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ABSTRACT 

 

Palliative care involves providing care to a seriously ill patient when the disease is no longer 

curable. The nursing staff working in palliative care must be able to see and capture the needs 

of the seriously ill. A strong commitment and sensitivity of the nursing staff are needed in the 

work of palliative care. To view death as a natural part of life is a prerequisite for nursing staff 

and to carry in their professional role. According to the nursing staff, the ability to 

communicate verbal and also non - verbal is an important tool in the work of palliative care to 

enable responding to the difficult situations that may arise at work. The aim of our study was 

to find out how the nursing staffs experience of their work in palliative care. The method 

used was qualitative and searches have also been done in the databases at Örebro University to 

better understand the study's aim. Nursing staff’s perceptions of working with palliative care 

were that it was perceived as a very purposeful and rewarding work. The results are based on 

informant’s fruitful information that we have taken note of by the interviews. The study will 

support nursing staff to highlight a number of important factors that are important in meeting 

difficult situations in the care of patients in order to achieve a good and dignified death for the 

patients.  
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SAMMANFATTNING 

 

Palliativ vård innebär att ge vård till en svårt sjuk patient när sjukdomen inte längre går att 

bota. Omvårdnadspersonalen som arbetar med palliativ vård måste kunna se och fånga upp 

olika behov hos den svårt sjuke. Ett starkt engagemang och lyhördhet från 

omvårdnadspersonalen behövs i arbetet med palliativ vård. Att kunna se döden som en 

naturlig del av livet är en förutsättning för omvårdnadspersonalen att ha med sig i sin 

yrkesroll. Enligt den personal som intervjuats är kommunikation ett viktigt redskap i arbetet 

med palliativ vård för att kunna bemöta de svåra situationer som kan uppstå i arbetet. Syftet 

med vår studie var att ta reda på hur omvårdnadspersonalen upplevde det att arbeta inom 

palliativ vård. Metoden som använts har varit kvalitativ och sökningar har gjorts i databaser 

på Örebro universitet för att kunna förstå och bearbeta våra frågeställningar och därmed 

försöka uppfylla studiens syfte. I resultatet framkommer omvårdnadspersonalens uppfattning 

av att arbeta med palliativ vård var att det upplevdes som ett mycket meningsfullt och givande 

arbete. I studien belyser också omvårdnadspersonalen ett antal faktorer som är av vikt vid 

mötet med den svårt sjuke och som bidrar till att kunna uppnå en god och värdig död.  
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FÖRFATTARNAS TACK 

 

Vi vill börja med att säga TACK till vår handledare Olof Johansson för allt stöd 

under hela uppsatsen. Du har verkligen engagerat dig och tagit dig tid för att 

vägleda oss. 

 

Ett stort TACK till våra informanter som deltog i studien och för all er 

värdefulla information. 

 

Vill även rikta ett TACK till våra familjer för att ni funnits där och stöttat oss 

genom hela vårt arbete. 

 

Men framförallt ett stort TACK till varandra för all den tid som vi har spenderat 

i varandras sällskap och utan att ge upp, tvärtom så har vi båda kämpat sida vid 

sida. 

 

 

 

Nu väntar världen utanför och det ska bli spännande att få komma ut och bland 

annat kunna använda oss av de kunskaper som vi lärt oss från denna studie . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilie Lundmark Sternoff 

Mia Öberg Fransson 
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INLEDNING 
 

Döden är okänd. Vi dör bara en gång och ingen kan tala om för oss hur det är. Att göra något 

för första gången är skrämmande. Att göra det utan att någon kan tala om exakt för oss hur det 

är, gör det än värre (Cerza Kolf, 2001, s. 36). 
 

Vi har valt att studera omvårdnadspersonalens erfarenheter och upplevelser av att arbeta med 

palliativ vård på ett särskilt boende.  Med omvårdnadspersonal avses undersköterskor på det 

särskilda boendet i denna studie. Palliativ vård bedrivs på tre olika sätt i samhället dels inom 

landstinget och på särskilda boende samt inom hemsjukvård i kommunerna. Valet att studera 

omvårdnadspersonalen gjordes för att det visade sig när vi gjorde litteraturgenomgång av 

palliativ vård att forskats mycket lite om denna yrkeskategori. Utifrån detta väcktes intresset 

att studera omvårdnadspersonalen som utgör en viktig yrkesgrupp inom palliativ vård. 

Palliativ vård innebär att arbeta med omsorgen kring personer i livets slutskede. 

Omvårdnadspersonalen står för den största delen av omvårdnaden och fungerar också som en 

hjälpande hand mellan sjuksköterskan, anhöriga och andra professioner i vården. Att vårda 

människor i livets slut kan vara både fysiskt och psykiskt ansträngande. Den kompetens och 

det engagemang som omvårdnadspersonalen har är en mycket viktig resurs som vi har att 

tillgå då vi vårdar människor i livets slut (Kide, 1985). 

  

Howarth (i Lloyd, 2004) menar att de äldres död kan ses som en naturlig process och som en 

del av livet. När de äldre nått ett visst stadium och kroppen inte orkar anser Howarth (i Lloyd, 

2004) att de äldre inte längre har behov av särskild vård och stöd. Jämförelse med den yngre 

generationen som har större chans till att få en mer specialiserad vård. Lloyd (2004) menar att 

för personer som har en fastställd diagnos gör det lättare för dem att få palliativ vård i 

England. Att köpa sig privata tjänster kan innebära att den svårt sjuke blir mer autonom 

(självbestämmande) och inte blir lika underordnad systemet i England (Lloyd, 2004). Det är 

viktigt att omsorgspersonalen ser till patienten när den övergår från att vara svårt sjuk till att 

bli döende och vara i behov av palliativ vård. Det finns en ökad medvetenhet i England om att 

personer med cancer diagnos fått mest uppmärksamhet och fått tagit del av den palliativa 

vården. Denna uppmärksamhet har lett till större fokus på de med andra diagnoser och de 

svårt sjuka äldre. Den framtida utvecklingen av den palliativa vården i England ser ljus ut och 

kan leda till gynnsamhet för de äldre menar Lloyd, (2004). 

 

BAKGRUND 

 

Redan på medeltiden fanns hospice för vissa svårt sjuka och döende. Under 1950-talet började 

den palliativa vården utvecklas och starten för den moderna palliativa vården påbörjades av 

Dame Cicely Saunders som även grundade St. Christophers Hospice i England år 1967. 

Cicely Saunders såg behovet av att ha de närstående involverade med den döende och även 

betydelsen av det stöd som behövdes till de anhöriga i deras sorgarbete (Saunders, 1979). I 

Sverige startade Barbro Beck-Friis under 1980-talet en palliativt inriktad verksamhet vid 

Bräcke diakonianstalt i Göteborg och vid Ersta i Stockholm.  

Palliativ vård 

Ordet palliativ kommer av latinets pallia´tus som betyder bemantlad. Helhetsvård innebär att 

tillgodose personens alla behov när dennes sjukdomar som inte längre går att bota och syftar 

på att ge en lindrande vård i livets slutskede. Helhetssynen på vården av döende innebär att få 

leva tills man dör samt att ge bästa möjliga livskvalitet för både den svårt sjuke och de 
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anhöriga. I palliativ vård ses döendet som en naturlig process som varken påskyndar eller 

fördröjer döden (Silfverberg, 2007). Den palliativa vården har tidigare riktat sig främst till 

cancerpatienter i livets slutskede men idag har samhället utvecklat och sett till att den 

palliativa helhetssynen omfattar alla svårt sjuka, oavsett diagnos (www.1177.se/handboken, 

2009).  

 

 

Världshälsoorganisationen, WHO, har definierat palliativ vård som betyder att förbättra 

livskvalitén för patienten samt anhöriga vilka står inför en omställning i livets slutskede. Den 

palliativa vårdens syfte är att lindra lidandet för den enskilda individen samt att behovet 

upptäcks i ett tidigt skede. Personalkategorier som arbetar inom den palliativa vården bör 

kunna analysera och ge de behandlingar som kan lindra individens smärta som kan vara 

ångest och oro för att kunna erbjuda en god och värdig död (SOU 2000:6). År 1990 var 

WHO:s definition av palliativ vård följande: 

 
En aktiv helhetsvård av sjuke och familjen, genom ett tvärfackligt sammansatt vårdlag vid en 

tidpunkt när förväntningarna inte längre är att bota och när målet för behandlingen inte längre är 
att förlänga livet. Målet för palliativ vård är att ge högsta möjliga livskvalitet för både patienten 

och de närstående. Palliativ vård ska tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. 

Den skall också kunna ge anhöriga stöd i sorgearbete (Ternestedt, 1998, s. 30). 

 

 

De fyra hörnstenar som palliativ vård har som grund är enligt Dahlin Lindhe, Erichsén, 

Hagelin, Hajradinovic, Heedman, Jakobsson, Karlsson, Malm, Ringborg och Åstradsson 

(2004):  

 

 Symtomkontroll uppnås genom goda kunskaper om hur oro, smärta lindras på bästa 

sätt. 

 Teamarbete är ett centralt begrepp för personalen som ska kunna rådfråga varandra 

utifrån personens behov om hjälp och stöd. 

 Kommunikation och livskvalitet mellan alla berörda personer, det vill säga individen 

och dess anhöriga, samt personalen är grunden för en god palliativ vård. 

 En relation samt stöd till anhöriga erfordras då omfattande insatser från anhöriga 

krävs vid vården av den som ska dö. Det är därför viktigt att kunna utforma en 

omvårdnad så den känns rätt för den som ska dö samtidigt som det behövs ett stort 

anhörigstöd både före och efter döden. 

 

Under 1990-talet kom ädelreformen som innebar att kommunerna tog över ansvaret för bland 

annat den långvariga vården av äldre. Detta medförde en ändring av hur och var den palliativa 

vården gavs. Det finns ännu inte lagstiftning som specifikt berör vården i livets slutskede men 

Socialstyrelsen har gett ut allmänna råd (Regeringens skrivelse, 2004/05:166). I juni 2005 

kom regeringen med en skrivelse där det bland annat frågan om en gemensam etisk grund för 

palliativ vård behandlades. Enligt en studie (som gjordes av Statens offentliga utredningar 

SOU) (2001:6) visade det sig att det har forskats lite inom palliativ vård och livets slutskede. 

Regeringen gav samtidigt socialstyrelsen i uppdrag att se över utvecklingen av vården i livets 

slutskede i kommuner och landsting. Redovisningen av detta uppdrag finns i Regeringens 

skrivelse ”Vård i livets slutskede” (2004/05:166). Regeringen har utsett en kommitté som 

specifikt behandlar vård i livets slutskede. Kommittén har lagt fram ett förslag att alla 

patienter i livets slutskede skall garanteras en god palliativ vård på lika villkor. Den 

kartläggning som kommittén har gjort visar att utbudet av palliativ vård är otillräcklig i hela 

http://www.1177.se/handboken
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landet (SOU 2001:6). De kriterier som kommittén har tagit fram för att kunna skapa en god 

palliativ vård är följande:  
 

1) sätter individens valfrihet och inflytande samt de närståendes delaktighet i centrum, 2) flyttar 

tyngdpunkten från olika huvudmäns revirbevakning till samverkan mot gemensamma mål 3) 

understryker vikten av att palliativ vård inom landstingens och kommunernas primärvård får 

ökad tillgång till läkare och ökade medicinska insatser 4) ställer krav på en utbyggd grund-, fort- 

och påbyggnadsutbildning samt möjlighet till kompetensutveckling för alla berörda 
personalkategorier 5) förordar en successiv uppbyggnad av kompetenscentra vid vilka 

utbildning, forskning och vård kombineras 6) understryker behovet av ökade resurser för 

forskning och förordar också ett framtida inrättande av en specialitet i palliativ medicin (SOU 

2001:6, s. 2-3). 

 

Tidig och sen fas i palliativ vård 

 

Palliativ vård består av två olika faser, en tidig fas och en senare kort fas. Den tidiga fasen kan 

komma att bli lång medan den fas som är kort omfattar dagar, veckor eller någon månad. Det 

kan vara svårt att avgöra när brytpunkten mellan tidig och sen fas har nåtts. Oavsett vad den 

svårt sjuke har för sjukdom är det i huvudsak samma symtom som de döende drabbas av i 

livets slut. Exempel på några av dessa symtom är ångest, nedstämdhet, smärta, illamående, 

orkeslöshet och muntorrhet (Regeringens skrivelse, 2004/05:166). 

 

En god död 

 

Livskvalitet är ett subjektivt begrepp och måste alltid utgå från den döendes perspektiv. 

Begreppet definieras olika från individ till individ och kan variera över tid. De mänskliga 

dimensionerna såsom kroppsliga, psykologiska, sociala och existentiella är de faktorer som 

påverkar och berör livskvalitet (Silfverberg, 2007). Silfverberg (2007) menar att även äldre 

personer i livets slutskede själva önskar att få bestämma över sin vardag och hur deras behov 

ska tillgodoses. Omvårdnadspersonalens lyhördhet och bemötande kan påverka den svårt 

sjukes självbild av hur de upplever hjälpen, som en kränkning eller någonting positivt. Varje 

möte är unikt och det finns inga givna handlingsmönster utan omvårdnadspersonalen måste ta 

hänsyn till de konkreta omständigheterna vid varje enskild situation. 

