
Höstterminen	  2015	  
Självständigt	  arbete,	  15	  poäng	  
Specialistsjuksköterskeprogrammet	  med	  inriktning	  mot	  intensivvård,	  60	  poäng	  
Handledare;	  Lenita	  Lindgren,	  universitetslektor,	  Instutionen	  för	  Omvårdnad.	  

	  

Intensivvårdssjuksköterskors	  
erfarenheter	  av	  att	  vårda	  patienter	  i	  
livets	  slutskede	  
En	  intervjustudie	  

	  

Intensive	  care	  nurses	  experiences	  of	  providing	  end-‐of	  life	  care.	  

An	  interview	  study	  	  

	  

Lisa Isaksson 

Sara Vestling



	  

	  

Intensivvårdssjuksköterskors	  erfarenheter	  av	  
att	  vårda	  patienter	  i	  livets	  slutskede.	  

	  
Lisa	  Isaksson,	  Sara	  Vestling	  

	  
ABSTRAKT	  

Syfte.	  Intensivvårdssjuksköterskors	  erfarenheter	  av	  att	  vårda	  patienter	  i	  livets	  
slutskede.	  
Bakgrund.	  På	  intensivvårdsavdelningar	  i	  Sverige	  avlider	  3-‐4000	  patienter	  per	  år	  vilket	  
föranleder	  att	  palliativ	  vård	  har	  börjat	  uppmärksammas	  inom	  intensivvården.	  Målet	  
med	  vård	  i	  livets	  slutskede	  är	  att	  skapa	  bästa	  möjliga	  livskvalité	  för	  patient	  och	  anhöriga	  
där	  sjuksköterskan	  med	  sin	  helhetssyn	  har	  en	  central	  roll.	  	  
Design.	  Kvalitativ	  innehållsanalys.	  
Metod.	  Semistrukturerade	  intervjuer	  genomfördes	  under	  hösten	  2015	  med	  elva	  
intensivvårdssjuksköterskor	  på	  fem	  olika	  intensivvårdsavdelningar	  i	  tre	  olika	  landsting	  i	  
Norrland.	  Intervjuerna	  spelades	  in,	  transkriberades	  och	  lästes	  igenom	  noggrant.	  
Därefter	  analyserades	  materialet	  med	  hjälp	  av	  en	  kvalitativ	  innehållsanalys.	  
Resultat.	  Sjuksköterskornas	  erfarenheter	  av	  att	  vårda	  patienter	  i	  livets	  slutskede	  
illustrerades	  genom	  deras	  möjligheter	  att	  påverka	  beslut	  för	  god	  vård,	  vilket	  beskrevs	  
som	  att	  känna	  delaktighet	  i	  besluten	  om	  vårdnivå.	  De	  såg	  sig	  som	  en	  resurs	  för	  anhöriga	  i	  
svåra	  situationer	  då	  de	  inbringade	  trygghet,	  såg	  deras	  behov	  av	  information	  samt	  
hjälpte	  dem	  att	  hitta	  fokus.	  För	  att	  sjuksköterskorna	  skulle	  samla	  kraft	  framkom	  vikten	  
av	  ett	  ärligt	  och	  öppet	  arbetsklimat,	  samt	  möjligheter	  till	  debriefing.	  Genom	  att	  ge	  god	  
omvårdnad	  i	  livets	  slutskede	  kunde	  sjuksköterskorna	  hjälpa	  patienterna	  få	  en	  god	  och	  
värdig	  död.	  	  
Slutsats.	  Sjuksköterskorna	  använde	  sig	  av	  olika	  kommunikativa	  färdigheter	  för	  att	  
bygga	  upp	  en	  relation	  med	  patient	  och	  anhöriga.	  Sjuksköterskorna	  upplevde	  att	  många	  
etiska	  problem	  uppstod	  i	  samband	  med	  besluttagande	  om	  vårdnivå,	  speciellt	  där	  
oenighet	  fanns	  inom	  vårdteamet.	  De	  saknade	  specifik	  fortbildning	  och	  tydliga	  riktlinjer	  
och	  det	  visade	  sig	  att	  sjuksköterskorna	  lärde	  sig	  ge	  vård	  i	  livets	  slutskede	  genom	  egna	  
erfarenheter	  och	  av	  erfarna	  kollegor.	  	  
	  
NYCKELORD.	  Intensivvård,	  omvårdnad,	  vård	  i	  livets	  slutskede,	  anhöriga,	  stöd,	  
kommunikation,	  palliativ	  vård.	  
	  

	   	  



	  

Intensive	  care	  nurses	  experiences	  of	  providing	  
end-‐of-‐life	  care.	  

 
Lisa	  Isaksson,	  Sara	  Vestling	  

 
ABSTRACT	  

Purpose.	  Intensive	  care	  nurses	  experiences	  of	  providing	  end-‐of-‐life	  care.	  
Background.	  At	  intensive	  care	  units	  in	  Sweden	  3-‐4000	  patients	  die	  every	  year,	  which	  
causes	  palliative	  care	  to	  emerge	  in	  intensive	  care.	  The	  goal	  of	  the	  end-‐of-‐life	  care	  is	  to	  
provide	  the	  best	  possible	  quality	  of	  life	  for	  the	  patient	  and	  it’s	  family,	  where	  the	  nurse	  
with	  a	  holistic	  approach	  play	  a	  central	  part.	  	  
Design.	  Qualitative	  content	  analysis.	  	  
Method.	  Semi-‐structured	  interviews	  were	  conducted	  in	  the	  autumn	  of	  2015	  with	  eleven	  
critical	  care	  nurses	  in	  five	  ICUs	  in	  three	  counties	  in	  northern	  Sweden.	  The	  interviews	  
were	  recorded,	  transcribed	  and	  read	  carefully.	  The	  material	  was	  analysed	  using	  a	  
content	  analysis.	  
Results.	  Nurses'	  experiences	  of	  providing	  end-‐of-‐life	  care	  was	  illustrated	  by	  their	  ability	  
to	  influence	  decisions	  for	  good	  care,	  which	  was	  descibed	  as	  a	  feeling	  of	  beeing	  involved	  
in	  decisions	  about	  care	  level.	  They	  looked	  at	  themselves	  as	  a	  resource	  for	  families	  in	  
difficult	  situations	  and	  conveyed	  a	  feeling	  of	  confort	  which	  could	  help	  the	  families	  to	  find	  
focus	  and	  see	  the	  need	  for	  information.	  The	  nurses	  gathered	  strength	  by	  having	  an	  
honest	  and	  open	  work	  environment,	  and	  opportunities	  for	  debriefing.	  By	  providing	  good	  
care	  at	  the	  end-‐of-‐life	  the	  nurses	  were	  able	  to	  help	  patients	  recive	  a	  good	  and	  dignified	  
death.	  
Conclusion.	  The	  nurses	  used	  different	  communication	  skills	  to	  build	  a	  relationship	  with	  
the	  patients	  and	  their	  families.	  The	  nurses	  felt	  that	  many	  ethical	  problems	  arose	  from	  
decisions	  about	  the	  level	  of	  care,	  especially	  where	  disagreement	  existed	  within	  the	  care	  
team.	  They	  lacked	  specific	  training	  and	  clear	  guidelines	  and	  it	  turned	  out	  that	  the	  nurses	  
learned	  palliative	  care	  through	  their	  own	  experiences	  and	  by	  experienced	  colleagues.	  
	  
KEYWORDS.	  Intensive	  care,	  nursing	  care,	  end	  of	  life	  care,	  relatives,	  support,	  
communication,	  palliative	  care.	  
	  
	   	  



	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

”Jag	  kan	  tänka	  mig	  att	  barnmorskorna	  har	  ett	  stort	  ögonblick	  att	  vara	  med	  när	  ett	  barn	  

föds	  men	  det	  är	  faktiskt	  ett	  ganska	  stort	  ögonblick	  att	  vara	  med	  när	  ett	  liv	  släcks	  också.	  

Och	  man	  blir	  faktiskt	  inbjuden	  i	  ett	  sammanhang	  där	  man	  blir	  ett	  team	  med	  anhöriga	  och	  

man	  är	  ärliga.	  Och	  vi	  vill	  alla	  att	  det	  här	  ska	  vara	  bra.	  För	  den	  här	  älskade	  personen.”	  
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Sammanfattning	  
	  
Varför	  behövs	  den	  här	  studien?	  

• För	  att	  belysa	  den	  komplexitet	  som	  det	  innebär	  för	  intensivvårdssjuksköterskan	  
att	  vårda	  patienter	  i	  livets	  slutskede.	  

• För	  att	  sätta	  ljus	  på	  förbättringsområden	  inom	  den	  palliativa	  vården	  på	  
intensivvårdsavdelningar.	  

	  
Vad	  är	  det	  viktigaste	  resultatet?	  

• Sjuksköterskorna	  beskrev	  etiska	  dilemman	  kring	  beslutfattandet	  av	  vårdnivåer.	  
• Sjuksköterskorna	  använde	  sig	  av	  kommunikativa	  färdigheter	  för	  att	  bygga	  upp	  

goda	  relationer	  med	  patient,	  anhöriga	  och	  vårdteam.	  
• Utbildning	  inom	  palliativ	  vård	  saknas	  idag	  i	  intensivvården.	  

	  
Hur	  ska	  studiens	  resultat	  användas	  i	  praktiken?	  

• Integration	  av	  palliativ	  vård	  bör	  implementeras	  i	  framtiden	  för	  att	  underlätta	  för	  
patient,	  anhöriga	  samt	  vårdteamet.	  

• Fortbildning	  för	  alla	  aktörer	  i	  vårdteamet	  gällande	  palliativ	  vård	  inom	  
intensivvården	  bör	  ske	  inom	  snar	  framtid.	  
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Introduktion	  	  
Sjukvårdens	  främsta	  uppgift	  är	  att	  behandla,	  bota	  eller	  få	  kontroll	  över	  människors	  

sjukdomar,	  samt	  att	  uppnå	  hälsa	  och	  välbefinnande.	  När	  detta	  inte	  är	  möjligt	  byter	  

vården	  inriktning	  från	  botande	  till	  palliativ	  vård	  (Socialstyrelsen,	  2011).	  

Intensivvårdsavdelningar	  är	  utvecklade	  och	  utformade	  för	  att	  rädda	  liv	  men	  trots	  detta	  

avlider	  3-‐4000	  patienter	  varje	  år	  på	  intensivvårdsavdelningar	  i	  Sverige	  (Wjik,	  2014).	  I	  

Sverige	  har	  medianvårdtiden	  efter	  avbruten	  behandling	  blivit	  cirka	  10	  timmar	  längre	  på	  

10	  år	  (Svenska	  intensivvårdsregistret,	  2014).	  Detta	  beror	  delvis	  på	  att	  äldre	  och	  

multisjuka	  patienter	  i	  allt	  högre	  utsträckning	  vårdas	  på	  intensiven.	  Dessutom	  bidrar	  

avancerad	  teknologi	  till	  att	  livet	  förlängs	  även	  när	  det	  inte	  gagnar	  patienterna.	  När	  en	  

intensivvårdsbehandling	  avbryts	  leder	  det	  ofta	  till	  dödsfall	  (Vanderspank-‐Right,	  et.al.,	  

2011).	  Vilket	  innebär	  att	  flertalet	  som	  avlider	  på	  intensivvårdsavdelningar	  gör	  detta	  

efter	  ett	  aktivt	  beslut,	  då	  ytterligare	  behandling	  inte	  anses	  etiskt	  eller	  medicinskt	  

försvarbart.	  Dessa	  beslut	  kan	  bidra	  till	  svåra	  etiska	  dilemman	  för	  vårdpersonalen	  (St	  

Ledger,	  et.al.	  2012).	  I	  detta	  arbete	  kommer	  därför	  intensivvårdssjuksköterskans	  

erfarenheter	  av	  att	  vårda	  patienter	  i	  livets	  slutskede	  att	  belysas.	  

Bakgrund	  
Att	  vårda	  patienter	  i	  livets	  slutskede	  på	  en	  intensivvårdsavdelning	  ställer	  höga	  krav	  på	  

vårdpersonalen.	  Patienter	  i	  livets	  slutskede	  och	  deras	  anhöriga	  har	  behov	  av	  god	  

palliativ	  vård	  även	  om	  detta	  sker	  på	  en	  intensivvårdsavdelning	  (Nelson,	  et.al.	  2011).	  På	  

en	  intensivvårdsavdelning	  är	  målet	  att	  rädda	  patienternas	  liv	  men	  Aslakson,	  Curtis	  &	  

Nelson	  (2014)	  menar	  att	  vård	  i	  livets	  slutskede	  skall	  baseras	  på	  patienters	  och	  

anhörigas	  behov	  i	  stället	  på	  prognos	  och	  diagnos.	  Enligt	  World	  Health	  Organisation	  

(WHO)	  är	  palliativ	  vård	  önskvärt	  även	  inom	  de	  områden	  som	  behandlar	  livshotande	  

eller	  begränsade	  tillstånd.	  Det	  finns	  ingen	  tidpunkt	  eller	  prognos	  som	  bestämmer	  när	  

palliativ	  vård	  ska	  introduceras	  och	  vården	  kan	  bedrivas	  på	  alla	  slags	  avdelningar	  

(Connor	  &	  Sepulveda	  Bermedo	  ,	  2014).	  Hos	  en	  intensivvårdspatient	  kan	  tiden	  mellan	  liv	  

och	  död	  vara	  kort	  men	  patienten	  kan	  också	  ha	  vårdats	  under	  en	  längre	  tid	  på	  

intensivvårdsavdelningen.	  Hos	  vissa	  patienter	  slutar	  dock	  kroppen	  att	  svara	  på	  

behandlingen	  och	  de	  flesta	  organen	  börjar	  svikta	  (Gulbrandsen	  &	  Subberud,	  2009).	  När	  

detta	  sker	  är	  det	  av	  oerhörd	  vikt	  att	  ha	  samtal	  med	  patient	  och	  anhöriga,	  ett	  så	  kallat	  

brytpunktsamtal	  (Holms,	  Milligan,	  &	  Kydd,	  2014).	  Kommunikation	  nämns	  också	  som	  en	  
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av	  de	  största	  byggstenarna	  när	  det	  gäller	  att	  skapa	  en	  god	  omvårdnad	  för	  dessa	  

patienter	  och	  anhöriga	  (Nelson,	  et.al.,	  2011).	  	  

