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Abstract 
 
Birgitta Wallerstedt (2012):  Challenges, vulnerability, and support in palliative 
care outside specialist palliative care settings. Örebro Studies in Care Sciences 34, 
88 pp. 
 
The overall aim of this thesis was to study palliative end-of-life care outside specialist 
palliative care settings, from an organizational perspective and from professionals’ and 
relatives’ experiences. In Study I 174 individuals were identified retrospectively from 
nursing records and palliative care identification forms as being in a palliative phase. 
Data were analyzed with descriptive and analytic statistical methods. In Study II a 
total of nine nurses working in primary home care, community care, and hospitals 
were interviewed. Phenomenological methodology was used to analyze data. In Study 
III 17 enrolled nurses, who worked in community or primary care and in a sitting 
service organization, participated in four focus group interviews. Data were analyzed 
with qualitative content analysis. In Study IV seven relatives from four families were 
interviewed twice. They had each cared in the private home for a dying family mem-
ber who had received sitting service. Direct interpretation and categorical aggregation 
were used to analyze data. The results highlight challenges in palliative care, vulner-
able situations, and a need of support (I–IV). Individuals’ needs for both palliative 
care and sitting service were identified, including those of a smaller part of the popula-
tion who actually received the sitting service. (I). Registered nurses’ responsibilities 
included care at the same time for individuals in both palliative and curative phases. 
This created vulnerable situations for the nurses, since their ambitions concerning the 
care did not correspond to available resources (II). The enrolled nurses’ task was to 
manage ongoing life and dying in different care settings, to meet individual needs and 
still provide equivalent care. Despite experiences of vulnerable situations, they felt safe 
(III). Relatives experienced care situations differently, related to differences in fami-
lies, the illness trajectory, the need for support, and the support offered. Without suffi-
cient support, vulnerable situations occurred, which made the relatives feel insecure 
(IV). Thus, care situations in palliative end-of-life care can be experienced in different 
ways, with different levels of vulnerability. One implication of the research might be 
to suggest that professional caregivers, to supplement the relatives’ own resources with 
support tailored to the individual’s and the family’s needs. 

Keywords: vulnerability, support, challenges, palliative care, relatives, registered 
nurses, enrolled nurses, end-of-life care.  
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Begrepp  
 
 
Palliativ vård: Hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja 
livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som 
innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt 
organiserat stöd till närstående.  
 
Palliativt förhållningssätt: Förhållningssätt som kännetecknas av helhetssyn på 
människan genom att stödja individen att leva med värdighet och med största 
möjliga välbefinnande till livets slut. Det palliativa förhållningssättet innebär att 
en professionell bedömning av patientens tillstånd, behov och önskemål görs 
utifrån fysisk, psykisk, social och existentiell dimension. Förhållningssättet 
medför att tänkbara insatser föregås av en avvägning av för- och nackdelar för 
patientens välbefinnande.  
 
Palliativ vård i livets slutskede: Palliativ vård som ges under patientens sista tid 
i livet när målet med vården är att lindra lidande och främja livskvalitet. 
  
Döendet: Det skede när individens livsviktiga funktioner sviktar och symtom 
visar att döden är nära.  
 
Brytpunkt: Övergång till palliativ vård i livets slutskede när det huvudsakliga 
målet med vården ändras från att vara livsförlängande till att vara lindrande. 
 
Allmän palliativ vård: Ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal 
med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård.  
 
Specialiserad palliativ vård: Ges till patienter med komplexa symtom eller vars 
livssituation medför särskilda behov, och som utförs av ett multiprofessionellt 
team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård. 
 
Avlastning/avlastande vård: Vårdinsatser som kan innefatta inläggning på 
palliativ specialistavdelning, sjukhusavdelning, korttidsplats och/eller vakinsats. 
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INLEDNING 
”Det kan ju också vara så här, som jag varit med om… att makan vill egentligen 
inte att maken ska vara hemma, men mannen vill verkligen. Och hon känner 
att… hon vill inte, orkar inte. Men sen kommer jag och berättar om att hon inte 
behöver vara ensam. Och efter många om och men så kommer patienten hem. 
Jag tror inte vi var där mer än tre, fyra dygn, både dag och natt… Därefter har 
hon ringt till mig så många gånger och varit så tacksam. Då kan man känna… 
Så fint att de fick det stödet av att vi var där, det var ju så få dygn.”   

       (Undersköterska studie III) 

 

Citatet beskriver etiska och praktiska aspekter i en vårdsituation i slutfasen av 
livet, då det fanns behov av vakpersonal i hemmet. Mötet mellan vakpersonal 
och familj bidrog till att familjens behov av stöd uppmärksammades. Stödet, i 
form av vak, medverkade till att ett problem omvandlades till något positivt. Det 
hjälpte den närstående att orka, och bidrog till att den sjuke fick dö där han 
önskade. I livets slutskede är det viktigt att de vårdinsatser som personer är i 
behov av också erhålls, eftersom det inte finns någon ångervecka för otillräckliga 
eller felaktiga vårdinsatser. Hade det inte funnits vakpersonal närvarande hos 
ovanstående familj, hade mannen sannolikt åkt tillbaka till sjukhuset, mot sin 
egentliga vilja, och avlidit där. 
 
Min egen vårderfarenhet, som sjukvårdsbiträde och sjuksköterska, kan beskrivas 
som en mängd möten med människor i olika situationer, såväl patienter, 
närstående och personal. Dessa möten, på och utanför specialistenheter, har gett 
mig fördjupade kunskaper, svar på frågor men också skapat nya frågeställningar. 
Mina erfarenheter från det palliativa vårdområdet har gett en inblick i att det 
finns olikheter när det gäller vem som erhåller palliativ vård. Det finns även 
skillnader i hur vi som människor möter och upplever döende och död, oavsett 
om vi är patienter, personal eller närstående. En insikt om komplexiteten i 
palliativ vård har vuxit fram, utifrån att den bedrivs i olika kontexter, och att 
både den sjuke personens och familjens behov ska mötas. Grunden för att 
organisera, bedriva och optimera palliativ vård är adekvat kunskap. Min 
förhoppning är att denna avhandling ska bidra med ny användbar kunskap om 
den palliativa vård som bedrivs utanför specialistenheter. 
 
 
 
 

Genomförande ............................................................................................. 38 
Förförståelse ..................................................................................................... 38 
Etiska överväganden ......................................................................................... 39 

RESULTAT .....................................................................................................41 
Delstudie I ........................................................................................................ 41 

Demografiska data ....................................................................................... 41 
Vak .............................................................................................................. 42 
Vårdkontinuitet ............................................................................................ 43 
Dödsplats ..................................................................................................... 44 

Delstudie II ....................................................................................................... 44 
Delstudie III ..................................................................................................... 46 
Delstudie IV ..................................................................................................... 48 
Sammanfattning av resultat ............................................................................... 50 

DISKUSSION ..................................................................................................52 
Utsatt situation, stöd och trygghet ..................................................................... 52 
Utsatt situation, inadekvat stöd, otrygghet ......................................................... 54 
Utsatt situation, avsaknad av stöd, otrygghet ..................................................... 57 
Reflektioner över begrepp................................................................................. 57 
Metodologiska reflektioner ............................................................................... 58 

Tillförlitlighet i kvantitativ studie ................................................................. 59 
Trovärdighet i kvalitativa studier .................................................................. 59 
Avhandlingens förtjänster ............................................................................ 63 

KONKLUSION ................................................................................................64 

IMPLIKATIONER ...........................................................................................65 

SUMMARY IN ENGLISH ...............................................................................67 

TACK ..............................................................................................................72 

REFERENSER .................................................................................................74 
  

    



Birgitta Wallerstedt Utmaningar, utsatthet och stöd i palliativ vård… I 13
BIRGITTA  WALLERSTEDT Utmaningar, utsatthet och stöd i palliativ vård…      

                                                        
I  13 

 

INLEDNING 
”Det kan ju också vara så här, som jag varit med om… att makan vill egentligen 
inte att maken ska vara hemma, men mannen vill verkligen. Och hon känner 
att… hon vill inte, orkar inte. Men sen kommer jag och berättar om att hon inte 
behöver vara ensam. Och efter många om och men så kommer patienten hem. 
Jag tror inte vi var där mer än tre, fyra dygn, både dag och natt… Därefter har 
hon ringt till mig så många gånger och varit så tacksam. Då kan man känna… 
Så fint att de fick det stödet av att vi var där, det var ju så få dygn.”   

       (Undersköterska studie III) 

 

Citatet beskriver etiska och praktiska aspekter i en vårdsituation i slutfasen av 
livet, då det fanns behov av vakpersonal i hemmet. Mötet mellan vakpersonal 
och familj bidrog till att familjens behov av stöd uppmärksammades. Stödet, i 
form av vak, medverkade till att ett problem omvandlades till något positivt. Det 
hjälpte den närstående att orka, och bidrog till att den sjuke fick dö där han 
önskade. I livets slutskede är det viktigt att de vårdinsatser som personer är i 
behov av också erhålls, eftersom det inte finns någon ångervecka för otillräckliga 
eller felaktiga vårdinsatser. Hade det inte funnits vakpersonal närvarande hos 
ovanstående familj, hade mannen sannolikt åkt tillbaka till sjukhuset, mot sin 
egentliga vilja, och avlidit där. 
 
Min egen vårderfarenhet, som sjukvårdsbiträde och sjuksköterska, kan beskrivas 
som en mängd möten med människor i olika situationer, såväl patienter, 
närstående och personal. Dessa möten, på och utanför specialistenheter, har gett 
mig fördjupade kunskaper, svar på frågor men också skapat nya frågeställningar. 
Mina erfarenheter från det palliativa vårdområdet har gett en inblick i att det 
finns olikheter när det gäller vem som erhåller palliativ vård. Det finns även 
skillnader i hur vi som människor möter och upplever döende och död, oavsett 
om vi är patienter, personal eller närstående. En insikt om komplexiteten i 
palliativ vård har vuxit fram, utifrån att den bedrivs i olika kontexter, och att 
både den sjuke personens och familjens behov ska mötas. Grunden för att 
organisera, bedriva och optimera palliativ vård är adekvat kunskap. Min 
förhoppning är att denna avhandling ska bidra med ny användbar kunskap om 
den palliativa vård som bedrivs utanför specialistenheter. 
 
 
 
 



I Birgitta Wallerstedt Utmaningar, utsatthet och stöd i palliativ vård…14
BIRGITTA  WALLERSTEDT Utmaningar, utsatthet och stöd i palliativ vård…      

                                                        
I  14 

 

BAKGRUND 

Palliativ vård - vård i livets slutskede  

Definitioner 
Palliativ vård och vård i livets slutskede är de begrepp som utgör grunden i 
denna avhandling. Båda begreppen är vanligt förekommande i dagligt tal och 
skrift men oklarheter finns om deras betydelser. I litteratur och praktik används 
begreppen palliativ vård och vård i livets slutskede både som synonyma och 
avgränsade begrepp, vilket kan skapa förvirring om betydelser och innebörder. 
Det finns därför anledning att reflektera över begreppens innebörd. Utifrån 
Socialstyrelsens termbank (2011a) definieras palliativ vård som hälso- och 
sjukvård som syftar till att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter 
med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Palliativ vård innebär att beakta 
fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt att erbjuda ett organiserat 
stöd till närstående. Vård i livets slutskede definieras som en insats med syftet 
att lindra symtom och främja livskvalitet vid progressiv, obotlig sjukdom eller 
skada (Socialstyrelsen 2011a). Palliativ vård skiljer sig definitionsmässigt från 
vård i livets slutskede genom att behov beskrivs ha flera dimensioner, och att 
närstående ska erbjudas stöd. I det pågående arbetet med ett nationellt 
vårdprogram för palliativ vård särskiljs palliativ vård från annan vårdverksamhet, 
dels genom syftet med vården och behandlingen, dels genom individens utsatta 
situation (Nationellt Vårdprogram för palliativ vård 2011). 
  
Begreppet palliativ kan även beskrivas utifrån olika faser. Den tidiga fasen är 
liktydigt med att personer beräknas ha en längre tid kvar att leva, medan den 
sena fasen innebär förväntad överlevnad i dagar eller veckor (SOU 2001:6, 
Socialstyrelsen 2006). Mellan dessa faser finns en brytpunkt som definieras som 
en övergång till palliativ vård i livets slutskede när det huvudsakliga målet med 
vården ändras från att vara livsförlängande till att vara lindrande 
(Socialstyrelsen 2011a). Få studier beskriver dock brytpunkten mellan tidig och 
sen fas och konsekvenserna av den bedömningen (Jakobsson et al. 2006). Olika 
faser av palliativ vård aktualiserar frågeställningar om när döendet påbörjas. 
Termbanken definierar döendet som det skede när individens livsviktiga 
funktioner sviktar, och symtom visar att döden är nära (Socialstyrelsen 2011a). 

 
Då brytpunkten innebär en övergång till palliativ vård i livets slutskede behöver 
även detta begrepp definieras. Enligt Socialstyrelsens termbank (2011a) 
definieras palliativ vård i livets slutskede som palliativ vård som ges under 
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patientens sista tid i livet, när målet med vården är att lindra lidande och främja 
livskvalitet. Denna definition kommer att användas för att beskriva vilken vård 
som är fokus i föreliggande avhandling.  
 

Innehåll 
Den palliativa vårdens innehåll baseras på hospicefilosofin, vars företrädare var 
Dame Cicely Saunders. Hennes engagemang för vården av döende personer hade 
sitt ursprung i hennes uppfattning att den vård som erbjöds dessa personer var 
undermålig. Det ledde så småningom fram till grundandet av S:t Christofer‟s 
hospice i London 1967 (Rinell-Hermansson 1990, Beck-Friis & Strang 1999). 
Hospicefilosofin grundas i en holistisk människosyn, där både den sjuke 
personen och närstående ska inkluderas i personalens vård och omsorg (WHO 
2002). Vården syftar till att möjliggöra bästa möjliga livskvalitet och lindra den 
totala smärtan som involverar fysiska, psykiska, sociala och existentiella 
aspekter (Saunders 2000). I Socialstyrelsens termbank (2011a) beskrivs en 
likartad innebörd i definitionen av ett palliativt förhållningssätt, d.v.s. ett 
förhållningssätt som kännetecknas av helhetssyn på människan genom att stödja 
individen att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets 
slut. Det palliativa förhållningssättet innebär att en professionell bedömning av 
patientens tillstånd, behov och önskemål görs utifrån fysisk, psykisk, social och 
existentiell dimension. Förhållningssättet medför att tänkbara insatser föregås 
av en avvägning av för-och nackdelar för patientens välbefinnande 
(Socialstyrelsen 2011a).  
 

Organisationsformer  
Palliativ vård kan även beskrivas utifrån en allmän och en specialiserad vårdform 
(Socialstyrelsen 2011a). Allmän palliativ vård ges till patienter vars behov kan 
tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ 
vård. Specialiserad palliativ vård ges till patienter med komplexa symtom eller 
vars livssituation medför särskilda behov, och som utförs av ett 
multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård 
(Socialstyrelsen 2011a). Enligt Palliativguiden (2010) finns det drygt 3 800 
platser inom specialiserad palliativ vård i Sverige, varav 680 är 
slutenvårdsplatser. Detta kan jämföras med att drygt 90 000 personer avlider 
varje år (SCB 2010). 
 
Visionen för den palliativa vårdens utveckling i Sverige är att likvärdig palliativ 
vård ska erbjudas till alla personer i livets slutskede (SOU 2001:6). Under senare 
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år har den palliativa vården utvecklats och förbättrats, men ojämlikheter kvarstår. 
Ålder och diagnos (WHO 2004) men även bostadsort beskrivs ha betydelse för 
vilken vård den döende personen får (Socialstyrelsen, 2006, 2007). Likartade 
förhållanden har påvisats internationellt (Castleden et al. 2010, Lee et al. 2009).  
 
I en rapport från Socialstyrelsen (2011b) som beskriver utvecklingen för hälso- 
och sjukvård och socialtjänst har några trender varit särskilt framträdande, såsom 
ökad valfrihet, etiska frågor, ökat fokus på jämlikhet och ökade krav på 
effektivitet. Enligt rapporten förväntas vårdgivaren utifrån etiska analyser ta 
beslut som gagnar den enskilda människan. Specifikt för palliativ vård har ett 
arbete genomförts för att förtydliga termer och begrepp, öka kunskapen inom 
området utifrån ett nationellt kunskapsstöd och skapa tillräckliga resurser utifrån 
en etisk förankring (Socialstyrelsen 2011b). Utifrån dessa ansatser torde 
möjligheterna öka att erbjuda palliativ vård utifrån ett mer jämlikt sätt och en 
ökad valfrihet. 
 
Anledningen till avhandlingens fokuseringen på palliativ vård i livets slutskede 
utanför palliativa specialistenheter är flera. Betydelsen av var man vårdas i livets 
slutskede och var man dör har lyfts fram på senare tid i flera studier. Ett vanligt 
önskemål är att få vårdas i det privata hemmet (Higginson & Sen-Gupta 2000, 
Cohen et al. 2006), men skillnader i överensstämmelse mellan önskad och 
faktisk vårdplats förekommer (Tang & McCorkle 2003, Bell et al. 2009). 
Behovet av palliativ vård kommer att öka även på mindre orter, relaterat till 
minskande vårdtider på sjukhus och ett ökande antal äldre (Crooks et al. 2009, 
Sveriges kommuner och landsting 2009a, Socialstyrelsen 2009).  

 

Vårdplatser  
De vårdplatser där människor avlider är vanligen sjukhus, vårdboenden och det 
privata hemmet (Socialstyrelsen 2006). Antalet sjukhusplatser har minskat 
kraftigt liksom antalet vårdplatser inom omsorgen. Detta har skett trots att 
majoriteten av de personer som avlider i Sverige är över 65 år och att antalet 
äldre ökar, främst i åldersgruppen över 85 år (Sveriges kommuner och landsting 
2009a, Socialstyrelsen 2009).  
  
 
Sjukhus som arena för vård i livets slutskede 
I Sverige uppgick antalet vårdplatser på sjukhus till ca 25 000 år 2009 (Sveriges 
kommuner och landsting 2010). Mellan åren 1992 och 2006 minskade antalet 
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vårdplatser kraftigt inom geriatrik och medicin. En konsekvens av detta är att 
äldre skrivs ut till hemmet eller ett vårdboende, trots att behov av medicinsk vård 
och rehabilitering kvarstår (Socialstyrelsen 2009). År 2005 avled 34 % av 
personer 80 år och äldre på sjukhus, varav en större andel var män (Sveriges 
kommuner och landsting 2007). Under de senaste årtiondena har det skett en 
förskjutning av dödsplats från sjukhus till hem och vårdboenden, för personer 65 
år och äldre (Socialstyrelsen 2006). I ett internationellt perspektiv är det dock 
fortfarande vanligare att dö på institution än i hemmet (WHO 2004). Enligt 
Svenska Palliativregistret (2010) avled 47 % av de som fanns med i registret på 
akutsjukhus, 42 % på särskilt boende och 9 % i det privata hemmet.  

 

Vårdboende som arena för vård i livets slutskede  
Under 2008 bodde ca 94 000 personer i vårdboende. Åttio procent av dessa var 
80 år eller äldre och drygt 70 % var kvinnor. (Sveriges kommuner och Landsting 
2009b). Från år 2000 har möjligheten att erhålla plats i ett vårdboende minskat 
kraftigt, och idag är det bara de mest vårdbehövande som får en sådan plats. 
Vårdtyngden har därför ökat inom denna vårdform (Socialstyrelsen 2009). 
 
 
Hemmet som arena för vård i livets slutskede 
Alltfler äldre bor kvar i det privata hemmet långt upp i åldrarna, trots en 
sviktande hälsa. I stället för att få sina behov av hjälp tillgodosedda på ett 
vårdboende utför hemtjänst och hemsjukvård vårdinsatserna i hemmet. Flera 
uppgifter som tidigare utförts av vårdpersonal görs nu av närstående 
(Socialstyrelsen 2009). Ett uttalat önskemål att vårdas i hemmet kan relateras till 
att det är en plats där man kan vara privat och själv få bestämma. I hemmet finns 
även andra möjligheter till samvaro med vänner och familj (Mitty & Flores 
2009) och större möjlighet att skapa normalitet trots svår sjukdom (Karlsson & 
Berggren 2011, Carlander 2011). När det privata hemmet är en vårdplats, är det 
också en arbetsplats för vårdpersonal, vilket kan leda till att hemmet förvandlas 
till en sjukhusliknande miljö (Stajduhar 2003), och att den privata sfären för den 
sjuke och familjen krymper då behov av hjälp successivt ökar. Närstående kan då 
få svårare att dra sig undan och vara för sig själva. Ömsesidig respekt och 
samarbete ses som en förutsättning för en fungerande vård i hemmet (Dybwik et 
al. 2011, Carlander 2011).  
 
