bra. Många upplevde sjuksköterskans roll som viktig och hade positiva 

erfarenheter av samarbete med sjuksköterskor. I många av intervjuerna framkommer 

det att omvårdnadspersonalen känner att de kan vända sig till sjuksköterskan för att 

få råd och stöd. Att sjuksköterskan ger stöd kan vara extra viktigt när det gäller ny 

personal kom det fram i intervjuerna. 
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Omvårdnadspersonalen ansåg vetskapen om att sjuksköterskan hade person 

kännedom och snabbt kunde vara på plats när det behövdes innebar ökad trygghet 

vid omvårdnad i livets slutskede.  

”Vi får bra hjälp och stöttning och det känns som en trygghet att man har 

ytterligare en person att vända sig till när man känner sig osäker på hur man 

ska göra”  

Många uppger det är en säkerhet att ha sjuksköterskan att vända sig till då den 

personen har mer kunskap i ämnet. Det är skönt för omvårdnadspersonalen att 

hänvisa frågor rörande omvårdnad vid livets slut som de inte kan besvara till 

sjuksköterskan. Att samarbetet mellan sjuksköterska och läkare fungerade 

tillfredsställande beskrevs av omvårdnadspersonalen som en viktig förutsättning för 

att god symtomlindring skulle uppnås. Genomgående upplevde deltagarna att 

symtomkontrollen blivit bättre med åren och hade hög prioritet bland alla 

inblandade. Symtomkontrollen beskrevs ofta fungera bra. Likaså beskrevs 

samarbetet med sjuksköterskan som något positivt och viktigt, speciellt för att kunna 

förmedla förändringar vidare till sjuksköterskan som i sin tur kunde bedöma om vad 

som behövdes göras. Flertalet av deltagarna belyste vikten av att sjuksköterskan bryr 

sig om vårdtagarna och är engagerade i vården. Det var viktigt för 

omvårdnadspersonalen att sjuksköterskan redan har tagit del av vilka insatser som 

var gjorda och utvärderat dessa. 

Flera av informanterna belyste att omvårdnadspersonalen hade önskemål om att få 

”bolla” med sjuksköterskan efter ett dödsfall för att få ett avslut, för att känna att allt 

som gick att göra för individen hade gjorts. Det sades exempel som: ”dom har bott 

här så länge man är så involverad, vi blir ofta närmare dom än deras anhöriga”. 

Det uttrycktes: ”vi får ta för givet att det blev bra”. Samtliga deltagare beskriver att 

när de tar kontakt med sjuksköterskan om någon vårdtagare så gör de sitt bästa för 

att lindra eventuella symtom.  Något som kommer fram i samtliga intervjuer är att 

sjuksköterskans främsta roll är att finnas till hands och hjälpa till vid behov.  

Arbetsgruppens stöd är värdefullt 

Det beskrivs i alla intervjuer hur svårt det kan vara för omvårdnadspersonalen 

särskilt vid de första tillfällen att möta döden både när det gäller sina egna känslor 

och även reaktioner från anhöriga och personen som befinner sig i livets slut. Genom 
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erfarenhet, stöd och samarbete tillsammans i både personalgrupp och med 

sjuksköterska framkom att omvårdnadspersonalen kunde känna en trygghet i 

situationen. 

”Jag kan berätta det var i själva början av arbetet här. Vi kunde gå ifrån arbetet 

och vara där och jag hade stöd av en person för jag var jätterädd” 

De mer erfarna beskrev hur de kände ett stort ansvar att handleda och omfördela 

arbetet så att ingen skulle behöva känna rädsla inför omvårdnaden i livets slut. 

Genom samarbete inom personalgruppen ta hand om den arbetskamrat som behövde 

stöd och försöka hitta lösningar, gjorde att de kunde kände trygghet och ge en god 

omvårdnad. Även när extrapersonal tagits in för att sitta hos personen i livets slut 

fördelades arbetsuppgifterna att den i personalgruppen som kände vårdtagaren bäst 

fick sitta hos den döende för omvårdnaden skulle bli bra. Samtliga deltagare beskrev 

betydelsen av att omvårdnadspersonalen fördelade arbetet rättvist och turades om att 

vara hos personen som befann sig i livets slut. 

Flera av deltagarna berättade om betydelsen av en nära relation med sina arbets 

kollegor. De kände varandra väl och gjorde arbetet lättare speciellt i svåra situationer. 