	  

Förutsättningarna	  för	  att	  ge	  vård	  i	  livets	  slutskede	  på	  intensivvårdsavdelningar	  är	  goda	  

då	  personalen	  ofta	  arbetar	  i	  team,	  har	  få	  patienter,	  samt	  har	  vana	  att	  arbeta	  med	  kritiskt	  

sjuka	  och	  hantera	  svåra	  situationer.	  Svårigheterna	  för	  sjuksköterskan	  är	  att	  relationen	  

till	  patienterna	  ofta	  baseras	  mer	  på	  information	  från	  anhöriga	  än	  direkt	  från	  patienten	  

(Cook,	  et.al.,	  2006).	  McAndrew	  &	  Leske	  (2015)	  samt	  Coombs	  et.al.	  (2011)	  uttryckte	  att	  

det	  är	  genom	  effektiv	  kommunikation	  som	  sjuksköterskorna	  upprättar	  en	  god	  relation	  

med	  patient	  och	  anhöriga.	  Sjuksköterskorna	  i	  McAndrew	  &	  Leske	  (2015)	  studie	  beskrev	  

sig	  själva	  som	  patientens	  och	  anhörigas	  advokat	  då	  de	  framförde	  deras	  åsikter	  till	  

läkarna	  tillsammans	  med	  sina	  egna	  upplevelser.	  Sjuksköterskorna	  kände	  också	  stort	  

ansvar	  gällande	  smärtlindring	  och	  symtomkontroll.	  Efstathiou	  &	  Walker	  (2014)	  

beskriver	  att	  sjuksköterskor	  upplevde	  svårigheter	  kring	  hur	  de	  skulle	  hantera	  teknisk	  

utrustning	  hos	  döende	  patienter.	  De	  ville	  inte	  att	  anhöriga	  skulle	  tro	  att	  de	  slutat	  bry	  sig	  

samtidigt	  som	  de	  ville	  ge	  patienten	  och	  dess	  närstående	  en	  chans	  att	  ta	  farväl	  utan	  

apparater	  som	  larmade	  och	  skärmar	  som	  blinkade.	  

	  

Att	  vårda	  en	  patient	  i	  livets	  slutskede	  på	  en	  intensivvårdsavdelning	  är	  komplext	  och	  

kräver	  att	  personalen	  engagerar	  sig	  både	  känslomässigt,	  omvårdnadsmässigt	  och	  

medicinskt	  (Cook	  &	  Rocker,	  2014).	  Eftersom	  döden	  på	  en	  intensivvårdsavdelning	  ofta	  

föregås	  av	  ett	  beslut	  om	  att	  avsluta	  behandlingen	  kan	  detta	  leda	  till	  etiska	  dilemman	  för	  

vårdpersonalen.	  Holms,	  Milligan,	  &	  Kydd	  (2014)	  menar	  att	  döendet	  är	  en	  naturlig	  

process	  och	  bör	  inte	  förhindras	  eller	  påskyndas	  av	  intensivvårdsåtgärder	  när	  patienten	  

är	  i	  livets	  slutskede.	  Tyvärr	  hinner	  ofta	  patienternas	  tillstånd	  kraftigt	  försämras	  innan	  

beslutet	  tas	  om	  att	  palliativ	  vård	  ska	  bedrivas.	  Detta	  leder	  till	  att	  patienten	  och	  dess	  

anhöriga	  inte	  hinner	  förbereda	  sig	  för	  döden	  (Cox	  ,	  Handy,	  &	  Blay,	  2012.;	  Hsu-‐Kim,	  et.al.,	  

2015.;	  Schulyz	  &	  Novick,	  2013.;	  Yolanda	  Fox,	  2014).	  Oavsett	  var	  döden	  inträffar,	  har	  

patienten	  rätt	  att	  veta	  om	  döden	  är	  nära	  och	  förstå	  vad	  som	  eventuellt	  kan	  väntas	  så	  att	  

patienten	  kan	  bevara	  sin	  värdighet	  och	  integritet	  (British	  Geriatrics	  Society,	  2004).	  

Wilson,	  et.al.	  (2013)	  beskriver	  i	  sin	  studie	  betydelsen	  av	  att	  bibehålla	  patienternas	  

autonomi,	  detta	  skedde	  genom	  en	  holistisk	  förståelse	  från	  sjuksköterskorna.	  De	  visade	  

även	  på	  att	  sjuksköterskorna	  fick	  förklara	  tagna	  beslut	  för	  patient	  och	  anhöriga	  utan	  att	  
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de	  själva	  fått	  delta	  i	  beslutsfattandet.	  Fernandes	  &	  Moreira	  (2012)	  uttryckte	  att	  

patienter	  i	  livets	  slutskede	  ofta	  fick	  lida	  i	  onödan	  då	  personalen	  var	  utbildad	  för	  att	  

rädda	  liv,	  inte	  avsluta	  dem.	  Eriksson	  (2015)	  menar	  att	  det	  finns	  tre	  typer	  av	  lidande.	  

Sjukdomslidande	  är	  det	  lidande	  som	  förekommer	  på	  grund	  av	  sjukdom	  och	  behandling.	  

Vårdlidande	  orsakas	  av	  sjukvården	  och	  kan	  ses	  som	  ett	  onödigt	  lidande	  som	  kan	  vara	  

både	  omedvetet	  och	  medvetet.	  Samt	  även	  livslidande	  som	  berör	  hela	  människans	  

existens.	  Inom	  dagens	  sjukvård	  menar	  Eriksson	  (2015)	  att	  diagnoser	  och	  teknologi	  har	  

hamnat	  i	  fokus	  i	  stället	  för	  människans	  helhet.	  Det	  krävs	  mod	  av	  vårdarna	  att	  gå	  in	  i	  en	  

relation	  och	  se	  lidandet.	  Genom	  att	  våga	  se	  lidandet	  i	  ett	  helhetsperspektiv	  innebär	  det	  

att	  vårdaren	  kan	  se	  människans	  hela	  livssituation,	  kropp	  själ	  och	  ande	  (Eriksson,	  2000).	  

I	  dagsläget	  diskuteras	  fördelarna	  med	  att	  integrera	  palliativ	  vård	  inom	  intensivvården	  

för	  att	  minska	  lidandet,	  förbättra	  omvårdnaden	  för	  patienter	  och	  dess	  anhöriga	  i	  livets	  

slutskede.	  En	  effektiv	  integration	  av	  palliativ	  vård	  vid	  kroniska	  och	  kritiska	  tillstånd	  kan	  

hjälpa	  familjer	  att	  förbereda	  sig	  inför	  kommande	  utmaningar	  (Cook	  &	  Rocker,	  2014.;	  

Hartjes,	  Meece,	  &	  Hoorgas,	  2014).	  

	  

Problemformulering	  

Genom	  att	  läsa	  på	  inom	  ämnena	  palliativ	  vård	  och	  vård	  av	  döende	  patienter	  på	  en	  

intensivvårdsavdelning	  uppstod	  frågor.	  Är	  det	  möjligt	  att	  ge	  en	  god	  och	  värdig	  död	  på	  en	  

intensivvårdsavdelning	  idag	  och	  hur	  upplever	  sjuksköterskorna	  sin	  arbetssituation.	  Har	  

de	  möjlighet	  att	  påverka	  beslut	  angående	  vårdnivåer	  och	  vad	  har	  de	  för	  erfarenheter	  av	  

att	  ge	  palliativ	  vård	  på	  en	  intensivvårdsavdelning?	  

	  

Syfte	  
Syftet	  med	  denna	  studie	  var	  att	  belysa	  intensivvårdssjuksköterskors	  erfarenheter	  av	  att	  

vårda	  patienter	  i	  livets	  slutskede.	  

Metod	  

Design	  
För	  att	  belysa	  intensivvårdssjuksköterskor	  erfarenheter	  av	  att	  vårda	  patienter	  i	  livets	  

slutskede	  användes	  en	  kvalitativ	  innehållsanalys	  som	  baserades	  på	  intervjudata.	  
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Instruktioner	  till	  författare	  om	  utformningen	  av	  uppsatsen	  har	  hämtats	  från	  Journal	  of	  

Advanced	  Nursing.	  	  

Urval	  
För	  att	  fokusera	  på	  syftet	  med	  studien	  och	  för	  att	  få	  variation	  i	  urvalet	  av	  informanter	  

ställdes	  kravet	  att	  sjuksköterskorna	  måste	  ha	  jobbat	  minst	  fem	  år	  som	  

intensivvårdssjuksköterska	  på	  en	  intensivvårdsavdelning	  samt	  vårdat	  patienter	  i	  livets	  

slutskede.	  En	  förfrågan	  om	  att	  få	  genomföra	  en	  intervjustudie	  skickades	  ut	  i	  form	  av	  

informationsbrev	  (Bilaga	  1)	  till	  avdelningschefer	  på	  åtta	  olika	  intensivvårdsavdelningar	  

i	  Norrland.	  Utifrån	  inklusionskriterierna	  fick	  varje	  avdelningschef	  föreslå	  lämpliga	  

informanter	  till	  studien.	  Av	  de	  tillfrågade	  intensivvårdsavdelningarna	  accepterade	  fem	  

avdelningar	  att	  studien	  fick	  genomföras.	  Elva	  intensivvårdssjuksköterskor	  medverkade	  i	  

studien,	  två	  män	  och	  nio	  kvinnor.	  Ingen	  av	  de	  tillfrågade	  avböjde	  att	  delta	  i	  studien.	  

Informanterna	  var	  mellan	  35	  och	  60	  år	  och	  hade	  jobbat	  mellan	  sju	  och	  trettio	  år	  på	  

intensivvårdsavdelningar.	  	  Intervjuerna	  genomfördes	  under	  tre	  veckors	  tid	  under	  

hösten	  2015.	  

Datainsamling	  
Intervjuerna	  genomfördes	  med	  hjälp	  av	  semistrukturerade	  intervjuer,	  vilket	  innebär	  att	  

tonvikten	  i	  intervjun	  ligger	  på	  intervjupersonens	  erfarenheter	  och	  upplevelser	  av	  det	  

berörda	  ämnet	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2014).	  Cirka	  en	  vecka	  innan	  intervjuerna	  

genomfördes	  mailades	  skriftlig	  information	  (Bilaga	  2)	  ut	  till	  informanterna.	  De	  erhöll	  

också	  muntlig	  information	  om	  syftet	  med	  studien	  innan	  intervjun	  startade	  samt	  att	  de	  

fick	  avbryta	  deltagandet	  när	  som	  helst.	  Intervjuerna	  genomfördes	  individuellt,	  i	  ett	  

avskilt	  rum.	  Med	  stöd	  av	  Bach	  et.al.	  (2009)	  utvecklades	  en	  frågemall	  (Bilaga	  3)	  med	  ett	  

antal	  öppna	  frågor;	  Hur	  upplever	  du	  att	  ta	  hand	  om	  döende	  patienter?	  Vad	  betyder	  

palliativ	  vård	  för	  dig?	  I	  vissa	  fall	  användes	  följdfrågor	  som;	  Hur	  kändes	  det	  då?	  Hur	  

menar	  du	  då?	  Detta	  för	  att	  fånga	  upp	  relevant	  data	  som	  skulle	  svara	  mot	  studiens	  syfte.	  