 
 

Det som händer de sista timmarna i en människas liv är inte möjligt att lägga till rätta om något 

skulle gå fel. Det är därför det är så viktigt att det finns resurser i form av kompetent personal i 

tillräcklig omfattning (Samuelsson, 2009). 

 

 

 

Vikten av en god palliativ vård i livets slutskede tas upp i Regeringens proposition på följande 

sätt: ”Vården i livets slutskede ska vara av hög kvalitet. Lindring av smärta eller andra 

obehag, kärleksfull omvårdnad och en fridfull miljö är viktiga inslag. Personliga önskemål 

ska tillgodoses så långt det är möjligt. Hjälpen ska finnas där man är, ingen ska behöva flytta 

mellan olika boende och sjukhus i onödan. Ingen ska behöva dö ensam” (Regeringens 

proposition 1997/98: 113, s. 61-62). 

 

Enligt Torbjörn Tännsjö (1993) kan personalens och den svårt sjukes etiska värderingar 

ibland komma i konflikt med varandra. Exempelvis när omvårdnadspersonalen anser sig ha 
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rätt ur sitt perspektiv medan det krockar med den svårt sjukes perspektiv och förväntningar på 

en god död. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är vad omvårdnadspersonalen anser vara 

rätt eller fel, det är de etiska problemen som handlar om vad som är rätt eller fel (Tännsjö, 

1993). Att den svårt sjuke ska få ett värdigt och gott slut på livet är ett av de viktigaste målen 

för personalen. Med ett värdigt och gott slut menas en sådan död som den svårt sjuke själv 

skulle välja om hon/han hade haft möjligheten. Ternestedt (1998) menar att det som utgör 

underlaget för en god död är den döendes livsstil och tidigare erfarenheter. Weisman (i 

Ternestedt, 1998) använder sig av sex frågor för att belysa innebörden av en god död, de sex 

S:n : symtomlindring, självbestämmande, sociala relationer, självbild, syntes och samtycke att 

dö. Nedanstående sex nyckelfrågor kan vara till stöd och hjälp för att planera och genomföra 

omvårdnaden i livets slutskede.  

 

      1. Fick personen en adekvat vård och smärtlindring? 

2. Hur självständigt kunde personen leva till slutet? 

3. Kunde personen bevara viktiga relationer under slutfasen? 

4. Dog personen med en acceptabel självbild? 

5. Nådde personen fram till en känsla av syntes och sammanhang med sitt liv? Kunde 

hon/han förlika sig med det liv som blev hennes/hans? 

6. Var personen beredd att dö? Enligt Weisman (i Ternestedt, 1998, s. 40) 

 

Den goda döden innebär för den svårt sjuke och anhöriga att de får den hjälp, stöd samt den 

uppmärksamhet de behöver. Det gäller både under och efter det att den svårt sjuke har avlidit. 

Omvårdnadspersonalen kan hjälpa de anhöriga att något avdramatisera situationen genom att 

ge dem den tid de behöver för att kunna hantera bortgången av sin nära. Vidare bör 

personalen hålla sig i bakgrunden och vara tillgängliga om de anhöriga känner behov (Widell, 

2003).  

Etik 

 

Ordet etik kommer från ethos som innebär seder och bruk (Silfverberg, 1996). Begreppet 

yrkesetik är inte något kollektivt handlande, utan de handlingsval som vi gör är personligen 

ansvariga för. Vid varje möte med en medmänniska är det personens eget ansvar att se till att 

mötet blir så bra och givande för dem båda som möjligt. Att stanna upp och fundera över hur 

jag själv skulle vilja bli behandlad i olika situationer tyder på ett professionellt 

förhållningssätt och en god yrkesetik (Silfverberg, 1996). Silfverberg (1996) menar att även 

om en arbetsgrupp använder sig av yrkesetik är det inte självklart att gruppen alltid handlar 

etiskt.  

 

 

Värdig död 

 

Ingen ska behöva dö ensam står det i slutbetänkandet från kommittén ”vård i livets slutskede” 

(SOU 2001:6), om inte den svårt sjuke uttryckligen önskat det. Enligt Silfverberg (2007) finns 

det gemensamma kriterier för att uppnå en god och värdig död. Dessa gemensamma kriterier 

innefattar att bevara sin identitet, sitt självbestämmande/delaktighet, bevara sina sociala 

relationer och få symtomlindring (Silfverberg, 2007).  
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Att bli betraktad som den person han eller hon är och få betyda något för andra kan vara av 

stor vikt för den döende. För att det ska vara en god och värdig död måste den svårt sjuke ha 

fått uttrycka sina önskningar och behov. En bra kommunikation mellan omvårdnadspersonal 

och den döende är en grundförutsättning för att en god omvårdnad ska kunna erbjudas 

(Widell, 2003). Målet för vård i livets slutskede är att patientens liv ska vara så gott som 

möjligt fram till dess personen somnar in och sedan ett respektfullt omhändertagande efter det 

att döden inträffat. Om den svårt sjuke kan känna sig respekterad och uppskattad i livets 

slutskede, kan det underlätta för honom eller henne att acceptera sin situation och därmed 

kunna få somna in i frid (Widell, 2003). I den goda döden kring den svårt sjuke är det även 

viktigt att anhöriga får stöd, hjälp och uppmärksamhet. Widell (2003) menar att det är viktigt 

att anhöriga får den tid de behöver för att acceptera den svåra situationen. För att 

avdramatisera döden är det viktigt att anhöriga ska få sitta med hos sin nära eller hjälpa till vid 

omvårdnaden. Omvårdnadspersonalen bör vara öppen och visa respekt inför denna önskan. 

De ska även kunna hålla sig i bakgrunden och räcka ut en hjälpande hand om behovet uppstår.  

 

En förlängning av livet kan innebära att personen når till en viss tidpunkt då livskvaliteten inte 

längre går att uppfylla och personen förlorar sin värdighet (Sandman, 2002). Vidare anser 

Sandman att vi ska öka vår förståelse och använda oss av en tydlighet kring begreppet 

värdighet i palliativ vård. Begreppet värdighet förknippas ofta med en god död menar 

Sandman (2002). Ett problem kan vara att ordet värdighet används i många andra 

sammanhang. Detta gör att begreppet kan få mindre värde i samband med vård i livets slut. 

Värdighet är något som varje människa bär med sig hela livet. Medfödd värdighet är knutet 

till människan som den person den är med sina eventuella egenheter och egenskaper. Kunna 

som omvårdnadspersonal se att alla människor har ett lika värde är en förutsättning för att 

kunna arbeta inom palliativ vård anser Sandman (2002). När någon avlidit ska personen ses 

på med samma värdighet som när han/hon var i livet.  

 

PROBLEMFORMULERING 

 

För att omvårdnadspersonalen inom palliativ vård skall klara omvårdnaden av den döende är 

det av stor vikt att de har god kunskap om sina egna känslor inför döden och vara medvetna 

om att för den enskilde individen är döden unik (Kide, 1985).  

SYFTE 

 

Syftet med denna studie är att analysera erfarenheter och upplevelser av att som 

omvårdnadspersonal arbeta med personer som befinner sig i ett palliativt stadium och är i 

behov av palliativa omsorger. Syftet genererar följande frågeställningar.   

FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

1. Har omvårdnadspersonal på ett särskilt boende inom palliativ vård tillräckligt med kunskap 

för att klara av omvårdnaden kring den döende?  

 

2. Vad innebär det för omvårdnadspersonal att ha ett fungerande team när det gäller arbetet 

med palliativ vård på ett särskilt boende? 
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TOLKNINGSRAM  

Personalens kompetensutveckling 

 

I många delar av landet saknas relevant utbildning inom den palliativa vården. Om det skulle 

ställas högre krav på utbildning skulle detta kunna leda till att kvalitén ökar på vård i livets 

slutskede menar Kommittén (Regeringens skrivelse. 2004/05:166). Ett förslag i 

slutbetänkande från Kommitté till regeringen: ”Kommittén anser att kontinuerlig fortbildning 

och handledning skall erbjudas all personal som arbetar med palliativ vård. Mål för 

gemensam kompetensutveckling bör utarbetas och formuleras genom samverkans - avtal 

mellan kommuner och landsting samt privata vårdgivare” (Regeringens skrivelse. 

2004/05:166, s. 22).  

  

Handledning och kontinuerlig utbildning för omvårdnadspersonal i palliativ vård är en 

förutsättning för att de ska känna tryggheten i sitt arbete (SOU 2001:6). 

Omvårdnadspersonalen är i stort behov av att få stöd och möjlighet till ventilering och 

reflektion för att stärkas i sin yrkesroll, detta kan ses som kompetensutveckling för dem. Tid 

till samtal är viktigt för omvårdnadspersonalen då de får möjlighet att ventilera, sätta ord på 

känslor samt få bekräftelse av upplevde händelser (www.1177.se/handboken, 2009). När det 

skapas tillfällen för omvårdnadspersonalen att diskutera möjligheter och svårigheter kan det 

göra att det blir en bra arbetsmiljö. Det krävs att enhetschefen har en kunskap om hur vården 

inom den palliativa vården fungerar och om omvårdnadspersonalen har behov av reflektion 

och diskussion (www.1177.se/handboken, 2009). 

 

 

Holm (2001) menar att det bör ställas stora krav på utbildningar för kommande 

yrkeskategorier inom vården då vården förändras med tiden. Krav som bör ställas på personal 

som har en vårdande funktion är kunskap, förståelse samt att den ska ha en medvetenhet 

gentemot den sjukes beteende för att kunna förstå den enskildes reaktioner då problem 

uppstår. Döden finns omkring oss oavsett rollen som yrkesprofessionell, anhörig eller 

samhällsmedborgare.  

 

Team 

 

Teamet bör bestå av blandade yrkeskategorier som har kunskap om helheten med vården i 

livets slutskede. Sjuksköterskan ser till det medicinska och undersköterskepersonalen är de 

som ger den dagliga omvårdnaden till den svårt sjuke. För att teamet ska kunna upprätthålla 

en helhetssyn kring den svårt sjuke krävs både sjuksköterskans och undersköterskans 

yrkesprofessioner, de anses vara lika viktiga när det gäller arbetet i palliativ vård. Helhetssyn 

är det tvärvetenskapliga och tvärfackliga samarbetet och kontakten med den döendes 

närstående (SOU 2001:6). Helhetssynen innebär att den döende människan har olika slags 

behov. Helhetssynen innefattar också att alla i teamet måste förutsätta att var och en kan sin 

uppgift och respekterar de andras uppgifter. I ett team ska alla i gruppen medverka till att 

skapa en helhet och att alla i teamet är lika viktiga är en grundförutsättning. För att minska 

risken för missnöje och missförstånd krävs det att kunna skapa ett bra bemötande för teamet 

som arbetar kring omvårdnaden i palliativ vård. Det ställs stora krav på personlig mognad och 

kunskap hos all omvårdnadspersonal för att kunna vårda svårt sjuka samt att stödja deras 

närstående (SOU 2001:6).  

 

http://www.1177.se/handboken
http://www.1177.se/handboken
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För att kunna vårda döende och stödja närstående på bästa sätt bör personalen ha bearbetat sina 

känslor så att man vågar prata om döden. Det är viktigt att acceptera att det inte alltid finns svar 

på alla frågor eller lösningar på alla problem (www.1177.se/handboken, 2009, s. 2). 

 

Skulle inte omvårdnadspersonalen känna trygghet och använda ett professionellt 

förhållningssätt kan risken finnas att de undviker omvårdnaden eller får en allt för nära 

relation till den svårt sjuke. Att ha förmågan att kunna känna empati är en grundförutsättning i 

ett professionellt förhållningssätt i samband med palliativ vård (SOU 2001:6). I ett 

professionellt förhållningssätt krävs att omvårdnadspersonal kan skilja på att vara en 

privatperson eller vara den som vårdar. Arbetet kring den svårt sjuke i livets slut kan upplevas 

som givande och berikande för omvårdnadspersonalens egna personliga utveckling. Det kan 

ge nya dimensioner åt livet för omvårdnadspersonal genom att vistas i dödens närhet. De nya 

dimensionerna kan skapas i samband med att följa en människa i livets slut kan göra att man 

prioriterar sitt umgänge och sina åtaganden på ett annat sätt än tidigare. Detta kan medföra att 

man gläds mer åt ”det lilla i livet” och inget tar för givet utan mer kanske lever ”här och nu”. 

För att uppleva meningsfullhet i sitt arbete är det av vikt för omvårdnadspersonalen att känna 

trygghet i sin kompetens (SOU 2001:6).  

 

En arbetsgrupp som arbetar mot ett gemensamt mål kallas för team. Risken för utbrändhet 

minskar när människor arbetar i ett team och skapar arbetstillfredställelse och därmed kan 

vårdkvalitén höjas. Att arbeta i team kan öka möjligheterna att det skapas kreativa lösningar 

(Johansson, 2004). En gemensam grundsyn och dialog är en förutsättning i teamarbetet. 

Teamet som bedriver omvårdnad vård kring den döende dygnet runt och skall tillgodose den 

döendes fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov (Dahlin Lindhe m.fl., 2004). Det 

krävs att det finns en bra kommunikation inom teamet och en god dokumentation. För att 

kunna ge den svårt sjuke en god omvårdnad och erbjuda stöd till dennes anhöriga krävs att det 

finns en trygghet i personalgruppen. För att underlätta arbetet kring den döende i livets slut 

bör det erbjudas fortbildning och handledning i olika former (Dahlin Lindhe m.fl., 2004).  