Samtliga informanter gav uttryck för samarbetet i arbetsgruppen betyder mycket för 

att kunna känna trygghet i rollen som omvårdnadspersonal. Vara öppen och prata om 

sina känslor med varandra upplevdes som en viktig del i samarbetet. Många av 

deltagarna beskrev känslan av att jobba ihop sig som ett tight team under den här 

tiden. Genom ett givande och tagande inom gruppen, diskussioner med varandra och 

gemensamt skaffa fram saker som behövdes kunde de känna att de jobbade mot 

samma mål. Flera av informanterna belyste den långa erfarenheten gav en sådan 

trygghet att inga speciella förberedelser behövdes inför att vårda personer i livets slut. 

Instinktivt kände och visste de vad som förväntades och krävdes av dem. Många 

deltagare påtalade erfarenhet och kunskap av att veta hur det kan vara och veta vad 

som är viktigt att tänka på detta gav en trygghet inför situationen. Flera av 

informanterna beskrev att omvårdnadspersonalen har lång erfarenhet av palliativ 

vård, men det saknas fortbildning och uppdatering av senaste evidens.  

”Vi har ju den erfarenhet som vi har men vi har ju inte läst eller fått kunskap 

hur, vi har inte fått utbildning”  
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Många av deltagarna beskrev att de mer erfarna introducerade de som är nya i 

palliativ vård. 

Omsorg om anhöriga 

Det lyfts fram att anhöriga har en betydelsefull roll i omvårdnad i livets slut. Då 

anhöriga har personkännedom och kunskap om hur vårdtagaren har levt sitt liv. I 

denna studie kom det fram att anhörigas medverkan i omvårdnaden kunde upplevas 

både positiv och negativ ur omvårdnadspersonalens perspektiv. Beroende på hur 

anhöriga skulle reagera i situationen så upplevdes en osäkerhet. 

 Samarbete mellan anhöriga och omvårdnadspersonalen underlättar vården 

Om anhöriga och omvårdnadspersonalen i ett tidigt skede hade ett bra samarbete så 

underlättades deras arbetssituation. När omvårdnadspersonalen och anhöriga lärt 

känna varandra och jobbat ihop sig upplevdes anhöriga som en resurs. 

”Det kan vara lite svårt men får man då vara där så jobbar man ihop sig när 

man vet hur dom är” 

Någon deltagare uttrycker att en rak kommunikation mellan omvårdnadspersonal 

och anhöriga är viktigt för att klargöra deras förväntningar då alla tyckte det var 

betydelsefullt med anhörigas önskemål. Omvårdnadspersonalen ville gärna vara 

anhöriga till lags och stötta vid behov, men samtidigt inte störa i denna viktiga stund. 

Det var viktigt att utstråla lugn så anhöriga kände förtroende för 

omvårdnadspersonalen. Vidare uttrycktes det var viktigt för omvårdnadspersonalen 

att anhöriga fanns där för personen som vårdades i livets slut. Hade anhöriga och 

vårdtagaren en nära relation upplevdes detta som bra då det kändes naturligt. Många 

av deltagarna beskrev att de ansåg sig känna vårdtagarna lika bra som deras egna 

anhöriga. Detta förklarades genom att personen bott där i många år och fått omsorg.  

I någon intervju beskrevs att anhörigas engagemang påverkade vård kvalitén för den 

som befann sig i livets slut. Anhöriga som ställde krav och var engagerade kunde 

påverka situationen. Majoriteten av deltagarna beskriver vikten av att anhöriga är 

kontaktade och hålls kontinuerligt informerade om hur tillståndet är för den som 

befinner sig i livets slut. Det underlättade för omvårdnadspersonalen om anhöriga 

var förberedda på slutet var nära. Då hade anhöriga fått tillräckligt med information 

av läkare och sjuksköterskor samt tagit detta till sig och då kunde 
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omvårdnadspersonalen känna sig mer tillräcklig. Någon deltagare belyste att 

närstående borde få upprepad information om palliativ vård för att kunna ta till sig 

detta bättre. 

”Jag upplever att anhöriga behöver mer stöd och information. Det blir så att 

även vid brytpunkts samtal så kan det ta ett tag innan dom kan ta 

informationen till sig” 

Omvårdnadspersonalen var noga med att hänvisa vidare medicinska frågor till 

sjuksköterskan ifrån anhöriga som de inte kunde besvara för att undvika 

missförstånd och inte mista förtroendet. Flera av deltagarna gav uttryck för att de 

kände sig obekväma när de inte kunde besvara mer allmänna frågor kring vård i livets 

slut.  

Anhörigas reaktioner kan skapa osäkerhet 

Flera av deltagarna gav uttryck för att det kändes jobbigt med anhöriga om 

omvårdnadspersonalen kände sig osäker på hur anhöriga upplevde situationen och 

hur de ville att omvårdnaden skulle se ut. Om anhöriga kände rädsla och otrygghet 

krävdes mer resurser ifrån omvårdnadspersonalen och det var svårt att få tiden att 

räcka till för detta. 

