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Sammanfattning  

Bakgrund Palliativ vård har utvecklats från att rikta sig till patienter med cancer, 

till att rikta sig till patienter med allvarlig sjukdom i alla åldrar. Sjuksköterskan ska 

se till patientens fysiska, psykiska sociala och existentiella behov och visa respekt 

för patientens självbestämmande, integritet och värdighet. För patienten med 

neurologisk sjukdom som befinner sig i palliativt skede i livet är sjuksköterskans 

kompetens och kunskaper viktig. Sjuksköterskan bör ha en god kunskap om 

läkemedel och symtom relaterade till neurologisk sjukdom, för att kunna ge god 

och säker omvårdnad och vård Syfte Syftet med studien var att utforska 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som är 65 år och äldre med 

neurologisk sjukdom i behov av palliativ vård på en neurologisk 

slutenvårdsavdelning Metod Kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats med åtta 

sjuksköterskor på neurologisk klinik, utifrån semistrukturerade frågor. Data 

analyserades med konventionell innehållsanalys. Resultat Palliativ vård likställdes 

med vård i livets slutskede inom slutenvården. Samtalets betydelse för att se 

personen bakom sjukdomen och lindra lidande framkom som centralt. 

Informanterna beskrev avsaknaden av kunskap för att kunna ge en god palliativ 

vård. Slutsats Kunskap och kompetens ligger till grund för en god evidensbaserad 

palliativ vård, liksom vikten av ett bra teamsamarbete. Betydelsen av samtal var ett 

centralt fynd, för att se personen bakom sjukdomen och för att lindra lidande. 

Närståendes betydelse för patientens trygghet men också som en del i att kunna 

göra vården individuell för patienten. 
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Abstract  

Background Palliative care has been developed from caring for the dying patients 

with cancer, to care for the patient with serious illness of all ages. The nurse has to 

consider the patient's physical, mental, social and existential needs, and show 

respect for the patient's autonomy, integrity and dignity. For the patient with 

neurological disease who is in the palliative stage of life, the nurse's competence 

and knowledge in neurology and palliative care are important. Aim The purpose 

of the study was to explore nurses' experiences of caring for patients aged 65 and 

older with neurological disease in need of palliative care in a neurological 

inpatient ward. Method Qualitative interview study with an inductive approach 

with eight nurses at a neurological clinic, based on semi-structured questions. 

Data were analyzed using conventional content analysis. Results Palliative care 

was equated with end-of-life care in inpatient care. Although the informants were 

aware that the patient had a neurological illness which meant that life expectancy 

was shortened, and palliative needs existed. The importance of the conversation to 

be able to see the person behind the disease and relieve suffering. The informants 

describe the lack of knowledge to be able to provide good palliative care. 

Conclusion Knowledge and competence form the basis for good evidence-based 

palliative care, as well as the importance of good team collaboration. The 

importance of personcentered conversation in order to alleviate suffering was a 

central find.The importance of relatives for the patient's safety, but also as part of 

being able to make care individual for the patient. 
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Inledning 
Döendet och döden har i alla tider fascinerat människan, och är en fråga med få 

enkla svar. Från att de gamla grekerna inte fruktade döden, till att det var ett 

misslyckande att inte kunna bota sjukdom, till att se döden som en del av livet 

(Ternestedt, 2020). Dame Cicely Saunders ses som grundaren av hospicerörelsen, 

och syftet var att ge vård till döende patienter. Vilket sedan har utvecklats till den 

palliativ vård som bedrivs internationellt idag (Beck, 2017). Palliativ vård har idag 

utvecklats till att rikta sig till patienter med allvarlig sjukdom i alla åldrar.  I arbetet 

som sjuksköterska innebär det att se till patientens fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella behov och visa respekt för patienters självbestämmande, integritet och 

värdighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Arbete på en neurologisk 

slutenvårdsavdelning innebär för sjuksköterskor ett omvårdnadsansvar för patienter 

med olika diagnoser och vårdbehov. Som sjuksköterska måste de kunna vårda 

patienter med sjukdomar som är kurativa likväl som patienter med palliativa behov 