 

Enligt Kübler - Ross (1975) så är det viktigt att kan uttrycka sina känslor och tillåter sig att 

känna igen sin egen rädsla inför döden. Det kan vara en styrka att kunna tala om detta och vid 

samtal med den svårt sjuke kan en känsla av sammanhörighet uppstå. Detta i sin tur kan leda 

till att den svårt sjuke kan finna en trygghet och får lättare att tala om sina egen känslor. Att 

som omvårdnadspersonal gråta med den svårt sjuke är inte en fråga om att vara oprofessionell 

eller att personalen inte har bearbetat sina känslor. Detta tyder snarare på en visad 

medmänsklighet (Kübler - Ross, 1975). Genom att kunna visa sina känslor, tynger det inte ner 

och lagras inombords utan gör det lättare att skilja på privat och yrkesliv. Att arbeta med 

döende människor kan berika och ge en person mer mening i sitt eget privata liv menar 

Kübler - Ross (1975). 

Kommunikation 

 

Begreppet kommunikation betyder att göra något tillsammans, ha förbindelse med någon och 

att göra någon delaktig i något. Ordet kommunikation kommer av det latinska 

”communicare”. Utfallet av våra möten avgörs genom hur vi kan kommunicera i vår dagliga 

samvaro med varandra. Förutsättningen för gemenskap och att ha en förståelse är 

kommunikationen mellan två personer. För att uppnå viktiga livsbetingelser som att vårda en 

svårt sjuk måste omvårdnadspersonalen kunna samarbeta och känna en gemenskap med 

varandra (Heap, 1995). 

 

http://www.1177.se/handboken
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Professionell kommunikation 

 

Kommunikationen vi använder oss av i vardagsspråket är inte detsamma som det vi använder 

oss av i vår professionella yrkesroll. Ordet professionell kommer från det latinska ordet 

”professio” och betyder yrke eller näringsfång (Eide & Eide, 2006). Det som 

omvårdnadspersonalen använder sig av i de sammanhang där de utför sin vård av svårt sjuka. 

Att vara en aktiv lyssnare i sin yrkesroll som omvårdnadspersonal kan få mottagaren att 

öppna upp sig mer. Den professionella kommunikationen baseras på yrkets grundläggande 

värderingar. För att det ska vara en god professionell kommunikation för den svårt sjuke och 

de närstående ska den vara lättförståeligt och avsedd för dem (Stål, Antonsson, Danermark, 

Flygare, Götlind, Johansson, & Thorsén, 2008). En stödjande funktion är en viktig egenskap 

att ha i sin yrkesroll som omvårdnadspersonal. Omvårdnadspersonalen har en strävan att göra 

det bästa för att nå målen inom deras sociala och hälsovårdande arbete. För att kunna möta 

människors behov, främja likhet, respekt och bidra till att den svårt sjuke kan använda sina 

resurser på ett bättre sätt måste personalen leva upp till sina yrkesetiska mål (Eide & Eide, 

2006). Att som enhetschef ha en möjlighet att styra samtalet med omvårdnadspersonalen är en 

viktig förutsättning i ett stödjande syfte för den behövande. Dessutom är det ytterst viktigt att 

personen som är i behov av samtalet får känna sig sedd, förstådd och tillfredställd. 

Sammanfattning av de tio grundläggande kommunikationsteknikerna:  

 

 att lyssna 

 att observera och tolka verbala och ickeverbala signaler 

 att skapa goda och jämlika relationer 

 att möta andras behov och önskemål på ett bra sätt 

 att stärka motpartens resurser och möjligheter 

 att strukturera ett samtal eller en behandlingsplan 

 att förmedla information på ett klart och förståeligt sätt 

 att skapa alternativa perspektiv och öppna för nya handlingsalternativ 

 att vara öppen för svåra känslor och existentiella frågor 

 att samarbeta för att finna bra lösningar (Eide & Eide, 2006, s. 19): 

 

Tecken och signaler 

 

Ofta hör tecken och signaler ihop oavsett om de är verbala eller icke verbala. Det som 

omvårdnadspersonalen förmedlar kan uppfattas på många olika sätt. Mötet med en annan 

människa kan upplevas på varierande sätt beroende på signalerna som sänds ut och hur det 

tolkas. Det som skapar grunden för närhet eller avstånd, förtroende eller misstroende, 

samarbete eller konflikt är hur väl omvårdnadspersonalen tolkar tecken och signaler. 

Människor kan reagera olika på de signaler som sänds ut och kan aldrig med säkerhet veta 

vad som avser att uttryckas eller utrycks även om signalerna är tydliga (Eide & Eide, 2006) 
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Transaktivt minne 

 

Ett annat ord för transaktivt minne är samarbetsminne. Ett transaktivt minne är det minne som 

gruppen har tillsammans och som är större än varje persons individuella minne. Grupper 

förändras och utvecklas samtidigt tillsammans. Genom att gruppen utvecklas, lär man sig att 

känna till varandras styrkor och svagheter samt kan ta tillvara på varandras kunskapsområden. 

På detta sätt kombinerar individen sin egen kunskap med de andra i gruppens kunskaper 

(Johansson, 2004). Minnet som gruppen utvecklar gemensamt kan vara till stor fördel för 

arbetsgruppen samtidigt som det är känsligt för förändring. Om någon faller ur gruppen 

påverkas det gemensamma minnet och viss kunskap kan försvinna ur deras gemensamma 

minne. Att gruppen har ett transaktivt minne kan vara en viktig kunskap för cheferna att ta 

hänsyn till när de genomför olika förändringar i vården. Genom att skapa ett samarbetsinriktat 

informationssökande som riktar sig mot samma håll kan det öka trivsel och prestation i 

gruppen som i sin tur gynnar den svårt sjuke (Johansson, 2004).  

 

Samarbetsminnet kan påverkas av förändringar: 

 

 I gruppen förlitar man sig på/vet man att en viss person ska kunna ta ansvar för viss 

kunskap 

 Om någon försvinner ur en grupp påverkas hela gruppens gemensamma minne  

 En omorganisation kan därför påverka det transaktiva minnet i en arbetsgrupp  

 Gruppens möjligheter att klara sitt uppdrag kan därmed försvåras och försämras 

 Den viktigaste delen är ändå att man har ett samarbetsinriktat informationssökande i 

gruppen (Johansson, 2004) 

 

Empati 

 

”Empati betyder att fånga upp och förstå en annan människas känslor och att vägledas av den 

förståelsen i kontakten med den andra” (Holm, 2001, s. 77). Drivkraften för att hjälpa i en 

vanlig relation är ofta medkänsla, medan det i professionellt hjälparbete även omfattar de 

etiska principer som ligger i ett professionellt förhållningssätt (Holm, 2001). Att använda sig 

av medkänsla i sin roll som omvårdnadspersonal kallas att ha empati. Detta betyder att 

omvårdnadspersonalen inte ska ta över den svårt sjukes egna resurser och låta sig styras av 

sina egna känslor och tyckande. Att kunna sätta sig in i den svårt sjukes och närståendes 

situation kräver både kunskap och erfarenhet från omvårdnadspersonalen. Att mötas av svåra 

frågor är något som omvårdnadspersonalen kan uppleva i sin yrkesroll och för att kunna 

hantera dessa frågor krävs ett stort mod från omvårdnadspersonalen (Fridegren & Lyckander, 

2001). För att omvårdnadspersonal kan få en plötslig kunskap eller insikt om den svårt sjukes 

känsloläge krävs det att personalen uppvisar en medkänsla och förståelse för dennes situation. 

En förutsättning för att kunna ge god vård till svårt sjuka, döende människor kräver en stark 

social självkänsla hos omvårdnadspersonalen (Sjöberg & Hugoson, 1995).  

 

KASAM 

 

Aaron Antonovsky (1991) presenterade sina tankar om behovet av känsla för sammanhangen 

vilket brukar benämnas med förkortningen KASAM. Teorin handlar om betydelsen av att se 

hela människan i sitt sammanhang. Denna teori kommer att bearbetas tillsammans med 
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resultatet i studiens analys. KASAM består av tre begrep: meningsfullhet, hanterbarhet och 

begriplighet. 

 

 Meningsfullhet är enligt Antonovsky den viktigaste delen i att kunna uppleva en stark 

KASAM. Känner inte omvårdnadspersonalen någon slags meningsfullhet så blir även 

hanterbarheten och begripligheten lidande. Det är graden av meningsfullhet som 

påverkar hur en person känner inför en händelse, ibland är något lockande och roligt, 

ibland kan det kännas tungt och svårt att engagera sig för omvårdnadspersonalen 

(Hanson, 2004). 

 

 Hanterbarhet i en situation är beroende av flera olika saker. En av dem kan vara hur 

omvårdnadspersonalen klarar av att söka och vilja ta emot hjälp av sina 

medmänniskor. Det kan vara till en fördel för omvårdnadspersonal att kunna se vad 

varje individ kan bidra med och därmed kunna ta vara på dennas kompetens.  Att ha 

en god hanterbarhet betyder att omvårdnadspersonalen inte ser på sig själva som ett 

offer för omständigheter, utan själva kan ta kontroll och reda ut dessa (Hanson, 2004). 

Hanterbarheten betyder att omvårdnadspersonal anser sig klara av de svåra situationer 

de kan ställas inför, med egna och andra resurser till hjälp. 

 

 Begriplighet innebär att kunna värdera verkligheten och förstå varför företeelser 

uppkommer. Begriplighet är en sammanfattning av hur omvårdnadspersonalen 

uppfattar och förstår informationen och intrycken som ges kring omvårdnaden av den 

svårt sjuke. Att kunna förstå hur saker och ting förhåller sig och hur problemen kan 

uppstå är en grundläggande faktor på längre sikt för att klara av en stressfull situation. 

Om omvårdnadspersonalen skulle uppleva sin arbetsplats som rörig eller att den inte 

är konsekvent kommer de troligen inte kunna hantera en svår situation (Hanson, 

2004).  

 

 

METOD OCH MATERIAL 

 

För att kunna ta reda på hur omvårdnadspersonalens uppfattning är att möta svårt sjuka inom 

palliativ vård valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer.  I detta metodavsnitt kommer 

det noggrant att beskrivas hur vi har gått tillväga i studien.  

 

Val av metod 

 

En kvalitativ undersökning är till sin natur förutsättningslös och beskrivande anser Kvale 

(1997). Den beskriver intervjupersonernas tankar och åsikter oberoende av vad utredarna och 

uppdragsgivarna i förväg har haft för förväntningar. Metoden skapar därför förutsättningar att 

få fram ny kunskap som kan ligga till grund för det vidare arbetet. Kvale (1997) menar att det 

finns en svaghet i den kvalitativa intervjun. Metoden får inte den breda svarsfrekvensen då det 

är så få intervjuer som kan ske inom en disponibel tid. Studien kan däremot skapa en 

möjlighet för att kunna få ett djupare och bredare perspektiv på omvårdnadspersonalens 

upplevelse av att arbeta inom palliativ vård på ett särskilt boende. Eftersom den efterfrågade 

informationen i första hand är av beskrivande karaktär så passade den kvalitativa metoden 

bäst för syftet i studien. Den kvalitativa metoden gör det möjligt för oss som intervjuar att 
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följa upp reaktioner och synpunkter med stöd av följdfrågor. En kvalitativ undersökning ger 

svar på frågan varför man tänker, känner eller agerar på ett visst sätt (Kvale, 1997). 

 

Urval  

 

Orten där intervjuerna valdes att genomföras var i en medelstor kommun i nordvästra Sverige. 

Vi har valt den kvalitativa metoden som har ett berättande (narrativt) förhållningssätt i 

intervjuarbeten. Detta för att få den djupaste och bredaste informationen samt att kunna ta del 

av informanternas uttryck och inlevelse i sitt berättande under intervjuerna. I vår studie nämns 

omvårdnadspersonal och med detta belyses att det är undersköterskor som det syftas på. Den 

kvalitativa metoden handlar om att samla in och analysera skriftliga samt muntliga berättelser 

(Kvale, 1997).  Kontakt togs med en palliativ samordnare för att få mer information om hur 

den palliativa vården är uppbyggd i den kommun vi har valt att studera. Via den palliativa 

samordnaren fick vi tips om ett särskilt boende som var inriktat på palliativ vård. Vi tog 

kontakt med enhetschefen på boendet och bokade en tid för en information inför eventuella 

intervjuer med omvårdnadspersonal. Mötet med enhetschefen gav oss mycket information om 

hur boendets verksamhet är uppbyggd. Enhetschefen erbjöd sig att hjälpa oss välja ut 

informanterna ur personalgruppen på det särskilda boendet.  De fyra informanterna som 

enhetschefen valde ut hade olika arbetslivserfarenheter och års erfarenheter inom vården. Den 

omvårdnadspersonal som har deltagit i vår studie har som lägst en undersköterskeutbildning. 

De fyra informanternas ålder varierade mellan 30 till 55 år. Enhetschefen mailade 

informanternas namn och förslag på datum och tid när intervjuerna kunde äga rum, till oss.  