”Då blir det ju extra att man ska ta hand om dom också och dom är väldigt 

ledsen”  

Anhörigas reaktioner inför vård i livets slut påverkade omvårdnadspersonalens 

arbetssituation. Anhöriga som inte hade kunskap om hur det fungerade inom vården 

ställde högre krav på omvårdnadspersonalen. Detta hade troligen sin grund i att det 

krävdes mer information och närvaro av omvårdnadspersonalen. Ibland ställdes 

oetiska krav ifrån anhöriga om insatser som omvårdnadspersonalen ansåg skulle 

göra mer skada än nytta. Även om de ansåg att detta var fel hade de en förståelse för 

att anhöriga kunde se på vården från en annan synvinkel men även på grund av 

okunskap. När anhöriga var väldigt ledsna hade omvårdnadspersonalen olika sätt att 

hantera detta, en del visade själv känslor i form av beröring medan andra inte riktigt 

visste hur det skulle hantera det. Flera av deltagarna uttryckte att 

omvårdnadspersonalen kunde dela anhörigas sorg och gråta tillsammans. För en del 

kändes detta naturligt medan andra upplevde osäkerhet om detta var tillåtet att visa 
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känslor. Omvårdnadspersonalen lider med anhöriga när de är ledsna och kan själva 

känna sorg då även de byggt upp en nära relation till vårdtagaren. 

”Här är jag proffs som jobbar och som anhörig får jag bryta ihop varför ska 

man vara rädd att visa att man är ledsen men samtidigt vi är ju svenskar vi ska 

inte visa känslor, hur uppfattar anhöriga det, man gör ju inte det”  

Majoriteten av omvårdnadspersonalen tyckte det var viktigt att få bekräftelse efter ett 

dödsfall att anhöriga var nöjda både med omvårdnaden och att sista stunden blev fin. 

När anhöriga hade önskemål om klädsel underlättade det deras arbete då alla vill 

göra fint. Detta gjorde att de kunde uppleva att det var en höjdpunkt i arbetet trots att 

de stressat, blev allt bra och anhöriga var tacksamma.  

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med intervjustudien var att belysa omvårdnadspersonalens upplevelse av att 

vårda personer i livets slut. Resultatet visar på fyra kategorier, dessa blev 

Vårdtagaren i fokus, Brister i vårdmiljön, Samarbete är viktigt samt Omsorg om 

anhöriga. Resultatet visar att omvårdnadspersonalen får ta ett stort ansvar för 

utformningen av vården i livets slut. God symtomlindring och tillräckligt med 

personal var en del av förutsättningarna för upplevelsen av en värdig dör för 

vårdtagaren. När personer i livets slut inte var tillräckligt symtom lindrade och det 

ingen tid fanns avsatt för reflektion upplevde omvårdnadspersonalen en känsla av 

otillräcklighet.  I resultatet framkom att omvårdnadspersonalen upplevde ett gott 

samarbete mellan varandra men ibland brast det mot sjuksköterskan. När samarbetet 

fungerade bra var det en trygghet att vända sig till sjuksköterskan för råd och stöd. 

Resultatet visade även att anhöriga har betydelsefull roll när det gäller omvårdnad 

vid livets slut. Anhörigas delaktighet påverkade omvårdnadspersonalens 

arbetssituation och deras tillfredställelse efter en person gått bort.   

Vårdtagaren i fokus 

När deltagarna i föreliggande studie beskrev sina upplevelser av att vårda personer i 

livets slut framkom att personen som befann sig i livet palliativt skede alltid stod i 

främsta rummet och att omvårdnadspersonalen upplevde att de hade god 

personkännedom. I en studie av James et al, (2010) beskrivs hur 
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omvårdnadspersonalens goda personkännedom hade en positiv inverkan på 

omvårdnaden då de hade vetskap om hur vårdtagarens behov och önskemål. Många 

av deltagarna i den aktuella studien framförde att det finaste de kunde göra var att 

bara finnas till hands för personen som befann sig i livets slut och ge god omvårdnad. 