Intervjun	  ska	  liknas	  vid	  ett	  vardagssamtal	  men	  ska	  ha	  ett	  syfte	  och	  inbegripa	  en	  speciell	  

teknik	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2014).	  Intervjuerna	  inleddes	  med	  enkla	  bakgrundsfrågor	  

som	  till	  exempel;	  Hur	  länge	  har	  du	  jobbat	  som	  en	  intensivvårdssjuksköterska?	  Detta	  för	  

att	  ge	  sjuksköterskorna	  en	  möjlighet	  att	  känna	  trygghet	  i	  situationen.	  En	  pilotintervju	  

genomfördes	  för	  att	  få	  en	  uppfattning	  om	  frågorna	  var	  relevanta	  till	  ämnet	  och	  att	  

innehållet	  svarade	  mot	  syftet.	  Intervjun	  visade	  sig	  vara	  användbar	  för	  studiens	  syfte	  och	  

inkluderades	  därför	  i	  resultatet.	  
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De	  tre	  första	  intervjuerna	  genomfördes	  med	  båda	  författarna	  närvarande	  för	  att	  känna	  

in	  hur	  intervjutekniken	  fungerade.	  Intervjuerna	  genomfördes	  utan	  att	  författarna	  

överförde	  sina	  egna	  tankar	  och	  åsikter	  på	  informanterna.	  För	  att	  säkerställa	  att	  helheten	  

i	  ämnet	  framkommit	  under	  intervjun	  avslutades	  den	  med	  en	  enkel	  fråga;	  Är	  det	  något	  

mer	  du	  vill	  berätta?	  Intervjuerna	  tog	  mellan	  20	  och	  55	  minuter	  och	  spelades	  in	  med	  

hjälp	  av	  en	  diktafon.	  Att	  använda	  sig	  av	  bandspelare	  vid	  intervjun	  ger	  den	  som	  

intervjuar	  frihet	  att	  koncentrera	  sig	  på	  ämnet	  och	  samspelet	  i	  intervjun	  och	  det	  kan	  även	  

fånga	  intervjupersonens	  olika	  tonfall,	  pauser	  och	  ordval.	  Ljudfilerna	  från	  intervjuerna	  

sparades	  ner	  på	  datorn	  och	  skrevs	  ner	  i	  text	  ordagrant	  i	  talspråk,	  det	  vill	  säga,	  suckar,	  

pauser,	  skratt	  med	  mera	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2014).	  	  

Etiska	  överväganden	  
Varje	  informant	  erhöll	  ett	  separat	  informationsbrev	  (Bilaga	  2)	  där	  de	  fick	  ytterligare	  

information	  om	  studien	  och	  vad	  deras	  deltagande	  skulle	  innefatta.	  Informanterna	  

kontaktades	  senare	  via	  mail	  för	  att	  bestämma	  dag,	  tid	  och	  plats	  för	  intervjun.	  Vidare	  fick	  

informanterna	  information	  om	  att	  de	  när	  som	  helst	  under	  intervjun	  kunde	  avbryta	  utan	  

att	  författarna	  ifrågasatte	  deras	  beslut.	  Informanterna	  blev	  under	  analysprocessen	  

avidentifierade	  så	  att	  endast	  författarna	  visste	  deras	  identitet.	  Allt	  material	  som	  tillhör	  

studien	  sparades	  på	  en	  USB-‐sticka	  som	  förvaras	  inlåst	  hos	  författarna.	  Även	  där	  är	  allt	  

material	  helt	  avidentifierat	  så	  ingen	  obehörig	  ska	  veta	  vem	  av	  informanterna	  som	  sagt	  

vad.	  Det	  är	  av	  oerhörd	  vikt	  att	  de	  intervjuade	  kan	  känna	  att	  deras	  integritet	  är	  helt	  säker	  

för	  att	  kunna	  få	  en	  bra	  och	  ärlig	  intervju	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2014).	  Vid	  intervjuer	  är	  de	  

som	  intervjuar	  skyldig	  att	  bevara	  informanternas	  värdighet	  och	  bibehålla	  sekretessen	  

kring	  deras	  personuppgifter.	  Ny	  kunskap	  ska	  hittas	  genom	  forskning	  men	  ingen	  får	  

komma	  till	  skada	  i	  efterförloppet	  (The	  Worlds	  Medical	  Association,	  2013).	  Eventuella	  

dialekter	  som	  märks	  av	  i	  orginaltranskriptionen	  har	  avidentifierats	  genom	  att	  de	  

försvenskats	  ytterligare	  i	  text.	  Vidare	  kan	  ämnet	  också	  vara	  mycket	  känsligt	  då	  döden	  är	  

något	  som	  berör	  oss	  alla.	  

Analys	  
När	  intervjuerna	  transkriberats	  inleddes	  analysprocessen	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2014).	  

Efter	  att	  alla	  elva	  intervjuerna	  analyserats	  i	  sin	  helhet	  flera	  gånger	  av	  båda	  författarna,	  

både	  individuellt	  och	  tillsammans,	  diskuterades	  innehållet	  noggrant	  igenom.	  

Meningsenheter	  plockades	  ut	  och	  sammanställdes.	  Meningsenheterna	  kondenserades	  

sedan,	  detta	  för	  att	  texten	  skulle	  bli	  mer	  lätthanterlig	  men	  utan	  att	  den	  förlorade	  sitt	  
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innehåll	  och	  betydelse.	  De	  kondenserade	  meningsenheterna	  kodades	  och	  delades	  in	  i	  

subkategorier.	  Med	  subkategorierna	  som	  bas	  kunde	  bärande	  kategorier	  grundas	  och	  på	  

dessa	  indelningar	  redovisas	  studiens	  resultat.	  Då	  studien	  baserats	  på	  sjuksköterskornas	  

erfarenheter	  kan	  det	  upplevas	  som	  att	  flera	  av	  kategorierna	  flyter	  ihop	  med	  varandra.	  

Graneheim	  &	  Lundman	  (2004)	  menar	  på	  att	  data	  inte	  får	  passa	  in	  i	  flera	  eller	  att	  hamna	  

mitt	  mellan	  två	  olika	  kategorier	  men	  när	  mänskliga	  erfarenheter	  speglas	  är	  det	  inte	  

alltid	  möjligt	  att	  skapa	  exklusiva	  kategorier.	  Under	  hela	  analyseringsprocessen	  har	  

författarna	  vägt	  helheten	  mot	  delarna	  och	  vice	  versa	  och	  kategorierna	  och	  

subkategorierna	  har	  omstrukturerats	  och	  omformulerats	  under	  resans	  gång.	  

Resultat	  
Intensivvårdssjuksköterskornas	  erfarenheter	  av	  att	  vårda	  patienter	  i	  livets	  slutskede	  

illustrerades	  genom	  deras	  möjligheter	  att	  påverka	  beslut	  för	  god	  vård.	  Sjuksköterskorna	  

tyckte	  att	  de	  hade	  goda	  förutsättningar	  på	  avdelningen	  för	  att	  ge	  god	  vård,	  framför	  allt	  

där	  de	  kunde	  känna	  en	  delaktighet	  och	  acceptera	  de	  beslut	  som	  togs.	  De	  såg	  sig	  som	  en	  

resurs	  i	  svåra	  situationer	  och	  inbringade	  trygghet	  hos	  anhöriga	  då	  de	  kunde	  hjälpa	  dem	  

att	  hitta	  fokus	  och	  se	  behovet	  av	  information.	  För	  att	  sjuksköterskorna	  skulle	  orka	  med	  

att	  ge	  en	  god	  vård	  i	  livets	  slutskede	  framkom	  vikten	  av	  ett	  ärligt	  och	  öppet	  arbetsklimat,	  

samt	  möjligheter	  till	  debriefing	  och	  att	  samla	  kraft.	  Genom	  att	  ge	  god	  vård	  i	  livets	  

slutskede	  kunde	  sjuksköterskorna	  hjälpa	  patienterna	  få	  en	  god	  och	  värdig	  död	  (Tabell	  

1).	  

Tabell	  1.	  Översikt	  över	  kategorier	  (n=4)	  och	  subkategorier	  (n=10)	  	  

Kategorier	  	   Subkategorier	  

Att	  påverka	  beslut	  för	  god	  vård	   -‐Känna	  delaktighet	  

-‐Acceptera	  beslut	  angående	  vårdnivå	  

-‐Goda	  förutsättningar	  på	  avdelningen	  

Att	  vara	  en	  resurs	  till	  anhöriga	   -‐Inbringa	  trygghet	  hos	  anhöriga	  

-‐Se	  anhörigas	  behov	  av	  information	  

-‐Hjälpa	  anhöriga	  hitta	  fokus	  

Att	  samla	  kraft	   -‐Ett	  ärligt	  och	  öppet	  arbetsklimat	  

-‐Goda	  möjligheter	  till	  debriefing	  

Att	  ge	  god	  omvårdnad	  i	  livets	  slutskede	   -‐Ge	  god	  omvårdnad	  

-‐Ge	  en	  god	  och	  värdig	  död	  
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Att	  påverka	  beslut	  för	  god	  vård	  
Sjuksköterskorna	  beskrev	  vikten	  av	  att	  känna	  delaktighet	  i	  beslut	  som	  togs,	  där	  egen	  

erfarenhet	  och	  relationen	  till	  läkarna	  utgjorde	  en	  grund.	  Att	  acceptera	  beslut	  angående	  

vårdnivå	  blev	  enklare	  för	  sjuksköterskorna	  när	  de	  fick	  tydliga	  mål	  och	  beskrivningar,	  

det	  var	  även	  viktigt	  att	  alla	  i	  vårdteamet	  accepterade	  ett	  taget	  beslut.	  Sjuksköterskorna	  

upplevde	  att	  de	  vanligen	  hade	  goda	  förutsättningar	  att	  ge	  vård	  i	  livets	  slutskede.	  	  

Känna	  delaktighet	  
Sjuksköterskorna	  tog	  upp	  vikten	  av	  att	  känna	  trygghet	  inom	  arbetsgruppen	  för	  att	  våga	  

säga	  vad	  de	  tyckte	  och	  tänkte.	  De	  flesta	  upplevde	  att	  de	  fick	  vara	  med	  och	  diskutera	  

tillsammans	  med	  läkarna	  angående	  beslut	  om	  avslutande	  behandling	  och	  medverka	  i	  

samtal	  om	  vårdnivå.	  Den	  egna	  erfarenheten	  och	  relationen	  till	  läkarna	  utgjorde	  en	  del	  av	  

grunden	  för	  att	  nå	  en	  känsla	  av	  trygghet.	  

	  
”Ja	  det	  är	  ju	  doktorns	  ansvar	  och	  min	  roll	  i	  det	  är	  ju	  att	  föra	  en	  dialog.	  Ibland	  så	  frågar	  

man	  ju.	  Vad	  är	  planen?	  Vad	  är	  tanken?	  Vad	  tror	  man?”	  

	  

Sjuksköterskorna	  upplevde	  frustration	  när	  vårdnivåerna	  ändrades	  beroende	  på	  vilken	  

läkare	  som	  ”rondade”	  den	  aktuella	  dagen.	  Vid	  dessa	  tillfällen	  upplevde	  sjuksköterskorna	  

att	  de	  inte	  fick	  gehör	  för	  sina	  åsikter.	  Trots	  att	  sjuksköterskorna	  litade	  på	  läkarna	  ansåg	  

de	  ibland	  att	  beslutet	  var	  felaktigt.	  En	  av	  sjuksköterskorna	  menade	  att	  tillit	  på	  läkarna	  

och	  deras	  kunskap	  var	  avgörande	  för	  att	  klimatet	  på	  avdelningen	  skulle	  kunna	  kännas	  

ärligt,	  öppet	  och	  tryggt.	  	  Den	  egna	  erfarenheten	  påverkade	  samarbetet	  inom	  gruppen	  

och	  de	  mer	  erfarna	  sjuksköterskorna	  hade	  lättare	  att	  ”ta	  för	  sig”	  och	  ifrågasätta	  tagna	  

beslut.	  

	  

”I	  bland	  så	  känns	  det	  ju	  som	  att	  man	  har	  ju	  gjort	  ett	  försök,	  gjort	  allt.	  Att	  det	  sen	  inte	  går,	  	  

men	  man	  kan	  i	  alla	  fall	  vara	  trygg	  i	  att	  man	  har	  gjort	  sitt	  bästa.”	  

	  

Alla	  har	  ju	  olika	  roller	  inom	  vårdteamet	  och	  läkarna	  har	  den	  beslutfattande	  positionen.	  

Sjuksköterskorna	  såg	  svårigheterna	  med	  det	  beslutfattande	  ansvaret	  men	  betonade	  att	  

beslutet	  ofta	  sköts	  upp	  onödigt	  länge.	  De	  framhöll	  även	  att	  förutsättningarna	  för	  

beslutsfattandet	  såg	  olika	  ut	  då	  de	  som	  sjuksköterskor	  såg	  patienten	  och	  anhöriga	  hela	  

dygnet	  medan	  läkarna	  kanske	  bara	  träffade	  patienten	  några	  minuter	  per	  dag.	  	  
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”När	  den	  dagen	  är	  kommen	  så	  blir	  som	  alla	  nöjda.	  Eller	  inte	  nöjd,	  nöjd	  är	  ju	  fel	  ord.	  Men	  

man	  misstror	  inte	  beslutet...”	  

	  

Acceptera	  beslut	  angående	  vårdnivå	  
Om	  sjuksköterskan	  fick	  tydliga	  mål	  och	  förklaringar	  till	  varför	  vårdnivån	  skulle	  kvarstå	  

eller	  förändras,	  hade	  de	  inga	  problem	  att	  genomföra	  planerade	  åtgärder.	  De	  upplevde	  

även	  att	  det	  var	  lättare	  att	  acceptera	  förändringarna	  om	  de	  själva	  hade	  fått	  vara	  med	  och	  

medverka	  till	  det	  tagna	  beslutet.	  