samtidigt under sitt arbetspass. Detta ställer krav på sjuksköterskor, att i arbetet 

kunna möta den svårt sjuka eller döende patientens olika existentiella behov likväl 

som patientens sociala, fysiska och psykiska behov. För patienter med neurologisk 

sjukdom som befinner sig i palliativt skede i livet är sjuksköterskors kompetens och 

kunskaper inom neurologin och palliativ vård viktig. Sjuksköterskor bör ha en god 

kunskap om läkemedel och symtom relaterade till neurologisk sjukdom, för att 

kunna ge god och säker omvårdnad och vård (Boersma m.fl., 2014; Gofton m.fl., 

2018; Hertler m.fl., 2020; Ozanne m.fl., 2020).  

Bakgrund 

Palliativ vård  

Palliativ vård inleds när det inte längre går att bedriva kurativ vård för patienten. 

Palliativ vård delas in i två faser, en tidig och en sen fas. Den tidigare fasen kan 

vara lång och syftar till att förlänga livet för patienten, genom insatser som bidrar 

till en ökad livskvalité. Den senare fasen inleds när inriktningen på vården ändras 

från att vara livsförlängande till att lindra lidande och främja livskvalité för 

patienten och närstående (Socialstyrelsen, 2013). I den sena fasen ingår vård i livets 
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slutskede. Övergången mellan de olika faserna kan vara svåra att definiera och det 

kan vara svårt att fastställa brytpunkterna (Beck, 2017), liksom när den palliativa 

fasen inleds i en individs liv. 

Palliativ vård definieras enligt World Health Organisation [WHO] (2020) som att 

stärka livskvaliteten för personer med livshotande sjukdom och deras närstående, 

oavsett om behovet är inriktad på fysiskt, socialt, existentiellt eller psykologiskt 

stöd. En annan definition beskrivs av International Association for Hospice and 

Palliative care (IAHPC). Definitionen innebär att palliativ vård är en aktiv vård för 

personer med allvarlig sjukdom. I Sverige finns ett nationellt vårdprogram för 

palliativ vård som är framtaget och utarbetat i samarbete mellan Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR) och Regionala cancercentrum i samverkan (RCC). 

Vårdprogrammet inbegriper all palliativ vård i Sverige oavsett vårdform och är 

riktade till patienter i alla åldrar (RCC, 2021a).  

Vårdprogrammet delar in palliativ vård i allmän palliativ vård och specialiserad 

palliativ vård. Den allmänna palliativa vården är den vård som bedrivs inom 

slutenvården, primärvården och den kommunala omsorgen. Personalen har 

grundutbildning inom palliativ vård (Socialstyrelsen, 2018; RCC, 2021b). Den 

specialiserade palliativa vården bedrivs inom palliativa enheter och inom 

Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) (Socialstyrelsen, 2018; RCC, 2021b). De 

åtgärder som utförs för patienten ska vara evidensbaserade och syfta till att lindra 

och förebygga lidande samt, behandla fysiska, psykiska, existentiella och sociala 

problem. Den palliativa vården vilar också på de fyra hörnstenarna symtomlindring, 

teamarbete, kommunikation och närståendestöd. Förhållningssättet som 

kännetecknar den palliativa vården är en helhetssyn på individen. Vårdpersonalen 

arbetar genom att stödja patienten till att kunna leva sitt liv med värdighet och 

välbefinnande till livets slut (RCC, 2021c). 

Palliativ vård och äldre personer 

Socialstyrelsen (2013) beskriver skillnader mellan yngres och äldre personers 

döende och död. Yngre personer dör oftast hastigt och oväntat medan äldres döende 

är utdraget och kan pågå under lång tid. För att kunna möta äldres behov är det av 



 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

vikt att den palliativa vården även inkluderar äldre personer med kroniska 

sjukdomar. Äldre har mer frekvent en eller flera kroniska sjukdomar, och har oftare 

längre sjukdomstid än yngre med varierande grad av försämring under den sena 

palliativa fasen i livet (Edberg & Andersson, 2020). Äldre har också större risk att 

drabbas av biverkningar av läkemedel vilket kan ge stor påverkan på livskvaliteten 

(Ernsth Bravell m.fl., 2017).  