Detta bekräftas även i andra studier där resultaten visar att när personalen är 

närvarande och lyhörd inför vårdtagaren och anhöriga, finns större möjligheter för 

att identifiera vårdtagares olika behov och därigenom hjälpa personen i livets slut 

finna en inre frid (Andershed, 2006; Gustavsson, Fagerberg & Asp, 2010; Luxardo, et 

al, 2014). De flesta deltagare i föreliggande studie uttryckte att de ansåg att 

vårdtagarna var som familjemedlemmar i många fall och därför ville de gärna vara 

med till livets slut. Följande studier har fått fram liknande resultat som visar på att 

vårdtagare och omvårdnadspersonal kan utveckla en nära gemenskap som har 

likheter med relationer inom en familj (Goodridge, et al, 2005; Whittaker, et al, 

2006;Waldrop & Nyqvist, 2011; Frahm, Brown & Gibson, 2011). Någon informant i 

aktuell studie ger uttryck för att de ansåg de bästa för personen i fråga var om de fick 

stanna kvar på boendet för palliativ vård och slippa nya vårdmiljöer. I en studie av 

Gjerberg, Forde och Bjorndal (2011) belystes vikten av en god kommunikation mellan 

omvårdnadspersonal, vårdtagare och anhöriga för att undvika onödiga påfrestningar 

för vårdtagaren som icke önskvärda transporter till sjukhus. 

Ett framträdande resultat i den aktuella studien var strävan efter att göra gott där 

optimal symtomkontroll ingick, då informanterna ansåg detta vara främsta 

förutsättningen för god omvårdnad i livets slut. När symtomlindringen fungerade bra 

upplevde omvårdnadspersonalen att de blev tagna på allvar av sjuksköterskan och 

tillfredställelse med sitt arbete då vårdtagaren inte behövde lida i onödan. Detta 

resultat bekräftas av (Öhlén,et al, 2005; Frahm, et al, 2011) som beskriver 

omvårdnadspersonalens vilja att hjälpa vårdtagare till ett så gott slut på livet som 

möjligt där symtomlindringen var en viktig del. Resultatet av aktuell studie visar att 

när symtomlindringen inte var tillfredställande väckte det starka känslor och i vissa 

fall följde med som obehagliga minnen hos omvårdnadspersonalen. Det framkom en 

besvikelse över att det inte gick att göra mera för personen i livets slut och en oro 

inför omvårdnaden. I studier av (Cartwright & Kayser-Jones, 2003; White, Wilkes, 

Cooper & Barbato 2004) beskrivs hur omvårdnadspersonalen upplevde sig ensamma 

och utelämnade i svåra omvårdnadssituationer när vårdtagaren led av smärtor.  



23 

 

Vårdmiljön har brister 

I föreliggande studie framkom att samarbetet med sjuksköterskan var av stor 

betydelse. När samarbetet inte fungerade med sjuksköterskan blev 

omvårdnadspersonalen frustrerade och upplevde att de fick ta ett stort ansvar 

gällande utformningen på omvårdnaden. I studier av (Cartwrigtht & Kayser-Jones, 

2003; Gustafsson et al, 2010) kan detta resultat styrkas då dessa visar på 

omvårdnadspersonalens stora ansvarstagande för den vård som ges och att 

sjuksköterskans involvering är begränsad.  En avhandlingen gjord av Beck, (2013) 

visade även den på att omvårdnadspersonalen upplevde ett otydligt ledarskap av 

sjuksköterskan och att de fick stötta varandra istället. Avhandlingen visar även att 

omvårdnadspersonalen ansåg att palliativa insatser sattes in för sent och i för liten 

omfattning när personen i fråga bara hade ett par dagar kvar i livet. I aktuell studie 

belystes att brytpunkten inte alltid var så tydlig och då upplevde sig 

omvårdnadspersonalen som osäkra och inga extra resurser sattes in. Detta 

resulterade i att omvårdnadspersonalen fick försöka lösa detta med befintliga 

resurser och förorsakade stressig arbetsmiljö. En svensk studie av Ågren-Bolmsjö, 

(2008) där palliativ vård av äldre människor beskrivs framkommer att bristande 

resurser kan vara ett hinder för en god död. I en studie av Goodridge, et al, (2005) 

belyses en samordnad och planerad vård som en viktig faktor för 

omvårdnadspersonalen i den palliativa vården. Genom att ha rutiner och planering i 

arbetet känner personalen större trygghet.  