 

Informanterna hade sett ut en avskild plats på boendet för intervjuerna, då de vid behov skulle 

kunna gå ifrån och ta eventuella larm på boendet. Vid intervjuerna använde vi oss av en MP3 

spelare för att sedan kunna göra en noggrann transkribering av materialet. Innan intervjuerna 

ägde rum fick varje informant en utförlig text om samtyckesinformation (bilaga 2). 

Informationen som informanten fick ta del av beskrev bland annat studiens syfte, hur 

materialet skulle hanteras och informanten fick den tid som behövdes för att läsa igenom och 

eventuellt skriva under om han/ hon godkände villkoren. Kvale (1997) menar att vid allt för 

många intervjuer blir svårt att särskilja tolkningar från varje intervjuperson. Vi har gjort ett 

urval på grund av tidsskäl att avgränsa antalet intervjuer till fyra stycken. Det begränsningar 

studien hade i urvalet av omvårdnadspersonal var att informanterna som valde att delta skulle 

ha som lägst undersköterskekompetens och ha arbetat en längre tid med palliativ vård. 

Åldersmässigt skulle det också finnas en spridning mellan informanterna. Att begränsa antalet 

intervjupersoner vid kvalitativa studier och hålla sig inom tidsramen kan öka kvaliteten i 

uppsatsen anser Kvale (1997).  

Informationssökning 

 

För att vi ska kunna uppfylla syfte och besvara frågeställningar i denna studie har litteratur 

sökts via Örebro universitet bibliotek, Örebro stadsbibliotek, Kumla bibliotek och Lekebergs 

bibliotek. 

Vidare söktes artiklar via Örebro universitets databaser Artikelsök, Elin@orebro, Libris, 

Voyager, Cinahl. Följande webbsidor har tagits del av under studien, Socialstyrelsen, Sveriges 

kommuner och landsting, Vårdförbundet, Världshälsoorganisationen, och Regeringens 

hemsida. Sökord som har använts i studien är följande, palliative care, ethics, dignity, nursing 

staff, meaningsfulness, omvårdnadspersonal, meningsfullhet, etik, värdighet och palliativ 

vård. När vi valde relevant litteratur till studien har vi utgått från att kunna uppfylla syfte och 
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besvara frågeställningar. Tidsramen för sökt litteratur och artiklar har varit 10 år men 

kriterierna har inte alltid kunnat följas utan då har vi fått se mer på den sökta litteraturens 

relevans till vårt ämne. Det har forskats ganska lite kring omvårdnadspersonalen i palliativ 

vård. Detta har gjort det svårt att finna relevant material till studien. I vårt sökande i flera 

databaser har vi funnit en hel del artiklar som beskriver sjuksköterskans eller den svårt sjukes 

perspektiv i palliativ vård, däremot har det varit svårt att hitta relevant artikel till vårt ämne 

som handlar om undersköterskans arbete inom området. Detta gjorde att vi använde oss av 

nya sökord och därmed fann två relevanta artiklar: What´s the use of human dignity within 

palliative care och Mortality and morality: agening and the ethics of care. 

 

Intervjuguide och Transkribering 

 

Kvale (1997) menar att det kan vara bra att förbereda sig med fakta kring området innan 

intervjuguide bearbetas och lämnas ut till informanterna. Intervjuguiden ska omfatta 

frågeområden som är väsentliga i undersökningen samt ha en övergripande beskrivning och 

väl formulerade intervjufrågor. Frågorna i intervjuguiden (bilaga 1) skickades till 

informanterna i god tid före intervjuerna. Utifrån svaren som informanterna gav har vi sedan 

kunnat formulera frågeställningarna i studien. Kvale (1997) anser att halvstrukturerade 

intervjuer med en öppen karaktär ofta inbjuder till följdfrågor och kan därmed övergå till att 

vara djupintervjuer. Kvale (1997) anser att en explorativ studie består av öppna intervjuer och 

att upplägget av intervjuerna är halvstrukturerade. Detta observerades när intervjuerna gjordes 

med de fyra informanterna och varje intervju hade följdfrågor som var av olika karaktär. 

Exempel på en av de olika karaktärerna var när en av informanterna berättade om en episod i 

sitt arbete och detta gjorde informanten rörd under intervjun.  

 

En viktig förutsättning för att bedöma texters tillförlitlighet och giltighet, enligt Malterud 

(1998) är att forskaren bearbetat texten i transkriberingen för att sedan använda sig av 

materialet i analysen. Senare under samma dag som intervjuerna genomförts gjordes en 

noggrann transkribering och varje ord antecknades. Vi noterade även hur informanterna 

betedde sig under intervjun och skrev ner ifall de varit till exempel extra uttrycksfulla när de 

berättat om något. Malterud (1998) menar att det är av vikt att den som genomfört samtalet 

med informanten vid intervjun är med vid transkriberingen för att kunna återge eventuella 

oklarheter som kan vara av betydelse för textens innebörd. När transkriberingen var 

färdigställd jämfördes varje informants svar utifrån intervjuguiden (bilaga 1), detta för att 

kunna urskilja skillnader och likheter. Sedan gjordes även en sammanställning av alla svar för 

att se och bearbeta de svar som informanterna hade gemensamt. Utefter detta växte de olika 

teman fram som använts i studien. När transkriberingen var helt färdig sparades det skrivna 

materialet samt inspelningen av varje intervju, detta för att kunna visa upp vid eventuella 

oklarheter.  

  

Förförståelse 

 

Förförståelse är det bagage som vi har med oss innan vi försöker tolka och förstå något 

(Malterud, 1998). När vi började studera ämnet palliativ vård så var vår tanke att spegla 

sjuksköterskan roll i palliativ vård men upptäckte att när det gällde omvårdnadspersonalens 

situation hade det forskats mindre kring. Detta gjorde att vi valde att fokusera på 

omvårdnadspersonalens roll inom den palliativa vården. Vid studiens början hade vi en 

förförståelse över hur omvårdnadspersonalens uppfattning var att arbeta med palliativ vård. 
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När vi sammanställde intervjuguiden förväntade vi oss att svaren som informanterna skulle ge 

skulle vara ganska entydiga, negativa och samstämmiga. Under intervjun ställde vi krav på 

oss själva att vara öppna och lyhörda, detta för att informanterna skulle ges möjlighet till att 

utforma sina svar och att vi skulle få en så innehållsrik information som möjligt. När vi sedan 

transkriberade så fann vi att svaren inte alls stämde överens med vår förförståelse. Vi fann ett 

helt nytt perspektiv i svaren från informanterna och detta förde med sig ett nytt tänkande hos 

oss samt behovet av att föra in nya förutsättningar i vår analys.  

 

Forskningsetiska överväganden  

  

Under studien har vi valt att följa och ta hänsyn till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska 

principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa principer är följande 

 

 Informationskravet: Forskaren ska informera 

undersökningsdeltagaren/intervjupersonen om villkoren som gäller vid deltagandet i 

studien. Informantkravet innebär att informanterna får muntlig och skriftlig 

information angående studiens syfte (Vetenskapsrådet, 1990). Vi började med att 

presentera oss för enhetschef och vid ett senare tillfälle för informanterna. 

Presentationen gjordes för att berätta vem vi var och vilken skola som vi kom ifrån 

samt att precisera studiens syfte. Vidare presenterades hur intervjumaterialet skulle 

användas och att deltagandet var frivilligt samt kunde avbrytas när som helst. Det 

lämnades ut telefonnummer och namn på vår handledare och oss studenter ifall de 

ville kontakta oss angående eventuella oklarheter. 

 

 Samtyckekravet: De som valt att medverka i studien har rätt att självständigt 

bestämma hur länge och under vilka villkor de vill medverka. De kan när som helst 

avbryta sin medverkan utan att det medför några negativa följder. Forskaren skall 

lämna ett brev för samtycke till deltagande i studien (Vetenskapsrådet, 1990). Vi 

lämnade ut ett samtycke till deltagande (bilaga 3) där informanterna fick godkänna sitt 

deltagande eller välja att avstå. 

 

 Konfidentialitetskravet: Uppgifter om personer i studien skall handskas med ett 

sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Det gäller speciellt uppgifter som kan 

vara etiskt känsliga för de medverkande (Vetenskapsrådet, 1990). Vi valde att de 

medverkande i studien inte kommer att nämnas vid namn utan att få vara anonyma. 

Detta för att dessa informanter kan befinna sig i en nära relationen till den svårt sjuke 

och dess anhörig. Vi informerade informanterna att deras arbetsplats skulle få vara 

anonymt i studien. Samtliga informanter fick i lugn och ro den tid de behövde för att 

läsa igenom informationen om samtycke till deltagande (bilaga 3). Eventuella namn 

som informanterna nämnde på de boende eller deras anhörig skulle även vara 

anonymt.  

 

 Nyttjandekravet: Det insamlade uppgifterna till studien kommer endast att användas 

i vetenskapliga forskningssammanhang. Materialet kommer och får inte lämnas ut till 

obehöriga eller användas för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 1990). Vi 

informerade enhetschef och informanterna om att den färdigställda studien skulle 

läggas ut på Örebro universitets databas DiVA. Vi kommer även att lämna ut ett 

exemplar av den färdigställda studien till det särskilda boendet där studien genomförts. 
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De informanter som valde att vara med avidentifierades och vi valde att namnge dem som 

informant A-D i enlighet med konfidentalitetskravet. Detta för att ingen skulle kunna känna 

igen vad informanterna sagt eller uttryckt under intervjuerna. Information som kom fram 

under studiens gång har förvarats på ett sådant sätt att inga obehöriga har kunnat ta del av den, 

detta gäller både skriftlig och inspelad information. Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer är antagna av vetenskapsområdet där individskyddskravet ställs emot 

forskningskravet (Vetenskapsrådet, 1990). Detta gör att vi anser att de forskningsetiska 

principerna är fullföljda i vår studie.   

Källkritik 

 

Torsten Thurén (2005) menar att källkritik är en metod som används för att studera fakta i en 

studie. De fyra källkritiska kriterierna är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. 

Äkthet handlar om att källan ska vara den som den utger sig för att vara. Om vi hade valt att 

genomföra intervju med flera informanter samtidigt kan det finnas en risk att de påverkar 

varandra när de svarar och källans oberoende aspekt minskar. Tidssamband syftar till att ju 

längre tid som gått mellan händelsen och när källan återger vad som hände minskar 

trovärdigheten för källan (Thurén, 2005). Ju längre tid det går från att intervjun ägde rum tills 

att transkriberingen genomförs desto mer risk finns det att informationen tolkas på ett annat 

sätt än vad som kom fram under intervjun. Detta gör att informationen kan bli mindre 

trovärdig. Oberoende ska källan kunna stå för sig själv och inte vara en avskrift. Eftersom vi 

gjorde vår transkribering under samma dag som intervjun ägde rum anser vi att vårt material 

kan öka i trovärdighet därför att intervjun finns i färskt minne. Tendensfrihet handlar om att 

man inte ska misstänka att källan ger en falsk bild av verkligheten på grund av någons 

personliga, ekonomiska eller andra intressen att förvränga verklighetsbilden (Thurén, 2005). 

Eftersom våra informanter inte lämnar någon personlig bild av den svårt sjuke, till exempel 

dennes ekonomiska situation minskar risken för att den svårt sjukes bild ska förvrängas.  

Reliabilitet 

 

I en kvalitativ studie är empirin och tolkningarna av stort intresse för studiens reliabilitet 

(trovärdighet). Reliabilitet tydliggör studiens tillförlitlighet och mätnoggrannhet och det 

innebär hur noga mätinstrumentet mäter vad forskaren avser att mäta (Kvale, 1997). Innan 

intervjuerna ägde rum ägnades mycket tid till att sätta oss in i ämnet palliativ vård. Detta för 

att fokusera på syftet med studien vid intervjuerna och samtidigt studerades 

tillvägagångssättet av en intervju. Intervjufrågorna har utformats för att de ska kunna uppfylla 

vårt syfte samt besvara våra frågeställningar så att det ska generera i en så hög reliabilitet 

(trovärdighet) som är möjligt. 

Under intervjuerna har vi varit väl medvetna om att informanterna har kunnat påverkas av de 

frågor som kan ha upplevts privata och kunnat väcka minnen. Informanterna har haft en 

begränsad tid vid intervjuerna men vi kan ändå uppleva att de fått tid för att kunna uttrycka 

sina känslor och upplevelser. Platsen där intervjuerna ägde rum var avskild för att skapa en 

lugn miljö för informanten. Informanterna utsåg platsen för intervjun de ansåg lämpligast ifall 

de skulle behöva ta emot larm ifrån de boende och behöva gå ifrån för att svara på larmet.  
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Validitet 

 

Validitet innebär att förklara studiens giltighet enligt Kvale (1997). Giltighet menas i 

kvalitativa ansatser att texten är skriven på ett sådant sätt att läsaren har lätt att förstå 

innebörden av texten. Kvale (1997) menar att validiteten kopplas till sanningen och 

riktigheten i ett uttalande. Med detta kan forskaren hävda att ett giltigt argument är hållbart. 