	  

”Nä,	  men	  det	  ska	  vara	  riktlinjer.	  Det	  är	  det	  jag	  tycker	  är	  det	  största	  felet	  att	  man	  inte	  

bestämmer	  vilken	  behandlingsnivå	  man	  ska	  lägga	  sig	  på.	  Det	  ska	  man	  göra	  i	  ett	  tidigt	  

skede,	  tyvärr	  kan	  det	  gå	  ett	  par	  veckor	  innan	  läkarna	  kommer	  fram	  till	  den	  slutsatsen.	  Vi	  

på	  golvet	  har	  kommit	  fram	  till	  det	  ganska	  tidigt.”	  

	  

Många	  av	  sjuksköterskorna	  beskrev	  att	  de	  hade	  problem	  med	  läkarnas	  beslutstagande,	  

eftersom	  beslut	  tagna	  en	  dag	  av	  en	  läkare,	  ibland,	  inte	  respekterades	  av	  nästa	  läkare.	  

Detta	  ledde	  till	  svåra	  situationer	  för	  både	  sjuksköterskor,	  anhöriga	  och	  patienter.	  I	  dessa	  

situationer	  fick	  sjuksköterskorna,	  trots	  att	  de	  inte	  förstått	  bakgrunden	  till	  det	  ändrade	  

beslutet,	  försöka	  förklara	  situationen	  för	  de	  anhöriga.	  Detta	  bidrog	  till	  att	  de	  kände	  sig	  

olustiga	  och	  skamsna.	  	  

	  

”Men	  är	  det	  uttalat	  i	  teamet	  att	  här	  jobbar	  vi	  mot	  det	  här	  och	  nu	  mot	  det	  här,	  och	  då	  

tycker	  jag	  att	  man	  nästan	  kan	  gömma	  sig	  i	  sin	  profession	  och	  känna	  att	  jag	  är	  så	  otroligt	  

trygg	  i	  att	  det	  är	  rätt	  beslut.	  Det	  är	  inte	  tufft.	  Det	  kan	  kännas	  tufft	  när	  	  det	  är	  åt	  andra	  

hållet.	  Att	  på	  någon	  patient	  så	  är	  det	  taget	  beslut	  och	  så	  kommer	  någon	  och	  river	  upp,	  och	  

då	  blir	  det	  lite	  såhär,	  ojdå,	  ojdå.”	  

	  

Goda	  förutsättningar	  på	  avdelningen	  
De	  flesta	  intensivvårdsalar	  är	  byggda	  för	  att	  vårda	  fler	  än	  en	  patient	  och	  bristen	  på	  

enkelsalar	  är	  stor.	  Döende	  patienter	  vårdas	  på	  samma	  sal	  som	  andra	  patienter	  och	  

sjuksköterskorna	  beskrev	  detta	  som	  oetiskt.	  Om	  det	  var	  möjligt,	  såg	  de	  gärna	  att	  

patienter	  i	  livets	  slut	  skulle	  få	  flytta	  till	  en	  vårdavdelning,	  utom	  i	  de	  fall	  då	  det	  bara	  rörde	  

sig	  om	  några	  timmar	  innan	  döden	  beräknades	  inträffa.	  Trycket	  på	  intensivvårdsplatser	  
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upplevdes	  olika	  beroende	  på	  sjuksköterskornas	  tidigare	  erfarenheter	  och	  situationen	  på	  

den	  nuvarande	  arbetsplatsen.	  	  

	  

”Man	  är	  ju	  ändå	  inställd	  på	  att	  rädda	  liv	  när	  man	  jobbar,	  och	  intensivvård,	  då	  är	  det	  ju	  

med	  en	  tanke	  på	  att	  livet	  ska	  fortsätta.”	  

	  

Sjuksköterskorna	  upplevde	  att	  det	  fanns	  bra	  förutsättningar	  på	  en	  

intensivvårdsavdelning	  för	  att	  ta	  hand	  om	  döende	  patienter,	  men	  att	  det	  inte	  var	  rätt	  

miljö	  att	  avsluta	  livet	  i.	  Även	  om	  den	  fysiska	  miljön	  inte	  beskrevs	  som	  optimal	  för	  vård	  

av	  döende	  patienter,	  fanns	  där	  alla	  förutsättningar	  för	  att	  ge	  patienten	  ett	  värdigt	  slut.	  

Sjuksköterskorna	  berättade	  om	  att	  de	  hade	  stora	  möjligheter	  till	  att	  ge	  patienterna	  både	  

smärtlindring	  och	  sedering,	  samt	  erbjuda	  bra	  omvårdnad	  genom	  hög	  personaltäthet.	  De	  

kunde	  även	  ägna	  varje	  enskild	  patient	  mer	  tid	  samt	  att	  anhöriga	  erbjöds	  möjlighet	  att	  

delta	  i	  vården.	  

	  

”Det	  är	  en	  förmån	  att	  få	  vara	  här	  och	  ta	  hand	  om	  den	  här	  patientkategorin.	  Det	  tycker	  jag.	  

Man	  kan	  lägga	  fokus	  på	  patient	  och	  anhöriga.	  Så	  jag	  tycker	  att	  vi	  är	  riktigt	  bra	  på	  att	  göra	  

det.”	  

	  

Att	  vara	  en	  resurs	  till	  anhöriga	  
Sjuksköterskorna	  inbringade	  trygghet	  hos	  anhöriga	  genom	  kommunikation	  och	  

information.	  Genom	  att	  skapa	  en	  god	  relation	  till	  anhöriga	  var	  det	  lättare	  att	  se	  deras	  

behov	  av	  information.	  Sjuksköterskorna	  såg	  det	  som	  sin	  uppgift	  att	  försöka	  hjälpa	  

anhöriga	  att	  hitta	  fokus	  på	  det	  väsentliga.	  	  

Inbringa	  trygghet	  hos	  anhöriga	  
Sjuksköterskorna	  upplevde	  även	  att	  anhöriga	  till	  patienter	  som	  vårdats	  på	  

vårdavdelning	  kunde	  slappna	  av	  när	  deras	  närstående	  hamnade	  på	  intensiven.	  

Sjuksköterskorna	  berättade	  att	  anhöriga	  ibland	  kunde	  sätta	  för	  stor	  tilltro	  på	  

sjukvården,	  de	  trodde	  att	  allt	  skulle	  ordna	  sig	  bara	  patienten	  kom	  till	  intensiven.	  Även	  

om	  patienten	  i	  vissa	  fall	  dog,	  uttryckte	  anhöriga	  till	  personalen	  att	  de	  var	  nöjda	  med	  

vården	  och	  dess	  insatser.	  	  
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”De	  hade	  allt,	  de	  hade	  rubbet.	  Det	  var	  maskiner,	  det	  var	  läkemedel.	  De	  känner	  det	  som	  att	  

vi	  gjorde	  allt	  vi	  kunde.”	  

	  
För	  många	  anhöriga	  kunde	  ett	  beslut	  om	  att	  inte	  fortsätta	  med	  livsuppehållande	  vård	  

komma	  som	  en	  befrielse.	  Vissa	  sjuksköterskor	  beskrev	  att	  de	  sett	  anhöriga	  slappna	  av	  

när	  beslutet	  väl	  var	  taget	  och	  uttryckt	  en	  lättnad	  över	  att	  de	  inte	  själva	  behövt	  fatta	  

beslutet.	  I	  och	  med	  att	  sjuksköterskorna	  hade	  få	  patienter	  och	  att	  man	  jobbade	  nära	  

patienten	  och	  dess	  anhöriga	  skapades	  ett	  speciellt	  band.	  Sjuksköterskorna	  upplevde	  att	  

anhöriga	  gärna	  såg	  att	  de	  fanns	  nära	  till	  hands.	  	  

	  

”Och	  jag	  vet	  inte,	  man	  är	  ju	  så	  nära,	  sköterska	  och	  undersköterska,	  att	  man	  är	  ju	  värsta	  

teamet	  just	  då.	  Och	  sällan	  så	  lämnar	  vi	  ju	  dem	  helt	  ensamma.	  Oftast	  är	  de	  ju	  på	  ett	  rum	  

tillsammans	  med	  anhöriga	  men	  vi	  försöker	  finnas	  men	  inte	  ta	  plats	  utan	  känna	  in	  

situationen.	  Att	  man	  både	  är	  där	  men	  inte	  tar	  värsta	  stora	  platsen.”	  

	  

De	  flesta	  avdelningar	  hade	  också	  ett	  utarbetat	  system	  som	  innebar	  att	  personalen	  tog	  

kontakt	  med	  anhöriga	  till	  patienten	  som	  dött	  och	  kontrollerade	  att	  allt	  gått	  bra	  i	  

efterförloppet	  och	  att	  de	  inte	  hade	  några	  frågor.	  Sjuksköterskorna	  kände	  själva	  att	  det	  

var	  något	  som	  uppskattades	  av	  de	  anhöriga	  och	  beskrevs	  som	  ett	  bra	  sätt	  att	  ”knyta	  ihop	  

säcken”.	  

	  

”Och	  genom	  att	  ringa	  upp	  och	  kolla	  läget	  så	  har	  man	  chans	  att	  fånga	  upp	  och	  lotsa	  vidare.	  

Vi	  har	  ju	  ingen	  pågående	  kontakt	  utan	  det	  är	  mer	  att	  man	  tar	  ett	  avsked	  och	  att	  man	  

kollar	  om	  det	  är	  något	  som	  är	  oklart	  och	  då	  kan	  man	  lotsa	  så	  att	  de	  får	  hjälp	  och	  får	  svar.”	  

	  

Se	  anhörigas	  behov	  av	  information	  
Sjuksköterskorna	  upplevde	  att	  de	  hade	  andra	  förutsättningar	  att	  bygga	  en	  relation	  med	  

patient	  och	  anhöriga	  än	  vad	  personal	  på	  andra	  vårdavdelningar	  har.	  De	  hann	  lyssna	  på	  

vad	  anhöriga	  tyckte	  och	  tänkte	  samtidigt	  som	  de	  själva	  hade	  bra	  möjligheter	  att	  läsa	  av	  

situationen.	  Detta	  bidrog	  till	  att	  de	  kunde	  utveckla	  en	  bra	  relation	  med	  de	  anhöriga.	  	  

Anhörigkontakten	  beskrevs	  som	  viktig	  för	  alla	  sjuksköterskor	  eftersom	  många	  av	  de	  

som	  dog	  på	  intensiven	  var	  medvetslösa	  eller	  nersövda.	  Anhöriga	  blev	  en	  viktig	  del	  av	  
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vården	  då	  de	  kände	  patienten	  bäst	  och	  tillsammans	  med	  sjukvårdens	  kunnande	  gjorde	  

de	  det	  absolut	  bästa	  för	  patienten.	  	  

	  

”Förklarar	  man	  på	  ett	  bra	  sätt	  så	  förstår	  också	  anhöriga	  varför	  det	  inte	  går	  att	  behandla	  

på	  ett	  effektivt	  sätt.”	  

	  

Sjuksköterskorna	  beskrev	  att	  de	  tillsammans	  med	  undersköterskorna	  tillbringade	  mest	  

tid	  nära	  patienten	  och	  dess	  anhöriga.	  Det	  blev	  naturligt	  att	  frågorna	  kom	  till	  dem	  och	  de	  

fanns	  tillgängliga	  för	  att	  stötta	  patient	  och	  anhöriga.	  Att	  delta	  i	  läkarsamtal	  underlättade	  

för	  sjuksköterskorna	  då	  de	  fick	  samma	  information	  som	  de	  anhöriga,	  vilket	  hjälpte	  när	  

de	  skulle	  svara	  på	  frågor	  och	  funderingar.	  Sjuksköterskorna	  upplevde	  att	  de	  ofta	  kunde	  

förklara	  och	  förtydliga	  det	  läkarna	  tidigare	  sagt.	  

	  

”De	  har	  fått	  information,	  men	  det	  är	  ju	  skillnad	  på	  att	  få	  information	  och	  bli	  informerad.”	  

	  

Sjuksköterskorna	  beskrev	  att	  när	  de	  placerade	  patientens	  situation	  i	  ett	  kontext,	  

underlättade	  för	  anhöriga	  att	  förstå	  när	  den	  livsuppehållande	  behandlingen	  avslutades.	  I	  

efterförloppet	  var	  de	  anhöriga	  tacksamma	  över	  att	  de	  fått	  en	  chans	  att	  förstå	  och	  inse	  

vad	  som	  hänt.	  Sjuksköterskorna	  försökte	  få	  anhöriga	  att	  förstå	  att	  de	  känner	  patienten	  

bäst	  men	  det	  är	  de	  som	  jobbar	  runt	  patienten	  som	  kan	  sjukvård	  bäst.	  

	  

”Man	  ska	  alltid	  ha	  anhöriga	  med	  på	  banan,	  men	  vi	  måste	  nån	  gång	  stå	  upp	  för	  att	  vi	  vet	  

mer	  än	  dom.	  Inte	  om	  personligheten	  hos	  den	  sjuke,	  för	  det	  vet	  ju	  de	  bäst.	  Men	  vi	  vet	  bäst	  

om	  sjukvård.”	  