De flesta informanterna i aktuell studie säger att det värsta scenariot var att 

vårdtagarna skulle behöva dö ensam på grund av personalbrist. I studier av 

(Goodridge, et al, 2005; James, et al, 2010; Waldrop & Nyqvist, 2011) lyfts liknande 

resultat fram och belyser omvårdnadspersonalens ansträngningar för att undvika att 

någon ska behöva dö ensam. Efter många dödsfall beskrev deltagarna i studien hur 

de reflekterade över om det hade gjorts tillräckligt för personen som befann sig i 

livets slut, detta för att kunna dra lärdom för att förbättra omvårdnaden. I följande 

studier av (Hockley, 2014; Reitinger & Heimerl, 2014) bekräftas betydelsen för att 

omvårdnadspersonalen får dela erfarenheter och upplevelser tillsammans för att 

bättre kunna förstå svåra situationer och finna metoder att hantera dem. Resultatet 

från den aktuella studien visar på omvårdnadspersonalens behov av att samtal och 

stöd i samband med att någon gått bort. Bristande tid för samtal och reflektion 
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påvisades även i en svensk studie av Åhsberg och Carlsson, (2013) där 

omvårdnadspersonal belyste att tid för samtal inte fanns avsatt utan fick tas från 

annan tid. Samma studie beskrev att avsätta tid för enkla gruppdiskussioner var 

betydelsefullt för att hantera existentiella känslor. Shimoinaba, O`connor, Lee och 

Greaves, (2009) beskriver i sin studie ett liknande resultat där omvårdnadspersonal 

som inte gavs möjlighet att hantera sina egna känslor av sorg började tvivla på sin 

egen yrkesidentitet och självkänsla. Utifrån föreliggande studies resultat 

framkommer behov av samtal när vårdtagare gått bort så författarna föreslår att tid 

avsätts för detta. Det kan leda till förbättring av arbetsmiljön och upplevelse av 

välbefinnande hos omvårdnadspersonalen.  

Samarbete är viktigt 

I aktuell studie framkom att när omvårdnadspersonalen kände att de fick bra med 

stöd och handledning av sjuksköterskan blev de mer trygg och de upplevde lättnad att 

kunna vidarebefordra frågor från anhöriga som de inte kunde besvara till 

sjuksköterskan. I en studie av Gustavsson et al (2010) framkom att 

omvårdnadspersonalen uppskattade ett ömsesidigt förtroende mellan sjuksköterskan 

och omvårdnadspersonalen och fick bekräftelse på att de gjorde sitt bästa både för 

vårdtagaren samt anhöriga. Samma studie visade också att det var viktigt att 

omvårdnadspersonalen kände att de hade stöd av sjuksköterskan både på individnivå 

men även som grupp. Det var av stor betydelse för informanterna i föreliggande 

studie att ha någon med mer kunskap i ämnet att vända sig till och vetskapen om att 

sjuksköterskorna brydde sig om personer i livets slut och tog till sig allt det 

omvårdnadspersonalen framförde. De flesta av informanterna ansåg att samarbetet 

fungerade bra och att sjuksköterskan både var tillgänglig och insatt i omvårdnaden 

runt den som befann sig i livets slut. En studie av Klarare, Lundh-Hagelin, Furst och 

Fossum, (2013) visar på hur viktigt det är att kommunikationen inom teamet med 

olika yrkeskategorier fungerar bra och att det finns tillit för varandras kunskap. 

Studien visar också att det är viktigt med ett tydligt ledarskap inom gruppen. I aktuell 

studie framkom att erfarenhet och gott samarbete gjorde att omvårdnadspersonal 

upplevde sig mer trygga och lugna gällande palliativ vård. Samtliga deltagare 

berättade att de försökte på bästa sätt fördela arbetet så ingen skulle behöva känna 

rädsla och de stöttade varandra. Detta resultat bekräftas i en studie av James et al, 

(2010) som beskriver vikten av att dela med sig av tankar och känslor med sina 
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kollegor vid jobbiga situationer för att uppnå hanterbarhet. De framkommer i 

intervjuerna i föreliggande studie att erfaren omvårdnadspersonal beskrev sig själva 

som handledare till kollegor som var mer oerfarna och osäkra på palliativ vård. Det 

visade sig att lång erfarenhet inom vårdyrket gav sådan trygghet hos 

omvårdnadspersonalen att de upplevde sig inte behöva förbereda sig inför vård i livet 

slut. I en studie av Stillman, Stumph, Capezuti och Tuch, (2005) framkom att när 

omvårdnadspersonalen känner sig trygg i sitt arbete är det en förutsättning för att ge 

en god omvårdnad med omtanke och empati.   

Flera av deltagarna i aktuell studie ansåg sig ha lång erfarenhet av palliativ vård men 

önskade mer utbildning i detta ämne och dessa uppfattningar stämmer väl överens 

med resultat av följande studier (Whittaker et al, 2006; Frahm et al, 2011; Waldrop & 

Nyqvist 2011). Att vårda patienter i livets slut kräver ofta etiska överväganden därför 

är det viktigt att omvårdnadspersonal får stöd och kunskap om etiska principer, 

bemötande och förhållningssätt visar Goodridge et al, (2005). Författarnas reflektion 

är att när omvårdnadspersonal utbildar sig själva och varandra kan detta innebära en 

risk för att palliativ vård ges utifrån invanda rutiner och inte senaste evidens. Det bör 

satsas mer resurser på fortbildning till omvårdnadspersonalen då de utför palliativ 

omvårdnad.   