Forskaren granskar sina tolkningar utifrån svar som ges utifrån informanterna. Validiteten i en 

studie är ett slags kontroll av kvalité under hela kunskapsproduktionens gång. När 

intervjuguiden (bilaga 1) gjordes hade vi hela tiden fokus på att frågorna i guiden skulle 

uppfylla syftet i studien. Den kvalitativa forskningsmetoden har som uppgift att undersöka 

vad den är avsedd till att undersöka (Kvale 1997). De fyra intervjuer som gjordes i studien har 

noga transkriberats efter den inspelningen med informanterna. Transkribering underlättar för 

att vi kanske skulle kunna ha missat något som kanske skulle ha varit till stor nytta till vår 

studie. Detta kan vara till exempel formulering, betydelse eller uttryck. Transkribering av 

intervjuerna gjordes samma dag som de genomfördes. Validiteten kan öka i studien genom att 

transkriberingen utformades så nära talspråk som var möjligt (Kvale, 1997). Vid urvalet var 

det enhetschefen på det boendet som tillfrågade de fyra informanter om de önskade vara med i 

vår studie. Här kan det finnas en risk för brister i validiteten då chefen kanske ”väljer ut” eller 

trycker på” omvårdnadspersonal. Samtidigt kan det vara en fördel i en kvalitativ metod om 

den omvårdnadspersonal som togs ut för intervjuerna hade mycket information att ge oss och 

därför tackade ja till intervjun. Fördelarna skulle kunna vara att de fyra informanterna är 

mycket intresserade av sitt arbete och vill därför vill få sin uppfattning hörd. Informanterna i 

vår studie var generösa i att dela med sig av sin arbetslivserfarenhet. Om vi hade haft 

ytterligare kunskap om hur intervjuer skulle struktureras så hade vi kanske kunnat begränsa 

området mer och kunnat hålla oss till ursprungsfrågorna. Detta har ändå troligen inte påverkat 

validiteten nämnvärt.  

Generaliserbarhet 

 

Kvale (1997) menar att generalisering handlar om hur väl man kan använda sig av studiens 

resultat och sedan kunna generalisera över detta till andra sammanhang. De resultat som 

presenterats i vår studie är endast giltiga för informanterna som deltagit i studien. Detta kan vi 

konstatera utifrån generaliserbarheten. Eftersom en kvalitativ studie inte har som mål att 

generalisera utan att kunna plocka fram så mycket information som möjligt (Kvale, 1997). 

Vår studie handlar om omvårdnadspersonalens upplevelse av att möta svårt sjuka inom 

palliativ vård på ett särskilt boende. Utifrån svaren som våra informanter gett oss kan detta ge 

oss en möjlighet att få fler perspektiv på den palliativa vården. Utifrån studiens resultat ska 

läsaren kunna avgöra om innehållet är av vikt för människor utanför den aktuella grupp 

informanter som deltagit i studien (Kvale, 1997). 

 

 

                                              

RESULTAT 

 

Under denna rubrik kommer studiens resultat att presenteras. Vi har valt att genomföra 

intervjuer med fyra undersköterskor i ålder mellan 30 och 55 år. För att få en bild av våra 

informanter följer här en kort presentation av var och en. 
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 Informant A har en undersköterskeutbildning och har arbetat på boendet under en 

längre tid. När det blev en omorganisation på boendet så innebar det en valmöjlighet 

för informant A att få välja den palliativa vården.  

 

 Informant B har kompletterat sin tidigare utbildning till att bli undersköterska. 

Informant B har arbetat många år på boendet samt har arbetslivserfarenhet ifrån annat 

yrke, men med 20 år inom vården.  

  

 Informant C har både utbildning som barnsköterska och som undersköterska. 

Informant C har arbetat med palliativ vård under kortare tid än de andra tre 

informanterna.   

 

 Informant D har undersköterskeutbildning och har arbetat på boendet i 30 år. Vid 

omorganisation på boendet valde även informant D att arbeta med palliativ inriktning.  

 

 

Omvårdnadspersonalen uttrycker att de har en bra arbetsplats och trivs mycket bra. Intresset 

för palliativ omvårdnad är mycket stor enligt omvårdnadspersonalen. I en situation som kan 

upplevas obehaglig när det handlar det om att ge personlig omvårdnad i den palliativa vården 

vänder sig oftast omvårdnadspersonalen till sjuksköterskan i gruppen i första hand. Det kan 

också vara en situation som inte är hanterbar för enhetschef och då tar man hjälp av en extern 

professionell person. Det kan vara en beteendevetare från landstingshälsan som kommer för 

att erbjuda stöd och handledning för omvårdnadspersonal. 

 
Teamet som består av omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, enhetschef och arbetsterapeuter 

känns trygg och det är dit jag som personal vänder mig när jag behöver stöttning (informant A) 

 

Synsättet som omvårdnadspersonal beskriver är att omvårdnaden ska vara så god som möjligt 

för den döende. Samtliga av omvårdnadspersonalen anser att de har en bra basutbildning för 

att kunna bemöta de svårt sjuke som behöver palliativ vård samt stöttning till de anhöriga. 

 

Guldkant 

 

Den guldkant som informanterna talar om ska finnas enligt dem. Detta lilla extra för 

personalen känns rätt både för den som vårdar samt den som vårdas om de kan mötas i en 

kommunikation och få den hjälp som önskas. Ett exempel på detta kan vara att den som 

vårdas alltid har använt en specifik hudsalva och nu önskar kunna få använda sig av den i 

livets slutskede. Detta tycker personalen är ett sätt för att den döende att få ett värdigt slut och 

att kunna bemöta den döende på ett behagligt och rofullt sätt genom att ge den döende vad 

han/hon önskar. Guldkanten kan vara det lilla extra såsom en specifik hudsalva eller små 

saker som är viktiga för den döende. 

 

I studien beskriver personalen att omvårdnadsarbetet i det palliativa skedet skall innebära 

värdighet och respekt i omvårdnaden kring den döende. Den döende ska ges möjlighet att 

hålla sig ren och fin menar omvårdnadspersonalen samt att personalen ibland skall kunna vara 

deras ögon och företrädare. Omvårdnadspersonalen menar att de bör kunna tyda patientens 

smärta, oro och ångest. Att få vara den hjälpande handen är en del av omvårdnadspersonalens 

uppgift vid livets slutskede. Tankarna från omvårdnadspersonalen finns ofta på hur man själv 

skulle vilja ha det den dagen de själv befinner sig i livets slutskede. Det viktiga i 
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omvårdnadsarbetet beskrivs som att kunna prata om känslor i teamet samt att ha kunskap om 

att läsa av människor. Människans helhet ses som centralt i omvårdnadsarbetet och att 

personen själv som svårt sjuk skall få bestämma hur han eller hon vill ha det. Även inom den 

palliativa vården skall en guldkant finnas menar personalen. Samtliga informanter berättar att 

de har som policy i arbetsgruppen att tända ett ljus, för att få tillfälle att prata om det är någon 

som har avlidit. Informanterna framhåller att det är av stor vikt för personalen får ett avslut på 

händelsen genom sådana sammankomster. 

Omvårdnadspersonalen uttrycker att vid varje arbetsplatsträff (APT) så har de en halvtimme 

på sig för att diskutera med varandra om det har varit något jobbigt som behöver ventileras i 

gruppen vid den palliativa omvårdnaden. Omvårdnadspersonalens uppfattning av att arbeta 

inom den palliativa vården är att det är meningsfullt. Omvårdnadspersonal mår bra när man 

ser att den döende har det bra. Arbetet kan handla om att lägga en hand på den döendes hand 

och iaktta den döendes tillstånd. Omvårdnadspersonalen uttrycker att arbetet kring den 

döende är mycket tacksamt, samtidigt som det kan vara mycket tungt. Arbetet kan ge mycket 

tillbaka genom att anhöriga visar sin tacksamhet. Ibland kan det kännas jobbigt. En av 

informanterna framhåller: 

 
Man kan ju aldrig säga att det är roligt när det handlar om det palliativa, däremot är det 

meningsfullt i arbetet med den döende vid livets slut (Informant C) 

 

Det som är mest meningsfullt i arbetet med palliativ vård menar personalen är att den döende 

ska ha det så bra som möjligt. Ett sätt för de anhöriga att få känna sig delaktiga, är att få 

berätta hur de skött sina nära i hemmet. Personalen uttrycket att det är de anhöriga som är 

experter när den svårt sjuke kommer till det särskilda boendet och när personalen ska börja 

med omvårdnad. Det är då av vikt av att den döende får det så hemlikt som möjligt. Att den 

döende också får den hjälp och stöd som den anhöriga har gett tidigare är också viktigt. Det 

kan leda till att den anhöriga känner sig tillfreds och lugn inför vad som komma skall. När den 

döende ser att de anhöriga är lugna och accepterar att slutet är nära kan personalen uppleva att 

den döende får en inre frid. Ofta upplever personalen att den döende ställer frågan. ”Hur ska 

det bli för den som är kvar?” Personalen tycker att det är givande att få hjälpa den döende 

samt de anhöriga då de får så mycket tillbaka. Det kan vara i form av tackannons och 

blommor. Utifrån sitt professionella förhållningssätt menar de att man inte ska fråga för 

mycket utan mer ta sig tid att lyssna.  

Kunskap och förhållningssätt 

 

En bra baskunskap samt ett bra självförtroende menar man var en förutsättning för att kunna 

göra ett bra jobb. För att som omvårdnadspersonal ha en bra ”magkänsla” när man arbetar 

kring den döende måste man ha en god vetskap och bakgrund om hur saker och ting fungerar i 

den palliativa omvårdnaden. Man ser det som viktigt att som ny få vara med en erfaren 

kollega när någon somnar in. Att få tvätta, göra ordning och klä den avlidne samt se till att allt 

är rent och snyggt är ett bra avslut för de anhöriga tycker omvårdnadspersonalen. Kunskap 

kan man aldrig få nog av och omvårdnadspersonalen uttrycker flera gånger att det är roligt att 

få gå på utbildning.  Det går alltid att förnya och upprepa kunskapen inom den palliativa 

vården menar omvårdnadspersonalen.   

 
Det här fixar jag ju, jag är inte ett dugg osäker på att gå in till någon som är hur dålig som 

helst, det är tvärtom utan då lägger jag in ännu mera av det jag har (informant B) 

 

Omvårdnadspersonalen var ödmjuk med att tala om att de inte kan bli fullärda utan var öppna 

för att lära sig nya kunskaper. De utbildningar de har fått ta del av har varit mycket bra och 
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det har varit positivt att de har varit kontinuerliga menar omvårdnadspersonalen. För att friska 

upp minnet kan det vara bra att upprepa utbildningar som de har tagit del av tidigare, det är 

alltid något nytt man tar lärdom av menar man. Det som kan uppfattas som jobbigt i 

omvårdnadsarbetet kan vara när den döende visar tecken på ångest och oro, speciellt svårt kan 

det kännas när det gäller den yngre generationen. De äldre har ju levt sitt liv, förhoppningsvis 

ett rikt och värdigt liv. Omvårdnadspersonalen menar att för den äldre personen som levt sitt 

liv är det en mer naturlig process att få dö, den vägen vi alla ska vandra säger man. 

Omvårdnadspersonalen har som policy i gruppen att tända ett ljus när någon avlidit, för att få 

tillfälle att prata om den avlidne.  Det är viktigt att vi som omvårdnadspersonal får ett bra 

avslut när någon avlidit genom dessa sammankomster betonar man. Omvårdnadspersonalen 

uttrycker att:  

 
Vi vårdar och vårdar och så är det bara slut och sedan kommer det en ny nästa dag (informant A) 

 

Omvårdnadspersonalen beskriver att de försöker vara professionella i sitt bemötande mot de 

döende men känner ändå ibland att de inte räcker till. Det sätts heller inte alltid in vak eller så 

sätts det in precis i slutet för den som vårdas i livets slutskede. Känslan kan då bli ett litet 

misslyckande av vi inte hade någon där just då. Som omvårdnadspersonal hoppas man då på 

att den döende i fråga inte mådde dåligt över det i slutet. Omvårdnaden av den döende 

beskrivs som jobbig när det är många brukare att sköta samtidigt. De anhöriga kan ibland 

upplevas vara jobbiga eftersom de ser på ett annat sätt och kanske vilja prioritera andra idéer 

men samtidigt kan de vara till otroligt mycket hjälp.  

Dilemman  

 

Ett vanligt dilemma mellan personal och anhörig är att de kan hamna i en situation när det 

gäller den döendes kost. När sätts gränsen för att fortsätta att mata? ”Är det värdigt att 

fortsätta mata även då kroppen visar tydliga tecken på att livet börjar närma sig sitt slut?”  

 
Personalen med sitt professionella förhållningssätt angående matning, kan upplevas för de 

anhöriga att de tycker att den döende ska ha maten som erbjuds, medan personalen försöker att 

förklara att det inte går och mata (informant D) 

 

I detta dilemma uppger omvårdnadspersonalen att de brukar rådfråga sjuksköterskan om hur 

de ska gå till väga i fortsättningen. Ibland kan också läkare bli inkopplad för att erbjuda ett 

samtal till den personal anhöriga angående kosten för den svårt sjuke som ligger i livets 

slutskede. Det är den döendes vilja som gäller och inte någon annans framhåller personalen. 

Personalen upplever att de gör fel i sin yrkesroll om de bara skulle lyssna på de anhörigas 

vilja.  