Att bo kvar i det egna hemmet kan vara förknippat med ensamhet och otrygghet, 
speciellt om det sker utan överensstämmelse med egna önskemål 
(Socialstyrelsen 2009). Milberg och medarbetare (2011) beskriver vikten av att 
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vårdplatser kraftigt inom geriatrik och medicin. En konsekvens av detta är att 
äldre skrivs ut till hemmet eller ett vårdboende, trots att behov av medicinsk vård 
och rehabilitering kvarstår (Socialstyrelsen 2009). År 2005 avled 34 % av 
personer 80 år och äldre på sjukhus, varav en större andel var män (Sveriges 
kommuner och landsting 2007). Under de senaste årtiondena har det skett en 
förskjutning av dödsplats från sjukhus till hem och vårdboenden, för personer 65 
år och äldre (Socialstyrelsen 2006). I ett internationellt perspektiv är det dock 
fortfarande vanligare att dö på institution än i hemmet (WHO 2004). Enligt 
Svenska Palliativregistret (2010) avled 47 % av de som fanns med i registret på 
akutsjukhus, 42 % på särskilt boende och 9 % i det privata hemmet.  

 

Vårdboende som arena för vård i livets slutskede  
Under 2008 bodde ca 94 000 personer i vårdboende. Åttio procent av dessa var 
80 år eller äldre och drygt 70 % var kvinnor. (Sveriges kommuner och Landsting 
2009b). Från år 2000 har möjligheten att erhålla plats i ett vårdboende minskat 
kraftigt, och idag är det bara de mest vårdbehövande som får en sådan plats. 
Vårdtyngden har därför ökat inom denna vårdform (Socialstyrelsen 2009). 
 
 
Hemmet som arena för vård i livets slutskede 
Alltfler äldre bor kvar i det privata hemmet långt upp i åldrarna, trots en 
sviktande hälsa. I stället för att få sina behov av hjälp tillgodosedda på ett 
vårdboende utför hemtjänst och hemsjukvård vårdinsatserna i hemmet. Flera 
uppgifter som tidigare utförts av vårdpersonal görs nu av närstående 
(Socialstyrelsen 2009). Ett uttalat önskemål att vårdas i hemmet kan relateras till 
att det är en plats där man kan vara privat och själv få bestämma. I hemmet finns 
även andra möjligheter till samvaro med vänner och familj (Mitty & Flores 
2009) och större möjlighet att skapa normalitet trots svår sjukdom (Karlsson & 
Berggren 2011, Carlander 2011). När det privata hemmet är en vårdplats, är det 
också en arbetsplats för vårdpersonal, vilket kan leda till att hemmet förvandlas 
till en sjukhusliknande miljö (Stajduhar 2003), och att den privata sfären för den 
sjuke och familjen krymper då behov av hjälp successivt ökar. Närstående kan då 
få svårare att dra sig undan och vara för sig själva. Ömsesidig respekt och 
samarbete ses som en förutsättning för en fungerande vård i hemmet (Dybwik et 
al. 2011, Carlander 2011).  
 
Att bo kvar i det egna hemmet kan vara förknippat med ensamhet och otrygghet, 
speciellt om det sker utan överensstämmelse med egna önskemål 
(Socialstyrelsen 2009). Milberg och medarbetare (2011) beskriver vikten av att 
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hemmet upplevs som en ‟trygg bas‟, där det dagliga livet kan fortgå för såväl den 
sjuke som den närstående, trots en förändrad livssituation med livshotande 
sjukdom.  
 
 
 
Avlastning och vak vid vård i livets slutskede  
Aranda & Hayman-White (2001) uppger att en stor del av vården av en svårt 
sjuk människa, som sker i hemmet under ett dygn, utförs av närstående, och bara 
en mindre del av personal. I en rapport från Socialstyrelsen om äldres hälsa 
(2009) beskrivs liknande förhållanden råda i Sverige. Det fastslås att ”en stor del 
av den omsorg som tidigare var offentlig och avlönad sköts idag av familjen som 
‟oavlönad omsorg‟, samt av privat inköpta tjänster” (Socialstyrelsen 2009 s 178). 
Flera studier visar att ansvaret för att hjälpa och vårda äldre i hemmet i hög grad 
vilar på närstående (Sundström et al. 2002, Hellström & Hallberg 2004, Larsson 
2006), då både institutionell vård och hemtjänst minskar i äldreomsorgen 
(Sundström et al. 2002). Öhman & Söderberg (2004) har beskrivit hur 
närståendes vårdansvar innebar ett ständigt behov av uppmärksamhet på den 
sjukes tillstånd och ett behov av att själva vara tillgängliga för den sjuke, vilket 
begränsade deras egna liv. Detta bekräftas av Eriksson & Svedlund (2004) som 
uppger att närstående kan behöva kämpa för att få egen tid. Möjligheten att få 
avlastning kan därför utgöra ett viktigt stöd för familjen.  
 
Begreppet ‟avlastande vård‟ motsvaras av det engelska paraplybegreppet ‟respite 
care‟, vilket innefattar både avlastning och vak. En grundfråga angående 
avlastning är var den ska ske, i hemmet, på institution eller på specialistklinik. 
En annan fråga är vem som ska avlastas. Det kan vara den närstående som 
behöver stöd i form av avlastning i vården av den sjuke, men det skulle även 
kunna vara den sjuke som behöver avlastas från den närstående. Wolkowski et 
al. (2010) har beskrivit att även vårdpersonal kan ha behov av avlastning i en 
påfrestande vårdsituation. 
 
Internationellt beskrivs olika sätt att erhålla avlastning, t.ex. genom att den sjuke 
erbjuds vårdplats på institution eller i dagsjukvård (Ingleton et al. 2003). Att 
erhålla avlastning på det sättet kan vara svårt att acceptera för en närstående som 
har svårt att skiljas från den sjuke (Harding & Higginson 2003), vilket kan vara 
ett skäl till att avlastning inte används så frekvent trots att den ofta efterfrågas 
(Ingleton et al. 2003). Det kan även vara en kostnadsfråga för familjen (Harding 
& Higginson 2003).Det saknas dock kunskap om effekten av avlastningsåtgärder 
på närståendes välbefinnande (Ingleton et al. 2003, Wolkowski et al. 2010). En 
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debatt förs om vems ansvar det är att erbjuda avlastning, relaterat till syftet med 
insatsen, om det är den sjuke, den närstående eller båda som ska avlastas 
(Wolkowski et al. 2010).  
  
I Sverige erbjuds liknande åtgärder för avlastning t.ex. korttidsboende. Ansökan 
om korttidsboende kan göras på grund av ökade sociala, medicinska eller 
rehabiliterande behov. Drygt 8 000 personer använde ca 230 000 boendedygn på 
korttidsboende år 2010, vilket var en minskning sedan 2007 (Socialstyrelsen 
2011c). 
 
En ytterligare form av avlastning är vakinsats i hemmet (Ashworth, & Baker 
2000, Kristjanson et al. 2004, Barrett et al. 2009), vilken är den form av 
avlastning som står i fokus i denna avhandling. I Sverige används begreppet vaka 
av både personal och närstående, och Fridh & Bergbom (2006) har försökt 
klargöra innebörden av begreppet. Det sammanfattas i att ‟vara vaken‟, ‟vakta‟, 
‟övervaka‟, ‟ha uppsikt över‟, ‟beskydda‟ och ‟passa‟. Att ‟vaka‟ innebär att 
hålla sig vaken, observera, hålla ut, att inte lämna någon ensam. För den som blir 
‟vakad över‟ kan möjligheten att uppleva trygghet och beskydd öka. Även ett 
känslomässigt engagemang återfinns i vakandet, där egna behov ställs åt sidan 
för omsorg om den sjuke (Fridh & Bergbom 2006). I sin avhandling om vård och 
vårdmiljö i intensivvård har Fridh (2009) beskrivit hur närståendes behov av 
närhet till den döende tillfredsställdes genom att de fick vaka, och vakandets 
påfrestningar klarades av med hjälp av personalens omsorger.   
 
I Sverige har vak i livets slutskede förekommit under många år. Trots att 
internationella studier påvisar en efterfrågan av vak, saknas det nationella 
uppgifter om planering, organisation och utbildning av personal för att kunna 
erbjuda vak till patienter och närstående som behöver sådan hjälp. Det finns 
behov av svenska studier inom detta område. I SOU 2001:6 föreslås att det inom 
landsting, kommun och privata vårdgivare ska finnas en organisation och 
personaldimensionering så att en sjuk person inte ska behöva dö ensam. I en 
skrivelse från regeringen (Socialdepartementet 2005) uppges att tillgång till vak 
är ett tecken på kvalitet i palliativ vård. Behovet av vak och avlastning har också 
uppmärksammats i det pågående nationella arbetet med ett vårdprogram för 
palliativ vård (2011) liksom i lokala vårdprogram för palliativ vård, t.ex. i 
Östergötlands läns landsting (Heedman 2009) och i Örebro läns landsting 
(Underskog 2003). Vak/tillsyn kan även beviljas som bistånd i livets slutskede 
enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). 
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Att erhålla hjälp och stöd av personal, i form av vak, kan öka tryggheten för den 
sjuke personen, avlasta närstående från en del av vårdansvaret och påverka 
närståendes så att de orkar fortsätta att vårda den sjuke i hemmet (Ashworth & 
Baker 2000, Kristjanson et al. 2004). Vak kan även öka möjligheten för 
närstående att få eget utrymme och frihet. Behov av vak kan dock upplevas som 
ett misslyckande, att man som närstående inte längre kan hantera situationen 
(Ashworth & Baker 2000). Närstående kan därför uppleva en ambivalens när det 
gäller att begära hjälp i form av vak, relaterat till egna behov. Verhaeghe et al. 
(2005) uppger att närstående skattar egna behov lågt under de tre första dygnen 
som de befinner sig hos den döende personen. För den sjuke kan möjligheten att 
få dö i det egna hemmet med närstående omkring sig öka om vak erhålls 
(Kristjanson et al. 2004). Insatsen kan även bidra till att behovet av inläggning 
på sjukhus i slutskedet av livet minskas (Barrett et al. 2009). För personal 
innebär denna vårdform en unik möjlighet att möta individuella behov, genom 
att de kan stanna hos familjen (Green & Wakefield 2006).  
 
Möjligheten att erhålla vak i sen palliativ fas varierar dock (Kristjanson et al. 
2004; Shipman et al. 2005) trots att behovet är vanligt förekommande (Ingleton 
et al. 2003, Shipman et al. 2005, Wolkowski et al. 2010).  
  
 

Personalens situation och behov 
Personalens uppgift i palliativ vård är att lindra den sjukes fysiska och psykiska 
symtom (Wong et al. 2004, Golla et al. 2011), men även existentiella behov och 
krisreaktioner som uppstår (Browall et al. 2010, Mok et al. 2010). Vården 
inbegriper även att möta närståendes behov, och att stödja deras välbefinnande 
(Stajduhar et al. 2011). Detta kan ske genom att skapa en tillitsfull vårdrelation 
med öppenhet och intresse både för den sjuke och närstående (Andershed 1998; 
2006, Ryan et al. 2011). Personalens förmåga att ge information har här en stor 
betydelse (Friedrichsen & Milberg 2006). 
 
Att arbeta inom palliativ vård innebär ett ständigt möte med lidande, döende och 
död (Dunne et al. 2005, Burt et al. 2008), vilket kan framkalla känslor av oro, 
hjälplöshet och misslyckande (White et al. 2004). Andra erfarenheter som 
beskrivits är upplevelsen av döden som ständigt närvarande, en följeslagare som 
är en del av livet, något som personal anpassar sig till (Källström Karlsson et al. 
2008). Döden har även beskrivits som en förändringsagent, där arbetet i dödens 
närhet bidrog till andra prioriteringar i livet (Källström Karlsson et al. 2008). I 
arbetet med döende kan personal uppleva ett gap mellan ideal och verklighet, där 
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personalen vill göra mer för den sjuke och närstående än vad som är möjligt 
(Tishelman et al. 2004). Detta kan leda till moralisk stress (Lützén et al. 2003, 
Cronqvist & Nyström, 2007) och risk för utbrändhet (Pereira et al. 2011). Att 
arbeta med döende kan även innebära positiva erfarenheter, som att personal 
upplever att palliativ vård kan vara berikande (Vejlgaard & Addington-Hall 
2005) och meningsfullt (Johansson et al. 2011). Johansson et al. (2011) 
beskriver meningsfullheten främst i relation till att personalgruppen uppnådde 
den gemensamma visionen för vården, att arbetet gav energi trots påfrestningar, 
och att det fanns en egen motivation för arbetet. Andra positiva faktorer var att 
det fanns tillräckligt med tid och resurser för att utöva vården. Kollegorna litade 
på och stödde varandra och var ‟sedda‟ av sin chef (Johansson et al. 2011). 
Vårdpersonalens upplevelser av döende och död kan även bidra till en 
medvetenhet om att leva i nuet (Källström Karlsson et al. 2008, Sinclair 2011) 
och till en ökad självinsikt och förmåga att använda både förnuft och känsla 
(Sinclair 2011). Vilka upplevelser vården av den döende innebär för de enskilde, 
och hur denne integrerar dem i sitt liv beskrivs ha betydelse, för hur man kan gå 
vidare i livet (Sinclair 2011). Erfarenhet av att ha vårdat döende kan bidra till 
såväl emotionell kunskap (James et al. 2010) som praktisk visdom (Öhlén 2002, 
James et al. 2010).  
 
En personalgrupp som tillbringar mycket tid hos den sjuke är undersköterskor. 
Det är undersköterskor som företrädesvis vårdar äldre i livets slutskede, såväl på 
vårdboenden som i hemmet (Sveriges kommuner och landsting, 2008). Beck 
m.fl. (2011) har studerat undersköterskor som vårdade äldre i livets slutskede på 
vårdboenden, med sjuksköterskor som stöd. Undersköterskorna upplevde att det 
fanns mål för vården och att ambitionen var att göra det så bra som möjligt för 
den sjuke och närstående. De fokuserade på att utföra sina uppgifter, men 
upplevde svårigheter att samtala om döden och att hantera egna känslor, speciellt 
om döden kom snabbt och oväntat. Erkännande för sitt arbete fick de av den 
sjuke och närstående, men mer sällan av sin chef eller ansvarig sjuksköterska 
(Beck et al. 2011). Även Österlind m.fl.(2011) och Dwyer (2008) fann att 
personal på vårdboenden hade svårigheter att samtala om döden. Döden omgavs 
av tystnad (Österlind et al. 2011) och de vardagliga uppgifterna fick istället all 
uppmärksamhet. Dwyer (2008) menar att då personalen inte pratade om döende 
och död, varken med vårdtagare eller sinsemellan, medförde det att de inte hade 
kunskap om vårdtagarens tankar om livet och döden. Ingleton och medarbetare 
(2011) har undersökt hur vårdbiträden utbildade i palliativ vård kunde hjälpa 
distriktssköterskan vid vård i livets slutskede i hemmet. Studien visade att 
vårdbiträdena kunde möta familjens behov och bidrog till livskvalitet och 
komfort. Insatserna betydde stöd för den sjuke att kunna dö hemma, och 
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inläggning på sjukhus undveks. Förutsättningen för att vårdbiträdena klarade av 
sina uppgifter var kontinuerlig handledning av sjuksköterskan. Detta bidrog till 
en kollegial relation mellan sjuksköterska och vårdbiträde, istället för att enbart 
vara en relation mellan olika personalgrupper.   
 
Flera studier har belyst komplexiteten i vården av svårt sjuka personer, som t.ex. 
spänningar mellan vårdideal och vårdverklighet (Tishelman et al. 2004), och att 
hantera närhet och distans i vården (Blomberg & Sahlberg-Blom 2007). Flera 
olika faktorer påverkar hur personalen klarar detta. Möjligheter till förberedelse 
och adekvat utbildning ses som en förutsättning för att personal ska kunna möta 
den sjukes och närståendes behov på ett professionellt sätt (SOU 2001: 6, Brazil 
& Vohra 2005).  
 
Hindrande faktorer för att bedriva god vård i livets slutskede kan vara när svårt 
sjuka människors behov måste ställas mot tillgängliga resurser (Thulesius, 
Håkansson, Peterson 2003). Brister i vårdens organisation, bristande kunskaper, 
samsyn och stöd (Österlind et al. 20011, Nordgren & Sörensen 2003, Nordgren 
& Olsson 2004) liksom en bristande vilja att engagera sig (Sandgren et al. 2006) 
kan också försvåra personalens möjlighet att bedriva god vård i livets slutskede.   

 
Att vårda en svårt sjuk person i det egna hemmet innebär en speciell utmaning. 
Personalen ska ge likvärdig vård, oavsett vilket hem man befinner sig i. Olika 
behov och uppfattningar hos den sjuke, närstående och personal måste kunna 
balanseras (Enes 2003). Att vårda den sjuke i det egna hemmet innebär också att 
personalen befinner sig där som en gäst (Öresland et al. 2008, Dybwik et al. 
2011). Det är viktigt att visa respekt, som t.ex. att fråga om lov innan man går in 
i den sjukes skåp och lådor för att hämta nödvändiga saker (Öresland et al. 
2008). Av betydelse är också att personalen inte betraktar sig som ‟experterna‟ 
(Payne & Hudson 2009), utan respekterar den ‟expertkunskap‟ som närstående 
har (Nolan 2001). Brännström och medarbetare (2005) menar att det kan 
underlätta att arbeta i patientens privata hem då det är lättare att där anpassa sig 
till den sjukes behov än i t.ex. en sjukhusmiljö. 
 
 

Närståendes situation och behov  
Att som närstående bli vårdare till en person i livets slutskede innebär en 
förändrad och ofta komplicerad situation, som på olika sätt kan behöva stödjas 
(Steinvall et al. 2011). Att bli vårdare kan vara en naturlig följd av en redan 
existerande relation inom familjen (Jo et al. 2007) med en möjlighet att ‟betala 
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tillbaka‟ för omsorg och kärlek tidigare i livet (Grbich et al. 2001). Det kan även 
vara ett sätt att uppfylla ett tidigare givet löfte (Albinson & Strang, 2003) eller ett 
försök att bibehålla ett normalt familjeliv (Stajduhar & Davies 2005). Att vårda 
en svårt sjuk familjemedlem kan stärka relationen mellan den sjuke och den 
närstående (Jo et al. 2007), men också påverka existerande livsstil och normalitet 
i det dagliga livet (Farber et al. 2003) och livsrytmen (Ek 2010). Att bli vårdare 
kan även upplevas som ett moraliskt tvång (Brereton & Nolan 2000) utan någon 
valmöjlighet (Stajduhar & Davies 2005), vilket kan vara relaterat till den sjukes 
önskan att vårdas i det privata hemmet men kan även vara ett uttryck för 
missnöje med institutionell vård (Wennman-Larsen & Tishelman 2002).  
 
Vård av en svårt sjuk familjemedlem kan vara både fysiskt och psykiskt 
krävande (Jo et al. 2007, Milberg et al. 2004), och bidra till oro, sömnbrist, 
stress, osäkerhet, familjekonflikter och funderingar över framtiden (Andershed 
2006). Att hjälpa till att lindra symtom är en viktig uppgift för närstående 
(Aranda & Hayman-White 2001, Bee et al. 2008) och de kan uppleva större oro 
för ett plågsamt döende än för själva döden (Steinhauser et al. 2000, Bee et al. 
2008). Vård av hög kvalitet värderas högt (Milberg et al. 2003, Andershed 
2006), liksom möjligheten att vara nära den döende (Andershed 1998, Perreault 
et al. 2004, Strang et al. 2002). Proot och medarbetare (2003) har beskrivit 
närståendes situation som en balansgång mellan börda och kapacitet. Om 
faktorer som ökar sårbarheten, som t.ex. otrygghet, ensamhet eller brist på stöd, 
tar överhand över de faktorer som minskar sårbarheten, som t.ex. att kunna 
behålla hoppet, kontroll och erhålla adekvat stöd, ökar risken för egen ohälsa hos 
närstående. 
 