Omsorg om anhöriga 

I deltagarnas berättelser var det framträdande att omsorg om anhöriga var viktig och 

en rak kommunikation mellan anhöriga och omvårdnadspersonalen resulterade i ett 

bättre samarbete där anhöriga blev en resurs. Det var viktigt att anhörigas 

förväntningar kom fram i ett tidigt skede då omvårdnadspersonalen försökte ta 

tillvara dessa och anpassa vården. I studier av Andershed, (2006) och Carlsson 

(2007) bekräftas att det för anhöriga är viktigt med god kvalité på vården och de 

upplevde trygghet när omvårdnadspersonalen tog tillvara på önskemål samt gjorde 

det bästa för den som befann sig i livets slut. Studier av Bergdahl et al, (2011) och 

Frahm et al (2011) belyser att vid palliativ vård och bemötande så var det viktigt att 

tillmötesgå behov hos både vårdtagare och anhöriga. Att göra detta ansågs främja en 

god relation. I föreliggande studie belystes vikten av att anhöriga blev kontinuerligt 

informerade då de själva ibland kunde känna sig ställda inför anhörigas frågor som 

de inte kunde besvara. Detta resultat bekräftas av (Sand & Strang,2006; James et al, 

2010 ; Andershed, 2006) som visade i sina studier på vikten av att anhöriga får 
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tillräckligt med information för att uppleva kontroll i en svår situation och lättare 

kunna hantera dessa.   

Deltagarna i studien lyfte vikten av att ge stöd men samtidigt inte vara i vägen, det 

var även viktigt att visa sig lugn och trygg för att inge förtroende hos anhöriga. I 

deltagarnas berättelser framkom att omvårdnadspersonalen kunde känna osäkerhet 

inför anhöriga hur de skulle reagera, var de rädda och osäkra så krävdes mer resurser 

samt information av omvårdnadspersonalen. Stone et al, (2013) visar i sin studie att 

omvårdnadspersonalens rädsla inför vissa familjemedlemmars reaktioner kunde 

påverka hur de bemötte vårdtagaren och om de tog upp frågeställningar inför vård i 

livets slut. Ibland ställdes oetiska krav från anhöriga även om deltagarna i 

föreliggande studie kände att det inte var för personens bästa så fanns ändå 

överseende för detta. Karlsson et al, (2010) beskriver i sin studie att 

omvårdnadspersonalen kunde uppleva en känsla av maktlöshet inför anhörigas krav 

att fortsätta med behandlingar och tester av vårdtagare i livets slut.  

I studien framkom delade meningar om det var tillåtet att visa känslor inför anhöriga. 

En del av informanterna upplevde detta som accepterat medan andra var mer osäkra 

om det var professionellt. En studie av Shimoinaba et al, (2009) visade även den på 

att omvårdnadspersonalen kunde känna sig splittrade när de inte visste hur anhöriga 

skulle reagera inför känsloyttringar. Deltagarna i studien belyste att efter en person 

gått bort var det betydelsefullt att få avsluta värdigt både mot individ och anhöriga.  

Resultatet från föreliggande studie har tolkats som personcentrerad omvårdnad och 

visade på förutsättningar som omvårdnadspersonalen upplevde viktiga för att kunna 

bidra till en värdig död. För att vårdtagaren ska kunna vara i fokus är det viktigt att 

bristerna som beskrivits i studien kan förebyggas och åtgärdas, ett väl fungerande 

samarbete och även omsorg om anhöriga. Dessa förutsättningar kan optimeras 

utifrån begreppet personcentrerad vård som innebär att fokusera på vårdtagaren 

genom delaktighet, möta de individuella behov som finns och involvera familj och 

vänner i vården enligt vårdtagares önskemål. Genom att främja delaktighet i 

omvårdnaden både med den som befinner sig i livets slut och anhöriga leder det till 

större meningsfullhet för alla. Personcentrerad vård kräver samverkan och 

samordning mellan olika yrkesgrupper och vårdgivare samt ger större möjligheter att 

identifiera brister i vårdmiljön. Kvåle och Bondevik (2008) beskriver betydelsen av 

personcentrerad vård utifrån vårdtagarens situation och lyfter fram vikten av respekt 
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för vårdtagarens autonomi. Genom att inte styra vårdtagaren mot ett i förväg bestämt 

mål och försöka sträva efter att förstå hur vårdtagare tänker, känner och handlar i 

den specifika situationen.  