	  

Anhöriga	  blev	  tydligt	  informerade	  att	  de	  gärna	  fick	  komma	  och	  besöka	  sin	  närstående	  

när	  som	  helst	  och	  uppmuntrades	  att	  tillbringa	  tid	  där	  för	  att	  få	  ett	  bra	  avslut.	  En	  

sjuksköterska	  upplevde	  att	  anhöriga	  som	  inte	  kom	  förbi	  på	  avdelningen	  för	  att	  besöka	  

patienten,	  eller	  de	  som	  aktivt	  tog	  avstånd,	  fick	  det	  jobbigare	  när	  döden	  inträffat.	  Genom	  

att	  informera	  anhöriga	  om	  deras	  valmöjligheter	  och	  finnas	  där	  för	  dem	  kände	  

sjuksköterskan	  att	  deras	  band	  blev	  starkare	  och	  att	  de	  allt	  mer	  lärde	  känna	  varandra.	  
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”Han	  kom	  den	  här	  mannen	  och	  efteråt,	  när	  det	  var	  klart,	  när	  den	  anhöriga	  hade	  dött.	  Han	  

var	  så	  tacksam	  och	  glad	  att	  han	  hade	  kommit.	  Han	  sa	  det	  då	  att	  han	  var	  rädd	  och	  han	  

hade	  inte	  vågat	  om	  jag	  inte	  hade	  sagt.	  Och	  då	  kändes	  de	  ju	  skönt	  att	  jag	  inte	  bara	  sa	  ok	  och	  

la	  på	  luren.”	  

	  

Hjälpa	  anhöriga	  hitta	  fokus	  
I	  samband	  med	  omhändertagandet	  av	  döende	  patienter	  berättade	  sjuksköterskorna	  att	  

de	  ibland	  behövde	  hjälpa	  de	  anhöriga	  att	  flytta	  fokus	  från	  den	  tekniska	  utrustningen	  för	  

att	  de	  i	  stället	  kunna	  fokusera	  på	  patienten.	  Sjuksköterskorna	  beskrev	  att	  de	  avvecklade	  

sladdar	  och	  slangar	  succesivt	  för	  att	  det	  skulle	  bli	  mindre	  traumatiskt	  för	  anhöriga.	  

	  

”Men	  att	  det	  kan	  ju	  också	  bli	  som	  ett	  litet	  trauma	  för	  anhöriga	  att	  det	  blir	  så	  påtagligt	  från	  

att	  ha	  haft	  allt,	  alla	  slangar	  och	  siffror	  och	  färger	  till	  inget.	  Men	  kanske	  också	  en	  hjälp	  att	  

då	  man	  kanske	  förstår	  att	  det	  inte	  går	  att	  göra	  mer.”	  

	  

Många	  av	  sjuksköterskorna	  nämnde	  att	  de	  släckte	  skärmar	  och	  plockade	  bort	  

överflödiga	  sladdar	  och	  slangar	  från	  patienterna	  när	  anhöriga	  var	  närvarande	  men	  att	  

de	  gärna	  ville	  ha	  någon	  form	  av	  övervakning	  när	  patienten	  blev	  ensam.	  För	  dem	  var	  det	  

ett	  sätt	  att	  fortfarande	  ha	  kvar	  viss	  kontroll	  och	  undvika	  att	  patienten	  dog	  ensam.	  

	  

”Är	  anhöriga	  där	  är	  det	  lugnt,	  då	  är	  det	  inga	  problem,	  men	  jag	  vill	  inte	  att	  en	  patient	  ska	  

behöva	  dö	  ensam.	  Därför	  har	  man	  alltid	  någon	  slags	  övervakning,	  t.ex.	  pulsoxymeter	  i	  alla	  

fall	  för	  att	  kunna	  se.”	  

	  

Sjuksköterskorna	  försökte	  finnas	  där	  för	  att	  stötta	  anhöriga	  i	  svåra	  situationer,	  bland	  

annat	  genom	  att	  uppmuntra	  till	  samtal	  med	  sin	  närstående,	  eller	  att	  bara	  finnas	  nära	  till	  

hands.	  De	  förmedlade	  också	  kontakter	  till	  sjukhuskyrkan,	  något	  som	  sågs	  som	  en	  resurs	  

för	  både	  personal	  och	  anhöriga.	  

	  

Att	  samla	  kraft	  
Sjuksköterskorna	  beskrev	  vikten	  av	  att	  samla	  kraft,	  detta	  för	  att	  ta	  sig	  igenom	  

svårigheter	  och	  tunga	  situationer.	  De	  var	  beroende	  av	  ett	  ärligt	  och	  öppet	  klimat	  för	  att	  

orka	  med	  sitt	  jobb.	  Genom	  att	  de	  erbjöds	  möjligheter	  till	  debriefing	  inom	  vårdteamet	  
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kunde	  de	  bearbeta	  det	  som	  hänt	  och	  gå	  vidare	  med	  livet	  och	  sitt	  arbete	  på	  bästa	  möjliga	  

sätt.	  	  

	  

Ett	  ärligt	  och	  öppet	  arbetsklimat	  
Sjuksköterskorna	  menade	  att	  vård	  på	  den	  här	  nivån	  var	  svår	  att	  genomföra	  om	  

vårdteamet	  inte	  kunde	  vara	  ärliga	  mot	  varandra.	  De	  betonade	  vikten	  av	  att	  ha	  ett	  öppet	  

klimat	  i	  arbetsgruppen	  för	  att	  lättare	  kunna	  dela	  med	  sig	  av	  sin	  egen	  ”dagsform”.	  

Dagsformen	  berodde	  på	  hur	  sjuksköterskorna	  mådde	  fysiskt	  och	  psykiskt	  och	  som	  

kunde	  påverka	  ens	  profession.	  De	  beskrev	  en	  känsla	  av	  ömsesidig	  förståelse	  samtidigt	  

som	  arbetet	  var	  självständigt.	  	  

	  

”Vi	  har	  ett	  öppet	  klimat.	  Och	  att	  man	  gör	  det,	  att	  man	  inte	  ska	  visa	  sig	  stark	  utan	  de	  flesta	  

är	  rätt	  så	  ödmjuka	  och	  känner	  att	  de	  måste	  prata	  om	  det	  som	  är	  jobbigt.	  Och	  det	  känns	  

som	  att	  det	  är	  en	  stor	  styrka.	  Att	  man	  vågar	  prata	  om	  allt.”	  

	  

Sjuksköterskorna	  nämnde	  även	  bristen	  på	  utbildning	  inom	  ämnet	  palliativ	  vård,	  ingen	  

av	  informanterna	  hade	  någon	  ytterligare	  utbildning	  än	  den	  de	  erhöll	  under	  

grundutbildningen.	  De	  hade	  fått	  lära	  sig	  bemöta	  patienter	  och	  anhöriga	  genom	  egna	  

erfarenheter	  och	  med	  hjälp	  av	  erfarna	  kollegor.	  	  

	  

Goda	  möjligheter	  till	  debriefing	  
Att	  erbjudas	  möjlighet	  att	  få	  prata	  igenom	  saker	  som	  hänt	  beskrevs	  som	  viktigt.	  Vissa	  

sjuksköterskor	  hade	  tid	  att	  prata	  igenom	  dagens	  händelser	  på	  eftermiddagarna,	  medan	  

andra	  hade	  mer	  spontana	  träffar.	  De	  som	  hade	  spontana	  träffar	  upplevde	  dock	  att	  någon	  

medarbetare	  kunde	  bli	  utelämnad	  vilket	  istället	  bidrog	  till	  en	  otrevlig	  känsla.	  Vissa	  

avdelningar	  hade	  etikcaféer	  där	  de	  bjöd	  in	  alla	  i	  hela	  vårdteamet	  för	  att	  prata	  igenom	  

specifika	  händelser.	  

	  

”Så	  det	  löser	  ju	  inte	  problemet	  utan	  ibland	  så	  kan	  det	  vara	  skönt	  att	  få	  prata	  om	  det	  och	  få	  

höra	  att	  man	  inte	  är	  ensam	  som	  tycker	  att	  det	  var	  jobbigt.”	  

	  

Intensivvårdsavdelningen	  beskrevs	  som	  en	  fantastisk	  arbetsplats	  men	  även	  som	  

psykiskt	  påfrestande.	  Att	  få	  prata	  igenom	  händelser	  med	  sina	  kollegor	  hjälpte	  
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sjuksköterskorna	  att	  klara	  av	  sitt	  dagliga	  arbete	  samt	  minimerade	  riskerna	  att	  ta	  arbetet	  

med	  sig	  hem.	  Sjuksköterskorna	  kände	  sig	  trygga	  på	  arbetsplatsen	  och	  såg	  ödmjukhet	  

som	  en	  positiv	  egenskap	  samt	  upplevde	  sig	  styrkta	  av	  att	  kunna	  prata	  med	  varandra	  om	  

allt.	  

	  

”Man	  säger	  att	  man	  inte	  tar	  med	  sig	  jobbet	  hem	  men	  det	  gör	  man.	  Man	  har	  jobbat	  flera	  år	  

men	  någonstans	  så	  bär	  man	  med	  sig	  det	  ändå	  trots	  att	  man	  försöker	  vara	  professionell.	  Så	  

visst	  blir	  man	  lite	  dränerad,	  man	  behöver	  återhämtning	  och	  stöttning	  av	  arbetskamrater,	  

arbetsledning,	  arbetsgruppen.”	  

	  

Att	  ge	  god	  omvårdnad	  i	  livets	  slutskede	  
Sjuksköterskorna	  ombads	  definiera	  begreppet	  palliativ	  vård.	  Begreppet	  involverade	  att	  

ge	  god	  omvårdnad,	  att	  ge	  en	  god	  och	  värdig	  död	  samt	  att	  förhindra	  lidande.	  	  

Ge	  god	  omvårdnad	  
Att	  ge	  god	  omvårdnad	  omfattade	  allt	  från	  den	  basala	  omvårdnaden	  till	  den	  mer	  

medicinska	  omvårdnaden.	  Den	  basala	  vården	  handlade	  mycket	  om	  att	  hålla	  det	  rent	  och	  

snyggt	  kring	  patienten.	  Att	  patienten	  var	  rentvättad	  och	  låg	  bekvämt	  samt	  att	  

sjuksköterskorna	  tänkte	  på	  hur	  de	  pratade	  med,	  berörde	  och	  bemötte,	  patienten.	  I	  den	  

medicinska	  omvårdnaden	  betonades	  vikten	  av	  en	  adekvat	  smärtlindring	  och	  

möjligheterna	  till	  sedering	  när	  behovet	  fanns.	  Genom	  sina	  omvårdande	  handlingar	  ville	  

de	  förhindra	  onödigt	  lidande	  för	  patienten.	  	  

	  

”Att	  se	  patienten,	  se	  anhöriga,	  se	  situationen.	  Att	  man	  inte	  bara	  susar	  förbi	  och	  gör	  

någonting	  snabbt	  utan	  ser	  hela	  situationen	  och	  vad	  patienten	  behöver	  och	  vad	  anhöriga	  

behöver.	  De	  ska	  ju	  ha	  det	  bra.”	  

	  

Ge	  en	  god	  och	  värdig	  död	  
För	  att	  kunna	  ge	  en	  god	  och	  värdig	  död	  på	  intensivvårdsavdelningen	  talade	  

sjuksköterskorna	  om	  vikten	  av	  att	  bibehålla	  patienten	  i	  fokus.	  Sjuksköterskorna	  gav	  

patienten	  den	  vården	  de	  själva	  önskade	  erhålla	  i	  samma	  situation	  samt	  respekterade	  

patienten	  och	  dess	  anhöriga	  genom	  att	  ge	  bästa	  möjliga	  vård	  utan	  att	  orsaka	  onödigt	  

lidande.	  	  
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”Där	  man	  ser	  att	  det	  här	  går	  bara	  åt	  ett	  håll,	  då	  gäller	  det	  att	  göra	  det	  på	  ett	  värdigt	  sätt.	  

Att	  de	  anhöriga	  också	  är	  med,	  att	  de	  får	  ett	  fint	  och	  gott	  avslut	  Och	  då	  kan	  jag	  se	  det	  som	  

att	  man	  gör	  gott	  för	  patienten.”	  

	  

Sjuksköterskorna	  tog	  upp	  problemet	  med	  patienter	  som	  är	  kritiskt	  sjuka	  när	  de	  kommer	  

till	  intensivvårdsavdelningen.	  En	  sjuksköterska	  beskrev	  att	  hon	  varit	  med	  om	  att	  

patienter	  dött	  vid	  sängbyte	  eller	  innan	  de	  blivit	  uppkopplade.	  Det	  upplevdes	  oetiskt	  att	  

flytta	  och	  kanske	  göra	  illa	  patienten	  till	  ”ingen	  nytta”	  samtidigt	  som	  en	  läkare	  beslutat	  

att	  patienten	  skulle	  komma	  till	  intensivvårdsavdelningen	  för	  ytterligare	  vård.	  Att	  

patienter	  ”övervårdades”	  nämndes	  av	  sjuksköterskorna	  och	  de	  menade	  då	  på	  att	  

läkarna	  inte	  vågade	  avsluta	  en	  livsuppehållande	  behandling	  eller	  säga	  stopp.	  Detta	  ledde	  

till	  att	  patienter	  kanske	  behövde	  lida	  i	  onödan,	  utan	  möjlighet	  till	  förbättring	  i	  sitt	  

tillstånd.	  