Närståendes delaktighet i vården har Andershed & Ternestedt, (1999) beskrivit 
vara en kombination av att veta, att vara närvarande och att stödja den sjuke 
personen med sådant han/hon inte själv klarar av. För att kunna veta finns behov 
av kommunikation om den döendes tillstånd, prognos, symtom, behandlingar 
och tillgängliga resurser (Brobäck & Berterö 2003, McIlfatrick 2007). Behov av 
att veta beskrivs vara viktigt för att närstående ska kunna välja hur de ska vara ett 
stöd för den döende personen (Andershed 1998). Kunskapen hämtas från den 
sjuke, andra närstående, vårdpersonal men även via Internet (Dawson & 
Kristjanson 2003). Information kan dock vara både svår att förstå och acceptera 
(Cherlin et al. 2005). Bristande kunskap, information och därmed mindre 
möjlighet till förberedelse kan medföra känslor av isolering, frustration och 
svårighet att hantera olika situationer (Andershed 1998, Friedrichsen et al. 2001, 
Milberg & Strang 2003, Oldham & Kristjanson 2004). Även bristande 
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samverkan och brist på bekräftelse kan leda till att närstående ‟famlar i mörker‟ i 
sina försök att vårda och stödja den sjuke (Andershed 1998).   
 
För att närstående ska kunna vara delaktiga i vården behöver de ofta stöd, både 
för sin egen skull och för att kunna stödja den döende (Andershed & Ternestedt 
2001). Den aktuella vårdsituationen kan vara närståendes första möte med 
döende och död, och de är ofta oförberedda i sin vårdarroll, vilket kan resultera i 
upplevelser av stress, känslor av osäkerhet och rädsla (Brobäck & Berterö 2003, 
Terry et al. 2006). Studier visar att bristande stöd och förståelse från personalens 
sida förekommer (Bolmsjö & Hermerén 2001, Perreault et al. 2004). Även 
vårdstrukturen har betydelse för närståendes upplevelse av given vård (Stajduhar 
& Davies, 1998).  
 
Närståendes situation som vårdare i livets slutskede har ofta beskrivits som 
problemfokuserad (Hudson 2004), men studier visar att det även kan vara 
berikande och meningsfullt att vårda en döende familjemedlem (Stajduhar 2003, 
Wolff et al. 2007). Närstående beskriver både tacksamhet och tillfredsställelse 
över att ha klarat av den sista tiden och över att ha fått vara tillsammans med den 
sjuke (Andershed 1998, 2006). Dessa erfarenheter kan bidra till ökade insikter 
både om sig själv och den sjuke (Stajduhar 2003, Jo et al. 2007), att skapa 
mening samt att få ett avslut (Salmon et al. 2005).  
 
Närståendes behov som vårdare i livets slutskede har en tendens att beskrivas 
som allmängiltiga, men det är av betydelse att förstå den individuella variationen 
(Osse et al. 2006). Dubbelheten i rollen som närstående till en svårt sjuk 
familjemedlem måste beaktas. En närstående är givare av vård till den sjuke men 
också mottagare av vård, som t.ex. olika stödinsatser. Detta kan skapa ett 
spänningsförhållande i vårdrelationen mellan personal och familj. Att vara 
personalens ‟medarbetare‟ kan vara ett hinder för att bejaka egna behov av stöd 
(Grande et al. 2009). 
 
 

Motiv för avhandlingen 
Trots att möjligheten att erhålla palliativ vård i livets slutskede uppfattas som en 
rättighet framkommer att vården är ojämlikt fördelad i Sverige. Ojämlikheten 
består dels av att specialiserad palliativ vård är geografiskt koncentrerad till 
större städer liksom att vissa diagnoser och åldersgrupper oftare erhåller palliativ 
vård än andra. Dessa förhållanden kan påverka döendet för den sjuke personen 
men också närståendes och personalens upplevelser av vård i livets slut. Den 
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icke specialiserade delen av palliativ vård är oftast integrerad i vanlig sjukvård. 
Detta innebär att många sjuksköterskor och undersköterskor arbetar inom 
vårdformer där patienter vårdas i kurativ och palliativ fas samtidigt. I 
bakgrunden beskrivs också hur det skett neddragningar av antalet vårdplatser 
både på sjukhus och vårdboenden, vilket lett till att allt fler svårt sjuka och 
döende vårdas i hemmet. Att som närstående delta i denna vård kan leda till en 
komplex livssituation, där vården av den döende kan öka belastningen. Behovet 
av stöd- och avlastningsåtgärder, som t.ex. vak i slutskedet kan då öka. Det finns 
därför behov av studier som undersöker vak i hemmet, både ur ett närstående - 
och ett personalperspektiv, och om denna stödinsats påverkar möjligheten för 
den sjuke personen att dö hemma. Då det ofta är undersköterskor som arbetar 
som vak finns det även behov av studier som beskriver undersköterskors 
upplevelser av att arbeta inom palliativ vård i livets slutskede med ett speciellt 
fokus på vak.  
 
Mot denna bakgrund finns det skäl att undersöka hur palliativ vård i livets 
slutskede organiseras och erbjuds i en vårdorganisation och hur den upplevs av 
personal och närstående.  
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bakgrunden beskrivs också hur det skett neddragningar av antalet vårdplatser 
både på sjukhus och vårdboenden, vilket lett till att allt fler svårt sjuka och 
döende vårdas i hemmet. Att som närstående delta i denna vård kan leda till en 
komplex livssituation, där vården av den döende kan öka belastningen. Behovet 
av stöd- och avlastningsåtgärder, som t.ex. vak i slutskedet kan då öka. Det finns 
därför behov av studier som undersöker vak i hemmet, både ur ett närstående - 
och ett personalperspektiv, och om denna stödinsats påverkar möjligheten för 
den sjuke personen att dö hemma. Då det ofta är undersköterskor som arbetar 
som vak finns det även behov av studier som beskriver undersköterskors 
upplevelser av att arbeta inom palliativ vård i livets slutskede med ett speciellt 
fokus på vak.  
 
Mot denna bakgrund finns det skäl att undersöka hur palliativ vård i livets 
slutskede organiseras och erbjuds i en vårdorganisation och hur den upplevs av 
personal och närstående.  
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SYFTE  
Det övergripande syftet för avhandlingen var att studera palliativ vård i livets 
slutskede utanför specialistenheter inom en avgränsad del av landet, dels utifrån 
ett organisatoriskt perspektiv, dels från personalens och närståendes erfarenheter.  
 
De specifika delsyftena var: 

 
 Att utifrån en svensk kommun beskriva vilka personer som 

identifierats och dokumenterats vara i palliativ fas utifrån a) 
demografiska data b) användning av vak c) vårdkontinuitet den sista 
månaden i livet och d) dödsplats. Ett andra syfte var att beskriva och 
jämföra grupperna som fick/inte fick vak relaterat till de nämnda 
variablerna (studie I). 
 

 Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda svårt sjuka och 
döende personer utanför specialistenheter för palliativ vård (studie 
II). 
 

 Att beskriva undersköterskors upplevelser av att arbeta som vak hos 
döende personer (studie III). 

 
 Att fördjupa förståelsen för familjemedlemmars olika sätt att uppleva 

vårdsituationen när det privata hemmet är platsen för vård, döende 
och vak (studie IV). 
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TEORETISKA BEGREPP 

Begreppen utsatthet och sårbarhet  
I avhandlingen beskrivs utmaningar i palliativ vård i livets slutskede utifrån 
organisatoriskt- personal- och närståendeperspektiv. Utmaningarna kan ses som 
språngbrädor för olika scenarier av utsatthet och sårbarhet. Begreppen utsatthet 
och sårbarhet kan sägas framkomma både explicit och implicit i avhandlingen. 
Det finns därför anledning att beskriva dessa begrepp närmare för att sedan i 
diskussionen relatera resultaten till begreppen.  
 
Begreppet utsatthet innebär att bli lämnad utan skydd mot något som kan skada 
(Merriam-Webster Dictionary). Att vara utsatt har två kärnbetydelser: att vara 
placerad på en bestämd plats och att utgöra ett naturligt (och begärligt) mål för 
attack (Svensk Ordbok 1986). Begreppet sårbarhet (eng. vulnerability) 
härstammar från det latinska orden vulnerare, vulnus, att såra, sår (eng 
vulnerable, wound) och beskriver risken att skadas fysiskt eller psykiskt, att vara 
öppen för attack eller skada (Merriam-Webster Dictionary). Att vara sårbar 
betyder att lätt ge vika för angrepp och att vara psykiskt känslig (Svensk Ordbok 
1986). Inte sällan används dessa begrepp synonymt i svenska språket. Även ur 
ett engelskspråkigt internationellt perspektiv är skillnader mellan begreppen 
svåra att fastställa, och konsensus saknas angående innebörden av 
‟moderbegreppet‟ vulnerability (Spiers 2005, Gallopin 2006). 
 
Spiers (2005) har analyserat begreppet sårbarhet och beskriver det ur två 
perspektiv. Å ena sidan kan sårbarhet beskrivas från ett ‟utifrånperspektiv’ (the 
etic), vilket innebär att vara i riskzonen, vara utsatt för risk. Perspektivet har sina 
rötter i epidemiologi, baserat på demografiska data och kvantifierbarhet (Demi & 
Warren 1995). Begrepp som risktagande, funktionell kapacitet, en ökad 
känslighet för skada, observerbart och mätbart beteende, allmängiltighet, kan 
beskriva sårbarhet som en relativ risk (Spiers 2005). Det är även vanligt att 
begreppet sårbarhet används för att beskriva grupper av personer, t.ex. grupper 
som marginaliserats på grund av handikapp (Stienstra & Chochinov 2006), 
hudfärg (Koffman et al. 2009) eller närstående till svårt sjuka familjemedlemmar 
som har svårigheter att orka med vård i hemmet (Proot et al. 2003). En objektiv, 
kvantitativ utvärdering av sårbarhet från ett grupperspektiv kan dock hindra 
förståelsen för en individuellt upplevd sårbarhet, varför Spiers (2005) beskriver 
ytterligare ett perspektiv på sårbarhet, ett ’innifrånperspektiv’ (the emic). I detta 
synsätt ses sårbarhet som en individuellt upplevd erfarenhet baserad på 
individens egna uppfattningar och omdömen om vad som utgör utmaningar mot 
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självet, och vilka resurser som finns för att hantera utmaningar. Upplevelsen av 
sårbarhet är en unik erfarenhet men också universell, därför att den är en del av 
att vara människa. Att hamna i en utsatt situation behöver dock inte innebära att 
individen känner sig utsatt, då sårbarhet som mänsklig erfarenhet kan relateras 
till självbild och samspel mellan människor (Spiers 2005). Graden av sårbarhet 
kan därmed bara avgöras av individen själv. Enligt Spiers kan detta synsätt vara 
en hjälp för att förstå hur individer interagerar och hanterar olika utmaningar i 
det dagliga livet och hur detta påverkar livskvaliteten.  
 
Nortvedt & Grimen (2004) har liknande tankegångar angående begreppet 
sårbarhet. De uppfattar sårbarhet som ett objektivt fenomen, men att vara sårbar 
måste även förstås subjektivt. Den objektiva sårbarheten är en risk som 
existerar, även om man inte känner av den, vet om den eller ignorerar den. Den 
finns där oavsett vad man som person tänker, känner eller tror. Den subjektiva 
sårbarheten kan däremot bara beskrivas utifrån den berördes uppfattningar och 
synsätt. Författarna beskriver även att sårbarheten kan relateras till att lita på 
någon, vilket innebär en acceptans av att vara sårbar. Denna tillit innefattar också 
en risk, då det inte går att med säkerhet veta att den man litar på kommer att 
handla som man förväntar. Personer som visar tillit kan även bli sårbara, 
eftersom de kan utsättas för maktmissbruk, t.ex. i asymmetriska vårdrelationer. 
Faktorer som skapar tillit är enligt Nortvedt & Grimen (2004) kommunikation, 
kompetens, uppföljning och en möjlighet att välja bort.   
 
Sellman (2005) beskriver sårbarhet i omvårdnadssituationer och menar att det 
finns en distinktion mellan vanlig och extraordinär sårbarhet, där ökad 
sårbarhet hindrar individen att utvecklas. Enligt författaren finns tre olika 
riskfaktorer för sårbarhet: risken att skadas i förhållande till möjligt skydd, vara 
hänvisad till andras skydd mot skada och risken för oväntade händelser som kan 
skada. Om risken beskrivs och reduceras minskar individens sårbarhet. Graden 
av sårbarhet hos en individ kan således relateras till risk och till förmågan att 
skydda sig mot skada men också till olika grader av känslighet hos en individ. 
Omvårdnaden och miljön kan påverka den sjukes risk för sårbarhet och skada, 
vilket kan påverka välbefinnandet (Sellman 2005).  
 
Människans sårbarhet kan beskrivas som ett etiskt ansvar för en annan människa 
enligt Emmanuel Levinas (1974/2006). Hans filosofi grundar sig på etiken i 
mötet, ansikte mot ansikte med den ‟Andre‟ i hans/hennes ‟Annanhet‟, på 
anropet och på hur man som individ svarar på detta. Sårbarheten i mötet med 
den ‟Andre‟ avgör engagemanget, inte egna medvetna beslut. Betydelsen av 
intersubjektivitet och levd omedelbarhet utifrån begreppen transcendens, 
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existens och den ‟Andre‟ betonas. Transcendens är relationell, riktad mot något 
annat än oss själva. Den moraliska hörnstenen utgörs av att individen är platsen 
för transcendens, utsattheten blir förkroppsligad. Individen kan då svara mot 
anspråken från den ‟Andre‟. Känsligheten gentemot denna och hans/hennes 
anspråk innebär en utsatthet och sårbarhet. Upplevd sårbarhet beskrivs som en 
uppmaning till ansvar för den ‟Andre‟, vilket ses som ett oändligt etiskt tillstånd 
(Levinas 1974/2006, Nordvedt 2003, Benaroyo 2007).  
  
Närståendes utsatthet, i samband med vård av en sjuk familjemedlem, kan ses ur 
ett allmänmänskligt perspektiv. Den utsatta situation närstående befinner sig i 
kan beskrivas dels som ‟att bevittna‟, vilket är ett mänskligt sätt att relatera, att 
samexistera, att lyssna till och att respektera en annan människa och ett etiskt 
tvång (Naef 2006). Närståendes utsatthet skulle även kunna beskrivas utifrån 
Levinas‟ filosofi om ett etiskt ansvar i mötet med en annan människa och på 
känsligheten för en annan människas sårbarhet (Levinas 2006). Naef (2006) 
menar även att möjligheten finns att vägra ‟bevittna‟, vilken skulle kunna vara ett 
sätt att dra sig undan ansvaret, eller ta ett mindre ansvar, av olika skäl. 
 
Studier visar att vårdpersonal är utsatta på ett unikt sätt, t.ex. i situationer av 
närhet med främmande personer och genom att bevittna det pågående lidandet i 
ett sjukdomsförlopp (Travelbee 1971, Naef 2006, Carel 2009). Detta beskrivs 
som en form av sårbarhet som kan uppstå i mötet med extraordinär sårbarhet 
(jfr Sellman 2005), som i vården av sjuka människor (Carel 2009). Ingen 
människa kan gång på gång möta sjukdom, lidande och död utan att påverkas 
(Travelbee 1971). Att hantera dessa situationer och upplevelser med krav på 
objektivitet, kan innebära att känna sig tvingad att kväva känsloyttringar, för att 
inte betraktas som oprofessionell (Carel, 2009). Hur man som personal hanterar 
utsatta situationer, och om man får stöd eller inte, har betydelse för förmågan att 
uppfatta, svara på och vårda en annan människa (Travelbee 1971).   
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METOD 

Design  
För att uppnå syftet, att utifrån olika perspektiv studera palliativ vård i livets 
slutskede utanför specialistenheter, har både kvantitativa och kvalitativa ansatser 
använts. En retrospektiv deskriptiv design har valts för samtliga delstudier, som i 
studierna I och IV kompletterades med en jämförande respektive explorativ 
design. I studie I var syftet att beskriva och jämföra grupper utifrån 
demografiska data, vilket gjorde att en kvantitativ ansats valdes. I delstudierna 
II, III, IV har en kvalitativ ansats använts då syftet varit att beskriva, utforska 
och förstå människors upplevelser och erfarenheter utifrån detaljer, nyanser och 
kontext.  
 
För att få en översikt över delstudiernas design, syfte, deltagare och metod för 
datainsamling och analys se tabell 1. 
 
Tabell 1 Översikt över delstudierna, design, syfte, datainsamlingsmetod och dataanalys. 

 
Studie I II III IV 
Design Deskriptiv, 

jämförande, 
retrospektiv 

Deskriptiv 
retrospektiv  
 

Deskriptiv 
retrospektiv 

Deskriptiv 
explorativ 
retrospektiv 

Syfte Att beskriva vilka 
personer som 
identifierats och 
dokumenterats vara i 
palliativ fas utifrån 
a)demografiska data, 
b) användning av 
vak, c) 
vårdkontinuitet den 
sista månaden i livet 
och d) dödsplats. Ett 
andra syfte var att 
beskriva och 
jämföra grupper som 
fick/ inte fick vak 
relaterat till de 
nämna variablerna. 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
vård av svårt 
sjuka och döende 
patienter utanför 
specialistenheter 
för palliativ vård  

 
 
 

Att beskriva 
under-
sköterskors 
upplevelser av 
att arbeta som 
vak hos döende 
personer  
 

Att fördjupa 
förståelsen för 
familjemedlemmars 
olika sätt att 
uppleva 
vårdsituationen när 
det privata hemmet 
är platsen för vård, 
döende och vak  
 

Deltagare Totalundersökning 
av samtliga avlidna 
personer (174) i en 
kommun under ett 
år, som identifierats 
vara i palliativ fas 
avseende 
demografiska data, 
vak, vårdkontinuitet 

Nio 
sjuksköterskor: tre 
vardera på sjuhus, 
på kommunalt 
boende och i 
primärvård/ 
hemsjukvård 

Sjutton under-
sköterskor som 
arbetade delvis 
som vak 

Sju närstående till 
en avliden 
familjemedlem som 
vårdats i hemmet 
ifrån fyra familjer 
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och dödsplats 
Data-
insamling 

Omvårdnads-
journaler och 
specifika dokument 
för palliativ vård 

Nio individuella 
intervjuer 
 

Fyra  
fokusgrupp-
intervjuer 

Fjorton individuella 
intervjuer (två per 
närstående) 

Dataanalys Deskriptiv statistik, 
Chi2-test, two-
sample t-test, Mann-
Whitney test 

Fenomenologi 
 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Direkt tolkning 
Kategorisk 
aggregering 

 
 

Kontext  
De olika studierna i avhandlingen belyser palliativ vård i livets slutskede utanför 
specialistenheter och storstadsregioner. Delstudierna utgår ifrån olika 
geografiska områden och innefattar vård på sjukhus (I, II) (upptagningsområde 
med 110 000-125 000 personer), vård på kommunala boenden (I, II) i 
kommuner med 3 600-32 000 invånare, och vård i hemmet (I, II, III, IV) i 
kommuner med 9 200-26 300 invånare. Förutom sedvanliga resurser fanns 
ytterligare resurser till förfogande inom de olika vårdkontexterna, som 
smärtklinik (I, II, III) och/eller palliativt rådgivningsteam (II, IV).  
 
I två kommuner fanns organisationer för att erbjuda vak till personer i palliativ 
vård i livets slutskede och deras närstående. I dessa ingick undersköterskor med 
särskilt intresse för palliativ vård. Behovet av vak bedömdes och beslutades av 
biståndshandläggare och ansvarig sjuksköterska gemensamt och utifrån speciella 
behovskriterier (oro, symtomkontroll, närståendes trötthet). Vak kunde erbjudas 
dygnet runt, både i privata hem, på avdelning för palliativ vård och på 
vårdboende. Vakinsatsen inkluderade omvårdnad av den sjuke, symtomkontroll 
samt hjälp och stöd till närstående.    