Socialstyrelsen (2013) uppger att äldre i högre grad har någon form av kognitiv 

svikt tillsammans med fysiska sjukdomar. En annan skillnad handlar om det sociala 

nätverket, äldre personer som är i behov av vård och omsorg är i högre grad 

ensamstående och har ett mindre socialt nätverk än yngre individer, vilket leder till 

ett ökat behov av omsorg via samhället. Det sociala sammanhanget påverkar vårt 

mående, den äldre personen är inget undantag. Äldre värdesätter familj och vänner 

lika högt som tidigare i livet, men orken att upprätthålla de sociala relationerna kan 

avta. Av den anledningen är det viktigt att som sjuksköterska vara uppmärksam på 

den äldres sociala nätverk och arbetar för att närstående kan besöka och ha kontakt 

med den äldre personen även under slutenvårdstillfället (Edberg & Andersson, 

2020). För att kunna bemöta och bevara värdighet och respektera den äldres önskan 

om hur livet skall avslutas, är det av vikt att omgivningen har kunskap om vad som 

varit viktigt för äldre personer tidigare i livet (Socialstyrelsen, 2013). Detta innebär 

att sjuksköterskor behöver prata med patienter om deras önskemål, behov samt hur 

livet har gestaltats för patienten. Med utgångspunkt i den äldres livsberättelse kan 

önskan om hur livet ska avslutas komma fram (Sundelöf & Tegman, 2019). 

Palliativ vård och neurologiska sjukdomar.  

Neurologi innefattar många olika sjukdomstillstånd i hjärnan och centrala 

nervsystemet men föreliggande studies fokus är främst om diagnoser såsom ALS, 

Parkinsons sjukdom, glioblastom multiforme och akut stroke.  

En progressiv neurologisk sjukdom innebär för många patienter att kroppsliga 

funktioner successivt avtar eller försvinner (Ozanne, 2015; Sunvisson, 2015). 

Sjuksköterskor är viktiga när det gäller att planera för och säkerställa en god 

omvårdnad utefter patientens förändrade livssituation. Tillsammans med 
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vårdteamets övriga medlemmar, inte minst patienten själv, behövs sjuksköterskor 

för att erbjuda stöd och hjälp till patienten och deras närståendes (Ozanne, 2015).  

Ozanne m.fl. (2020) undersökte i en jämförande studie, förekomsten av symtom 

och hur dessa lindrades för patienter under sista veckan i livet. För patienter med 

mortorneurosjukdomar och patienter med tumörer i centrala nervsystemet samt 

patienter med inte specificerade neurologiska sjukdomar. Det framkom att patienter 

med motorneuronsjukdomar som ALS och Parkinsons sjukdom, hade mindre 

sannolikhet att få smärta bedömd och lindrad än patienter med tumörsjukdomar i i 

nervsystemet såsom glioblastom multiforme. Vidare fann Ozanne m.fl. (2020) att 

patienter med ALS och Parkinsons sjukdom i högre grad avled på 

slutenvårdsavdelning inom den allmänna palliativa vården än inom den 

specialiserade palliativa vården. Även om specialiserad palliativ vård var 

konsulterad. De vanligaste symtomen för patienten under den sista veckan i livet 

var ångest, smärta och rosslighet som endast lindrades till viss del. Resultatet i 

studien påvisar också en ojämlik vård, baserat på att patienter med tumörsjukdom i 

centrala nervsystemet erhöll lindrande läkemedel i högre grad än de patienter som 

hade andra neurologiska sjukdomar. 