	  

”Att	  man	  får	  ett	  värdigt	  slut	  på	  ett	  långt	  liv	  som	  förhoppningsvis	  har	  inneburit	  mycket	  gott.	  

Så	  att	  man	  inte	  behöver	  plågas.	  För	  många	  gånger	  kan	  jag	  tycka	  att,	  man	  ser	  i	  de	  här	  

äldre	  människorna	  att	  det	  på	  något	  sätt	  är	  ett	  lidande	  och	  det	  vi	  gör	  inte	  alltid	  är	  till	  det	  

goda.”	  

	  

Vissa	  av	  sjuksköterskorna	  uttryckte	  att	  de	  upplevde	  sig	  som	  patientens	  advokat,	  både	  

mot	  andra	  i	  vårdteamet,	  läkare	  samt	  anhöriga.	  Detta	  kunde	  uttrycka	  sig	  i	  att	  de	  såg	  till	  

att	  allt	  kring	  patienten	  togs	  upp	  och	  att	  ”onödig”	  behandling	  avslutades	  och	  inte	  hängde	  

med	  av	  slentrian	  till	  slutet.	  Sjuksköterskorna	  upplevde	  det	  som	  att	  läkarna	  hade	  svårare	  

att	  säga,	  ”nu	  kan	  vi	  inte	  göra	  mer	  utan	  nu	  riktar	  vi	  in	  oss	  på	  att	  lindra	  i	  stället	  för	  att	  

bota”.	  	  

	  

”Man	  kan	  inte	  bota	  utan	  lindra,	  och	  vi	  har	  ju	  verkligen	  alla	  möjligheter	  till	  det.	  Alla	  

möjligheter.”	  

Diskussion	  
Syftet	  med	  denna	  studie	  var	  att	  belysa	  intensivvårdssjuksköterskors	  erfarenheter	  av	  att	  

vårda	  patienter	  i	  livets	  slutskede.	  Studien	  resulterade	  i	  fyra	  huvudkategorier;	  Att	  

påverka	  beslut	  för	  god	  vård,	  Att	  vara	  en	  resurs	  för	  anhöriga,	  Att	  samla	  kraft	  och	  Att	  ge	  



17	  

god	  vård	  i	  livets	  slutskede.	  Deras	  erfarenheter	  skilde	  sig	  inte	  mycket	  åt	  oavsett	  var	  de	  

jobbade	  och	  resultatet	  blev	  därför	  ganska	  homogent.	  	  

	  

Sjuksköterskornas	  erfarenheter	  hade	  stor	  inverkan	  på	  hur	  samarbetet	  med	  läkarna	  

fungerade.	  Vissa	  upplevde	  att	  de	  inte	  blev	  hörda	  medan	  andra	  gärna	  tog	  ett	  steg	  tillbaka	  

och	  litade	  på	  att	  läkarna	  visste	  vad	  de	  gjorde.	  McMillen	  (2008)	  belyste	  i	  sin	  studie	  att	  

sjuksköterskor	  som	  jobbat	  några	  år	  upplevde	  att	  läkarna	  började	  lita	  på	  dem	  och	  tog	  del	  

av	  deras	  åsikter	  i	  samband	  med	  beslutsfattande.	  De	  beskrev	  även	  att	  nyutbildade	  

sjuksköterskor	  gärna	  undvek	  diskussioner	  med	  läkare	  då	  de	  upplevde	  att	  ingen	  

lyssnade	  på	  dem.	  Sjuksköterskorna	  i	  deras	  studie	  nämnde	  även	  brist	  på	  utbildning	  inom	  

pallativ	  vård,	  de	  hade	  fått	  bygga	  upp	  sitt	  kunnande	  genom	  erfarenheter	  och	  hjälp	  av	  

erfarna	  kollegor.	  Detta	  resultat	  stöds	  även	  av	  Fridh	  (2009)	  och	  Puntillo	  &	  McAdam	  

(2006)	  studier.	  

	  

Resultatet	  i	  studien	  visade	  att	  sjuksköterskorna	  upplevde	  ett	  begränsat	  inflytande	  i	  

beslut	  om	  att	  avstå	  eller	  avsluta	  behandling.	  Ibland	  upplevde	  de	  att	  läkarna	  lyssnade	  på	  

dem	  och	  involverade	  dem	  i	  samtalet	  när	  de	  framförde	  sina	  synpunkter.	  

Sjuksköterskorna	  menade	  att	  deras	  helhetssyn	  av	  patienten	  kunde	  leda	  till	  att	  beslutet	  

togs	  tidigare	  i	  vårdförloppet.	  De	  vårdade	  patienten	  24	  timmar	  om	  dygnet	  till	  skillnad	  

från	  läkarna	  som	  kanske	  träffade	  patienten	  några	  minuter	  per	  dag.	  Puntillo	  &	  McAdam	  

(2006)	  menade	  att	  läkarna	  hade	  fler	  ansvarsområden	  än	  intensivvårdsavdelningen	  och	  

därför	  svårt	  att	  tillbringa	  mer	  än	  några	  minuter	  åt	  vardera	  patient.	  Läkarnas	  utbildning	  

inriktade	  sig	  mer	  på	  att	  diagnosisera	  ett	  problem,	  	  lösa	  det,	  	  och	  på	  det	  sättet	  få	  

patienten	  utskriven	  från	  avdelningen.	  I	  sjuksköterskornas	  utbildning	  fanns	  en	  

helhetssyn	  av	  patienten	  som	  syftade	  till	  att	  utvärdera	  och	  lösa	  flera	  problem.	  McMillen	  

(2008)	  och	  Espinosa,	  et.al.	  (2010)	  beskrev	  att	  sjuksköterskor	  ofta	  ville	  avsluta	  eller	  

avstå	  behandling	  innan	  läkarna	  kommit	  fram	  till	  den	  slutsatsen.	  Sjuksköterskorna	  i	  

denna	  studie	  nämnde	  att	  de	  ofta	  tidigt	  i	  vårdförloppet	  fått	  en	  känsla	  om	  att	  ”det	  här	  

kommer	  inte	  att	  gå”.	  

	  

Holmes,	  Milligan	  &	  Kydd	  (2014)	  har	  beskrivit	  att	  sjuksköterskorna	  hamnade	  i	  kläm	  när	  

läkare	  rev	  upp	  beslut	  om	  vårdnivå	  eller	  behandling.	  Sjuksköterskorna	  i	  denna	  studie	  

nämnde	  svårigheter	  i	  samband	  med	  byte	  av	  läkare	  då	  de	  kände	  sig	  åsidosatta	  samt	  att	  
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de	  upplevde	  att	  beslut	  kunde	  rivas	  upp	  utan	  större	  eftertanke.	  De	  beskrev	  en	  känsla	  av	  

skam	  när	  de	  var	  tvungna	  att	  stå	  för	  beslut	  som	  de	  själva	  inte	  förstått.	  Fridh	  (2009)	  

beskrev	  att	  anhöriga	  i	  dessa	  situationer	  riskerade	  att	  få	  misstro	  till	  sjukvården	  och	  hade	  

svårare	  att	  acceptera	  det	  som	  skulle	  hända.	  Beckstrand,	  Callister,	  &	  Kirchhoff	  (2006)	  

nämnde	  att	  genom	  att	  samla	  teamet	  bakom	  och	  runt	  patienten	  kunde	  man	  ge	  dem	  det	  

bästa	  slutet.	  	  

	  

Resultatet	  i	  studien	  pekade	  på	  att	  sjuksköterskorna	  använde	  just	  kommunikation	  för	  att	  

bygga	  upp	  en	  bra	  relation	  med	  patient	  och	  anhöriga.	  Peden-‐McAlpine,	  et.al.	  (2015)	  

menade	  på	  att	  uppbyggandet	  av	  kommunikationen	  påbörjades	  redan	  när	  patienten	  och	  

dess	  anhöriga	  anlände	  till	  intensivvårdsavdelningen,	  genom	  bra	  kommunikation	  

byggdes	  en	  bra	  relation.	  När	  sjuksköterskorna	  lärde	  känna	  anhöriga	  kunde	  de	  lättare	  

förstå	  vem	  patienten	  var	  innan	  sjukdomen	  eller	  skadan	  hade	  inträffat	  (Yolanda	  Fox,	  

2014).	  Resultatet	  i	  denna	  studie	  visade	  att	  denna	  typ	  av	  information	  utgjorde	  fragment	  i	  

beslutet	  angående	  vårdnivån.	  Det	  är	  därför	  av	  största	  vikt	  att	  sjuksköterskornas	  

erfarenheter	  och	  syn	  på	  situationen	  kommer	  fram.	  Coombs,	  Addington-‐Hall,	  &	  Long-‐

Sutehall	  (2011)	  beskrev	  i	  deras	  studie	  att	  sjuksköterskor	  på	  intensivvårdsavdelningar	  

såg	  sig	  som	  patientens	  advokat	  och	  tog	  sig	  tid	  att	  informera	  läkarna	  om	  patienter	  och	  

anhörigas	  upplevelser	  samt	  sin	  egen	  syn	  på	  situationen.	  Detta	  för	  att	  underlätta	  

beslutfattandet	  för	  läkarna.	  

	  

Peden-‐McAlpine,	  et.al.	  (2015)	  menade	  att	  efter	  läkarna	  fattat	  sitt	  beslut	  och	  meddelat	  

detta	  för	  anhöriga	  och	  patienten,	  fick	  sjuksköterskan	  åter	  igen	  förklara	  vad	  läkaren	  hade	  

sagt	  då	  anhöriga	  inte	  minndes	  eller	  inte	  tog	  till	  sig	  informationen.	  Sjuksköterskorna	  i	  

denna	  studie	  menade	  att	  det	  var	  lättare	  att	  följa	  upp	  informationen	  när	  de	  själva	  

närvarat	  vid	  läkarsamtal.	  Då	  kunde	  de	  bättre	  hjälpa	  anhöriga	  och	  patienten,	  genom	  att	  

svara	  på	  frågor	  eller	  bara	  finnas	  där	  och	  känna	  av	  stämningen	  i	  rummet.	  I	  enighet	  med	  

Fridh,	  Forsberg	  &	  Bergbom	  (2009)	  försökte	  sjuksköterskorna	  hjälpa	  anhöriga	  att	  finna	  

fokus	  genom	  att	  släcka	  övervakningsskärmar	  och	  plocka	  bort	  överflödiga	  sladdar	  och	  

slangar.	  I	  denna	  studie	  lades	  ingen	  tonvikt	  på	  den	  fysiska	  miljön	  kring	  patienten	  då	  det	  

fanns	  en	  god	  relation	  mellan	  patient,	  anhöriga	  och	  vårdpersonal.	  Holms,	  Milligan,	  &	  

Kydd	  (2014)	  och	  Fridh,	  Forsberg	  &	  Bergbom	  (2007)	  visade	  på	  att	  flertalet	  

intensivvårdspatienter	  dör	  på	  flersalar	  och	  det	  befästes	  även	  i	  denna	  studies	  resultat,	  
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sjuksköterskorna	  upplevde	  dock	  inte	  att	  anhöriga	  eller	  patienten	  hade	  sett	  detta	  som	  ett	  

primärt	  problem.	  

	  

Studiens	  resultat	  visade	  att	  sjuksköterskorna	  berördes	  av	  familjer	  och	  patienter	  i	  dessa	  

svåra	  situationer.	  Vissa	  av	  sjuksköterskorna	  hade	  upplevt	  tillfällen	  när	  de	  grät	  

tillsammans	  med	  patienter	  och	  anhöriga.	  Espinosa,	  et.al.	  (2010)	  visade	  i	  sin	  studie	  att	  

sjuksköterskor	  byggde	  upp	  en	  relation	  med	  anhöriga	  och	  de	  blev	  mer	  som	  en	  familj.	  

Därför	  upplevdes	  det	  inte	  som	  ett	  problem	  att	  visa	  känslor	  eller	  gråta	  tillsammans.	  

Enligt	  Peterson,	  et.al.	  (2010)	  kunde	  närhet	  till	  patienten	  och	  dess	  anhöriga	  fungera	  som	  

en	  slags	  copingstrategi	  för	  sjuksköterskorna	  när	  det	  gällde	  att	  ta	  hand	  om	  svårt	  sjuka	  

eller	  döende	  patienter.	  Relationen	  hjälpte	  dem	  att	  se	  och	  förstå	  döendet	  från	  ett	  annat	  

perspektiv.	  Eriksson	  (2000)	  beskriver	  att	  vårdande	  innebär	  delande,	  mellan	  personal	  

och	  patient/anhöriga.	  Dessa	  vårdrelationer	  bygger	  på	  en	  delaktighet	  av	  en	  helhet	  där	  

den	  akutella	  situationen	  är	  utgångspunkten.	  Delandet	  kan	  innebära	  att	  ha	  någonting	  

gemensamt	  till	  exempel;	  livet,	  smärtan,	  sorgen.	  Detta	  gemensamma	  utgör	  

utgångspunkten	  för	  handlingarna.	  	  