 

Urval och deltagare 
I studie I fokuserades a) demografiska data, b) användning av vak, c) 
vårdkontinuitet den sista månaden i livet och d) dödsplats för alla de personer 
som identifierats och dokumenterats ha varit i palliativ fas av sin sjukdom. Det 
resulterade i att totalt 174 personer inkluderades konsekutivt, vilka utgjorde 51 
% av alla som avlidit i den aktuella kommunen (ca 26 000 invånare) under 
perioden 1 januari - 31 december 2007.  
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Urvalskriterier för att delta i studie II var att deltagarna skulle vara legitimerad 
sjuksköterska, ha arbetat som sjuksköterska minst tre år och med erfarenhet av 
att ha vårdat minst fem döende patienter. Sjukhusvård (kirurgisk-, medicinsk-, 
gynekologisk vård), kommunalt vårdboende och primärvård/distriktsvård blev 
representerade genom att tre sjuksköterskor från varje vårdform inkluderades, 
totalt nio sjuksköterskor. Inom samtliga vårdformer hade sjuksköterskorna 
ansvar för personer i både palliativ och kurativ fas. Deltagarna var män och 
kvinnor i åldrarna 30-65 år, heltids- och deltidsarbetande och med en 
yrkeserfarenhet som sjuksköterska på 10-39 år.   

 
Inklusionskriterier för deltagande i studie III var undersköterskor som varit 
involverade i vak hos döende personer och deras familjer under en 
tremånadersperiod före aktuell intervju. Sjutton av totalt 23 undersköterskor som 
arbetade i en specifik vårdorganisation för vak, inkluderades i studien. När de 
arbetade som vak, frigjordes de från sina ordinarie arbetsuppgifter inom 
kommunal sjukvård eller primärvård. Som vak stannade undersköterskorna hela 
sitt arbetspass hos samma familj, vilket skiljde sig från deras ordinarie sätt att 
arbeta. Samtliga hade fått 40 timmars utbildning i palliativ vård innehållande 
t.ex. symtomkontroll, nutrition, krisreaktioner, sorg, kommunikation, kulturella 
skillnader, omsorg om närstående och taktil massage. Deltagarna var kvinnor, 
dag- respektive nattarbetande och med en yrkeserfarenhet som undersköterskor 
på 2-39 år. 
 
I studie IV var inklusionskriterierna för deltagande närstående som hade varit 
involverade i vården av en döende familjemedlem som fått vak i hemmet under 
slutskedet. Två kommuner i södra Sverige med organisationer för vak 
kontaktades under 2010 för att få hjälp att inkludera familjemedlemmar. I den 
första kommunen fanns fem och i den andra tretton närstående. Av dessa avböjde 
alla i den första kommunen och sju tackade ja i den andra. Deltagarna var mellan 
37-65 år, tre män och fyra kvinnor och tillhörande fyra familjer. Ingen av 
familjemedlemmarna bodde tillsammans med den sjuke, men i en familj bodde 
den sjuke och närstående i samma hus. Familjemedlemmarnas vårdengagemang 
för den sjuke varierade från daglig kontakt till besök en gång per vecka. 
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Datainsamling 

Dokument och omvårdnadsjournaler  
Granskning av dokument och omvårdnadsjournaler är ett sätt att samla in data 
som redan finns nedskrivna. Det är viktigt att vara observant på begränsningar 
och ofullständigheter i datamaterialet, vilket kan påverka dess tillförlitlighet och 
användbarhet. Andra faktorer att beakta är materialets aktualitet (Polit & Beck 
2008). 
 

Genomförande 
Två datakällor användes för datainsamlingen i studie I. Den första var ett 
formulär som användes av sjuksköterskor och läkare för identifikation och 
dokumentation av personer som bedömdes vara i palliativ fas av sin sjukdom 
(d.v.s. icke botbar sjukdom med beräknad överlevnadstid på sex månader). 
Formuläret tillkom i samband med att ett lokalt vårdprogram för palliativ vård 
skapades i kommunen. Från detta formulär inhämtades data angående: datum för 
bedömningen, kön, ålder, boendeform, civilstånd, diagnos, vårdplats vid 
identifikationstillfället och personens önskemål om var han/hon ville fortsätta att 
vårdas. Där fanns även uppgifter om eventuella närstående, vakinsatsens 
omfattning i totala antalet timmar och patientens dödsdatum. Den andra 
datakällan var omvårdnadsjournaler där ytterligare data inhämtades om vårdplats 
och vårdplatsbyten under personens sista månad i livet. 
 

Individuella intervjuer   
Individuella intervjuer ger informanten möjlighet att med egna ord berätta om 
upplevelser och erfarenheter inom det område som ska studeras. Styrkan i 
datainsamlingsmetoden är att den erbjuder flexibilitet, spontanitet och lyhördhet. 
En nackdel är att metoden är tidskrävande, och att resultatet i hög grad är 
avhängigt av intervjuarens kompetens att intervjua (Patton 2002). Individuella 
intervjuer har använts i två delstudier (II, IV) och genomfördes av författaren 
ensam.  
 

Genomförande 
I studie II genomfördes en intervju per deltagare. Målsättningen var att beskriva 
och förstå innebörden i sjuksköterskors livsvärld och att ge dem möjlighet till 
reflektion över erfarenheterna av att vårda döende patienter (Dahlberg et al. 
2001). Sjuksköterskorna uppmuntrades att spontant och öppet berätta om sina 
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avhängigt av intervjuarens kompetens att intervjua (Patton 2002). Individuella 
intervjuer har använts i två delstudier (II, IV) och genomfördes av författaren 
ensam.  
 

Genomförande 
I studie II genomfördes en intervju per deltagare. Målsättningen var att beskriva 
och förstå innebörden i sjuksköterskors livsvärld och att ge dem möjlighet till 
reflektion över erfarenheterna av att vårda döende patienter (Dahlberg et al. 
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erfarenheter och om speciella händelser i vården utifrån huvudfrågan hur de 
upplevde att vårda döende personer. Uppföljande frågor ställdes, som ”Skulle du 
vilja beskriva lite mer?” och ”Kan du beskriva mer ingående vad du tyckte om 
det?” De nio intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på sjuksköterskans 
arbetsplats. Intervjuerna varade mellan 60 och 100 minuter, spelades in på band, 
och transkriberades därefter ordagrant. 
 
I studie IV genomfördes två intervjuer per deltagare, totalt 14 intervjuer. Att 
använda upprepade intervjuer syftade till att komma djupare i deltagarnas 
berättelser (Murray & Sheikh, 2006). Det gav också intervjuaren en möjlighet att 
ställa ytterligare frågor på områden som var svåra att förstå, upplevdes 
oavslutade eller behövde förklaras ytterligare. Vid första intervjun ombads 
deltagaren berätta om varför hemmet blev vårdplatsen, om vårdsituationen och 
om vakinsatsen. Vid den andra intervjun ombads deltagaren att reflektera över 
vårdprocessen och över ansvar, beslut, stöd och delaktighet. I båda intervjuerna 
ställdes följdfrågor under informanternas berättelser för att få förklaringar, 
förtydliganden och beskrivningar av episoder (Stake, 1995). Varje intervju 
varade mellan 1 och 1 1/2 timma, spelades in på MP3-spelare och 
transkriberades därefter ordagrant.   
 

Fokusgruppsintervjuer  
En fokusgruppsintervju är ett sätt att undersöka upplevelser, uppfattningar och 
erfarenheter av ett gemensamt område bland en grupp deltagare (Krueger & 
Casey 2000). Gruppen bör bestå av två till tolv personer med likartad bakgrund. 
Avsikten med att använda denna metod är att utifrån en fokuserad diskussion 
stimulera grupprocesser där en deltagare hör vad en annan deltagare säger och då 
har möjlighet att kommentera det. I fokusgruppsintervjuer deltar en moderator 
och observatör (Krueger & Casey 2000). Moderatorn är den person som ställer 
frågor och balanserar samtalet i gruppen, medan observatören iakttar 
grupprocesserna och vid intervjuns slut sammanfattar innehållet i samtalet. 
Fördelen med denna metod är att den är mindre resurskrävande, samt att 
gemensamma och olika erfarenheter kan urskiljas. Nackdelen är att tiden för 
varje deltagare att yttra sig blir begränsad. Det krävs att moderatorn har kunskap 
om grupprocesser för att undvika att vissa personer dominerar under intervjun 
(Patton 2002, Krueger & Casey 2000). 
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Genomförande 
Avsikten med att använda fokusgruppsintervjuer i studie III var att uppmuntra 
deltagarna att utbyta, diskutera och utveckla sina erfarenheter av att arbeta som 
vak (Kitzinger 1995). Fyra fokusgruppsintervjuer genomfördes, med fyra till sex 
personer vid varje tillfälle under april 2007 till februari 2008. Platsen för 
intervjun var vid alla fyra tillfällena en kommunal lokal välkänd för deltagarna. I 
intervjuerna deltog författaren (BW) och en av medfattarna (BA eller EB) som 
antingen moderator eller observatör. Moderatorns uppgift var att ge alla i 
gruppen en möjlighet att berätta om sina erfarenheter. Observatören iakttog och 
dokumenterade hur samspelet var i gruppen, om någon var mer aktiv, dominant 
eller passiv i samtalet och förde minnesanteckningar av innehållet i intervjun. En 
intervjuguide användes med frågeområden kring hur det är att arbeta som vak, 
stöd till den sjuke och närstående, eget stöd samt funktion och organisation av 
palliativ vård. Inledningsfrågan vid samtliga intervjuer var: ”Hur är det att arbeta 
som vak, hur kan ett arbetspass se ut?” För att stimulera konversationen i 
gruppen ställdes frågor som ”Instämmer ni i det?” eller ”Finns det andra 
uppfattningar angående det här?” När intervjun var slut sammanfattade 
observatören det som framkommit och gav tillfälle för deltagarna att 
kommentera och förtydliga. Varje intervjutillfälle varade ca 11/2 timma, 
bandinspelades och transkriberades därefter ordagrant. 
 
 

Dataanalys 

Statistisk analys 
Statistiska analyser är ett sätt att organisera, tolka och kommunicera numeriska 
data. De kan vara beskrivande och/eller analyserande. Olika datanivåer avgör 
vilken metod som är bäst lämpad (Polit & Beck 2008, Bland 2000). Metoder som 
Chi 2-test, two sample t-test och Mann-Whitney test har använts i studien. Chi 2-
test är ett icke parametriskt signifikanstest för att undersöka relationen mellan två 
variabler på nominalnivå. Two-sample-t-test används för att undersöka skillnader 
mellan medelvärden för två oberoende grupper. Mann-Whitney test är ett icke 
parametriskt test för att undersöka skillnaden mellan två oberoende grupper 
baserat på rangordnade poäng/resultat (Polit & Beck 2008).   
 

Genomförande 
I studie I hanterades data först som en helhet och sen som grupper: den grupp 
som erhöll vak (PSS) och den som inte erhöll vak (PnSS), diagnosgrupper 
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(personer med- eller utan cancer) och kön. Deskriptiv statistik användes för att 
beskriva demografiska data, omfattningen av vak, vårdkontinuitet och dödsplats. 
Chi2-test användes för att jämföra tid i palliativ fas mellan PSS- och PnSS-
gruppen, och för att undersöka om vak påverkade möjligheten att dö hemma 
liksom antalet vårdplatsbyten. Two-sample t-test användes för att jämföra ålder 
och användning av vak. Mann-Whitney test användes för att jämföra tid i 
palliativ fas mellan personer med cancer och utan cancer. Signifikansnivån sattes 
till 5 % (p< 0,05) (Bland 2000, Polit & Beck 2008).  
 

Fenomenologisk analys 
Den fenomenologiska idén att ‟gå tillbaka till tingen själva‟ innebär att göra 
rättvisa åt den levda erfarenheten, och att närma sig världen som den visar sig 
(upplevs) i sina variationer (Husserl 1970). Då det förekommer olika tolkningar 
av Husserls filosofi, förekommer det variationer när det gäller fenomenologisk 
analys. Amedeo Giorgi beskriver vikten av naiva beskrivningar från de 
respondenter som upplevt situationen utan att förklara, som en viktig första 
villkor för fenomenologisk metod. Reduktion är ett andra villkor, vilket innebär 
att ett fenomen ska beskrivas som det presenterar sig eller upplevs, inte som det 
kan förstås. Ett tredje villkor är sökandet efter essensen för att upptäcka vilka 
innebörder som hör samman med det icke varierande fenomenet. Slutligen 
beskrivs intentionalitet som betydelsefull, vilket innebär att medvetenheten alltid 
är riktad mot något som inte själv är medvetet (Giorgi 2000). 
 

Genomförande 
Analysförfarandet som användes i studie II är inspirerad av Giorgi (2000) och 
beskriver fyra steg. Analysen startade med flera genomläsningar av intervjuerna 
för att få en övergripande helhetsuppfattning av innehållet. Därefter lästes 
intervjuerna återigen för att urskilja och markera meningsenheter i texten, 
bestående av beskrivningar av sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda 
personer i sen palliativ fas. Dessa meningsenheter kondenserades och 
abstraherades därefter i flera steg. Slutligen syntetiserades innebörden i 
meningsenheterna från varje intervju till en helhet. Synteserna av varje intervju 
relaterades till varandra, vilket resulterade i tre gemensamma strukturer, varav en 
med fem nyckel-konstituenter. 
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Kvalitativ innehållsanalys 
Kvalitativ innehållsanalys kan anpassas till olika varianter av data och 
tolkningsdjup. En text har både ett manifest innehåll, dvs. synliga tydliga 
komponenter, och ett latent innehåll som kan beskrivas som tolkningar av 
underliggande innebörder i texten. Både manifest och latent innehåll kan tolkas 
men på olika nivåer och djup. Kvalitativ innehållsanalys innebär att texten delas 
in i meningsenheter som sedan kondenseras, abstraheras och kodas. Koderna 
jämförs för att hitta likheter och skillnader, och utifrån denna procedur skapas 
därefter kategorier och tema (Graneheim & Lundman 2004). 
 

Genomförande 
Intervjuerna i studie III analyserades med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim 
& Lundman 2004). Först lästes intervjuerna igenom flera gånger för att få en 
helhetsbild av innehållet. Därefter delades texten in i meningsenheter och 
kondenserades till koder. De koder som beskrev undersköterskornas erfarenheter 
sammanfördes till textfiler för att få en överblick och förståelse för innebörden i 
texten. Efter att ha läst texterna ytterligare ett antal gånger tillsammans med de 
utskrivna intervjuerna kunde tema och kategorier utkristalliseras. Två av 
författarna (BW och EB) kodade texten separat och diskuterade sedan dessa 
tillsammans med den tredje författaren (BA). Slutligen lyssnades intervjuerna 
igenom ännu en gång för att undersöka samstämmigheten mellan data och 
analys. Resultatet av analysen blev slutligen ett huvudtema, två subteman och 
nio kategorier. 
 

Direkt tolkning och kategorisk aggregering 
Målsättningen för att göra en kvalitativ fallstudie enligt Stake (1995) är att uppnå 
en ökad förståelse för komplexiteten i fallet utifrån ett sökande efter innebörder i 
data. För att hitta innebörder i situationer är det nödvändigt att hitta mönster, 
överensstämmelser och avvikelser mellan mönstren (Stake, 1995). Enligt Stake 
(1995) är direkt tolkning och kategorisk aggregering två strategier för att 
analysera data i en fallstudie, med syfte att kunna göra s.k. naturalistiska 
generaliseringar. Direkt tolkning är en intuitiv process och innebär att fånga 
viktiga betydelser ur det individuella exemplet utifrån frågan ”Vad betyder det 
här?” för att därefter kunna formulera påståenden. Kategorisk aggregering 
innebär att man ”sätter samman exempel tills något kan sägas om dem som 
grupp” (s 74), d.v.s. en sammanställning av intryck eller kodade data (Stake 
1995). 
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Genomförande 
Analysen i studie IV genomfördes i flera steg. Intervjuerna lästes igenom flera 
gånger för att få en uppfattning om helheten. Under såväl datainsamlingen som 
analysen ställdes forskningsfrågor som t.ex. ”Vad hände i familjerna under 
vårdtiden?” ”I vilken situation var familjemedlemmarna när de bad om hjälp?” 
”Vad var deras förväntningar och vad blev resultatet?” ”Vad innebar det att det 
privata hemmet blev vårdplats?” Data som beskrev familjemedlemmarnas 
upplevelser av vak extraherades från intervjuerna och sammanfördes i en fil som 
sorterades till respektive familj. Texten lästes upprepade gånger för att hitta 
likheter och skillnader mellan familjerna. I en av familjerna fanns en större 
komplexitet som har givits mer utrymme i resultatet. Därefter gjordes direkta 
tolkningar av texten för att hitta gemensamma mönster, men även variationer i 
mönster, i episoder, upplevelser och händelser. För att hitta innebörden i olika 
vårdsituationer sammanfördes data som rörde interaktioner mellan individer i två 
filer, en för den ‟mer komplexa familjen‟ och en för de andra familjerna. Hela 
proceduren innebar att läsa, reflektera och gå tillbaka till data om och om igen 
(Stake 1995). Detta resulterade i tre teman och nio mönster. Under datainsamling 
och analys har medförfattarna läst och validerat text och analysprocess och 
utifrån ett flertal diskussioner har samstämmighet om resultatet nåtts. 
  
 

Förförståelse  
Min förförståelse har sin grund i mina erfarenheter av att vårda människor inom 
olika vårdområden under 35 år, däribland tio år inom palliativ vård. Mitt arbete 
inom olika geografiska områden, inom olika vårdformer och på olika tider på 
dygnet har gett mig mycket varierande erfarenheter och ett ökat intresset för vård 
i livets slutskede under åren. För mig blev mötet med en döende person och 
dennes närstående i en vårdsituation den stora utmaningen att hantera, utifrån 
behovet av kunskap, empati och klokhet. Familjens roll och betydelse för vården 
av den sjuke blev mer tydlig för mig när jag arbetade i hemmet än på en 
sjukhusavdelning. Även privat har jag fått uppleva hur mycket familjen kan 
påverkas när en familjemedlem avlider, i detta fall min bror. Dessa erfarenheter 
har påverkat min syn på människan. Vikten av att respektera den unika individen 
med sina behov har tydliggjorts och därmed behovet av personcentrerad vård.  
Min medvetenhet har ökat om den utsatthet det innebär att vara sjuk och 
beroende av andra människor. Förekomsten av asymmetriska maktförhållanden i 
vårdsituationer, vilka kan förstärka en utsatt situation, har jag också upplevt. 
Erfarenheter som har förvånat mig är individers styrka, och hur de kan växa och 
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utvecklas i en vårdsituation, när de får adekvat hjälp och stöd, både personal och 
närstående.  
 
 

Etiska överväganden 
En grund för att ett demokratiskt samhälle ska kunna utvecklas är att det tillförs 
ny kunskap, vilket sker genom forskning. Grundläggande i relationer med 
människor är principerna om autonomi, att göra gott, att inte skada, och rättvisa 
(Beauchamp & Childress 2001). Respekten för dessa principer har varit 
vägledande under hela avhandlingsarbetet. För att kunna bedriva forskning på 
etisk korrekt sätt är kraven om information, samtycke, konfidentialitet och 
nyttjande viktiga att beakta. Informationskravet innebär att deltagaren på ett 
begripligt sätt ska informeras om studien, om eventuella risker, om frivilligheten 
i deltagandet och om rätten att när som helst kunna avbryta sitt deltagande. Efter 
att ha blivit informerad måste deltagarens samtycke inhämtas. 
Konfidentialitetskravet omfattar hur inhämtat datamaterial hanteras för att 
skydda deltagarnas identitet och hur detta material förvaras och rapporteras. 
Enligt nyttjandekravet får insamlat material endast användas för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002).  

 
Mitt forskningsområde handlar om palliativ vård i livets slutskede ur olika 
perspektiv. Att befinna sig i en slutfas av livet innebär att vara sårbar (Polit & 
Beck 2008, MFR 2000). Det kräver speciell hänsyn och respekt för deltagarna 
och en inkännande attityd av forskaren. Även närstående som deltar i en studie 
måste betraktas som en utsatt grupp i detta sammanhang. Andra grupper som 
deltog i delstudierna i avhandlingen var sjuksköterskor och undersköterskor. De 
har generellt en större vana att möta döende och död än närstående, men i samtal 
kan minnen av speciella händelser återkomma och upplevas påfrestande även för 
dem.  
 