Omvårdnadspersonal och anhörig 

 

Omvårdnadspersonalen strävar efter att den döende ska ha det så bra som möjligt och det är 

det som är mest meningsfulla i arbetet med palliativ vård säger man. Det viktigaste enligt 

omvårdnadspersonalen är att det ska vara så värdigt som möjligt för den döende. Att få ge den 

döende samt anhöriga ett bra slut är värdefullt menar omvårdnadspersonalen. Det ska inte 

vara något otäckt utan det ska vara fint och värdigt på alla sätt. Det är av vikt av att den svårt 

sjuke får det så hemlikt som möjligt. Att den svårt sjuke också får den hjälp och stöd som de 

anhöriga har gett tidigare.  
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Bara för man är döende behöver man inte ligga i sin säng, utan finns önskan om att få komma 

ur sängen och sitta i en stol ska den döende få göra det (informant A)  

 

Omvårdnadspersonalen anser att de ofta fungerar väldigt bra tillsammans med de anhöriga i 

omsorgen kring den svårt sjuke. Omvårdnadspersonalen erbjuder de anhöriga kaffe och 

måltider samt kan ställa in en säng i rummet om anhöriga önskar att få sova kvar. Detta kan 

leda till att den anhöriga känner sig tillfreds och lugn inför vad som komma skall.  När den 

svårt sjuke ser att dennes anhöriga är lugna och accepterar att slutet är nära uttrycker 

omvårdnadspersonalen att de upplever att den döende får en inre frid. Omvårdnadspersonalen 

uppfattar ofta att den döende ställer frågan. ”Hur ska det bli för den som är kvar?” 

Omvårdnadspersonalen tycker att det är givande att få hjälpa den döende samt anhöriga då de 

får så mycket tillbaka, det kan vara i form av tackannons och blommor. Utifrån sitt 

professionella förhållningssätt ska man hålla sig i bakgrunden och ta sig tid att lyssna menar 

omvårdnadspersonalen.  

 

ANALYS OCH DISKUSSION 

 

Under denna rubrik kommer studiens frågeställningar analyseras och besvaras. Har 

omvårdnadspersonal på ett särskilt boende inom palliativ vård tillräckligt med kunskap för att 

klara av omvårdnaden kring den döende? Vad innebär det för omvårdnadspersonal att ha ett 

fungerande team när det gäller arbetet med palliativ vård på ett särskilt boende? 

 

Det är bra för enhetschefen att få ta del av sina medarbetares tankar och idéer för att vara 

medveten om det finns något behov av handledning, stöttning eller utökad kunskap. För att 

underlätta arbetet kring den döende i livets slut bör det erbjudas fortbildning och handledning 

i olika former (Dahlin Lindhe m.fl., 2004). Omvårdnadspersonalen visade på ödmjukhet 

genom att tala om att de inte kan bli fullärda utan är öppna för ny kunskap. Kunskapsbehovet 

inom olika områden i vården är idag så stor att omvårdnadspersonalen måste arbeta 

tillsammans för att klara av det kompetensmässigt inom olika områden. Holm (2001) menar 

att det kommer att ställas ännu högre krav på framtida yrkeskategorier inom vården eftersom 

vården förändras med tiden. 

 

 

Omvårdnadspersonalen försökte sätta hela människan i centrum och betonade det är alltid var 

den svårt sjukes önskan som gällde. En viktig egenskap för omvårdnadspersonalen kan vara 

att ha en stödjande funktion (Eide & Eide, 2006). De menade att de blivit lite av experter på 

att kunna tolka vad den svårt sjuke uttryckte. Det hände någon gång att personkemin inte 

stämde mellan den som hade hand om den svårt sjuke eller anhöriga och då gjorde 

arbetsteamet en arbetsfördelning och försökte att tillmötesgå den svårt sjuke och anhörige i 

den mån det var möjligt. Verbala eller icke verbala tecken och signaler hör ofta ihop. 

Omvårdnadspersonalen signaler och tecken kan uppfattas och tolkas på många olika sätt. 

Omvårdnadspersonalen kan aldrig veta med säkerhet om det som den svårt sjuke eller anhörig 

uttrycker stämmer överrens med det som omvårdnadspersonalen tolkar det även om 

signalerna är tydliga (Eide & Eide, 2006). 

 

När omvårdnadspersonalen kunde tyda den svårt sjukes oro och ångest och förmedla detta till 

övriga personal i teamet, dag/kväll eller nattpersonal så visade detta hur viktigt det är att 

samarbeta. Omvårdnadspersonalen kunde bespara den svårt sjuke och anhöriga att behöva 

besvara en massa frågor utan kunde agera professionellt. Det transaktiva minnet 
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samarbetsminnet handlar om den kunskap som gruppen har tillsammans. Detta minne är 

större än varje individs individuella minne. Det gemensamma minne som gruppen utvecklat 

kunde vara till stor fördel för arbetsgruppen. Genom att gruppen skapat ett samarbetsinriktat 

informationssökande och att alla i gruppen strävade åt samma mål kunde detta medverka till 

en ökad trivsel och prestation i gruppen (Johansson, 2004).  

 

Thorsén (i Stål m.fl., 2008) menar att vid vårdkommunikation kan de professionella ställas 

inför olika maktrelationer i samarbetet med anhöriga eller den svårt sjuke. Ett vanligt exempel 

kan vara när den anhöriga vill att maken ska få i sig en liten matbit men 

omvårdnadspersonalen ser att det inte går. Flera i personalen tog upp detta dilemma och hur 

de brukade hantera det. Omvårdnadspersonalen försökte att inte missbruka sin makt och ta 

ifrån maten utan visa ett professionellt förhållningssätt och stötta den anhörige med att 

förklara hur och varför det inte fungerar med matning. Omvårdnadspersonalen bör ha en stark 

social självkänsla för att kunna ge god vård i sin yrkesprofession menar Sjöberg & Hugoson 

(1995).  

 
Det börjar nog bli mer och mer vanligt så att man faktiskt är där som anhörig. Det är positivt 

för mig att anhöriga vill (informant D) 

 

Att låta anhöriga delta i omvårdnaden kring den svårt sjuke ansåg omvårdnadspersonalen vara 

mycket meningsfullt i sitt arbete och skapade ett värdigt slut för den döende. Detta betydde att 

omvårdnadspersonalen inte skulle ta över den svårt sjukes egna resurser eller låta sig styras av 

egna känslor och tyckande. Det krävs både kunskap och erfarenhet från 

omvårdnadspersonalen för att kunna sätta sig in i den svårt sjukes och närståendes situation 

(Fridegren & Lyckander, 2001).  

 

När vi kan finna en mening med det som sker menar Antonovsky (1991) att människor 

använder sig av KASAM: meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Meningsfullhet är 

enligt Antonovsky (1991) den viktigaste delen för att kunna få en stark KASAM. Känner inte 

omvårdnadspersonalen någon slags meningsfullhet så blir även hanterbarheten och 

begripligheten lidande. Det är graden av meningsfullhet som påverkar hur en person känner 

inför en händelse, ibland är något lockande och roligt, ibland kan det kännas tungt och svårt 

att engagera sig för omvårdnadspersonalen (Hanson, 2004). Omvårdnadspersonalen uttryckte 

starkt att deras arbete kring den svårt sjuke både var betydelsefullt och i högsta grad 

meningsfullt. Detta gjorde troligtvis att omvårdnadspersonalen lättare kunde hantera de svåra 

situationerna, händelserna som de kunde få vara med om, speciellt i deras arbete med palliativ 

vård.  

 
Ja jag tycker det känns meningsfullt, jag mår bra om jag ser att dom har det bra. Det är min 

uppfattning av att vi försöker göra ett så bra jobb som möjligt, att man vill uppnå ett bra jobb 

(informant B) 

 
Ja det är ju meningsfullt. Det känns ju meningsfullt om de har det bra. Det är det jag strävar 
efter. Huvudmålet är att det ska vara värdigt, absolut viktigast faktisk (informant C) 

 

Hanterbarhet i en situation är beroende av flera olika orsaker. En av dem kan vara hur 

omvårdnadspersonalen klarar av att söka och vilja ta emot hjälp av sina medmänniskor. Det 

kan vara till en fördel för omvårdnadspersonal att kunna se vad varje individ kan bidra med 

och därmed kunna ta vara på dens kompetens. Hanterbarheten betyder att 

omvårdnadspersonal anser sig klara av de svåra situationer de kan ställas inför, med egna och 

andra resurser till hjälp (Hanson, 2004). Omvårdnadspersonalen får anses uppvisa en god 
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hanterbarhet då de enligt egen utsaga var mycket öppna mot varandra i gruppen, tog varandra 

till hjälp när det behövdes och inte var rädda för att fråga någon arbetskollega om råd.  
Vi är så bra arbetsgrupp så då kan jag alltid fråga om jag känner mig osäker på något 

(informant D) 
 

Vi har en bra sammanhållning i gruppen. Vi hjälper o stöttar varandra. Sen är ju alla personer 

olika naturligtvis, det säger sig självt men vi har en bra sammanhållning (informant A) 

 

Begriplighet innebär att värdera verkligheten och förstå varför företeelser sker. Begriplighet 

är en sammanfattning av hur omvårdnadspersonalen uppfattar och förstår informationen och 

intrycken som ges kring omvårdnaden av den svårt sjuke. Genom att kunna förstå hur saker 

och ting förhåller sig och hur problemen kan uppstå är en grundläggande faktor på längre sikt 

för att klara av en stressfull situation (Hanson, 2004). Omvårdnadspersonalen betonade att de 

äldre har levt sitt liv, förhoppningsvis ett rikt och värdigt liv. De kunde på detta sätt inse att 

detta är verkligheten och bättre förstå varför det som händer med den svårt sjuke sker. 

Omvårdnadspersonalen menade att för den äldre personen som levt sitt liv är det en mer 

naturlig process att få dö, den vägen vi alla ska vandra. Det som omvårdnadspersonalen tyckte 

kunde vara svårare att förstå var när de vårdade en yngre person som låg inför döden. Det var 

en situation som kunde vara svårare att hantera. Det var då av vikt att de som 

omvårdnadspersonal stöttade varandra i sådana situationer och inte funderade över detta i sitt 

privatliv.  

 
Det är ju alltid jobbigt om det är yngre människor som kommer (informant D) 

 

Vid bearbetningen av intervjuerna framträder omvårdnadspersonalens betoning av vikten att 

arbeta professionellt. När vårdtyngden är högre så prioriteras omvårdnaden kring den döende, 

istället för de dagliga sysslorna som kan vara tvätt och städ. Regeringen har utsett en 

kommitté (SOU, 2001:6) som specifikt behandlar vård i livets slutskede. Kommittén redovisar 

att vid neddragningar sätter omvårdnadspersonalen omvårdnaden kring den svårt sjuke i 

centrum och understryker behovet av ökade resurser i form av personal. Detta uttrycker även 

omvårdnadspersonalen: 

  
Nerdragningarna av personal kan leda till känslan av att inte räcka till (informant D)   

 

Det leder oss in på betydelsen av ett fungerande team, eftersom när vårdtyngden är högre 

ställs det högre krav på att ha ett team där man som personal strävar mot samma mål. Ett team 

är ett antal olika människor som arbetar tillsammans för ett gemensamt mål och som måste ha 

respekt för varandra och vara medvetna om att det finns flera olika vägar till samma mål. En 

gemensam grundsyn och dialog är en förutsättning i teamarbetet. Risken för utbrändhet 

minskar för omvårdnadspersonalen när de arbetar i ett team och detta skapar 

arbetstillfredsställelse och i och med det så höjs vårdkvalitén (Dahlin Lindhe m.fl., 2004). Det 

framgår av svaren från intervjuerna att omvårdnadspersonalen har ett ödmjukt arbetssätt. Den 

helhetssyn på smärtan som finns inom palliativ vård, kräver att personalen för att klara detta 

måste arbeta tillsammans i ett professionellt team. Ingen av personalen kan ensam räcka till. 

Omvårdnadspersonalen berättar att de stöttar och sträcker ut en hjälpande hand till varandra 

när och om behov finns.  

 
Ja, vi hade en man, jag tror det var för en jul sedan, strax före jul i alla fall och vi hade 

adventskaffe och det var en sådan där fin man och han var van och hålla tal och sådant där. 

Han var palliativt och var väl väldigt svårt sjuk egentligen, han var uppe och han kom till det 

här adventskaffet och hans fru var här och fikade och hade dukat så fint och hade ett fint tacktal 
och då, det berörde en att han var så sjuk men ändå liksom kunna fixa det här med och sedan 

gick han bort två veckor efteråt ungefär, och ja nej men han var han kom mig så varm om 
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hjärtat. Han hade så mycket känslor och ge och hans fru kom man nära då hon kom dagligen 

och ja, jag var med där inne när han somnade in och det var väldigt fint och frun var ledsen och 

hon var så tacksam att han hade varit här och att det blev så bra liksom. Fick bara somna in och 

då känns det jätte skönt liksom, det känns så här ska det vara. Det känns bra att man är där och 

kan stötta och han var väldigt varm och fin person som berörde mig väldigt mycket också 

(informant A) 

 

Silfverberg (2007) menar att helhetssynen på vården av döende ska vara ”att få leva tills man 

dör” samt att omvårdnadspersonalen ska kunna ge bästa möjliga livskvalitet för både den 

svårt sjuke samt anhörig. Detta överrensstämmer med omvårdnadspersonalen som strävar 

efter att kunna erbjuda den döende samt anhörig ett värdigt slut. Det är detta enligt 

omvårdnadspersonalen som är det mest meningsfulla i arbetet med palliativ vård. I palliativ 

vård menar Silfverberg, (2007) att en människas död är en naturlig process som varken 

påskyndar eller fördröjer döden. Omvårdnadspersonalen bekräftar att det finns ett behov att få 

ventilera sina tankar och känslor om det är något som har hänt och som man behöver tala om. 