	  

Sjuksköterskorna	  i	  studien	  beskrev	  också	  att	  de	  alla	  hade	  stöttning	  av	  olika	  slag.	  Vissa	  

menade	  att	  de	  hade	  en	  chef	  som	  brydde	  sig	  lite	  extra	  efter	  speciella	  händelser	  eller	  att	  

de	  hade	  etikcafé	  en	  gång	  i	  månaden.	  Alla	  hade	  möjligheter	  att	  prata,	  inte	  minst	  med	  sina	  

arbetkamrater.	  Enligt	  Peterson,	  et.al.	  (2010)	  ansågs	  arbetskamraternas	  stöd	  vara	  viktigt	  

och	  på	  flera	  arbetsplatser	  fanns	  det	  utrymme	  för	  debreefing	  vid	  arbetspassens	  slut.	  Ge,	  

Tian,	  Fu,	  &	  Shen	  (2013)	  och	  även	  Jasper,	  et.al.	  (2012)	  beskrev	  att	  om	  sjuksköterskor	  fick	  

möjlighet	  till	  samtal	  och	  hjälp	  till	  stöttning	  minskade	  detta	  risken	  för	  att	  de	  skulle	  

drabbas	  av	  utmattningssyndrom.	  	  

	  

Intervjuerna	  återspeglade	  hur	  sjuksköterskorna	  vårdade	  patienter	  i	  livets	  slutskede	  

samt	  hur	  de	  tog	  hand	  om	  anhöriga	  som	  stod	  inför	  livskriser.	  Sjuksköterskorna	  beskrev	  

vikten	  av	  att	  lägga	  fokus	  på	  patienten	  när	  beslut	  om	  palliativ	  vård	  var	  taget.	  De	  betonade	  

att	  patienten	  skulle	  erhålla	  god	  omvårdnad	  samt	  adekvat	  smärtlindring.	  Beskrivningen	  

av	  deras	  erfarenheter	  överensstämmer	  med	  WHO;s	  definition	  av	  palliativ	  vård	  där	  

behoven	  är	  viktigare	  än	  prognosen	  (Connor	  &	  Sepulveda	  Bermedo	  ,	  2014).	  
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Sjuksköterskorna	  ville	  undvika	  onödigt	  lidande	  oavsett	  patientens	  vårdnivå.	  Ett	  lidande	  

som	  ibland	  kunde	  orsakas	  av	  att	  läkare	  hade	  svårt	  att	  fatta	  ett	  beslut	  gällande	  vårdnivå	  

eller	  när	  det	  fanns	  oenighet	  inom	  vårdteamet	  och	  mellan	  anhöriga.	  Detta	  lidande	  skulle	  

av	  Eriksson	  (2015)	  beskrivas	  som	  vårdlidande,	  vilket	  anses	  vara	  ett	  onödigt	  lidande	  då	  

det	  orsakas	  av	  sjukvården,	  medvetet	  eller	  omedvetet.	  Läkarna	  inriktar	  sig	  på	  sjukdom	  

och	  behandling	  och	  utelämnar	  en	  helhetssyn	  av	  människan	  som	  består	  av	  kropp,	  själ	  och	  

ande	  (Eriksson,	  2000).	  Sjuksköterskorna	  i	  studien	  hade	  stor	  förståelse	  för	  hur	  svårt	  det	  

kunde	  vara	  att	  fatta	  ett	  beslut	  gällande	  vårdnivå.	  De	  hade	  däremot	  svårigheter	  att	  förstå	  

beslutet	  när	  de	  inte	  involverades	  i	  diskussionen,	  detta	  beskrivs	  även	  i	  en	  avhandling	  av	  

Fridh	  (2009).	  Efstathiou	  &	  Walker	  (2014)	  har	  i	  sin	  studie	  ett	  förslag	  till	  varför	  så	  stort	  

fokus	  låg	  på	  beslutfattandet,	  där	  hade	  de	  sett	  att	  efter	  beslutet	  om	  vårdnivå	  tagits	  

ändrades	  även	  sjuksköterskornas	  fokus	  från	  patienten	  till	  att	  anhöriga	  blev	  mer	  

involverade.	  Det	  framkom	  även	  i	  en	  studie	  av	  Espinosa,	  et.al.,	  (2010)	  där	  

sjuksköterskorna	  upplevde	  svårigheter	  att	  ge	  en	  bra	  vård	  till	  patienter	  där	  vårdnivån	  

inte	  var	  tydligt	  uttalad.	  	  

	  

Resultatet	  i	  studien	  tyder	  på	  att	  integrering	  av	  palliativ	  vård	  inom	  intensiv	  vård	  kan	  

minska	  lidandet	  som	  sjuksköterskorna	  beskrev.	  Läkarna	  kan	  då,	  oavsett	  vårdnivå,	  redan	  

vid	  ett	  tidigt	  skede	  sätta	  in	  resurser	  för	  att	  förhindra	  lidande	  för	  både	  patient	  och	  

anhöriga	  och	  fatta	  ett	  beslut	  baserat	  på	  symtom	  och	  behov	  snarare	  än	  prognos.	  

Vårdlidandet	  som	  Eriksson	  (2015)	  beskriver	  skulle	  kunna	  lindras	  genom	  att	  vårdarna	  

tar	  hänsyn	  till	  människans	  alla	  dimensioner	  och	  bemöter	  denne	  med	  värdighet	  och	  

tålamod.	  Vårdaren	  blir	  en	  del	  av	  en	  gemenskap	  som	  hjälper	  patienten	  att	  bibehålla	  sin	  

autonomi	  genom	  att	  hålla	  denne	  informerad	  genom	  rak	  och	  ärlig	  kommunikation.	  En	  

studie	  av	  O'Mahony,	  et.al.	  (2010)	  visade	  att	  genom	  integation	  av	  palliativ	  vård	  tidigt	  i	  

förloppet	  kunde	  andelen	  missförstånd	  minskas.	  De	  beskrev	  att	  det	  var	  lättare	  för	  patient	  

och	  anhöriga	  att	  acceptera	  ovissheten	  om	  de	  fick	  hjälp	  och	  stöttning	  tidigare	  i	  

vårdförloppet.	  Yolanda	  Fox	  (2014)	  beskrev	  att	  uttrycket	  palliativ	  vård	  inte	  var	  

vedertaget	  av	  många	  sjuksköterskor	  inom	  intensivvården	  och	  att	  de	  hade	  svårt	  att	  se	  att	  

lindrande	  kunde	  gå	  hand	  i	  hand	  med	  botande	  behandling.	  Nelson,	  et.al.	  (2011)	  samt	  

Hsu-‐Kim,	  et.al.	  (2015)	  och	  även	  Puntillo	  &	  McAdam	  (2006)	  betonade	  vikten	  av	  att	  

utbilda	  läkare	  och	  sjuksköterskor	  i	  palliativ	  vård.	  Detta	  för	  att	  utarbeta	  ett	  arbetssätt	  

som	  underlättade	  för	  patienter	  och	  vårdpersonal,	  vilket	  i	  det	  långa	  loppet	  även	  
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resulterade	  i	  en	  mer	  ekonomisk	  vård.	  Socialstyrelsen	  uppmärksammade	  redan	  för	  tio	  år	  

sedan	  att	  det	  fanns	  brister	  inom	  den	  palliativa	  vården.	  De	  menade	  att	  symtomlindringen	  

behöver	  förbättras	  samt	  att	  vården	  måste	  anpassas	  för	  andra	  sjukdomar	  än	  cancer	  som	  

är	  den	  vanligaste	  beskrivna	  sjukdomen	  inom	  palliativ	  vård	  (Socialstyreslen,	  2006).	  	  

	  

Begränsningar/metodologisk	  reflektion	  

Författarnas	  erfarenhet	  inom	  vårdyrket	  kan	  ha	  påverkat	  resultatet	  i	  både	  positiv	  och	  

negativ	  bemärkelse.	  Syftet	  med	  resultatet	  var	  belysa	  intensivvårdssjuksköterskans	  

erfarenheter,	  inte	  samhällets	  som	  sådant.	  Resultatet	  har	  inte	  skiljt	  sig	  nämnvärt	  åt	  

mellan	  de	  olika	  arbetsplatserna	  trots	  geografiska	  skillnader	  samt	  att	  informanterna	  

representerats	  av	  både	  män	  och	  kvinnor	  samt	  stor	  åldersspridning.	  Dock	  

representerades	  ingen	  av	  utländsk	  härkomst	  eller	  annan	  kulturell	  bakgrund	  vilket	  kan	  

anses	  som	  en	  begränsning.	  Intervjuerna	  spelades	  in	  vilket	  kan	  ha	  påverkat	  

informanternas	  bekvämlighet	  och	  därför	  också	  deras	  svar.	  Trots	  att	  intervjuerna	  

genomfördes	  både	  med	  en	  eller	  två	  författare	  upplevdes	  ingen	  skillnad	  i	  resultatet.	  

Vissa	  av	  informanterna	  hade	  svårigheter	  att	  ge	  utförliga	  svar	  om	  deras	  erfarenheter,	  och	  

där	  var	  det	  ibland	  nödvändigt	  att	  ställa	  lite	  mer	  preciserade	  frågor.	  Kvale	  &	  Brinkmann	  

(2014)	  menar	  på	  att	  intervjuarens	  trovärdighet	  kan	  diskuteras	  i	  relation	  till	  ledande	  

frågor,	  vilket	  betyder	  att	  detta	  oavsiktligt	  kan	  inverka	  på	  resultaten.	  Enligt	  Graneheim	  &	  

Lundman	  (2004)	  används	  ett	  antal	  begrepp	  för	  att	  stärka	  upp	  trovärdigheten	  i	  

kvalitativa	  studier;	  giltighet,	  överförbarhet	  och	  tillförlitlighet.	  Giltighet	  innebär	  att	  

resultatet	  ska	  överensstämma	  med	  studiens	  syfte	  och	  inget	  annat.	  	  

De	  kategorier	  och	  subkategorier	  som	  resultatet	  baseras	  på	  anses	  svara	  mot	  syftet.	  De	  

olika	  kategorierna	  diskuterades	  fram	  och	  tillbaka	  mellan	  författarna	  och	  våra	  

handledare,	  detta	  för	  att	  hitta	  de	  kategorier	  som	  svarar	  bäst	  mot	  resultatet.	  Validiteten	  i	  

studien	  ökar	  i	  och	  med	  att	  genomgående	  diskussioner	  har	  förts	  om	  huruvida	  de	  olika	  

kategorierna	  svarar	  mot	  syftet,	  det	  vill	  säga,	  att	  det	  som	  ansågs	  undersöka	  verkligen	  har	  

blivit	  undersökt	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2014).	  	  

Studien	  kan	  ha	  begränsats	  av	  att	  vi	  aldrig	  tidigare	  gjort	  en	  egen	  vetenskaplig	  studie	  förut	  

och	  inte	  heller	  genomfört	  intervjuer,	  vilket	  kan	  ha	  påverkat	  intervjutekniken	  och	  

därmed	  det	  slutgiltiga	  resultatet.	  Vi	  har	  inte	  heller	  tidigare	  genomfört	  någon	  
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innehållsanalys,	  vilket	  innebär	  att	  vi	  inte	  hade	  kunskap	  om	  hur	  denna	  skulle	  

genomföras.	  Detta	  kan	  ha	  påverkat	  hur	  resultatet	  har	  analyserats	  och	  vilka	  kategorier	  

och	  underkategorierna	  som	  framkom.	  En	  mer	  van	  forskare	  kan	  självklart	  ha	  kommit	  

fram	  till	  ett	  annat	  resultat,	  men	  med	  hjälp	  av	  god	  handledning	  genom	  hela	  processen	  har	  

vi	  genomfört	  detta	  på	  bästa	  möjliga	  sätt	  efter	  de	  direktiv	  som	  vi	  erhållit	  

Slutsats	  

Sjuksköterskorna	  upplevde	  att	  de	  hade	  goda	  förutsättningar	  att	  förmedla	  god	  vård	  i	  

livets	  slutskede.	  De	  använde	  sig	  av	  olika	  kommunikativa	  färdigheter	  för	  att	  bygga	  upp	  en	  

relation	  med	  patient	  och	  anhöriga.	  Sjuksköterskorna	  beskrev	  att	  många	  etiska	  problem	  

uppstod	  i	  samband	  med	  besluttagande	  om	  vårdnivå,	  speciellt	  där	  oenighet	  fanns	  inom	  

vårdteamet.	  Det	  saknades	  specifik	  fortbildning	  och	  tydliga	  riktlinjer	  och	  det	  visade	  sig	  

att	  sjuksköterskorna	  lär	  sig	  vård	  i	  livets	  slutskede	  genom	  egna	  erfarenheter	  och	  av	  

erfarna	  kollegor.	  För	  att	  orka	  med	  sin	  arbetssituation	  beskrev	  sjuksköterskorna	  vikten	  

av	  att	  få	  dela	  sina	  tankar	  och	  erfarenheter	  med	  andra	  ur	  vårdteamet.	  Denna	  studie	  

medför	  en	  ökad	  förståelse	  för	  den	  komplexa	  situation	  sjuksköterskorna	  hamnar	  i	  när	  de	  

vårdar	  patienter	  i	  livets	  slutskede.	  Studiens	  resultat	  kan	  utgöra	  en	  grund	  för	  

förbättringsområden	  inom	  den	  palliativa	  vården	  på	  intensivvårdsavdelningar	  i	  Sverige.	  