Urval av deltagarna skedde i två steg. Först skickades skriftlig information och 
förfrågan om deltagande ut till personer i chefsposition i studie II, III och IV 
vilka också gjorde urvalet av deltagare. Därefter kontaktades dessa personer 
antingen av intervjuaren (studie II, IV) eller av de personer som gjort urvalet 
(III), tid bestämdes för intervju och skriftligt samtycke inhämtades. 
Informationen upprepades muntligt innan intervjuerna påbörjades. I studie I 
kontaktades också personer i chefsposition i en kommun för att få tillgång till 
dokument och journaler avseende avlidna personer, som bedömts vara i palliativ 
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fas. Dessa data har behandlats så att data inte kan kopplas till en person, för att 
skydda personers identitet. 
 
I intervjuerna, både i fokusgrupp och i de individuella, var det viktigt att skapa 
en förtroendefull relation mellan intervjuare och deltagare med uppmärksamhet 
på och respekt för om det fanns en obenägenhet att samtala om ett visst område. 
Genom att använda upprepade intervjuer i studie IV fanns ytterligare möjligheter 
att få kunskap om hur intervjutillfällena upplevts av deltagarna, och om någon 
varit speciellt berörd och behövde extra stöd. Även i slutet av de enskilda 
intervjuerna och fokusgruppsintervjuerna efterfrågades hur dessa upplevts, och 
om någon situation varit speciellt påfrestande. I fokusgrupperna var det svårare 
att se att någon deltagare upplevde intervjusituationen påfrestande. Istället 
framkom en trygghet i gruppen och en stolthet över arbetet de utförde. 
Närstående och sjuksköterskor var i flera fall berörda i sitt berättande. Flera 
deltagare beskrev dock intervjuerna som stödjande, då de hade möjlighet att 
berätta om sin situation för någon som tog sig tid och hade intresse för just deras 
situation. I några fall beskrevs intervjuerna som förlösande av närstående och 
blev en hjälp att få ett avslut och gå vidare i livet. 
 
Etiskt tillstånd har inhämtats för studierna från Etisk kommitté vid 
Hälsouniversitetet i Linköping (I), och från Regionala etikprövningsnämnden i 
Uppsala för studierna II, III (Dnr 2007/065) och IV (Dnr 2010/228). 
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RESULTAT 

Delstudie I  

Demografiska data 
I delstudie I framkom att majoriteten av studiepopulationen (n=174) var äldre än 
65 år (mean 83) med en spridning mellan 40-105 år. Sextio procent av hela 
gruppen var kvinnor och 51 % bodde på vårdboenden. Fjorton personer hade 
ingen dokumenterad närstående. Den vanligaste diagnosgruppen var cancer (39 
%), men antalet personer med andra diagnoser var högre (n=101) än de med 
cancer (n=67). Tid i palliativ fas, intervallet mellan identifikations- och 
dödsdatum, varierade mellan 1-737 dagar (tabell I).  
 

 

 

Table I. Demographics for people identified and documented as being in palliative phase who died in a municipality in Sweden during year 2007 and for those 
who received (PSS) and did not receive sitting service (PnSS), with regard to gender, age, state of living, living arrangement, diagnosis and time in palliative 
phase 
 The total study population  Persons with sitting service  Persons without sitting service P-value 
Demographics Total 

n=174 
% Men 

n=70 
Women 
n=104 

 Total 
n=28 

% 
 

Men 
n=10 

Women 
n=18 

 Total 
n=146 

% Men 
n=60 

Women 
n=86 

 

Age (Years)               0.1685ns** 
<65 6 3 3 3  4 14 2 2  2 1 1 1  
65-84 83 48 38 45  12 43 5 7  71 49 33 38  
85-99 81 47 27 54  12 43 3 9  69 47 24 45  
100 4 2 2 2  0 0 0 0  4 3 2 2  
Mean 83  82 83  81  80 81  83  82 84  
SD 10.03  9.15 10.64  12.7  10.86 13.86  9.5  8.88 9.87  
Range 40-105  52-102 40-105  40-95  59-94 40-95  46-105  52-102 46-105  
State of living                
Ordinary home 85 49 43 42  12 43 5 7  73 50 38 35  
Nursing home 89 51 27 62  16 57 5 11  73 50 22 51  
Living arrangement                
Lived alone 112 64 29 83  18 64 4 14  94 64 25 69  
Cohabitation 62 36 41 21  10 36 6 4  52 36 35 17  
Diagnosis*                
Cancer 67 39 32 35  12 43 5 7  55 38 27 28  
Dementia 31 18 8 23  4 14 0 4  27 19 8 19  
Circulatory disease 51 29 17 34  11 39 4 7  40 27 13 27  
Other 19 11 12 7  1 4 1 0  18 12 11 7  
Missing 6 3 1 5  0 0 0 0  6 4 1 5  
Time in palliative  
phase (days) 

               
 

<5 47 27 20 27  3 11 2 1  44 30 18 26  
5-29 71 41 24 47  15 53 4 11  56 38 20 36  
30-89 31 18 14 17  8 28 3 5  23 16 11 12  
90-179 13 7 5 8  1 4 1 0  12 8 4 8  
180 12 7 6 6  1 4 0 1  11 8 6 5  
Median 12.5  15 12  16  14.5 15,5  12  15 10  
Q1-Q3 4-44.8  4-56.7 4-40.25  7.5-37.3  7.5-45 8,5-36  3.3-48  4-60.25 3-41  
Range 1-737  1-737 1-452  3-192  3-91 3-192  1-737  1-737 1-452  

 
* Circulatory diseases consist of heart disease and stroke, the group ‘other’ consists of different diagnosis (for example kidney disease, ALS, Parkinson’s 
disease) and the group ‘missing’ were persons not diagnosed. ** P-value for comparison of age between PSS and PnSS. 



I Birgitta Wallerstedt Utmaningar, utsatthet och stöd i palliativ vård…42
BIRGITTA  WALLERSTEDT Utmaningar, utsatthet och stöd i palliativ vård…      

                                                        
I  42 

 

Vak  
Av hela gruppen erhöll 28 av 174 personer (16 %) vak under vistelse i det egna 
hemmet, på vårdboende eller på en avdelning för palliativ vård. Dessa personer 
hade dokumenterade närstående, men 18 bodde ensamma. Fler kvinnor än män 
(18 respektive 10), och fler personer med andra diagnoser än cancer (16 
respektive 12) erhöll denna service. En person erhöll vak i totalt 2211 timmar, 
vilket uppfattas som ett extremvärde och därför exkluderas i den fortsatta 
presentationen. Således erhöll 27 personen vak mellan 8-249 timmar (mean 74.5, 
SD 73.8), (tabell I, tabell II).  
 

 
 
 
Personer som erhöll vak (PSS) var i medeltal några år yngre än de som inte 
erhöll vak (PnSS). Även tiden i palliativ fas var i medeltal kortare i PSS-gruppen 
(mean 31 dagar, range 3-192) jämfört med PnSS-gruppen (mean 55 dagar, range 
1-737). Dessa skillnader i ålder och i tid i palliativ fas var dock inte statistiskt 
signifikanta. Tid i palliativ fas skiljde sig också mellan de två grupperna med 
cancer (43 respektive 104 dagar) (tabell III). En signifikant korrelation hittades 
mellan cancer och tid i palliativ fas (p<0.01), vilket betydde att den 
dokumenterade mediantiden i palliativ fas var kortare för gruppen utan cancer 
jämfört med gruppen med cancer. 
 

 

 

Table II. Time of sitting service for people (n=27) identified and documented as being in palliative 
phase, who died in a Swedish municipality in 2007, related to cancer and non-cancer groups. 

                                      
 Diagnosis groups 
 Cancer Non-cancer Total 

 n=11 n=16 n=27 
Hours    
<10 0 1 1 
10-49 3 10 13 
50-149 5 1 6 
150-499* 2 4 6 
Missing 1 0 1 
Mean 78.6 71.3 74.5 
SD 51.6 86.4 73.8 
Range 14-163 8.5-249 8.5-249 
    
 
*One person with cancer who received sitting service in 2211 hours, an  
extreme value, is not included in this table 
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Personer som erhöll vak (PSS) var i medeltal några år yngre än de som inte 
erhöll vak (PnSS). Även tiden i palliativ fas var i medeltal kortare i PSS-gruppen 
(mean 31 dagar, range 3-192) jämfört med PnSS-gruppen (mean 55 dagar, range 
1-737). Dessa skillnader i ålder och i tid i palliativ fas var dock inte statistiskt 
signifikanta. Tid i palliativ fas skiljde sig också mellan de två grupperna med 
cancer (43 respektive 104 dagar) (tabell III). En signifikant korrelation hittades 
mellan cancer och tid i palliativ fas (p<0.01), vilket betydde att den 
dokumenterade mediantiden i palliativ fas var kortare för gruppen utan cancer 
jämfört med gruppen med cancer. 
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Vårdkontinuitet 
I hela gruppen hade 52 % (n=91) inga vårdplatsbyten under sista månaden i livet. 
Tio procent (n=18) använde tre platser och 6 % (n=11) bytte vårdplats mellan tre 
till fem gånger under samma period (tabell IV). I PSS-gruppen bytte 14 % (n=4) 
av personerna vårdplats mellan tre till fem gånger jämfört med 5 % (n=7) i 
PnSS-gruppen (tabell IV). Antalet vårdplatsbyten påverkades inte signifikant av 
vakinsatsen. Bland diagnosgrupper var det personer med cancer som var mest 
rörliga, både i PSS- och PnSS-gruppen. 
 

 

Table III. Time in palliative phase for one group of people who received sitting service (PSS) and another group who did not receive this service (PnSS), 
cancer or non cancer diagnosis 

 
 Persons who received sitting service 

(PSS) 
(n=28) 

Persons who did not receive sitting 
service (PnSS) 

(n=146) 

P-value 

 Diagnosis groups Diagnosis groups  
 Total Cancer Non-cancer Total Cancer Non-cancer  

Time in palliative phase  
(days)        

 
<5 8 0 8 44 3 41  
5-29 11 7 4 56 23 33  
30-89 7 3 4 23 12 11  
90-179 1 1 0 12 7 5  
≥180 1 1 0 11 10 1  
Mean 31 43 38 55 104 25 0.662ns* 
Median 16 17.5 12 12 37 6     < 0.01** 
Range 3-192 6-192 2-63 1-737 2-737 1-452  
 
* P-value for comparison of time in palliative phase between PSS and PnSS.**P-value for a correlation between cancer 
  and time in palliative phase (median) 
 

Table IV. The care continuity for people identified and documented as being  in palliative phase 
(n=174) their last month in life across groups; those who received (PSS), did not receive sitting service 
(PnSS) and died in a municipality in Sweden in year 2007 
 
 The care continuity  
 The whole 

study 
population 
n=174  (%) 

 Persons who 
received sitting 
service (PSS) 
n=28  (%) 

 Persons who did not 
receive sitting service 

(PnSS) 
n=146  (%) 

P-value 

Number of care places          
1 91 (52)   (46)  78 (53)  
2 60 (35)  14 (50)  46 (32)  
3 18 (10)  1 (4)  17 (12)  
Missing 5 (3)  0 (0)  5 (3)  
Number of changed 
care places 

        0.8556ns* 

0 90 (52)   (43)  78 (53)  
1-2 68 (39)  13 (43)  56 (39)  
3-5 11 (6)  4 (14)  7 (5)  
Missing 5 (3)  0 (0)  5 (3)  
 
*p-value for the affect of sitting service on changes in the place of care  
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Dödplats 
I hela gruppen var den vanligaste dödsplatsen ett vårdboende (63 %, n=110) och 
mindre vanligt att dö på en avdelning för palliativ vård (18 %, n= 31), i det egna 
hemmet (12 %, n=22) eller på sjukhus (6 %, n=10).  Även i PSS-gruppen var det 
vanligast att avlida på ett vårdboende (54 %, n= 15), därefter i det egna hemmet 
(32 %, n=9) och på avdelning för palliativ vård (14 %, n= 4). Ingen i denna 
grupp avled på sjukhus. Det påvisades även att vak signifikant tycktes påverka 
möjligheten att dö hemma (p=0,0004). I PnSS-gruppen avled en större andel än i 
PSS-gruppen på vårdboende (66 %, n=95), på avdelning för palliativ vård (18 %, 
n=27) och på sjukhus (7 %, n=10), men färre personer avled i det privata 
hemmet (8 %, n=13). Ungefär samma andel personer i båda grupperna (46 % 
respektive 43 %) avled på den plats de hade önskat. 
 

 

Delstudie II  
Sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda döende personer beskrivs i de tre 
strukturerna ambitioner och hängivenhet, dagliga möten, och tillfredställelse – 
otillfredsställelse. I ambitioner och hängivenhet framkommer sjuksköterskornas 
stora intresse och höga ambitioner att erbjuda bästa möjliga vård. Målet var att 
patienten skulle må så bra som möjligt, och för att genomföra dessa ambitioner 
behövdes god kunskap och stor hängivenhet.  

 
Vården av döende personer innebar dagliga möten både med patient, närstående 
och med personalen. Nyckelkonstituenterna som framträdde i dessa dagliga 
möten var ansvar, samarbete, erfarenhet och kunskap, känslor, och tid och 
resurser. Att vårda svårt sjuka och döende uppfattades vara ett stort ansvar. 
Sjuksköterskorna beskrev svårigheter i att samtidigt vårda patienter i kurativ 
respektive palliativ fas, då det påverkade möjligheten att ge varje person 
tillräcklig uppmärksamhet. Sjuksköterskorna tog ansvar för att bemöta patient 
och närstående på ett bra sätt, att skapa förutsättningar för ett gott döende, liksom 
att involvera läkaren i vården av den döende.  

 
Förmågan att samarbeta var också en del av dagliga möten. En förutsättning för 
att uppnå ett gott döende var att kunna arbeta tillsammans med patient och 
närstående. I samarbete kollegor emellan fanns ofta en stor acceptans för att 
hjälpa varandra i vården. Otillfredsställande samarbete förekom dock mellan 
olika aktörer i vårdkedjan. 
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Varje möte med patient och närstående gav sjuksköterskorna ovärderlig 
erfarenhet och kunskap som sedan kunde användas i andra vårdsituationer. Det 
bidrog därför till en kontinuerlig kunskapsutveckling som ökade deras 
professionella trygghet och gav styrka att anta nya utmaningar. Det bidrog även 
till en större insikt och medvetenhet om livet. 
 
I de dagliga mötena blev sjuksköterskorna ofta berörda på olika sätt vilket väckte 
olika känslor. Situationer med både ambivalenta och förbjudna känslor kunde 
uppstå. Efter ett dödsfall, speciellt om det var oväntat, kunde känslor av 
otillräcklighet, frustration, sorg och förlust och av att inte orka mer uppkomma. 
Den speciella närhet och förståelse som uppstod i relationen med patient och 
närstående ökade risken för identifikation, vilket kunde bidra till svårigheter att 
lämna upplevelserna efteråt.  
 
Tid och resurser hade stor inverkan på sjuksköterskornas upplevelser. Vården 
kunde vara krävande under begränsade tidsperioder. Hade de ansvar för många 
döende samtidigt kunde tiden för varje patient begränsas ytterligare. Dagliga 
rutiner kunde upplevas störande och att planera arbetet upplevdes meningslöst.   
 
Den tredje strukturen var tillfredställelse-otillfredsställelse. Sjuksköterskornas 
tillfredsställelse bestod huvudsakligen i möjligheten att ge någonting till den 
svårt sjuke, att uppfylla speciella önskemål och att få möjlighet att vårda hela 
individen. Vården bidrog till erfarenhet och utveckling som upplevdes 
tillfredsställande. Sjuksköterskorna beskrev en otillfredsställelse med konstant 
brist på tid och litet utrymme för snabba förändringar, något som uppfattades 
som ett hinder för att erbjuda vård av god kvalitet. Avsaknaden av tillräckligt 
med tid var ofta en stressfaktor som utgjorde en risk både på det personliga 
planet och ur ett organisatoriskt perspektiv. Mycket av sjuksköterskornas 
otillfredsställelse hade sitt ursprung i den organisation som den palliativa vården 
bedrevs i. Deras ambition var att hjälpa, men det fanns små möjligheter att 
genomföra det de egentligen ville göra för denna patientgrupp. Ett otillräckligt 
stöd från chefer och liten förståelse och litet engagemang för deras fysiska och 
psykiska hälsa framkom. Vård av patienter i sen palliativ fas innebar bekräftelse 
och stimulering men var även betungande och krävande.  
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Delstudie III  
Undersköterskorna såg uppgiften att vara vak som viktig och annorlunda, och 
beskrev det som en balansakt att dela livet och döendet med familjen, vilket var 
huvudtemat. Denna balansakt innebar att möta både livet och döendet i den 
familj de arbetade i, liksom olika behov, önskemål, situationer och 
personligheter. I sin ambition att göra gott växlade undersköterskorna mellan 
‟Att vara i utsatta situationer’ respektive‟ Att vara i trygga situationer’, vilka 
utgjorde de två subtemana. I de trygga situationerna kunde de känna sig både 
trygga och utsatta samtidigt, då upplevelserna ibland var sammanflätade. Deras 
kapacitet att balansera, t.ex. genom att vara flexibla, var av stort värde för att 
hantera sina uppgifter både privat och professionellt. 
 
Det första subtemat ’Att vara i utsatta situationer’ innefattade följande sex 
kategorier: ‟Att hantera närhet och distans; Att medla; Att ha ansvar och känna 
skuld; Att känna sig hindrad från att göra gott; Att möta ensamhet; Att hantera 
påverkan på privatlivet’.  
 
För att kunna ge individuell vård måste undersköterskorna komma nära den 
sjuke och närstående men ändå ha en förmåga att distansera sig för att inte bli för 
personligt involverad. Oftast skapade närhet förtroende, vilket gjorde att den 
sjuke personen och närstående kände sig mer bekväma med att berätta om sina 
behov. Undersköterskorna uppgav dock att det kunde vara svårt att hantera 
närhet och distans på ett bra sätt. Det kunde vara svårt att distansera sig och 
lämna upplevelser bakom sig, speciellt efter dödsfall, vård av yngre människor, 
eller om de hade varit i hemmet under lång tid. De uppföljningssamtal, som alltid 
genomfördes av ansvarig sjuksköterska med involverad personal efter patientens 
död, var en hjälp att få ett avslut med en möjlighet att gå vidare.  

 
Undersköterskorna hade en vilja att möta alla individer med samma respekt och 
uppmärksamhet. Ibland hamnade de dock mellan den sjuke och närstående. De 
försökte att inte ta ställning men blev ibland ändå tvungna att medla, vilket 
försatte dem i en utsatt situation. 

 
Att vara vak innebar även ett stort ansvar i hanteringen av olika situationer och 
problem. Ett ansvarsområde var att avgöra när döden var nära förestående, och 
när det var dags att väcka eller ta kontakt med närstående. Symtomkontroll var 
ett annat ansvarsområde, och om den inte fungerade, trots användning av 
tillgängliga resurser, upplevde de maktlöshet och skuldkänslor. I arbetet som vak 
var deras uppgift att stanna hos familjen och därmed att uthärda även svåra och 
obehagliga omständigheter, som t.ex. när en patient upplevde svår smärta. Då de 
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ansåg, att det var deras ansvar att den sjuke och närstående mådde så bra som 
möjligt, upplevde de skuldkänslor när de misslyckades med att kunna medverka 
till det.  

 
Ibland upplevde undersköterskorna sig hindrade att göra gott. De kunde känna 
sig ifrågasatta av t.ex. närstående när närstående vill hindra dem att ge 
symtomlindring till den sjuke. De kunde också fråga sig om de var till någon 
nytta för familjen, eller om de bara var i vägen, t.ex. i situationer med besökare 
och närstående närvarande. I andra situationer överensstämde inte personkemin 
mellan familjen och dem själva. Enda sättet att hantera en sådan situation var att 
sätta in en annan person som vak. 

 
Att vara vak var också en ensam uppgift utan kollegor att utbyta erfarenheter 
med. De beskrev upplevelser av ensamhet, när de hade ringt efter 
sjuksköterskans hjälp med något problem, t.ex. otillräcklig symtomkontroll, och 
de fick vänta när det var långa avstånd att köra. Under väntetiden kunde de 
använda sin kapacitet att balansera och göra det bästa av situationen, t.ex. att ge 
vid behovsläkemedel eller taktil massage.  