Att som omvårdnadspersonal gråta med den svårt sjuke är inte en fråga om att vara 

oprofessionell eller att personalen inte har bearbetat sina känslor utan snarare ett bevis på en 

visad medmänsklighet (Kübler - Ross, 1975).  

 
Jag ser inget fel i att man kan visa att det kommer tårar och att man visar att man är berörd 
(informant A) 

 
Anhöriga som är ledsna och så kan det ju vara, det blir ju ofta att man av sympati gråter med 

dem och att det är rörande och att man är där och desto äldre man blir desto svårare är det att 

hålla tillbaka tårarna tycker jag (informant D) 

 

Det är viktigt att det finns möjligheter för dem som arbetar i teamet att samtala och dela 

erfarenheter med varandra (Forsbeck, 2000). I studien bekräftas att arbetsplatsträffarna är 

viktiga för omvårdnadspersonalen för att få tid att ventilera sina egna tankar och känslor som 

de ansåg sig behöva. Enligt Kübler - Ross (1975) så är det viktigt att omvårdnadspersonal kan 

uttrycka sina känslor och tillåter sig att känna igen sin egen rädsla inför döden. Det kan vara 

en styrka att kunna tala om detta och vid samtal med den svårt sjuke kan en känsla av 

sammanhörighet uppstå. Vid varje arbetsplatsträff tände personalen ett ljus för att visa respekt 

för den avlidne och för varandra i gruppen. Alla i gruppen respekterar varandras värderingar 

och tankar, det vill säga att vi alla är olika individer. Att ha någon som verkligen gav sig tid 

att lyssna på vad omvårdnadspersonalen hade för tankar upplevdes som viktigt för både dem 

och enhetschefen. Att det skapas tillfällen för omvårdnadspersonalen för att diskutera 

möjligheter och svårigheter kan göra att det blir en bättre arbetsmiljö. Det krävs att 

enhetschefen har kunskap om hur vården inom det palliativa fungerar om 

omvårdnadspersonalen har behov av reflektion och diskussion menar ( 

  www.1177.se/handboken, 2009). 

 

En äldre man som vårdades i livets slutskede hade en önskan om att få sätta sig upp i sin 

rullstol och få titta ut på träden i parken, omvårdnadspersonalen såg till att han fick denna 

möjlighet. Frågan som då ventilerades i arbetsteamet blev då, - vem säger att man måste dö i 

sängen? Äldre personer i livets slutskede önskar själva att få bestämma över sin vardag och 

hur deras behov ska tillgodoses menar Silfverberg (2007). Varje möte med en annan 

människa är unikt och det finns inga givna handlingsmönster utan att omvårdnadspersonalen 

måste ta hänsyn till den verkliga situationen. Omvårdnadspersonalens lyhördhet och 

bemötande kan påverka den svårt sjukes självbild (Silfverberg, 2007).  

 

http://www.1177.se/handboken
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Ja, för mig betyder det jättemycket för jag tycker jag har så, jag har mycket att ge och jag tänker 

mycket på hur man själv skulle ligga där då och vem tar hand om mig, vad tänker dom på, jag 

menar min mamma till exempel (informant C) 
 

Genom att omvårdnadspersonalen var både trygga i sin roll och visade ett professionellt 

arbetssätt så skapades det ett lugn för de svårt sjuka och anhöriga på boendet. När den döende 

och de anhöriga fick den hjälp och stöd av omvårdnadspersonalen som de behövde kunde det 

innebära att det hjälpte till att avdramatisera det som väntade dem när det handlade om vård i 

livets slutskede. Omvårdnadspersonalen bör ibland hålla sig i bakgrunden och först vara 

tillgängliga när den svårt sjuke eller anhöriga känner behov (Widell, 2003). En av 

omvårdnadspersonalen upplevde att det gick väldigt bra att få kontakt och hade lätt för att 

kommunicera med de anhöriga och den svårt sjuke. Detta kunde arbetslaget se som en fördel 

eftersom hon sedan kunde dela med sig kunskapen och informationen till gruppen (Eide & 

Eide, 2006).  

 

Jag tycker om att lägga en hand på den andras hand, sätta mig ner en stund och iaktta (informant B)  

 

Känner inte omvårdnadspersonalen en trygghet och att de besitter ett professionellt 

förhållningssätt finns risken att omvårdnadspersonalen undviker omvårdnaden eller får en för 

nära relation till den svårt sjuke. En grundförutsättning i ett professionellt förhållningssätt i 

samband med palliativ vård enligt SOU (2001:6) är att kunna känna empati. 

Omvårdnadspersonalen menade att de kände en riktig trygghet i sitt team och uttryckte att om 

de arbetade professionellt så löpte de mindre risk för att hamna i svåra situationer. Däremot 

betonades att alla i teamet var olika individer och kunde känna olika inför den svårt sjuke, den 

ena ur omvårdnadspersonalen kunde känna mer än någon annan. Det tyder på att 

omvårdnadspersonalen hade förmågan att känna empati. Att få vara med när en människa 

avslutar sitt liv kunde för omvårdnadspersonalen både upplevas som givande och berikande, 

även för deras personliga utveckling. Det kan medföra nya dimensioner på livet för 

omvårdnadspersonalen (SOU 2001:6). 

 
Man kanske säger till sina egna anhöriga att tänka på ett annat sätt, att inte spara allt tills dem 

går i pension och res och lev nu (informant B)  

 

 

Ingen ska behöva dö ensam står det i slutbetänkandet från kommittén om vård i livets 

slutskede (SOU 2001:6). Att bli betraktad som den person han eller hon är och få betyda 

något för andra kan vara av stor vikt för den döende. För att det ska vara en god och värdig 

död måste den svårt sjuke ha fått uttrycka sina önskningar och behov menade personalen. 

 
Att man ser mycket till människan, hur den vill ha det och försöker göra som den vill ha det 

liksom och har haft det, försöka fullfölja det livet ut, ja sätta guldkant på tillvaron även här 
(informant C)  

 

Guldkanten som omvårdnadspersonalen ovan nämnde tyckte de var av stor vikt att den skulle 

finnas. Det lilla extra för omvårdnadspersonalen kändes rätt både för den som vårdade samt 

den som vårdades om de kunde mötas i en ömsesidig förståelse och få den hjälp som 

önskades. Livskvalitet är ett subjektivt begrepp och måste alltid utgå från den döendes 

perspektiv (Silfverberg, 2007). 

 
Det lilla extra, om dom exempelvis kanske är vana med nåt. Alltid gjort en viss sak på ett visst 

sätt kan man säga, så ska vi även försöka fullfölja den här, kanske alltid har velat ha den 

hudsalvan, ja såna små grejer. Som är viktiga för dom (informant A) 
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För att en god omvårdnad i livets slut ska kunna erbjudas till den döende måste det finnas en 

bra kommunikation mellan omvårdnadspersonalen (Widell, 2003). Målet för vård i livets 

slutskede är att livet ska vara så god som möjligt fram till personen somnar in och ett 

respektfullt omhändertagande efter döden inträffat betonade alla informanter. Om den svårt 

sjuke kan känna sig respekterad och uppskattad i livets slutskede, kan det underlätta för 

honom eller henne att acceptera sin situation och därmed kunna få somna in i frid (Widell, 

2003). Omvårdnadspersonalens uppgift var att lyfta fram döendet som en naturlig del av livet 

samt att skapa delaktighet för den döende och dens närstående är att främja den döendes och 

familjens livskvalitet (Socialstyrelsen, 2004). Ett sätt för de anhöriga att få känna sig delaktiga 

enligt omvårdnadspersonalen var att få berätta om hur de skött sin nära i hemmet. De är de 

anhöriga som är experter när den svårt sjuke kommer in när omvårdnadspersonalen ska börja 

med omvårdnad menade informanterna. Det är av vikt att den döende får det så hemlikt som 

möjligt. Att den döende också får den hjälp och stöd som den anhöriga har gett tidigare. Detta 

kunde enligt omvårdnadspersonalen leda till att den anhöriga kände sig tillfreds och lugna 

inför vad som komma skulle. 
 

För mig är det ju positivt, jag skulle nog göra samma sak. Att de vill vara med, vi har ju även 

haft de som personen ifråga har avlidit som gjort ordning sin mamma eller pappa, det tycker jag 

är fint, jättefint, faktiskt (informant B) 

 

Metoddiskussion 

 

I detta avsnitt kommer vi att föra en diskussion om metoden och resultatet i vår studie. Vi 

kommer också att presentera ett förslag på fortsatta studier inom palliativ vård samt vår 

slutsats.  

Syftet med denna studie är att analysera erfarenheter och upplevelser av att som 

omvårdnadspersonal arbeta med personer som befinner sig i ett palliativt stadium och är i 

behov av palliativa omsorger.  

 

Fördelen med att vi använde en kvalitativ metod i vår studie har varit att vi kunnat få en 

djupare förståelse för hur omvårdnadspersonalen upplevt sitt arbete med palliativ vård. 

Ytterligare en fördel med vår studie kan ha varit att vi inte kände till något om boendet eller 

omvårdnadspersonalen, detta kan ha resulterat till en mera öppenhet från oss när intervjuerna 

genomfördes. När intervjuerna genomfördes upplevde vi att det har kunnat skapas en trygg 

och god stämning för informanterna och att vi därmed har fått ärliga och utförliga svar på de 

frågor vi ställt. En viss svaghet angående den kvalitativa intervjun kan vara att inte få den 

breda svarsfrekvens eftersom så få intervjuer skett inom den disponerade tiden. Det som 

skulle vara intressant i en framtida studie är att generellt göra en liknande studie, men mer 

omfattande med mer tid och resurser. Där anser vi att vi hade kunnat få en bättre bild av hur 

mer varierat personal kan uppleva sin vardag på en palliativ vårdavdelning. Med insikt om vår 

förförståelse hoppas vi att det inte har skapades hinder då vår ambition var att bland annat 

kunna tolka vårt resultat utifrån teorin KASAM, alltså med utgångspunkt från begreppen 

begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet.  

 

Resultatdiskussion 

 

Det professionella förhållningssätt som omvårdnadspersonalen menar att de bör ha i sitt 

arbete är kunskap eller förmåga att kunna läsa av en annan människas tecken på smärta, oro 



 31 

och ångest. Detta tycker även vi är av stor vikt för omvårdnadspersonalen att de besitter med 

den kunskapen som krävs för att arbetar med palliativ vård. Kunskap har en stor betydelse för 

personalen när de ska ha ett professionellt förhållningssätt gentemot den svårt sjuke och mot 

deras anhöriga menar vi.  

 

En av informanterna uttryckte att kosten kan upplevas som ett problem i arbetet med palliativ 

vård. Ett dilemma för omvårdnadspersonalen kan vara om anhöriga vill fortsätta mata den 

svårt sjuke och maten bara fastnar i munnen. Vid den naturliga processen så börjar de 

kroppsliga funktionerna lägga av och det blir svårt för den svårt sjuke att kunna svälja. Vem 

är det då som avgör när det är dags att sluta mata och istället låta den svårt sjuke känna sig 

tillfreds och lugn med vad som komma skall? Vi menar att det krävs mycket av personalen för 

att kunna vara lyhörd och visa empati i väldigt varierande situationer. Anhöriga ska känna sig 

trygga i omvårdnadspersonalens närvaro och kunna fråga vad som helst när det gäller den 

svårt sjuke anser vi. Att se till att det blev en så god död som möjligt för den döende och 

dennes anhöriga var väldigt viktigt och meningsfullt för omvårdnadspersonalen vi intervjuat.  

 

Vi har kommit fram till att samtliga intervjuade uttryckte att de kände en stark meningsfullhet 

i sitt arbete med palliativ vård. Vid varje enskild intervju framkom det hos samtliga att det var 

viktigt med att ha ett bra samarbete i teamet. Det var ingen av de enskilda informanterna som 

ansåg att de vid eventuella svårigheter inte kunna vända sig till arbetsgruppen. Snarare 

tvärtom då de tyckte att det var en självklarhet att gå till gruppen för att få stöd, råd och 

vägledning.  

 

Att kunna bemöta svårt sjuka inom palliativ vård och deras anhöriga är en stor del i 

omvårdnadspersonalens arbete. Detta kunde vi utifrån svaren som vi tog del även förstå att 

omvårdnadspersonalen tyckte var mycket viktigt. Mycket kan bli så fel om bemötandet från 

omvårdnadspersonal inte fungerar och det kan leda till i att det uppstår missförstånd mellan de 

berörda personerna. Bemötandet kan handla om att kunna förstå tecken och signaler från den 

svårt sjuke. Skulle omvårdnadspersonalen misstolka tecken och signaler kan det resultera i att 

kraven för en god och värdig död inte uppfylls. Då vi tycker att det är av stor vikt att 

enhetschefen är insatt i omvårdnadsarbetet och vid behov kan erbjuda handledning och 

stöttning av sin omvårdnadspersonal. Utifrån intervjuerna kan vi förstå att 

omvårdnadspersonalen fick det stöd och handledning som de sa sig ha behov av. Vi upplevde 

att omvårdnadspersonalen i första hand vände sig till sina arbetskollegor eller sjuksköterskan 

när det gällde mer det praktiska och medicinska än att de vände sig till enhetschefen.  