Steigleder m.fl. (2019) uppger att neurologer/strokespecialister vanligen enbart 

övervägde palliativ vård om det stod klart att patienten var i livets slutskede eller 

om prognosen var väldigt dålig för patienten. Det framkom också att en del 

neurologer likställde palliativ vård med att all medicinsk behandling avslutades. I 

det nationella vårdprogrammet (RCC, 2021d) framkommer det att det finns 

utmaningar med att avgöra om patienten är i ett slutskede av livet då det är vanligt 

att hjärnan svullnar efter en intracerebral blödning samt att vid en ischemisk infarkt 

breder skadan ut sig de första dygnen. Svullnaden på hjärnan är övergående och ett 

för tidigt beslut om att begränsa en livsuppehållande behandling kan leda till ökad 

dödlighet eller en sämre prognos för patienten. Kendall m.fl. (2018) beskriver att 

en del vårdpersonal upplevde termen palliativ vård som negativ och enbart borde 

användas när patienten var i livets slutskede. Gofton m.fl. (2018) beskriver i sin 

studie om palliativ vård inom neurologi, att det fanns aspekter av osäkerhet gällande 

tidsintervall och progression av sjukdom, vilket gav en ovisshet om när var det var 
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tid att tala med patienten om palliativ vård (Ozanne, m.fl., 2020; Socialstyrelsen, 

2013). 

Sjuksköterskor och palliativ omvårdnad 

Specialistsjuksköterska inom vård av äldre ska, ”säkerställa att vård i livets 

slutskede ges enligt den palliativa vårdfilosofin, specifikt anpassat till den äldre 

personens livssituation.” (Svensk sjuksköterskeförening, 2012) Inom palliativ vård 

är personcentrering centralt begrepp (WHO, 2020). Personcentrerad vård handlar 

om att se varje person som en unik individ med individuella behov och har 

utgångspunkt i patientens upplevelse av situationen (Ekman, m.fl., 2020; Österlind 

& Henoch, 2020). Personcentrerad vård innebär att i stället för endast se patientens 

behov också se till dennes resurser. Patienten inbjuds att aktivt medverka och vara 

delaktig i sin vårds planering och genomförande, oavsett om det gäller kurativ eller 

palliativ vård (Ekman & Norberg, 2013). En modell att arbeta efter för att uppnå 

personcentrerad palliativ vård är de 6 s: n. Modellen utgår från patientens självbild, 

och relaterar utifrån detta till patientens sammanhang, sociala relationer och 

självbestämmande samt symtomlindring och strategier som patienten har för att 

hantera sin situation.  Modellen med 6 s: n utgår från att det endast är den enskilda 

människan som kan säga vad som är en god död, en god död är med andra ord 

individuell. Människan strävar oftast efter att bevara personlighet och känsla av 

identitet oavsett ålder. De 6 s. n har av denna anledning självbilden som fokus och 

utifrån denna formas sedan önskningar och behov för patienten. Alla 6 s behöver 

inte vara aktuella för alla patienter och de olika delarna kan också skifta under tidens 

gång. I en tidig fas av sjukdomsförloppet kan symtomlindring vara av mindre vikt, 

för att sedan bli viktigare under den senare delen av sjukdomen (Österlind & 

Henoch, 2020). Det finns en begränsad andel forskning gällande sjuksköterskors 

erfarenheter av neurologisk palliativ omvårdnad för äldre patienter inom 

slutenvården. Av denna anledning kan det vara av nytta att utföra en empirisk studie 

för att få en förståelse för sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med 

palliativa behov och neurologiska sjukdomar.    



 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Syfte 
Syftet med studien var att utforska sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter som är 65 år och äldre med neurologisk sjukdom i behov av palliativ vård 

på en neurologisk slutenvårdsavdelning 

Metod 

Design 

Studiens design var kvalitativ med induktiv ansats och byggde på transkriberat 

material från genomförda semistrukturerade intervjuer. Det transkriberade 

materialet analyserades med konventionell innehållsanalys enligt Hsieh och 

Shannon (2005) vilket var en användbar metod för analys av olika slags texter, 

såsom utskrifter av intervjuer.  