 
Andra utsatta situationer var då undersköterskornas privatliv påverkades av 
arbetet som vak. Ibland var de tvungna att byta arbetstid, för att sjuka och 
närstående skulle få den hjälp de behövde.  
 
Det andra subtemat ’Att vara i trygga situationer’, växte fram från följande 
kategorier: ‟Att arbeta i partnership; Att känna sig värdefull; och ’Att uppleva 
personlig och professionell utveckling’. Att arbeta i partnership tillsammans 
med sjuksköterskan utgjorde grunden för undersköterskornas trygghet, men det 
var också ett sätt att stödja närstående. Undersköterskorna beskrev närstående 
som en resurs men också som krävande. Genom att arbeta tillsammans med 
närstående i ett partnership ökades närståendes trygghet i att t.ex. vara nära den 
sjuke. Partnership kunde även vara ett sätt att sprida kunskap om palliativ vård 
till kollegor, en kunskap som var efterfrågad. På detta sätt kunde 
undersköterskornas egen trygghet och kunskap öka tryggheten hos både 
närstående och kollegor. 
  
Möjligheten att kunna vara hos den sjuke och familjen i en svår situation gav 
undersköterskorna en djup varaktig känsla av att vara värdefull och ha en viktig 
uppgift. Deras insats gjorde det möjligt för den sjuke att komma hem från 
sjukhuset de sista dagarna i livet, och dö där man önskat. Närstående vågande 
stanna hos den döende, och en potentiellt negativ upplevelse kunde vändas till 
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ansåg, att det var deras ansvar att den sjuke och närstående mådde så bra som 
möjligt, upplevde de skuldkänslor när de misslyckades med att kunna medverka 
till det.  

 
Ibland upplevde undersköterskorna sig hindrade att göra gott. De kunde känna 
sig ifrågasatta av t.ex. närstående när närstående vill hindra dem att ge 
symtomlindring till den sjuke. De kunde också fråga sig om de var till någon 
nytta för familjen, eller om de bara var i vägen, t.ex. i situationer med besökare 
och närstående närvarande. I andra situationer överensstämde inte personkemin 
mellan familjen och dem själva. Enda sättet att hantera en sådan situation var att 
sätta in en annan person som vak. 

 
Att vara vak var också en ensam uppgift utan kollegor att utbyta erfarenheter 
med. De beskrev upplevelser av ensamhet, när de hade ringt efter 
sjuksköterskans hjälp med något problem, t.ex. otillräcklig symtomkontroll, och 
de fick vänta när det var långa avstånd att köra. Under väntetiden kunde de 
använda sin kapacitet att balansera och göra det bästa av situationen, t.ex. att ge 
vid behovsläkemedel eller taktil massage.  

 
Andra utsatta situationer var då undersköterskornas privatliv påverkades av 
arbetet som vak. Ibland var de tvungna att byta arbetstid, för att sjuka och 
närstående skulle få den hjälp de behövde.  
 
Det andra subtemat ’Att vara i trygga situationer’, växte fram från följande 
kategorier: ‟Att arbeta i partnership; Att känna sig värdefull; och ’Att uppleva 
personlig och professionell utveckling’. Att arbeta i partnership tillsammans 
med sjuksköterskan utgjorde grunden för undersköterskornas trygghet, men det 
var också ett sätt att stödja närstående. Undersköterskorna beskrev närstående 
som en resurs men också som krävande. Genom att arbeta tillsammans med 
närstående i ett partnership ökades närståendes trygghet i att t.ex. vara nära den 
sjuke. Partnership kunde även vara ett sätt att sprida kunskap om palliativ vård 
till kollegor, en kunskap som var efterfrågad. På detta sätt kunde 
undersköterskornas egen trygghet och kunskap öka tryggheten hos både 
närstående och kollegor. 
  
Möjligheten att kunna vara hos den sjuke och familjen i en svår situation gav 
undersköterskorna en djup varaktig känsla av att vara värdefull och ha en viktig 
uppgift. Deras insats gjorde det möjligt för den sjuke att komma hem från 
sjukhuset de sista dagarna i livet, och dö där man önskat. Närstående vågande 
stanna hos den döende, och en potentiellt negativ upplevelse kunde vändas till 
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något positivt. Undersköterskornas speciella kunskaper i omvårdnad, och 
positionen som en viktig kugge i vårdorganisationen, gav dem trygghet i sin 
professionella roll och bidrog också till känslan av att vara värdefull.  
 
I arbetet som vak erhöll de ny kunskap vilken kunde vara användbar i mötet med 
nästa familj. Undersköterskornas speciella erfarenheter av att dela livet och 
döendet, hade bidragit till både en professionell och personlig utveckling. De 
uppföljande samtalen efter patientens död var en annan viktig faktor för ökat 
lärande. Vid dessa tillfällen kunde undersköterskorna få feed-back på hur olika 
händelser hängde ihop, vilket ökade deras förståelse och kunskap.  
 
 

Delstudie IV 
De sjuka familjemedlemmar, hos vilka de närstående var delaktiga i vården, hade 
också hjälp av både hemtjänst och hemsjukvård, förutom att de erhöll vak i 
slutskedet. Det förekom även olika hjälpmedel som rullstol och sjukhussäng. En 
person hade också näringsdropp i hemmet. 
 
Närståendes olika sätt att uppleva vårdsituationen när det privata hemmet var 
platsen för vård, döende och vak beskrivs i tre teman och nio mönster. Det första 
temat ’Att bli vårdare ’ beskrivs av följande mönster: ’Att ha viljan, Att inte ha 
något alternativ, Att inte få någon inbjudan, Att inte ha förmåga’. 
  
’Att ha viljan’ var relaterat till närståendes starka vilja att uppfylla den sjukes 
önskan att få vårdas och dö i det privata hemmet. Trots viljan att hjälpa till kunde 
de flesta familjemedlemmarna av olika skäl inte vara hos den döende dygnet 
runt. Men för alla var det oacceptabelt att familjemedlemmen skulle riskera att 
behöva dö ensam.  
 
’Att inte ha något alternativ’ innebar en moralisk plikt att handla, vilket avgjorde 
vårdengagemanget i en situation. Den döende, kunde inte larma på hjälp längre 
och vak hade därför efterfrågats. Vak kunde dock inte erhållas dygnet runt på 
grund av brist på personal. En av familjemedlemmarna satte sig då hos den 
döende familjemedlemmen för att undvika att den sjuke skulle riskera att behöva 
dö ensam. Det innebar dubbla lojaliteter då hon satt på två stolar samtidigt 
genom att vara både familjemedlem och ersättare för personal som inte fanns. 
Hon fick även en uppgift som hon inte var utbildad för, och som hon upplevde 
hade smugits på henne. 
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Även det tredje mönstret, ’Att inte få någon inbjudan’ var relaterat till bristen på 
vakpersonal. Den här familjemedlemmen blev inte tillfrågad av andra 
familjemedlemmar att delta i vården, trots behovet av att byta av varandra att 
sitta hos den döende. Istället skapade han tid och rum för den familjemedlem 
som var engagerad i vården, genom att handla och ta hand om disk och tvätt och 
att lyssna.  
 
’Att inte ha förmåga’ beskriver en situation där familjemedlemmen vill men inte 
har förmåga att delta i vården. Denna person var rädd för döende och död och 
hade aldrig sett någon döende person förut. Hennes rädsla bemöttes med 
kommentaren att “man klarar mer (ansvar) än vad man tror” från en personal. 
Hon upplevde ingen respekt och förståelse utan ett krav att kunna i detta 
uttalande.. För henne innebar det att inte passa in i mallen för hur närstående ‟ska 
vara‟ i livets slutskede. Hon avstod därför från att bli vårdare för att slippa göra 
något hon inte ville eller kunde. Hon blev åskådare istället för att vara 
närvarande i döendeprocessen. Det skapade skuldkänslor, för att hon inte var hos 
den döende och för att vara en börda och inte en resurs i familjen, liksom  
känslor av övergivenhet. 
  
Det andra temat ’Utmaningen att möta döden’ bestod av följande mönster: ’Att 
ha behov av kommunikation och planering, Att uppleva döden som förväntad 
eller som en överraskning, Påverkan av förlust och sorg’.  
 
Hur man som familjemedlem kunde möta döden var relaterat till vilken 
kommunikation om och planering för döden som fanns både inom familjen och 
mellan familj och personal. Men ’Att ha behov av kommunikation och planering’ 
blev tillgodosett på olika sätt i familjerna. En öppen kommunikation om liv och 
död inom familjen underlättade planering och förberedelse för döden. Dessa 
familjemedlemmar upplevde döden som en lugn, avdramatiserad, kontrollerad 
och värdig händelse. Andra situationer, med svårigheter att tala om döden inom 
familjen, förknippades med den sjukes förnekelse av sitt behov av hjälp. 
Kommunikation om vård i hemmet till slutet genomfördes därför inte, och 
förberedelse saknades, både hos familj eller personal. Döendeprocessen 
karaktäriserades av kaos, krav och otillfredsställande symtomkontroll, med 
familjemedlemmar som upplevde ensamhet, frustration, ilska och osäkerhet. 
 
’Att uppleva döden som förväntad eller som en överraskning’ beskriver 
sjukdomsförloppets betydelse för de närståendes upplevelse av döende och död. I 
de flesta familjerna var sjukdomsförloppet förutsägbart. Det påverkade 
vårdsituationen på ett positivt sätt med möjlighet att förbereda sig och att kunna 
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vara närvarande i dödsögonblicket. Då sjukdomsförloppet inte varit förutsägbart 
på grund av upprepade svängningar i den sjukes tillstånd innebar det svårigheter 
att veta när döden var nära förestående. Snabba försämringar och förbättringar i 
den sjukes tillstånd hade inträffat vid flera tillfällen. När slutfasen inträdde var 
det svårt att tro att så var fallet. Döden blev därför ändå en överraskning både för 
familj och personal.  
 
’Påverkan av förlust och sorg’ beskriver en familjs situation när två av dess 
medlemmar avlider med en månads mellanrum. Sorgen över den första personen 
som avlidit och mental trötthet påverkade deras förmåga att förstå vad som hänt, 
men även förmågan till ny uppmärksamhet för nästa familjemedlem som var 
döende. Detta bidrog till svårigheter att förbereda sig för det andra dödsfallet. 
  
Ett tredje tema ’Innebörden av att erhålla vak’ innefattade följande mönster: 
’En möjlighet att lämna över ansvaret’ och ’En upplevelse av svek’. I det första 
mönstret beskrivs att familjernas vårdsituation underlättades av möjligheten att 
kunna lämna över ansvaret för den döende till vakpersonalen men ändå stanna 
hos den döende om de önskade. De kunde även åka hem för att få sova, och de 
var trots det trygga, då de visste att den döende behandlades på ett värdigt sätt av 
skicklig personal. Familjemedlemmarna själva fick hela tiden information och 
eget stöd i att hantera döendeprocessen.  Att erhålla vak innebar en trygghet, 
både för dem själva och för den döende, och det var en hjälp att uppfylla den 
döendes önskan att stanna kvar hemma till slutet.  
 
I ‟En upplevelse av svek’ beskrivs vårdsituationer med förväntningar på att få 
hjälp av vakpersonal på samma sätt som vid ett tidigare tillfälle. Dessa 
förväntningar uppfylldes dock inte på grund av en dåligt fungerande 
organisation. Istället tog en familjemedlem ansvar för den uppkomna situationen 
genom att ersätta brist på personal, trots att det fanns behov av eget stöd, och av 
att kunna lämna över vårdansvaret till vårdpersonal. Detta upplevdes som ett 
svek, då familjens uppfattning var att ingen familjemedlem skulle behöva sitta 
ensam hos en döende person utan någon personal bakom sig som stöd.  
 
 

Sammanfattning av resultatet 
I studie I beskrivs vilka personer som enligt dokumentationen identifierats vara i 
palliativ fas av sin sjukdom, av vilka majoriteten var gamla eller mycket gamla. 
En mindre del av dessa personer erhöll vak som stöd i slutskedet av livet. Ett 
signifikant resultat påvisade att vak tycktes påverka möjligheten att dö i det 
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privata hemmet.  I studie II beskrivs sjuksköterskor vilja och ambition att ge 
personer i sen palliativ fas en kvalitativ vård. De använde eget engagemang och 
kunskap, men otillräckliga resurser och bristande stöd och förståelse från 
organisationens företrädare upplevdes som hinder för att kunna ge de sjuka 
personerna vad de behövde. Att vårda både personer i palliativ respektive kurativ 
fas medförde att de kunde hamna i utsatta situationer. I studie III bestod 
utmaningen för undersköterskorna, att möta situationer där livet fortgår för den 
närstående samtidigt som döendeprocessen framskrider för den sjuke. Att vara 
vak innebar också att möta olika hemmiljöer, individer och behov och att ge en 
så likvärdig vård som möjligt. Trots att de hamnade i utsatta situationer kände de 
sig trygga. Egna resurser, stöd och uppskattning från sjuksköterskor och 
organisation var faktorer som bidrog till detta. I den fjärde delstudien (IV) 
framkom att vårdsituationen upplevdes på olika sätt av närstående till en döende 
person som vårdas i hemmet. Variationerna i dessa upplevelser föreföll bero på 
olikheter i familjerna, sjukdomsförlopp och behov av stöd, men även på det stöd 
i form av vak som erbjöds och hur det uppfattades av familjer och individer. Det 
framkom vårdsituationer där utmaningen att möta en familjemedlems döende 
och död i hemmet kunde hanteras med hjälp av adekvat stöd anpassat efter de 
behov som fanns. I andra situationer beskrevs en avsaknad av egna resurser för 
att kunna hantera situationen, eller att egna resurser förbrukades i försöken att 
klara av den. Resultaten indikerar att om behov av stöd inte beaktas, skulle det 
kunna bidra till ytterligare utsatthet och otrygghet, både för den döende och för 
den närstående.  
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DISKUSSION  
I avhandlingen beskrivs olika utmaningar i palliativ vård i livets slutskede både 
för vårdorganisationer, personal och närstående. Hur dessa utmaningar upplevs 
och hanteras varierar. Ett antagande är att dessa utmaningar kan leda till 
förekomsten av utsatta situationer. Sjuksköterskor (II) och undersköterskor (III) 
och närstående (IV) beskriver att de befunnit sig i sådana utsatta situationer. 
Upplevelser av att vara i en utsatt situation kan, med eller utan hjälp av stöd, 
vändas till en upplevelse av trygghet (III,IV). Om situationerna däremot upplevs 
som icke hanterbara, t ex på grund av otillräckligt stöd eller avsaknad av stöd, 
torde tryggheten äventyras. Den situation som beskrivs av både närstående och 
personal (II,IV) visar denna otrygghet. Diskussionen kommer fortsättningsvis att 
fokusera avhandlingens resultat med hjälp av begreppen utsatthet, stöd och 
trygghet.   
 
 

Utsatt situation, stöd och trygghet 
I studie I, III och IV framkommer att trots att situationer kan upplevas som 
utsatta kan en trygghet uppnås genom ett adekvat stöd. I undersköterskornas 
uppgifter ingick att klara av olika situationer i olika hemmiljöer, bemöta olika 
individer och behov och inte minst att klara av ensamarbete. Deras arbete 
innebar att stanna kvar hos familjen även under svåra omständigheter i hemmet, 
vilket kunde försätta dem själva i utsatta situationer. Både undersköterskor och 
sjuksköterskor saknade möjlighet att ändra sina arbetsförhållanden, dvs. att 
undvika utsatta situationer (jfr Sellman 2005), men trots det beskrev 
undersköterskorna, att de var trygga i arbetet som vak. En tänkbar orsak till detta 
skulle kunna vara att de hade stöd i att arbeta tillsammans med ansvarig 
sjuksköterska i partnership, d.v.s. de fick den hjälp och det stöd  de  behövde. 
Det fanns också en ömsesidig tillit i detta samarbete. Sjuksköterskan litade på 
undersköterskans förmåga och undersköterskan litade på att vid behov få hjälp 
av sjuksköterskan, även om ingen kunde garantera det. Tilliten till varandra 
innebar därför också en tänkbar utsatthet. Nortvedt & Grimen (2004) bekräftar 
detta synsätt, då de beskriver att innebörden av att lita på någon innebär att 
acceptera risken för sårbarhet. Ett likartat arbetssätt har beskrivits av Gustavsson 
et al. (2010). Behovet av stöd i den undersökta arbetsgruppen, bestående av 
sjuksköterska och undersköterskor, baserades på sjuksköterskans medvetenhet 
och förståelse för personalens arbetssituation, men också för skiftande behov. 
Ömsesidig tillit och samarbete minskade effekten av de svårigheter som kunde 
uppstå i arbetet (Gustavsson et al. 2010).  
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Undersköterskorna i studie III hade även möjligheten att delta i 
uppföljningssamtal efter att den de vårdat hade avlidit. Det fanns en medvetenhet 
i organisationen om deras behov av stöd för att hantera arbetet. Vid speciella 
situationer fanns även möjlighet att använda en extern stödresurs. Laschinger et 
al. (2006) har påvisat betydelsen av att erhålla organisatoriskt stöd. Det skapar 
möjligheter att utföra ett gott arbete på ett säkert sätt. Att få uppskattning och 
respekt för sina vårdinsatser har även visat sig ha betydelse för personalens hälsa 
och attityder (Laschinger et al. 2006). Undersköterskorna i studie III beskrev sig 
också vara trygga, både som individer och som arbetsgrupp. De var trygga trots 
att de ofta var ‟tvungna att bevittna‟ lidande (Naef 2006) och uppleva 
sårbarheten som uppstår i mötet med extraordinär sårbarhet, d.v.s. döende 
personer, vilket både Sellman (2005) och Carel (2009) beskriver. Enligt 
Johansson et al. (2011) kan möjligheten till diskussioner och regelbunden 
handledning bidra till att skapa en välfungerande personalgrupp. En annan studie 
har emellertid funnit att personal som arbetade som vak hade symtom på 
utbrändhet bland annat p.g.a. stress (Harding & Higginson 2003). 
 
Närståendes utsatta situation och behov av stöd vid vård av döende personer i 
hemmet påvisades hos familjerna i studie IV. Liknande situationer finns 
beskrivna i andra studier (t.ex. Milberg et al. 2004, Milberg et al. 2011, Brobäck 
& Berterö 2003, Proot et al. 2003). I den aktuella kommunen, där studien 
genomfördes, fanns en medvetenhet om behovet av stöd hos närstående och 
patienter, då det fanns en speciell organisation för vak. Tre av fyra familjer i 
studien erhöll också ett adekvat stöd. Det bidrog till att närstående kunde lämna 
över ansvaret till vakpersonal och därmed få avlastning, vilket minskade deras 
utsatthet. För den sjuke personen innebar möjligheten att få vak en minskad risk 
för att dö ensam. Detta bidrog till en ökad trygghet och värdighet och en minskad 
utsatthet. En annan studie (Karlsson & Berggren 2011) bekräftar tryggheten i att 
slippa vara ensam i en sådan livssituation. Betydelsefullt för den döende var att 
vara omgiven av både trygga närstående och trygg personal (Karlsson & 
Berggren 2011). Personalen kan skapa trygghet för närstående, genom att ge 
information och visa omsorg om dem i dessa utsatta situationer (James et al. 
2010).  
 
Ofta framkommer önskemål om att vårdas och dö i det egna privata hemmet 
(Higginson & Sen-Gupta 2000, Cohen et al. 2006), men studier påvisar även en 
diskrepans mellan den sjukes önskade och faktiska vård- och dödsplats (Tang & 
McCorkle 2003, Bell et al. 2009). I resultaten i studie I och IV påvisas 
ambitioner hos företrädare för vårdorganisationer att stödja denna önskan att dö i 
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det privata hemmet genom att erbjuda vak. Avsikten med att erbjuda vak var att 
stödja familjer i en svår situation, öka deras trygghet och därmed minska deras 
utsatthet. Sellman (2005) uppger att en medvetenhet om förekomsten av utsatthet 
hos individer minskar risken för att de ska uppleva utsatthet. Men att erbjuda 
palliativ vård respektive vak till personer med sådana behov oavsett ålder och 
diagnos (studie I), för att optimera den palliativa vården i livets slutskede, 
innebär också en organisatorisk utmaning och ett ställningstagande. Att inte 
erbjuda dessa möjligheter till döende personer och deras närstående, torde 
minska de organisatoriska utmaningarna, men därmed öka den sjukes och 
närståendes utsatthet i mötet med döende och död. Brännström et al. (2006) har 
studerat patienter med kroniska hjärtbesvär som vårdades i hemmet. Möjligheten 
att erhålla palliativ vård innebar för dessa patienter en trygghet, som liknades vid 
ett säkerhetsbälte i den berg-och-dalbana som deras hälsotillstånd beskrevs som. 
 