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa omvårdnadspersonalen upplevelse av att vårda 

personer i livet slut. I inklusionskriterierna ingick att ha vårdat personer i livets slut 

för att få delta. Styrkor med studien var att deltagarna hade olika bakgrund och alla 

som deltar i studien har förhållandevis lång arbetslivserfarenhet. Då vi hade öppna 

frågor fanns det möjlighet att förutsättningslöst beskriva upplevelsen av att vårda 

personer i livets slut. Detta medförde en förväntan om att fånga upp spontana och 

rika beskrivningar av upplevelser som annars inte kommit med (Kvale & Brinkman, 

2014). Alla som intervjuades fick en inledande fråga om att berätta lite om sig själva 

och sin erfarenhet inom vården.  Efter den inledande frågan så ombads 

intervjupersonerna att berätta om ett särskilt fall med tanke på god omvårdnad där 

det blev bra och ett fall där de inte kändes bra med tanke på god omvårdnad. 

Provintervjun inkluderades för att den uppfyllde urvalskriterierna och 

frågeställningarna besvarades. Alla intervjuer gjordes av båda författarna 

tillsammans då man uppfattar olika saker i en intervju. Författarna har även försökt 

vara medvetna om den egna förförståelsen av ämnet och reflekterat över detta under 

arbetets gång med analysen och under tolkningen av resultatet. Att ha en intuitiv 

förståelse kan utgöra ett hinder inför att ha en öppenhet inför en text genom att 

tolkningen sker utifrån egna referensramar (Friberg, 2012). Förförståelse kan ses 

som en tillgång då författarna kan ha ställt bra följdfrågor. Trots att författarna i 

samtyckesblanketten skrev att intervjun skulle spelas in digitalt valde en person att 

inte delta på grund av detta.  

Giltighet 

För att uppnå trovärdighet vid kvalitativa studier användes giltighet, tillförlitlighet 

och överförbarhet som begrepp. Enligt Graneheim och Lundman, (2004) tolkas 

begreppet giltighet utifrån hur tillvägagångssättet vid insamlandet av data gjorts, 

hanterats och analyserats. Även valet av deltagare i studien påverkar giltigheten.  

Detta då olika kön och åldrar bidrar med ett mer varierande utfall. De som deltagit i 

studien har varit i olika åldrar och både män och kvinnor samt med olika etniskt 

bakgrund. I resultatet presenteras många citat under alla delar i resultatet för att 
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läsaren själv ska ges möjlighet att bedöma analysens giltighet. Författarnas ovana att 

genomföra intervjuer kan ha påverkat resultatet även det faktum att 

omvårdnadspersonalen kände en av författarna sedan innan då vi jobbar inom 

samma verksamhet och att detta kan ha gjort att de inte kunde vara ärliga i 

följdfrågan om stöd från sjuksköterskan. Det kan även vara så att den relationen 

bidrog till att omvårdnadspersonalen kände sig mer trygg i intervju situation och vi 

fick mer omfattande svar på frågeställningarna. Det kan vara så att våra följdfrågor 

blev ledande på grund av författarnas ovana att leda intervjuer och detta kan 

oavsiktligt ha inverkat på svaren i resultatet (Kvale & Brinkman, 2014). Det kan vara 

så att informanterna som valde att delta i studien var mer intresserade av palliativ 

vård och att detta kan ha påverkat resultatet. 

Tillförlitlighet 

Samtliga intervjuer har gjorts tillsammans och analyserats tillsammans steg för steg.  

Under analysprocessen har författarna varit noggrann med att ligga nära texten, först 

lästes texten var för sig och sedan tillsammans, detta för att öka validiteten i studien. 

Författarna diskuterade olika tolknings möjligheter under analysprocessen för att 

stärka tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2004). I studien finns även exempel 

på analysprocess för läsaren att ta del av. Enligt Kvale och Brinkman, (2014) beror 

tillförlitligheten på om ett resultat går att upprepa av andra forskare vid ett senare 

tillfälle. 

Överförbarhet 

Genom att noggrant berätta om urvalet av informanter, tillvägagångssättet för 

datainsamling och analysprocessen i studien så ökar förutsättningarna för läsaren att 

avgöra detta. Eftersom vi fick fram ett omfattande resultat påverkar att 

överförbarheten ökar enligt Graneheim och Lundman, (2004).  