 

En av informanterna uttryckte att en bra chef är någon som ger snabb respons ifall 

omvårdnadspersonalen har ett behov av handledning. Vem säger hur en bra chef ska vara? Vi 

anser utifrån vad vi lärt från vår egen utbildning att en bra chef är en chef som är involverad i 

sitt arbete och med sina medarbetare och kan se om det finns något behov i form av stöttning 

eller handledning. Samtidigt skall detta balanseras mot krav som ställs ifrån ledningen. 

Omvårdnadspersonalen ska känna en trygghet och en tillit till enhetschefen oavsett vad de än 

vill fråga om. Detta uppfattade vi att omvårdnadspersonalen oftast kunde göra på det boende 

där våra intervjuer ägde rum. Det kan vara svårt för oss att ta ställning till hur det såg ut på 

hela boendet eftersom urvalet av informanterna gjordes av enhetschefen samt det var så få 

informanter att det är svårt att generalisera. Tiden var ju även begränsad för genomförandet av 

vår studie.  

 

Vi upplevde att det var en väldigt stark och engagerad grupp som hade stöd i varandra. 

Oavsett vilka frågor som omvårdnadspersonalen hade kände de att de kunde fråga varandra 
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och tog inte med sig sina eventuella funderingar hem. Alla var olika individer men 

omvårdnadspersonalen respekterade varandras åsikter och tankar. Istället för att se det som ett 

hinder kunde omvårdnadspersonalen se detta som en möjlighet och att gruppen på så sätt 

utvecklades hela tiden. Detta gjorde att man kunde ta vara på varandras kunskaper, varje 

människa har ju sina speciella kunskaper anser vi. Utefter detta försökte man ta tillvara på 

kunskaperna och stärkte på så sätt varje individ och på sätt stärktes hela gruppen. När vi fann 

relevant litteratur att koppla till vårt material kunde vi se att omvårdnadspersonalen tycktes 

använda sig av ett transaktivt minne i gruppen. Med transaktivt minne menar vi att gruppen 

tar tillvara på varje individs minne. Ett exempel kan vara genom att ha denna egenskap i form 

av att kunna kommunicera och ha förmåga att se de tecken och signaler som den svårt sjuke 

uttrycker. En nackdel kan vara att det kan uppstå problem då den omvårdnadspersonal som 

har de specifika omvårdnadskunskaperna inte är på plats och missförstånd kan uppkomma 

mellan den svårt sjuke och annan omvårdnadspersonal. Detta kan i sin tur skapa en obalans i 

gruppen för att man förlitar sig för mycket på de andras kunskap i gruppen. Å andra sidan är 

en grupp med ett sådant gemensamt minne starkare även i sådana situationer, eftersom man är 

bättre tränad att se till gruppens gemensamma behov än i de flesta andra grupper.   

 

Att kunna visa känslor som omvårdnadspersonal inför den svårt sjuke är en styrka som kan 

medföra att den svårt sjuke kan känna en trygghet. Vi ser att om omvårdnadspersonalen vågar 

visa känslor så kan även den svårt sjuke få uppleva att det känns bra och tillåta sig själv att 

visa sina känslor inför både personal och sina anhöriga. Är det bra som omvårdnadspersonal 

att gråta inför den svårt sjuke? Kanske kan detta väcka mer av ångest och oro är frågor som vi 

funderar över. Vi funderar över om det alltid är bra ifall omvårdnadspersonalen visar mer 

känslor och empati än vad de nära anhöriga gör. Kliver man ur sin professionella roll om man 

visar mycket känslor och har skapat en nära relation med den svårt sjuke? Vi menar att så 

länge man agerar professionellt och med det avser vi att kunna veta som personal när man ska 

dra sig tillbaka och respektera den svårt sjuke och dess anhöriga så kan det vara tillåtet. Vi har 

genom intervjuerna fått en bättre insyn i och kunnat förstå att personalen verkligen försöker 

att tillmötesgå och respektera de anhörigas önskan om att få vara med vid omhändertagandet 

efter att personen avlidit.  

 

En bristande arbetsmiljö kan leda till att arbetsgrupper inte fungerar som ett team och därför 

inte heller kan erbjuda en tillräckligt god vård. Vi anser efter våra litteraturstudier att 

handledning kan leda till det stärker gruppens arbetsmiljö och omvårdnadskvaliteten. Genom 

att handledning erbjuds kontinuerligt kan detta bidra till att skapa ett bättre samarbete mellan 

olika professioner. Handledning kan skapa förutsättningar för att lösa eventuella konflikter 

och omvårdnadspersonalen kan komma fram till ett gemensamt mål om hur den palliativa 

vården ska bedrivas. Att ges möjlighet till att stanna upp och få reflektera skapar möjligheter 

för personalen få tid för att bli medveten om sitt eget professionella förhållningssätt. Vi 

upplever att den omvårdnadspersonal som vi intervjuat verkar vara en stabil och trygg 

arbetsgrupp därför att de har fått möjligheter till handledning samt möjlighet till reflektion där 

de också fått lyssna in sina arbetskamraters tankar och åsikter. Detta tror vi kan ha lett till att 

de ser varandras styrkor och svagheter med en klarsynthet och istället för att stjälpa varandra 

kan de ta vara på varandras egenskaper. När en sådan grupp visar upp en stabilitet så skapar 

det en trygghet i gruppen och därmed också en trygghet för den svårt sjuke och dennes 

anhöriga.  

 

Erfarenheten som vi båda har med arbetet med palliativ vård är att ha arbetat inom 

äldreomsorgen under sex respektive femton år. Vår egen upplevelse är att detta arbete ofta 

inneburit mest ensam arbete. Vi blev båda väldigt positivt överraskade över när 
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omvårdnadspersonalen beskrev sitt synsätt och arbetssätt inom palliativ vård samt hur väl 

rustade de verkligen var som en arbetsgrupp. Att få tid vid varje arbetsplatsträff för en stunds 

ventilering som informanterna hade på sina arbetsplatsträffar är något som vi två aldrig 

upplevt på våra arbetsplatser. Detta anser vi skapar en god förutsättning för en bra arbetsmiljö 

och man får en större empati att våga öppna upp sig för sin chef.  Det vi lärt oss under tiden 

med denna studie är att som blivande enhetschefer är att vara lyhörd, ge ett snabbt gensvar på 

vad gruppen önskar, se betydelsen av en fungerande och engagerad grupp som skapar en 

trygghet för alla. Att som enhetschef kunna se om behov finns för handledning eller utöka 

sina kunskaper genom utbildning är en viktig egenskap att ha. Detta har gett oss mycket som 

vi tror oss kunna använda i vårt framtida yrke som enhetschefer.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

 

Vi har med denna studie fått en djupare insikt i omvårdnadspersonalens betydelse inom 

palliativ vård. Vi anser att denna arbetsgrupp behöver studeras mera eftersom de står för den 

största delen av arbetet närmast patient och anhörig vid vård i livets slutskede. Vi har lagt 

märke till att de alltför ofta underskattas och att det satsas alltför lite på denna yrkesgrupp. 

Detta har gjort att vi vill belysa hur viktigt omvårdnadspersonalens arbete är för ett att kunna 

uppnå en god död i livets slutskede för både den döende och dennes anhöriga. Vårt förslag till 

fortsatt forskning är att göra en kvantitativ studie. Detta för att kunna lyfta fram samt få en 

större och mer omfattande insikt kring omvårdnadspersonalens viktiga betydelse i palliativ 

vård. Under studiens gång har vi kunnat se att det har forskats mindre omkring denna 

yrkesgrupp.  Med denna studie som utgångspunkt och genom att ha omvårdnadspersonalens 

arbetssituation fortsatt i centrum kan det bli möjligt att kasta mer ljus över vilken betydelse 

denna grupp har i vården och kanske visa på nya möjligheter och nya perspektiv inom den 

palliativa vården. Denna arbetsgrupp skulle förhoppningsvis få en ökad möjlighet till att dela 

med sig av sina erfarenheter både som en fungerande arbetsgrupp och det speciella med 

arbetet i den palliativa vården. En av informanterna uttryckte att prata inför människor inte 

kändes som något större problem utan såg det snarare som en förmån att få dela med sig av 

sina erfarenheter och kunskaper.  

 

 

 

 

SLUTSATS 

 

Vår slutsats är att genom att omvårdnadspersonalen har fått och blivit erbjudna stöd och 

handledning när behov funnits så har detta lett till att de blivit en trygg och sammansvetsad 

grupp. Eftersom arbetet med palliativ vård både kan vara fysiskt och psykiskt påfrestande kan 

vi även dra slutsatsen att gruppen kan underlätta för varandra genom att se varandras styrkor 

och svagheter och därmed hellre stötta varandra än stjälpa varandra. Även här har vi kunnat 

förstå att gruppen tar tillvara på varandras specifika kunskaper. Varje individs kunskap är av 

vikt för att berika och tillföra gruppen varandras kunskaper och erfarenheter. Gruppen visar 

upp en stabilitet och vi kan därmed som utomstående känna en trygghet i om ens egen nära 

anhörig skulle vårdas på ett särskilt boende. 
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Bilaga 1 

 
INTERVJUGUIDE 

 

Hur gammal är du? 

 

Din familjesituation? 

 

Vilken form av utbildning har du? 

 

Hur länge har du arbetat på det här boendet med palliativ vård?  

- Hur kom du in på det här området? 

  

Kan du berätta vad palliativ vård innebär för dig? 

 

Vad är din uppfattning om att arbeta inom den palliativa vården? 

 

Känner du att du har tillräckligt med kunskap för att arbeta med palliativ vård? 

- Hur viktigt är det? 

- Hur påverkar det ditt arbete? 

 

 Finns det något som du uppfattar jobbigt i ditt arbete? 

- På vilket sätt påverkar det dig?    

- Känner du att du kan prata om det i personalgruppen? 

- Hur går man vidare? 

 

Vem kan du vända dig till ifall du behöver handledning i en svår situation? 

- Hur ofta känner du behov av stöd? 

 

Är det något som är extra jobbigt för dig kring omvårdnaden av den döende?  

- Om det är så känner du att du får tillräckligt mycket stöd? 

- Hur får du detta stöd? 

- Hur har det som är jobbigt påverkat dig som person? 

 

Vad uppfattar du som det mest meningsfulla med att arbeta inom palliativ vård? 

- Vad är det bästa? 

- Vad är det svåraste?  

- Hur har detta meningsfulla påverkat dig som person? 

 

Hur ser äldreboendets förutsättningar ut för att kunna erbjuda en god omvårdnad i livets 

slutskede? 

- Vad saknas? 

- Vad kunde vara bättre? 

 

Kan du berätta om en upplevelse som har berört dig på ett positivt eller negativt sätt i 

samband med en palliativ vårdsituation? 
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Bilaga 2 
 

Syfte/mål 

Syftet med denna C-uppsats är att ta reda på vad personalen har för uppfattning av att möta 

brukare inom palliativ vård.  

 

 

Tillfrågan om deltagande 

Du är tillfrågad att delta i denna C-uppsats. Anledningen till att du tillfrågas är att du genom 

ditt arbete och din erfarenhet kan lämna värdefull information om hur du som personal 

uppfattar att arbeta inom palliativ vård. Vår fråga till dig är om du kan tänka dig att medverka 

i uppsatsen genom att ställa upp på en intervju beträffande palliativ vård.  

 

 

Frivillighet 

Deltagandet i uppsatsen är frivilligt och du kan när som helst utan att ange orsak avbryta din 

medverkan. 

 

 

Hantering av data 

Anonymiteten garanteras vilket innebär att i samband med uppsatsens resultat kommer inte de 

uppgifter som du lämnat, kopplas ihop med dig som person. Endast vi och vår handledare 

kommer att ha tillgång till materialet.  

 

Tveka inte att ställa frågor om något är oklart. Kontakta i så fall: 

 

Olof Johansson, handledare, Fil.Dr. Universitetslektor i social omsorg. Örebro Universitet.  

Tel: xxxx.             E-post: xxxxxx 

 

Emilie Lundmark Sternoff, student, Sociala omsorgsprogrammet med inriktning äldre och 

funktionshindrade, Örebro Universitet.  

Tel: xxxxx.          E-post: xxxxx 

 

Mia Öberg Fransson, student, Sociala omsorgsprogrammet med inriktning äldre och 

funktionshindrade, Örebro Universitet. 

Tel: xxxxx.          E-post: xxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 
 

Samtycke till deltagande 

 

mailto:olof.johansson@oru.se
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C-uppsats: palliativ vård  

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i 

lugn och ro läsa igenom informationen och ställa frågor. Jag får också en kopia på den 

skriftliga informationen och mitt samtycke. 

 

Genom min underskrift samtycker jag till: 

– att delta i uppsatsen  

– att intervjun kommer att spelas in 

– att mina personuppgifter behandlas såsom beskrivs nedan 

 

Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt. Jag kan när som helst utan att ange 

orsak avbryta mitt deltagande. 

 

 

___________________________    ______________ 

Informantens underskrift     Datum 

 

___________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 

Vi har förklarat studiens upplägg och syfte för ovanstående person. 

 

 

 

____________________________    _____________ 

Lundmark Sternoff Emilie    Datum 

 

 

____________________________   _____________ 

Öberg Fransson Mia                                                                            Datum 

 

 

 

 