 

Utsatt situation, inadekvat stöd, otrygghet   
I studie II och IV framkommer att otillräckligt och inadekvat stöd bidrar till 
otrygghet och utsatta situationer för sjuksköterskor och närstående. Ett exempel 
på sjuksköterskornas utsatthet och dess konsekvenser beskrivs i deras uppgift att 
samtidigt vårda personer både i palliativ respektive kurativ fas av sjukdomen. En 
blandning av palliativ vård i livets slutskede med annan vårdinriktning är vanligt 
förekommande i många vårdorganisationer utanför specialistenheter för palliativ 
vård, men sällan diskuteras rimligheten i detta. För att hantera så skilda vårdmål 
som att bota, och samtidigt vårda svårt sjuka och döende personer, krävs 
omfattande kunskaper, flexibilitet, förmåga att ‟växla vårdhastighet‟ och en 
förmåga till öppenhet i situationen. En relevant fråga är om det är möjligt för 
personal att hantera den vårduppgiften på ett sätt som inte försämrar den sjukes 
vård, omhändertagandet av närstående eller det egna välbefinnandet. Rushton 
(2005) har studerat hur palliativ vårdfilosofi ska kunna integreras i pediatrisk 
vård och uppmärksammat konflikten mellan vårdinriktningarna bot och lindring. 
Hon uppger dock att en lösning för att erbjuda en god vård i livets slut skulle 
kunna vara att kombinera de båda vårdkulturerna ‟att göra‟(doing) och ‟att 
vara‟(being) och att utöka samarbetet mellan involverade parter. Andershed 
(1998) har också beskrivit begreppen ‟att göra‟(doing) och ‟att vara‟(being), men 
utifrån närståendes olika sätt att vara nära och delaktiga i en sjuk familjemedlems 
situation. En skillnad i värde mellan begreppen har framkommit i olika studier 
(Anderhed 1998, Beck et al. 2011), där ‟att göra‟ betraktas mer som ett arbete än 
‟att vara‟. Snabbhetens och långsamhetens kultur, beskrivna av Andershed 
(1998), kan vara ett annat sätt att beskriva olika förhållningssätt i och 
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målinriktningar för vården. Kurativ vård skulle då vara ett exempel på 
snabbhetens kultur och palliativ vård skulle exemplifiera långsamhetens kultur.  
 
Sjuksköterskornas speciella hängivenhet och vårdengagemang för de svårt sjuka 
och döende patienterna i studie II kan relateras till Levinas‟(1974/2006) filosofi 
om ett etiskt ansvar i mötet med en annan människa och till känsligheten för en 
annan människas sårbarhet. Att ‟känna in‟ en annan människas sårbarhet 
förutsätter en egen sårbarhet, enligt Levinas (1974/2006). Carel (2009) bekräftar 
att personal ständigt bevittnar lidande och försöker lindra detta men ställer även 
frågan hur det påverkar dem. Sjuksköterskorna upplevde dock ett bristande stöd i 
sitt engagemang för patienter i palliativ fas från den vårdorganisation de arbetade 
i, till skillnad från undersköterskorna i studie III. Det kan tolkas som en skillnad 
mellan de olika vårdorganisationerna i ledarskap, i engagemang för sin personal, 
i kunskap, och framsynthet. Det bristande stödet visade sig i avsaknad av 
tillräckliga resurser för att ge den vård de hade ambitioner för. Bristande tid 
medförde ibland att patienter i palliativ fas inte fick tillräckligt med 
uppmärksamhet. Det resulterade i en otillfredsställelse hos sjuksköterskorna, 
med det arbete de kunde utföra. Studier uppger att chefens ledarstil kan påverka 
arbetstillfredsställelsen, vilket i sin tur påverkar personalomsättningen (Sellgren 
et al. 2007, Johansson et al. 2011). 
 
 I studie II framkommer chefernas bristande engagemang för sjuksköterskornas 
egen hälsa, både vad gällde påverkan av stress och möjligheten att få 
handledning i vården av patienter i palliativ fas. Många av sjuksköterskorna hade 
inte heller någon vana att prioritera egna behov. Detta synsätt bekräftas av 
Jackson (2004), som uppger att sjuksköterskor vars uppgift är att hjälpa andra, är 
ovana att engagera sig för sin egen hälsa. Därför behövs chefer som gör det 
möjligt för personal att regelbundet reflektera över upplevelser i vårdarbetet. 
McNeely (2005) påpekar även vikten av att hitta en balans mellan krav och 
kontroll för att undvika stresspåverkan. Personer i chefsposition har här ett 
betydande ansvar för att skapa hälsosamma arbetsmiljöer (Shirey 2009). 
Sjuksköterskornas (II) stora engagemang och bristfälliga stöd resulterade i 
utsatta situationer, där de hade svårigheter att släppa tankarna på patienter och en 
benägenhet att ta med sig arbetet hem. Liknande svårigheter är beskrivna av 
Källström Karlsson (2009), som utforskat vårdpersonals erfarenheter av att 
arbeta på hospice. Hon uppger att vårdpersonalen försökte avgränsa sig från 
döden på fritiden, genom att t.ex. motionera, umgås med familjen eller vara ute i 
naturen. Det framgick också att lång erfarenhet av att arbeta på hospice minskade 
upplevelsen av arbetet som påfrestande (Källström Karlsson 2009).  
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Utifrån hur sjuksköterskorna beskrev sina erfarenheter i studie II, torde 
erbjudande om regelbunden handledning och uppföljningssamtal varit stödjande. 
Vikten av att personal erbjuds tid och möjlighet till reflektion har påvisats (Begat 
et al. 2005), då handledning hade en positiv inverkan på välbefinnandet och gav 
nya insikter, både på det privata och professionella planet (Begat & Severinson 
2006, Bergdahl et al. 2011). Man kan även fråga sig varför detta stöd inte 
erbjuds generellt till all personal som arbetar med döende patienter. Finns det en 
uppfattning att vårdpersonal ska kunna hantera döende och död rutinmässigt, att 
sårbarhet är oprofessionellt, och att ett behov av stöd är en svaghet? Med 
hänvisning till att sårbarhet innefattas i det etiska ansvaret i mötet med en annan 
människa, enligt Levinas (1974/2006), skulle sårbarhet hos personal istället 
kunna ses som en tillgång för att kunna ge den vård den sjuke behöver.  
 
Även närståendes ansvarstagande och utsatthet kan relateras till ett etiskt ansvar i 
mötet med en annan människa, vilket förutsätter en egen sårbarhet (Levinas 
1974/2006). Exempel på närståendes utsatthet påvisas hos en av familjerna i 
studie IV som inte erhöll stöd i tillräcklig omfattning, vilket kan beskrivas som 
en extern riskfaktor för utsatthet (Sellman (2005). I familjen fanns även en 
familjemedlem med en individuell sårbarhet, en intern riskfaktor (Sellman 2005). 
Även företrädare för organisationen hamnade i en utsatt position, då de inte 
kunde erbjuda det stöd som behövdes. Carel (2009) påpekar vikten av att 
innebörden av att vara utsatt delas mellan involverade parter för att öka 
förståelsen för situationen. En viktig fråga ur planerings- och resurssynpunkt är 
också om och hur det är möjligt för en organisation att erbjuda stöd i form av vak 
i livets slutskede till familjer. Det väcker frågor om vilken prioritet den palliativa 
vården har, och om vilka resurser som behövs för att bedriva palliativ vård 
utanför specialistenheter. 
 
Av resultatet framgår att otillräcklig hjälp och stöd i döendeprocessen i en av 
familjerna i studie IV innebar en kaotisk vårdsituation, bestående av krav, 
frustration, ilska och en otillfredsställande symtomlindring för den döende. 
Dessa negativa upplevelser torde ha ökat deras utsatthet. Stajduhar et al. (2010) 
har beskrivit att om förväntningar på hjälp och stöd hos närståendevårdare inte 
uppfylls, kan det resultera i känslor och negativa minnen som kan finnas kvar 
långt efter den sjuke avlidit. Att förlita sig på hjälp skulle enligt Nortvedt & 
Grimen (2004) innebära ett risktagande (för att hamna i en utsatt situation). Att 
sen som närstående (IV), och i den rollen sårbar, inte få den hjälp man behöver, 
skulle kunna resultera i en dubbel sårbarhet. Att smärtsamma upplevelser kring 
en familjemedlems dödsfall kan lämna spår efter sig hos närstående och vara 
svåra att hantera bekräftas även av Aoun et al. (2011). Författarna uppger att 
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närstående undvek att tänka på dessa upplevelser för att smärtsamma 
minnesbilder inte skulle återkomma. 
  
 

Utsatt situation, avsaknad av stöd, otrygghet 
I studie IV beskrivs två situationer som kan karaktäriseras av övergivenhet och 
avsaknad av stöd. Den första var i samband med att en familjemedlem vakade 
hos den döende personen utifrån det etiska ansvar hon kände (jfr Levinas 
1974/2006). När behov av vak uppkom, fanns ingen vakpersonal tillgänglig. 
Denna utsatthet beskrivs av familjemedlemmen som att vara fångad i en fälla, då 
en uppgift som hon saknade kunskap för hade smugits på henne. Hon var 
oförberedd på händelseutvecklingen men förväntades lojalt acceptera sin uppgift. 
Ett tidigare dödsfall strax innan i familjen, en ensamhet och oro för att klara av 
situationen, bidrog till utsattheten. Den andra situationen inträffade när en 
familjemedlem inte blev respekterad för sin rädsla för döende och död utan 
istället upplevde krav att kunna hantera situationen. Denna närstående blir helt 
lämnad utanför, istället för att erhålla stöd och bli guidad av en kunnig och trygg 
personal angående vad som händer med den döende. Om detta skett torde hennes 
rädsla ha minskat något och därmed hennes utsatthet. Närståendevårdare i en 
studie av Stajduhar et al. (2010) har uppgivit, att vårdsystemet ibland kan 
förmoda att närståendevårdare klarar mer, än vad som är fallet. Det kan leda till 
att närstående överges, eller att inadekvat stöd erbjuds istället för ett stöd 
anpassat till verkliga behov. Även Aoun et al. (2011) har beskrivit 
vårdsituationer med frånvaro av stöd och höga krav på närstående. I studien 
uppges att personer med ALS inte erhöll stöd i form av palliativ vård förrän i 
medeltal två månader innan den sjuke avled. Flera närstående till dessa patienter 
förväntades även klara av att vända och förflytta den sjuke nattetid, vilket 
minimerade deras möjlighet att själva få en sammanhängande nattsömn. 
  
 

Reflektioner över begrepp 
I avhandlingen förekommer flera begrepp som har varit viktiga men svåra att på 
ett entydigt sätt förstå, vilket kan belysa forskningsområdets komplexitet. 
Begreppen palliativ vård och vård i livets slutskede är exempel på sådana 
begrepp som delvis överlappar varandra. För att beskriva avhandlingens fokus 
har begreppet palliativ vård i livets slutskede använts. I studie I är det avlidna 
personer som varit i palliativ fas av sin sjukdom (oavsett tidig eller sen fas) som 
inkluderades i studien.   Dessa personer hade varit i palliativ fas från en dag till 
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över 700 dagar. Majoriteten av dessa personer var äldre eller mycket gamla med 
olika diagnoser. Detta resultat skulle kunna avspegla svårigheten att bedöma, när 
äldre personer, som ofta har flera diagnoser, är i behov av palliativ vård, och när 
övergången till palliativ vård i livets slutskede sker. Svårigheter att särskilja 
begreppen palliativ vård och vård i livets slutskede, utifrån olika målsättningar 
för de olika vårdinriktningarna, skulle även kunna påverka vilken enighet om 
prioriteringar och resurser som kan uppnås i en vårdorganisation. Det är dock 
viktigt att äldre personer och mycket gamla också kan erhålla palliativ vård trots 
svårigheter att bedöma när behov av palliativ vård föreligger hos dem. 
 
Ett annat begrepp med viss tyngd i den här avhandlingen är det engelska 
paraplybegreppet ‟respite care‟ som omfattar både avlastning och vak. Förutom 
en tvetydig innebörd så förekommer en diskussion (Wolkowski et al. 2010) 
angående vem avlastningen ska hjälpa, d.v.s. syftet med insatsen, hur ska den 
erhållas, och vem som ska ansvara för insatsen.  En vanlig uppfattning är att det 
är den närstående till en sjuk person som vanligen behöver avlastas på grund av 
en påfrestande vårdsituation.  I en vård med palliativ inriktning ska den 
närståendes välbefinnande innefattas i personalens omsorger, utifrån definitionen 
för palliativ vård (WHO 2002) och erbjudas en avlastande åtgärd, som t.ex. vak.  
Men hur tillgodoses närståendes välbefinnande i livets slutskede inom andra 
vårdinriktningar? Av vikt, för att dels synligöra närståendes behov i dessa 
vårdsituationer i livets slutskede, men även för att kunna utvärdera dem, är att de 
dokumenteras. 
 
 

Metodologiska reflektioner   
För att kunna genomföra en kartläggningsstudie och studier som fokuserar 
individers upplevelser har både kvantitativa och kvalitativa ansatser (Patton 
2002) använts.  Att kombinera kvantitativa och kvalitativa data kan vara ett sätt 
att belysa olika aspekter av samma fenomen. Enligt Patton (2002) behöver dock 
inte målsättningen vara att enbart uppnå överensstämmande resultat, utan att 
erhålla både en bredd och ett djup i resultatet. I ett sådant förfarande kan också 
styrkor i en metod kompensera för svagheter i en annan.  
 
En av avhandlingens delstudier utgår från kvantitativ ansats och tre från 
kvalitativ ansats. I metodologiska reflektioner kommer först tillförlitligheten i 
den kvantitativa studien att presenteras och därefter trovärdigheten i de 
kvalitativa studierna. 
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Tillförlitlighet i kvantitativ studie 
I studie I var urvalet konsekutivt och inkluderade alla avlidna personer som 
identifierats och dokumenterats vara i palliativ fas. Det visade sig att dessa hade 
en relativt hög ålder, vilket speglar åldersstrukturen i många mindre kommuner i 
Sverige. Data samlades in från två olika datakällor; dels speciell dokumentation 
av personer i palliativ fas och dels omvårdnadsjournaler. Det finns anledning att 
ställa sig frågan hur tillförlitliga dessa källor var, för att beskriva hur många 
patienter som identifierades vara i palliativ fas.  Det är dock troligt att flera än de 
personer som var dokumenterade (51 %) skulle kunna vara i palliativ fas av sin 
sjukdom. Andra viktiga frågor är vem som besvarat frågan om önskemål om 
fortsatt vårdplats; den sjuke eller den närstående. Detta har inte gått att få fram 
uppgifter om. Dokumentationen uppfattades dock vara av acceptabel kvalitet 
utifrån hur svarsalternativ var besvarade och att omvårdnadsdokumentation 
utfördes utifrån en välkänd dokumentationsmodell (VIPS). De olika dokumenten 
kompletterade varandra på ett bra sätt, och det fanns en god överensstämmelse, 
vilket stärker tillförlitligheten. En egen mall upprättades för att säkerställa att alla 
nödvändiga uppgifter inhämtades, såsom demografiska data (ålder, kön, 
huvuddiagnos, civilstånd, boende, förekomst av närstående), önskad och faktisk 
vård- och dödsplats, vakinsats och dess omfattning, tid i palliativ fas och 
vårdplatsbyten den sista månaden.   
 

Trovärdighet i kvalitativa studier 
I kvalitativa studier bedöms trovärdigheten ofta utifrån tillförlitlighet, 
bekräftelsebarhet, pålitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman 2004, 
Curtin & Fossey 2007, Streubert & Carpenter 1999, Lincoln & Guba 1985 ).  Ett 
sätt att uppnå tillförlitlighet är att använda lämpliga metoder (Graneheim & 
Lundman 2004). Syftena i delstudierna II-IV var att beskriva upplevelser av 
olika fenomen, och för att besvara dessa valdes olika slags intervjuer som 
datainsamlingsmetod. I studie II genomfördes en intervju per informant och i 
studie IV två intervjuer. Fördelen med upprepade intervjuer var att intervjuare 
och informant lärde känna varandra bättre, vilket ökade möjligheten att skapa 
trygghet och förtroende i intervjusituationen. Upprepade intervjuer gav även 
ökade möjligheter till att komma djupare och även följa hur närstående reagerade 
på att berätta om sina erfarenheter av att vara närstående i livets slutskede. Det 
hade varit en fördel att använda upprepade intervjuer även i studie II, för att 
ännu bättre ta tillvara sjuksköterskornas upplevelser och nå djupare i samtalet. I 
båda studierna (II, IV) beskrev informanterna intervjuerna som positiva 
erfarenheter. Flera sjuksköterskor i studie II berättade att situationen, där någon 
hade ett genuint intresse av deras upplevelser, var ny för dem, och de uttryckte 
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en tillfredsställelse över att få berätta. Även närstående i studie IV uttryckte 
denna tillfredsställelse, och för några personer bidrog deltagandet till att sätta 
punkt och gå vidare. En person upplevde intervjuerna till viss del påfrestande, då 
upplevelser och känslor kom tillbaka. Min ambition i alla intervjuer har varit att 
vara så följsam och öppen som möjligt för det informanterna velat/inte velat 
berätta. Pauser och tid för känsloyttringar har använts, liksom uppföljande frågor 
om hur man upplevt dessa intervjuer. Möjligheten att kontakta intervjuaren 
mellan de båda intervjuerna i studie IV fanns, men ingen tog kontakt.  
 
I fokusgruppsintervjuer, som genomfördes i studie III, är det viktigt att det finns 
en homogenitet men tillräcklig variation bland deltagarna, för att olika 
uppfattningar ska kunna komma till uttryck (Krueger & Casey 2000). I dessa 
intervjuer kände gruppdeltagarna till varandra, eftersom alla tillhörde samma 
organisationsgrupp för vak. Det bidrog sannolikt till en större öppenhet för att 
berätta om upplevelserna av att arbeta som vak. I grupperna förekom både blyga 
och pratsamma personer, men ändå med en tämligen god balans i samtalet inom 
gruppen. Några undersköterskor deltog i flera intervjuer, eftersom de hade varit 
engagerade i flera vaksituationer under den gångna tremånadersperioden. Detta 
bidrog till att dessa personer gick djupare i sina berättelser andra gången de 
deltog. I den här gruppen fanns också en vana att berätta om sina upplevelser av 
att stödja döende personer och deras närstående från de uppföljande samtal som 
alltid genomfördes efter patientens död.  Det kan ha haft en betydelse för 
förmågan att samtala med varandra om ‟svåra saker‟, t.ex. otryggheten i att 
arbeta som vak. Att även använda videoinspelning under 
fokusgruppsintervjuerna kunde ha varit ett sätt att utöka möjligheten att 
observera och dokumentera samspelet mellan deltagarna i intervjun. Å andra 
sidan skulle videoinspelning kunnat ha en hämmande effekt på samtalet, om 
deltagarna upplevt sig iakttagna. 
 