Kontext 

Studien genomfördes på tre olika neurologiska slutenvårdsavdelningar vid två 

universitetssjukhus i södra Sverige. På avdelningarna vårdades patienter med 

sjukdomar i hjärnan och centrala nervsystemet. Personal på avdelningarna bestod 

av sjuksköterskor, undersköterskor och läkare dygnet runt. Sjuksköterskor hade 

omvårdnadsansvar för mellan sex och åtta patienter per arbetspass per dag och 

kvällstid. Nattetid varierade antalet patienter per sjuksköterska mellan 11 och 16 

patienter.  Fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kuratorer fanns tillgängliga 

måndag till fredag dagtid. På avdelningarna vårdades patienter med sjukdomar i 

hjärnan och centrala nervsystemet. Patienter som drabbats av stroke, med 

hemipares, dysfagi, dysartri och afasi förkom. Patienter med 

motorneuronsjukdomar som ALS och Parkinsons sjukdom förkom också på 

avdelningarna, liksom patienter med MS och Guillian Barré. Patienternas olika 

vårdbehov skilde sig åt beroende på omfattning av sjukdom. Vanliga 

arbetsuppgifter för sjuksköterskor på avdelningarna var omvårdnad i form av hjälp 

med personlig vård, som hygien, på och avklädning. Såromläggningar, 

läkemedelsadministrering och beräkning, kontakt med anhöriga och planering inför 

patienters hemgång. Samarbete men fysioterapeuter och arbetsterapeuter för 
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utprovning av kompensatoriska hjälpmedel som rollator, rullstol ingick i 

sjuksköterskeuppgifterna. Kontroller, samordning och arbetsledaransvar ingick 

också i sjuksköterskornas arbetsvardag. 

Urval 

Totalt deltog åtta sjuksköterskor i intervjuerna varav tre var kvinnor och fem var 

män. Deras arbetslivserfarenhet sträckte sig mellan 18 månader och 15 år inom 

neurologisk slutenvård. Ingen av sjuksköterskorna hade en specialistutbildning. 

Två av sjuksköterskorna hade läst kurs på avancerad nivå i neurologisk vård, och 

en hade läst en kurs i palliativ vård (Tabell 1). Urvalet var ett bekvämlighetsurval 

då de informanter som anmälde sitt intresse också ingick i studien. Informanterna 

rekryterades via enhetschefer och posters uppsatta på avdelningarna. Intresserade 

informanter tog kontakt med författaren efter att de sett postern för studien. Vid den 

första kontakten med informanten kontrollerades det att inklusionskriterier för 

studien uppfylldes.  

Inklusionskriterier: Legitimerade sjuksköterskor som har arbetat minst arton 

månader inom neurologisk slutenvårdsavdelning och som har vårdat patienter 65 år 

och äldre i palliativt skede med neurologisk sjukdom. Både män och kvinnor 

inkluderades i studien.  

Tabell 1 Informanter inkluderade i studien 

Kön  n Ålder år, 

medelvärde 

(range) 

Yrkeserfarenhet 

år, medelvärde 

(range) 

Kurs  

avancerad 

nivå, n 

Specialist- 

utbildning, 

n 

Kvinnor 3 39 (26–56)  7.1 (2.5–15) 2 0 

Män 5 34.6 (25–60) 2.3 (1.5–4)  1 0 

Totalt 8 32.1 (25–60) 4.1 (1,5–15) 3 0 
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Datainsamling 

Två pilotintervjuer utfördes innan studien startades för att pröva intervjuguidens 

frågor mot syftet och för att kontrollera att den tekniska utrustningen fungerade. 

(Polit & Beck, 2021). Den första av de två pilotintervjuerna genomfördes digitalt, 

den andra pilotintervjun vid ett fysiskt möte. Intervjuguiden svarade mot syftet. 

Efter pilotintervjuerna genomfördes någon mindre justering av intervjuguiden 

såsom att en fråga delades upp i två frågor. Följdfrågorna som var framtagna gav 

en fördjupning och underlättade för deltagarna att precisera vad de avsåg med sina 

svar. 

Informationsblad och samtyckesblankett mejlades ut. På så sätt erhöll informanten 

fördjupad information gällande syftet med studien skriftligt innan tid för intervju 

bokades. Därefter bestämdes tid för intervju. Informanterna valde själv form för 

mötet digitalt eller fysiskt. Innan intervjun inhämtades skriftligt samtycke för 

deltagande i studien. Eventuella frågor gällande studien besvarades av författaren 

innan intervjun startades. Intervjuerna genomfördes med stöd av framtagen 

intervjuguide vars fokus var att få informanternas erfarenheter berättade för 

författaren. Sjuksköterskors kunskapsnivå för palliativ vård och neurologiska 

sjukdomar efterfrågades.  Frågorna riktade sig mot informanternas erfarenheter av 

omvårdnad för patienter med neurologiska sjukdomar. Frågor avseende de främsta 

omvårdnadsbehoven för patienter med neurologisk sjukdom ställdes. Hur 

patienternas behov tillgodosågs via omvårdnadsåtgärder såväl som medicinska 

åtgärder ställdes. Frågor ställdes också med fokus på erfarenheter i det dagliga 

arbetet på avdelningen, avseende att vårda patienter som hade palliativa behov. 