Betydelsen för omvårdnad 

Studien resultat kan ge ökad förståelse och kunskap i att belysa 

omvårdnadspersonalens upplevelse att vårda personer i livets slut. Ökad förståelse 

kan bidra till att förbättra för vårdtagare, anhöriga och arbetsmiljön för 

omvårdnadspersonal. Resultatet i föreliggande studie visar på betydelsen av att ge 

omvårdnadspersonal förutsättningar för att bidra till en värdig död.  
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SLUTSATS 

Omvårdnadspersonalen har en central roll inom palliativ vård på boenden där de 

bemöter och vårdar personer som befinner sig i livets slut och dess anhöriga. De har 

ett stort ansvar i att förmedla till sjuksköterskan hur personen som befinner sig i 

livets slut mår, därför är det viktigt att de har kunskap om vad vård i livets slut 

innebär men också ges möjlighet till gott samarbete med sjuksköterskan.  Eftersom 

omvårdnadspersonal och vårdtagare inom äldreomsorgen många gånger har 

utvecklat en nära relation behövs tid för samtal och reflektion efter dödsfall. 

Handledning som stöd både under vårdtiden men även efter att vårdtagaren avlidit. 

Förslag till vidare forskning är att undersöka hur fortlöpande utbildning kan 

möjliggöra för omvårdnadspersonalen att ge mer personcentrerad omvårdnad i livets 

slut och upplevelse av tillfredställelse i sitt arbete. Det vore också värdefullt att 

undersöka hur mer handledning av sjuksköterskan kan stärka 

omvårdnadspersonalen och leda till större trygghet i sin arbetssituation.  
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Bilaga 1 
Förfrågan om att delta i en intervjustudie 

Vi går distriktsköterskeprogrammet vid institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet och ska i 

vår magisteruppsats göra en studie som syftar till att belysa omvårdnadspersonalens upplevelser av att 

bemöta/vårda personer i livets slut och deras anhöriga. 

Att ge vård i livets slut är en stor och viktig utmaning som påverkar både vårdpersonalen, den som 

vårdas och deras anhöriga. Omvårdnadspersonalen är de som lär känna vårdtagaren och deras 

anhöriga bäst då de utför både omsorgsuppgifter och sjukvårdsinsatser i nära relation med den som 

vårdas och deras anhöriga. 

Palliativ vård är en svår uppgift som bygger på ett bra teamarbete tillsammans med övriga 

kompetenser. För att omvårdpersonalen ska ha möjlighet att bygga upp tillit i relationen krävs att de 

ska kunna känna sig trygga och bekväma i sin uppgift och därigenom kunna skapa en god vårdkvalitet 

och bemötande. Palliativ vård berör oss i vår blivande roll som distriktsköterskor där vi har skyldighet 

att som omvårdnadsansvarig stödja och handleda omvårdnadspersonal i detta arbete. För att förstå 

hur goda förutsättningar för vård i livets slut skapas så önskar vi ta del av dina erfarenheter. 

Kan du tänka dig att ställa upp på en bandinspelad intervju där vi ber dig berätta om hur det är att 

möta och vårda dessa personer och deras anhöriga. Intervjun tar ca.30 minuter. Samtycke finns från 

områdeschef och intervjuerna kan ske på arbetstid. 

Ditt deltagande är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att något skäl anges. Det 

insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och avidentifieras. Resultatet kommer att 

sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet omvårdnad vi Umeå universitet. Resultatet kommer 

att presenteras så att ingen persons identitet kan röjas. Vår förhoppning är att resultatet kan bidra till 

att öka förståelsen av hur det är att vårda och bemöta personer i livets slut samt deras anhöriga. 

Vid eventuella frågor angående studien, kontakta oss. 

Accepterar du att delta i intervjustudien?  Svar: 

  Datum ………………  Namnteckning: …………………………………………………… 

Med vänlig hälsning  

                Karolina Lindholm                   Monica Jonsson                    Christina Harrefors 

                Sjuksköterska                           Sjuksköterska                        Universitets lektor 

                Lycksele kommun                    Stenbergska HC                     Projektansvarig 
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Bilaga 2 
Frågeguide 

 

Kön: 

Ålder: 

Anställningsår: 

Hur länge har du jobbat inom denna verksamhet? 

Berätta lite om sig själva som inledning på intervjun 

 

Kan du berätta om en situation där du vårdat en person i livets slut som du kommer 

ihåg alldeles särskilt med tanke på God omvårdnad  

Kan du berätta om en situation där du vårdat en person i livets slut som du kommer 

ihåg där inte kändes bra 

Kan du utveckla vad det var som gjorde den här situationen så speciell! 

Hur förbereder du dig inför att du skall vårda en person i livets slut? 

Vilka svårigheter upplever du det finns med att vårda personer i livets slut?  

 

Följdfrågor till ovanstående frågor: 

Stöd från arbetskamrater/distriktssköterskan/närstående  

 

Finns det något mer som du vill tillägga? 

 

 

 