Ett annat sätt att uppnå tillförlitlighet är att välja deltagare i överensstämmelse 
med den valda metoden (Graneheim & Lundman 2004). I studierna II-IV var 
urvalet ändamålsenligt. Studie II återspeglar trots ett mindre antal informanter 
ändå sjuksköterskor, män och kvinnor, med varierande vårderfarenheter och som 
vårdat döende personer i varierande vårdkontexter: på sjukhus, på kommunala 
boenden och i hemmen. I studie III hämtades informanterna ifrån den 
vakorganisation som de ingick i, vilket innebar kvinnor som både var landstings- 
och kommunanställda. Det som saknas i studie III är mäns upplevelser av att 
arbeta som vak, men i den specifika vakorganisationen som utgjorde underlag 
för urvalet ingick inga män. Detta avspeglar den kvinnliga dominansen bland 
undersköterskor och sjuksköterskor. Det är dock troligt att män hade beskrivit 
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andra upplevelser av att arbeta som vak. Att jämföra kvinnliga och manliga 
upplevelser av att vara vak skulle kunna vara ett exempel på fortsatt forskning. I 
studie IV var urvalet sju närstående från fyra olika familjer, bestående av män 
och kvinnor i varierande åldrar som hade vårdat döende familjemedlemmar (från 
79 år och uppåt) med varierande diagnoser. Hade den döende varit i medelåldern 
eller yngre, kanske med yngre barn närvarande, så hade troligen närståendes 
upplevelser av vård och vak i hemmet varit annorlunda än de som nu framkom i 
studie IV. Ingen av dessa närstående bodde tillsammans med den sjuke, men två 
bodde i samma fastighet. Det kan ha påverkat deras upplevelser av att vara 
närstående till en svårt sjuk person både positivt och negativt. Det är troligt att en 
närstående som delar hushåll med en svårt sjuk person upplever större 
påfrestningar än en närstående som kan åka hem till sitt. Å andra sidan skulle det 
kunna vara förknippat med stor oro för vad som skulle kunna hända, när den 
närstående lämnar den som är sjuk, vilket skulle kunna påverka den närståendes 
möjligheter att koppla av. Närstående som inte bor tillsammans med den sjuke 
speglar också ett förändrat samhälle och en förändrad familjestruktur, med 
familjemedlemmar boende på olika håll, nära och långt ifrån varandra.  
 
Svårigheter att rekrytera informanter inträffade i studie IV. Det tilltänkta urvalet 
informanter för denna studie planerades att hämtas från samma kommun där data 
till studie I samlades in. I studie I framkom att få av de personer, som 
identifierades vara i palliativ fas av sin sjukdom, också erhöll vak. 
Vakorganisationen hade av ekonomiska skäl skurits ner och färre döende 
vårdades i sina hem. Av de närstående till det fåtal personer som avled i hemmet 
och erhöll vak, avböjde alla från denna kommun att delta. Därför tillfrågades 
ytterligare en kommun med liknande vakorganisation om deltagande i studien. I 
denna kommun deltog sju närstående från fyra olika familjer. Orsaken till 
svårigheter att rekrytera deltagare kan vara flera. Vårt fokus var att undersöka 
närståendes upplevelser av vård och vak i det privata hemmet, och i den första 
kommunen avled färre personer än tidigare i det privata hemmet. Flera 
närstående, som inte ville delta, angav att de ville lägga upplevelserna bakom 
sig. Andra tänkbara orsaker kan vara att ‟gatekeeping‟  förekommit (Polit & 
Beck 2008).  
 
I studie II gjordes en fenomenologisk analys av intervjuerna vilken resulterade i 
tre strukturer, varav en med fem nyckel-konstituenter.  Studien som genomfördes 
för ett antal år sedan skulle idag, med utökade kunskaper, ha analyserats 
ytterligare ett steg för att få fram essensen i form av en struktur.  I den tredje 
strukturen beskriver sjuksköterskorna både tillfredsställelse och otillfredsställelse 
med sina upplevelser av att vårda döende patienter. Tillfredsställelse upplevde de 
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i kontakten med patient och närstående, och med den professionella och 
personliga utveckling som den palliativa vården bidragit till. Deras 
otillfredsställelse övervägde dock, då deras ambitioner att göra det de ville för 
denna patientgrupp inte motsvarades av möjligheter. Den generella strukturen 
(Giorgi 2000) skulle idag kunna sägas vara att sjuksköterskornas ‟ambition 
motsvarades inte av de möjligheter som stod  till buds‟.  
 
Forskarens agerande och skicklighet kan påverka resultatens pålitlighet 
(Graneheim & Lundman 2004). Där kan min förförståelse ha haft en viss 
inverkan, även om min ambition hela tiden varit att hålla den i strama tyglar. 
Förförståelsen kan ha påverkat mig när jag intervjuat; som t.ex. att jag inte låter 
respondenten själv berätta färdigt utan ‟lägger orden i munnen på dem eller 
ställer ledande frågor, istället för att vara öppen för det som verkligen berättas. 
Under intervjuerna har denna medvetenhet funnits, Jag har ansträngt mig för att 
låta intervjupersonen berätta färdig, och att invänta ytterligare kommentarer även 
om det kan bli tyst en stund. Även i analysfasen kan förförståelsen påverka vad 
jag ser i data, vilket jag också hela tiden försökt vara medveten om. Genom att 
flera gånger återvända till ursprungliga data sker en utveckling av 
analysprocessen, men det ges också upprepade tillfällen att fråga sig om det är 
texten som talar, eller om analysen är ett resultat av det jag vill se, utifrån min 
förförståelse. Den positiva aspekten av mina erfarenheter kan vara att jag har en 
annan förståelse för vad personal och närstående berättar, än en person utan 
erfarenheter av palliativ vård, vilket kan underlätta och skapa trygghet, t.ex. i en 
intervjusituation.  
 
Under hela avhandlingsarbetet har olika forskare oberoende av varandra granskat 
och validerat data och analysprocesser i de olika delstudierna I-IV. Detta har 
skett med hjälp av handledare och medförfattare, och av granskare i olika 
seminarieverksamheter, både på Örebro universitet och i forskargruppen på 
forskningsenheten för palliativ vård på Ersta Sköndal Högskola. 
 
Möjligheten till överförbarhet av delstudiernas resultat till andra kontexter 
avgörs av läsaren men kan påverkas av en tydlig och noggrann beskrivning av 
kontext, deltagare, datainsamling, analys och resultat (Graneheim & Lundman 
2004, Lincoln & Guba 1985). Detta har eftersträvats under hela 
avhandlingsarbetet.  
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Avhandlingens förtjänster  
Avhandlingen innefattar olika perspektiv av palliativ vård i livets slutskede med 
olika frågeställningar och olika metoder. Fördelen med detta är att det ger en 
bredd i materialet, vilket ger en mer sammansatt bild av forskningsområdet. Att 
använda olika ansatser och metoder är också ett sätt att kompensera svagheter i 
en metod med styrkor i en annan (Polit & Beck 2008).  
 
En annan förtjänst är att avhandlingen belyser områden som är sparsamt 
beforskade, som t.ex. den palliativa vården i livets slutskede utanför 
specialistenheter. Den palliativa specialistvården däremot är mer studerad. Hur 
det är att arbeta som vak i livets slutskede finns det också få nationella studier 
om. Om detta stöd ska kunna erbjudas till döende personer och deras närstående, 
behövs det kunskap om vaksituationer för att kunna utbilda de personer som ska 
arbeta som vak. Att olika perspektiv av vak är undersökta (I, III, IV) är också en 
förtjänst, då det ökar förståelsen för komplexiteten i en vårdsituation, där vak 
behövs. Trots att det är undersköterskor som ofta tillbringar mycket tid i vården 
av svårt sjuka, så fokuseras denna personalgrupps erfarenheter av palliativ vård i 
livets slutskede inte lika ofta som t.ex. sjuksköterskors. I studie III får de dock 
möjlighet att beskriva sina upplevelser och erfarenheter. 
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KONKLUSION 
Utmaningarna som patienter, personal och närstående möter i palliativ vård i 
livets slutskede måste tas på allvar av både företrädare för vårdorganisationer 
och politiker. Internationellt anses palliativ vård vara en vårdform som behöver 
utvecklas och spridas än mer (Clark, 2007-2008). Samsyn, resurser och 
vetenskaplig kunskap saknas dock fortfarande angående hur palliativ vård i livets 
slutskede kan bedrivas utanför specialistenheter, på ett sätt som sätter den sjukes 
och närståendes behov i fokus, men även bevarar personalens entusiasm och 
förmåga att bedriva palliativ vård. Avhandlingens resultat belyser behovet av att 
minska individers utsatthet i denna fas av livet. Det skulle kunna ske genom att 
erbjuda palliativ vård till alla personer som behöver det, och stöd anpassat till 
individens behov. Personalen behöver stödjas för att öka deras möjligheter att i 
sin tur stödja den döende personen och de närstående.  
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IMPLIKATIONER 
Utifrån avhandlingens resultat påvisas behov och möjligheter att utveckla den 
palliativa vården i livets slutskede ytterligare.  

 
I studie I hade drygt hälften av alla avlidna i en kommun identifierats vara i 
palliativ fas av sin sjukdom. Visionen är att alla personer med behov av palliativ 
vård också ska kunna erhålla en sådan, oavsett diagnos, ålder eller bostadsort. 
För att kunna anta den utmaningen på ett professionellt sätt måste dock adekvat 
kunskap i palliativ vård finnas hos all vårdpersonal, oavsett vårdform. Det 
påvisar behovet av utökade utbildningsinsatser i palliativ vård för all vård - och 
omsorgspersonal som arbetar med döende patienter.  
 
En mindre del av personerna i studie I erhöll vak. I studie IV framkom att 
närstående fick ta ett stort ansvar i vården av en döende familjemedlem i 
hemmet, vilket skapade behov av stöd i varierande omfattning. Behovet av stöd 
och hjälp till familjer i en sådan vårdsituation måste tas på allvar. Detta kan ske 
genom att organisera och avsätta resurser för att kunna erbjuda vak, till alla 
familjer med sådana behov. Till en sådan insats behövs personal som vill arbeta 
som vak och som får utbildning i palliativ vård. Där kan resultatet från studie III 
utgöra en vägledning för vilka utbildningsinsatser som kan behövas för att 
förbereda personal att arbeta som vak. Resurser till detta är en politisk fråga på 
kommunal- och landstingsnivå, men även på nationell nivå. 
 
I resultaten från studie II och III beskrivs skillnader i det stöd som 
sjuksköterskor respektive undersköterskor erhöll. Undersköterskorna hade 
regelmässiga uppföljningssamtal efter det att en person, som de vårdat och varit 
vak hos, hade avlidit. Denna rutin saknades däremot hos sjuksköterskorna. För 
att ta tillvara möjligheten till stöd och ett ökat professionellt lärande borde all 
vårdpersonal som är involverad i palliativ vård erbjudas möjlighet till reflektion 
och stödsamtal. Ett sätt att genomföra dessa samtal (implementerade i 
arbetsbeskrivningen) vore att de genomfördes med olika personalgrupper 
tillsammans med en oberoende samtalsledare. Samtalen vore ett sätt att diskutera 
sina upplevelser med andra kollegor. Det skulle även vara ett tillfälle att 
tvärprofessionellt lära sig och skapa ny kunskap av varandras upplevelser av 
palliativ vård.  
 
I studie IV framkommer att brister i kommunikation ökade närståendes utsatthet 
i vissa vårdsituationer. I studie II framkommer att sjuksköterskorna hade behov 
av att kommunicera om vårdsituationer med sina chefer Deras bristande intresse 
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för sjuksköterskornas hälsa och hur vården fungerade, skulle kunna bero på 
bristande kommunikation dem emellan. Kommunikationens betydelse för 
vårdens kvalitet måste därför uppmärksammas. Det är t.ex. ingen självklarhet att 
en individ (patient, närstående eller personal), som befinner sig i en situation där 
döden är nära förestående, kan möta/hantera döende och död bara för att man 
inte uttrycker behov av hjälp. Därför är kommunikation viktig, om vilka behov 
som finns och/eller kan uppstå, för att kunna anpassa hjälp och stöd därefter och 
avsätta lämpliga resurser. Chefsutbildning med fokus på kommunikation, torde 
vara ett sätt att optimera samtalsklimatet i vårdorganisationer och därmed 
underlätta för chefer att se sina medarbetares behov. 
 
Resultatet i studie II som beskriver sjuksköterskornas vårdansvar både för 
personer i palliativ och i kurativ fas och deras svårigheter att kombinera dessa 
vårduppgifter. Det indikerar ett behov av att diskutera rimligheten i att bedriva 
palliativ vård i livets slutskede på samma enhet som akutvård, både ur patient-, 
närstående och personalsynpunkt. Utifrån avhandlingens resultat är det olämpligt 
att kombinera dessa vårdformer. 
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SUMMARY IN ENGLISH 

Challenges, vulnerability, and support in 
palliative care outside specialist palliative care 
settings 

Background 
Although the possibility of receiving palliative care should be seen as a human 
right, palliative care is still not equally distributed in Sweden. The inequality 
exists in part because specialized palliative care to a high degree is 
geographically concentrated in metropolitan areas, but also because certain 
diagnoses and age groups more often receive palliative care than others. These 
conditions may affect the dying of the ill person, as well as the relatives‟ and the 
professionals‟ experiences of end-of-life care. The non-specialized part of 
palliative care is often integrated into conventional medical care. This means that 
many registered and enrolled nurses work in care models where patients are 
cared for together, in curative and palliative phases simultaneously. This creates 
demands on professionals to handle different care approaches and to switch 
between fast and slow care cultures.  There have been cutbacks in the number of 
beds in hospitals and nursing homes, leading to more seriously ill persons now 
being cared for at home. Relatives participating in this care face a complex life 
situation, where the care of a dying person can increase the load on family 
members. It might increase their need of various supports, such as sitting service 
in the final phase. There is a need for studies that investigate sitting service in a 
palliative care context, from the perspectives of both the professional and the 
relative, and whether sitting service affects the opportunity of dying at home. 
Since it usually is enrolled nurses who are working in sitting service in the final 
phase, there is also a need for studies that describe the enrolled nurses‟ 
experiences of this work and of working in palliative care outside nursing homes. 
 

Aim 
The overall aim of this thesis was to study palliative end-of-life care outside 
specialist palliative care settings within a defined part of Sweden, from an 
organizational perspective, and from the perspectives of professionals‟ and 
relatives‟ experiences.  
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The aims for the sub-studies were: 
 
 to describe individuals who were identified and documented as being in a 

palliative phase in a Swedish municipality, with respect to demographics, 
use of sitting service, continuity of care in the last month of life, and the 
place of death. A second aim was to describe and compare the groups who 
received sitting service related to the aforementioned variables (Study I);  

 
 to describe nurses‟ experiences in caring for gravely ill and dying patients 

outside special palliative care settings (Study II); 
 
 to describe enrolled nurses‟ experiences of working in a sitting service for 

dying persons at home (Study III); and 
 
 to get a deeper understanding of the multiple realities of family members‟ 

caregiving situations, when the private home is the place for care, dying, and 
sitting service (Study IV). 

 

Study I 
Retrospective data from nursing records and palliative care identifications forms 
were analyzed with descriptive and analytic statistical methods. Among 
individuals deceased in a Swedish municipality during 2007, 174 individuals 
(51%) were identified and documented as being in the palliative phase. The 
majority were older people (mean 83 years) with a non-cancer diagnosis (58%). 
Twenty-eight individuals (16%) had received sitting service of between 8 and 
249 hours (one extreme value = 2211). It is indicated that sitting service 
significantly increased the possibility of dying at home (p = 0.00004), but did not 
affect how often the place of care changed during the last month of life. 
 

Study II 
Tape-recorded qualitative interviews were conducted with a total of nine nurses 
in primary home care, community care, and hospitals. The interviews were 
analyzed according to phenomenological methodology, which resulted in three 
common structures: ambition and dedication, everyday encounters, and 
satisfaction/dissatisfaction. In the everyday “encounters” structure, the following 
key constituents emerged: responsibility, cooperation, experience and 
knowledge, feelings, and time and resources. The results describe the nurses‟ 
high ambitions to give dying patients and their relatives high quality care. 
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Despite this, they experienced greater or lesser degrees of dissatisfaction because 
of insufficient cooperation, support, time, and resources. They experienced 
satisfaction through contact with patients and relatives; functioning collegial 
cooperation; and the knowledge, experience, and personal growth the care had 
given them. The results indicate that nurses need resources such as time and 
improved methods of communication and cooperation, as well as support, in 
order to give quality palliative care and achieve satisfaction with the outcome.  
 

Study III 
Seventeen enrolled nurses with permanent jobs in community care or primary 
care participated in this study. They were also employed part-time in a special 
sitting service organization in a municipality in the south of Sweden. Data were 
collected through four focus group interviews with the nurses. Qualitative 
content analysis was used to analyze the data. The result showed that caregiving 
in sitting service was a balancing act between a sense of security and a feeling of 
vulnerability. Feeling secure and valued, and confident that one is developing 
both professionally and personally, stemmed from working in partnership. 
Feelings of vulnerability were associated with managing closeness and distance, 
and being a mediator. These feelings were also associated with having 
responsibility and feeling guilty, feeling hindered from doing good, and facing 
loneliness. Working in sitting service sometimes also affected the nurses‟ private 
life. The significance of the result was that sitting service made it possible for 
people who were in the final phase of life to remain at home until they died. The 
relatives also experienced support in managing the dying process, and they had 
an opportunity to get a rest from the care work. If the sitting service were not an 
option for dying patients and their families, the pressure on the health care 
system would be increased. 
 

Study IV 
Seven family members from four families participated in this study, which is a 
case study. They had each cared in the private home for a severely ill person in 
the family who received sitting service in the final phase. Two interviews were 
conducted with these family members, the first occurring two to seven months 
after the ill person‟s death. Direct interpretation and categorical aggregation were 
used to analyze the data, which resulted in three themes and nine patterns. The 
first theme described reasons for becoming or not becoming a caregiver for the 
family member, which were having a will to do that, having no option not to do 
that, and having no ability to be a caregiver. In one situation there was no 
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invitation to participate in family caregiving. The second theme described the 
challenge of facing death. Information about and planning for death was crucial 
for the family members being prepared, as were the illness trajectory and their 
management of loss and grief. The third theme concerned sitting service being 
experienced as both a supportive and a non-supportive service. It was supportive 
in that family members experienced, that they could leave the care responsibility 
for the dying person to professionals and get sleep. They also felt supported, 
themselves, in dealing with the dying process. Sitting service was experienced as 
non-supportive when expectations of receiving sitting service, as they had 
earlier, were not fulfilled. Instead, a family member had to become a “sitter” due 
to a lack of professionals in the sitting service organization, which was 
experienced as an increased responsibility and a betrayal. 
 

Conclusion 
In the thesis challenges in palliative end-of-life care are described from different 
perspectives. How these challenges were experienced and handled differed, 
which seems to be related to real differences in challenges, to individual factors 
such as own resources and vulnerability, and also to external factors such as 
support. Some assumptions are that the possibility to cope with challenges, with 
or without support, seems to affect the experience of safety, despite vulnerable 
situations (Studies III, IV). If there is less possibility to cope with the 
challenges, due to insufficient support or no support, a vulnerable situation 
occurs that seems to result in insecurity, described by both relatives and 
professionals (Studies II, IV).  
 
Study I described people who were identified as being in a palliative phase of 
their disease. A smaller number of these people needed and received sitting 
service in the final phase of life. This service seemed to significantly increase the 
possibility of dying at home. Study II described registered nurses‟ experiences of 
providing quality care to people in both curable and palliative phases of illness. 
They used their engagement and knowledge to cope with their task, but 
insufficient resources and a lack of support and understanding from the 
organization were experienced as barriers to giving these individuals what they 
needed. The challenge in caring for individuals in both palliative and curative 
phases simultaneously seemed to result in vulnerable situations for the registered 
nurses. In Study III the challenge for the enrolled nurses, working in sitting 
service for families with a relative at the end of life, were to manage the ongoing 
life and dying at the same time. Other parts of the challenge were to manage 
differences in health care settings, individuals, and needs, and yet provide 
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equivalent care. This task posed a big challenge, but despite experiences of 
vulnerable situations, they had possibilities to feel safe. Own resources, support, 
and appreciation from the registered nurses and the organization were factors 
that contributed to feelings of safety. In the fourth study (IV) it was revealed that 
the caregiving situation could be experienced in many ways by relatives of a 
dying person who is cared for at home. The variations could be related to 
differences in families, the illness trajectory, and need for support. It could also 
be related to how the support was experienced by families and individuals. In 
many situations families could manage the challenge of facing the dying and 
death of a family member in the private home, with the help of adequate support. 
In other situations family members seemed to lack their own resources to 
manage such a situation, or drained their resources in trying to deal with the 
situation. Not taking into account the needs for support can contribute to further 
insecurity and uncertainty, both for the dying person and for the relative. Thus, it 
is important to understand that care in a late palliative phase can be understood 
and experienced in different ways, related to different care situations, whether it 
is an organization, different health professionals, or relatives that are involved. 
One implication of the research might be to suggest that professional caregivers, 
in a dialogue with family caregivers, supplement the relatives‟ own resources 
with support tailored to the individual‟s and the family‟s needs. 
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