En	  jämförande	  studie	  mellan	  en	  enhet	  där	  alla	  yrkeskategorier	  fått	  erhålla	  

vidareutbildning	  inom	  palliativ	  vård	  och	  en	  enhet	  där	  de	  inte	  erhållit	  någon	  sådan	  

utbildning	  skulle	  vara	  av	  intresse.	  För	  att	  se	  hur	  sjuksköterskor	  interagerar	  med	  

patienterna	  och	  dess	  anhöriga	  i	  samband	  med	  palliativ	  vård	  kunde	  en	  

observationsstudie	  vara	  ett	  komplement	  till	  denna	  studie.	  	  

	  

Författarnas	  tack	  	  

Vi	  vill	  tacka	  alla	  de	  intensivvårdssjuksköterskor	  som	  ställt	  upp	  och	  deltagit	  i	  vår	  studie,	  

utan	  er	  skulle	  det	  inte	  ha	  gått.	  Vi	  vill	  även	  tacka	  våra	  handledare,	  Lenita	  Lindgren	  och	  

Christine	  Brulin,	  för	  alla	  goda	  råd	  och	  tips	  gällande	  vårt	  arbete.	  Till	  sist	  måste	  vi	  tacka	  

våra	  familjer	  som	  stått	  ut	  med	  oss	  under	  den	  här	  tiden,	  för	  att	  ni	  stått	  ut	  med	  alla	  vackra	  

ord	  som	  vi	  utbrustit	  och	  all	  förtvivlan	  som	  vi	  försökt	  brottats	  med.	  Tack!!	  
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	  Bilaga	  1.	  Informationsbrev	  till	  avdelningscheferna	  
 
Skellefteå 150914 
Student 
 
 

Institutionen för omvårdnad   
	  
	  
Till	  vederbörande	  avdelningschef	  
	  
Intensivvårdsköterskors	  erfarenheter	  och	  upplevelser	  av	  att	  vårda	  patienter	  när	  livet	  
inte	  går	  att	  rädda.	  	  
Förfrågan	  om	  att	  delta	  i	  en	  intervjustudie	  
	  
Vi	  är	  två	  sjuksköterskor	  som	  läser	  vidareutbildningen	  inom	  intensivvård	  på	  Umeå	  Universitet	  
och	  tänkte	  skriva	  en	  uppsats	  som	  syftar	  på	  att	  belysa	  sjuksköterskornas	  erfarenheter	  och	  
upplevelser	  av	  att	  vårda	  patienter	  där	  livet	  ej	  går	  att	  rädda.	  Detta	  är	  ett	  svårt	  etiskt	  problem	  
då	  intensivvården	  idag	  går	  ut	  på	  att	  göra	  allt	  för	  att	  rädda	  liv	  och	  när	  beslutet	  tas	  om	  att	  
avsluta	  behandling	  så	  flyttas	  patienterna	  ofta	  till	  en	  generell	  vårdavdelning	  men	  vad	  händer	  
när	  detta	  inte	  går?	  
	  
Vi	  vänder	  oss	  till	  personal	  som	  arbetar	  som	  intensivvårdsköterska,	  har	  jobbat	  minst	  5	  år	  inom	  
intensivvården	  och	  har	  vårdat	  patienter	  där	  livet	  ej	  gått	  att	  rädda.	  Personalens	  upplevelser	  
och	  erfarenheter	  kring	  vården	  och	  omhändertagandet	  av	  dessa	  patienter	  har	  stor	  betydelse	  
för	  att	  vården	  av	  de	  döende	  patienterna	  ska	  bli	  så	  god	  som	  möjligt.	  
	  
Resultaten	  kommer	  att	  sammanställas	  i	  en	  magisteruppsats	  inom	  ämnet	  omvårdnad	  vid	  
Umeå	  Universitet.	  Resultatet	  kan	  bidra	  till	  en	  ökad	  förståelse	  till	  hur	  personalen	  upplever	  
vård	  av	  denna	  patientgrupp	  och	  förhoppningsvis	  leda	  till	  att	  vården	  och	  omhändertagandet	  
för	  döende	  patienter	  på	  IVA	  kan	  bli	  ännu	  bättre.	  	  
	  
Vi	  vänder	  oss	  nu	  till	  dig	  som	  avdelningschef	  med	  förfrågan	  med	  förfrågan	  om	  er	  avdelning	  
skulle	  vilja	  deltaga.	  Vi	  önskar	  att	  Du	  som	  avdelningschef	  utser	  2-‐4	  stycken	  lämpliga	  
sjuksköterskor	  som	  kan	  passa	  för	  denna	  studie	  och	  tillfrågar	  dem	  om	  deltagande.	  Vi	  önskar	  
därför	  att	  Du	  via	  mail	  skickar	  kontaktuppgifter	  på	  dessa	  personer.	  När	  vi	  fått	  information	  om	  
vilka	  som	  kan	  tänkas	  delta	  kommer	  vi	  att	  kontakta	  dessa	  personer	  för	  ytterligare	  information.	  
I	  detta	  brev	  bifogas	  även	  informationsbrev	  till	  deltagarna	  i	  studien.	  
	  
Vi	  kontaktar	  Dig	  telefonledes	  inom	  snar	  framtid	  men	  vid	  eventuella	  frågor	  angående	  studien,	  
var	  vänlig	  och	  kontakta	  oss	  gärna.	  
	  
Med	  vänlig	  hälsning	  
	  
Lisa	  Isaksson	  	   	   Sara	  Vestling	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lenita	  Lindgren	  	  
Sjuksköterska,	  IVA	   Sjuksköterska,	  IVA	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Universitetslektor	  
Kontaktperson	   	   Kontaktperson	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Instutionen	  för	  omvårdnad	  
Liis0007@student.umu.se	   Saalrk02@student.umu.se	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  lenita.lindgren@physiol.umu.se	  
Telfnr.070-‐3037904	   Telfnr.070-‐2472114	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Telfnr.090-786 7869	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bilaga	  2.	  	  Informationsbrev	  till	  berörda	  sjuksköterskor	  
 
Skellefteå 150914 
Student 
 
 

Institutionen för omvårdnad   
	  
Intensivvårdsköterskors	  erfarenheter	  och	  upplevelser	  av	  att	  vårda	  patienter	  när	  livet	  
inte	  går	  att	  rädda.	  	  
Förfrågan	  om	  att	  delta	  i	  en	  intervjustudie	  
	  
Vi	  är	  två	  sjuksköterskor	  som	  läser	  vidareutbildningen	  inom	  intensivvård	  på	  Umeå	  Universitet	  
och	  tänkte	  göra	  en	  studie	  som	  syftar	  på	  att	  belysa	  sjuksköterskors	  erfarenheter	  och	  
upplevelser	  av	  att	  vårda	  patienter	  inom	  intensivvård	  där	  livet	  ej	  går	  att	  rädda.	  Intensivvården	  
idag	  går	  ut	  på	  att	  göra	  allt	  för	  att	  rädda	  liv	  och	  när	  beslut	  tas	  om	  att	  man	  avslutar	  behandling	  
så	  flyttas	  patienterna	  ofta	  till	  en	  generell	  vårdavdelning	  men	  vad	  händer	  när	  detta	  inte	  går?	  	  
	  
Vi	  vänder	  oss	  till	  dig	  som	  är	  intensivvårdsköterska,	  har	  jobbat	  minst	  5	  år	  inom	  intensivvård	  
och	  har	  vårdat	  patienter	  där	  livet	  ej	  gått	  att	  rädda.	  Dina	  upplevelser	  och	  erfarenheter	  kring	  
vården	  och	  omhändertagandet	  av	  dessa	  patienter	  har	  stor	  betydelse	  för	  att	  vården	  av	  de	  
döende	  patienterna	  ska	  bli	  så	  god	  som	  möjligt.	  
Vi	  undrar	  därför	  om	  Du	  kan	  tänka	  dig	  att	  ställa	  upp	  på	  en	  bandinspelad	  intervju	  där	  vi	  ber	  dig	  
berätta	  om	  dina	  erfarenheter	  och	  upplevelser	  av	  vården	  kring	  intensivvårdspatienter	  där	  livet	  
inte	  går	  att	  rädda.	  Intervjun	  tar	  cirka	  30	  minuter	  och	  kan	  ske	  på	  vilken	  plats	  ni	  än	  väljer.	  Ditt	  
deltagande	  i	  studien	  är	  helt	  frivilligt	  och	  Du	  kan	  när	  som	  helst	  avbryta	  ditt	  deltagande	  utan	  att	  
behöva	  ange	  något	  skäl	  för	  detta.	  Om	  du	  vill	  ställa	  upp	  på	  en	  intervju	  så	  kommer	  allt	  du	  säger	  
behandlas	  konfidentiellt,	  det	  vill	  säga	  att	  din	  identitet	  ej	  avslöjas	  vare	  sig	  under	  bearbetning	  
av	  intervjuerna	  eller	  i	  redovisningen	  av	  resultatet.	  Inga	  obehöriga	  har	  tillgång	  till	  
intervjuerna.	  Intervjuerna	  avidentifieras,	  förses	  med	  en	  kod	  och	  kodlistan	  förvaras	  inlåst	  skilt	  
från	  intervjuerna.	  Alla	  personuppgifter	  hanteras	  enligt	  personuppgiftslagen	  (1998:204)	  och	  
ansvarig	  för	  dina	  personuppgifter	  är	  Umeå	  Universitet.	  Resultaten	  kommer	  att	  sammanställas	  
i	  en	  magisteruppsats	  inom	  ämnet	  omvårdnad	  på	  Umeå	  Universitet.	  Resultatet	  kan	  bidra	  till	  en	  
ökad	  insyn	  till	  hur	  man	  kan	  förbättra	  vården	  och	  omhändertagandet	  för	  döende	  patienter	  på	  
IVA.	  
	  
Om	  du	  accepterar	  att	  delta	  i	  intervjustudien	  så	  kontaktar	  vi	  Dig	  för	  ytterligare	  information	  
samt	  bestämmer	  tid	  och	  plats	  för	  intervjun.	  Vid	  eventuella	  frågor	  angående	  studien,	  vänligen	  
kontakta	  oss.	  	  
Accepterar	  du	  att	  delta	  i	  studien?	  Kontakta	  oss	  gärna	  via	  mail	  så	  återkopplar	  vi	  till	  dig	  inom	  en	  
snar	  framtid.	  
Med	  vänlig	  hälsning	  
	  
Lisa	  Isaksson	  	   	   Sara	  Vestling	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lenita	  Lindgren	  	  
Sjuksköterska,	  IVA	   Sjuksköterska,	  IVA	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Universitetslektor	  
Kontaktperson	   	   Kontaktperson	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Instutionen	  för	  omvårdnad	  
Liis0007@student.umu.se	   Saalrk02@student.umu.se	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  lenita.lindgren@physiol.umu.se	  
Telfnr.070-‐3037904	   Telfnr.070-‐2472114	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Telfnr.090-786 7869	  
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Bilaga	  3.	  Frågeguide.	  

Frågeguide	  
	  
Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  uppmärksamma	  sjuksköterskors	  erfarenheter	  och	  
upplevelser	  av	  att	  vårda	  patienter,	  där	  livet	  ej	  går	  att	  rädda.	  
	  
Bakgrundsfrågor	  
	  

1. Hur	  länge	  har	  du	  varit	  en	  IVA-‐sjuksköterska?	  Hur	  länge	  har	  du	  jobbat	  på	  denna	  
IVA-‐avdelning?	  

2. Hur	  ofta	  vårdar	  du	  patienter	  där	  livet	  ej	  gått	  att	  rädda?	  
3. Vad	  innebär	  det	  att	  avsluta	  en	  livsuppehållande	  behandling?	  
4. Vem	  är	  med	  och	  tar	  ett	  avslutande	  beslut?	  Brukar	  du	  få	  medverka	  då?	  
5. Vad	  gör	  Du	  när	  ett	  sådant	  beslut	  är	  taget?	  

	  
Intervju	  
	  

6. Hur	  upplever	  du	  att	  ta	  hand	  om	  döende	  patienter?	  
• Vilka	  svårigheter	  finns?	  
• Etiskt	  svåra	  situationer?	  
• Begränsningar	  i	  omhändertagandet?	  
• Samspel	  med	  anhöriga?	  
• Medicintekniskutrustning?	  

7. Skulle	  du	  kunna	  berätta	  om	  något	  specifikt	  fall	  som	  berört	  dig?	  Positivt/negativt?	  
8. Hur	  upplever	  du	  det	  generella	  synsättet	  på	  avdelningen?	  
9. Hur	  upplever	  du	  att	  förutsättningarna	  finns	  för	  att	  ge	  en	  god	  omvårdnad	  på	  din	  

arbetsplats?	  	  
• Utbildning?	  
• Stöd?	  

10. Vad	  betyder	  palliativ	  vård	  för	  dig?	  
11. Är	  det	  något	  ytterligare	  du	  skulle	  vilja	  berätta	  om?	  

	  
	  
Följdfrågor.	  

• Hur	  kändes	  det	  då?	  
• Skulle	  du	  kunna	  berätta	  mer?	  
• Hur	  menar	  du	  då?	  
• Hur	  tänkte	  du	  då?	  
• Beskriv	  ytterligare..	  

	  

	  