Teamarbete, vilka professioner som ingick i teamen Samtalen spelades in via 

diktafon oavsett om de skedde digitalt eller fysiskt. Minnesanteckningar gjordes 

under intervjuns gång. Tid avsatt för varje intervju var 60 minuter. Intervjuerna tog 

mellan 34 och 61 minuter med ett medelvärde på 44 minuter. De fysiska mötena 

skedde på en neutral plats i ett bokat arbetsrum inom sjukhusområdet och i 

anslutning till informanternas arbetstid. Efter genomförd intervju lyssnades 

inspelningen igenom och transkriberades ordagrant av författaren. Efter 
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transkribering kontrollerades denna mot den inspelade intervjun för att säkerställa 

att transkriberingen var korrekt.  

Analysmetod 

Det transkriberade materialet analyserades med hjälp av konventionell 

innehållsanalys. Hsieh och Shannon (2005) beskrev att en konventionell 

innehållsanalys utgick från transkriberade data och användes för beskrivning av 

fenomen som i detta fall var sjuksköterskors erfarenheter av palliativ omvårdnad på 

neurologisk slutenvårdsavdelning. Denna typ av metod var lämplig att använda om 

det fanns en begränsad mängd forskning inom ämnesområdet (Hsieh och Shannon, 

2005). All data lästes i sin helhet upprepade gånger för att skapa en helhetsbild. 

Därefter togs meningsbärande enheter ut som bedömdes svarade på syftet. De 

meningsbärande enheterna motsvarade informanternas erfarenheter om palliativ 

vård för patienter med neurologisk sjukdom. Enheterna kondenserades, det vill säga 

att texten komprimerades för att få fram det centrala i meningen och gavs en kod. 

Koderna sorterades utifrån likheter och skillnader som slutligen ledde fram till 

underkategorier och kategorier (Tabell 2). 

Tabell 2 Exempel på analysprocess 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet   

Kod  Underkategori Kategori 

På något sätt så likställs 

palliativ vård med livets 

slut. Inom 

akutsjukvården finns 

liksom inte riktigt de 

andra stadierna på 

slutenvårdsavdelningen. 

Palliativ vård 

likställs med 

livets slutskede 

inom 

slutenvården 

Livets 

slutskede 

De palliativa 

faserna  

När 

perspektivet 

för vården 

ändras 

 

Etik  

I enlighet med god forskningssed byggde studien på de fyra etiska principerna, 

autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada principen och rättviseprincipen vilka 

alla är en del av Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013). 

Likväl som att tillgodose, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). 
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Autonomiprincipen tillämpades tillsammans med samtyckes och 

informationskravet på så sätt att, deltagandet i studien var frivilligt, de som 

medverkat i studien var informerade om att de kunde avbryta deltagandet utan 

vidare förklaring under studiens gång. Samtliga deltagare har erhållit skriftlig och 

muntlig information angående studien syfte och tillvägagångsätt. Samtliga 

informanter har lämnat skriftligt medgivande till deltagande i studien 

(Vetenskapsrådet, 2017).  

 I enlighet med konfidentialitetskravet och inte skada-principen förvarades 

inspelningar och transkriberat material samt diktafon med det inspelade materialet 

på så sätt att ingen förutom författaren till föreliggande studie hade tillgång till det. 

Citat behandlades i resultatet på så sätt att informantens identitet förblev 

konfidentiell. Informanterna fick en sista avslutande fråga under intervjun hur det 

hade känts att prata om deras erfarenheter av palliativ vård. Informanterna fick 

också både skriftlig och muntlig information om att de kunde kontakta ansvarig för 

studien alternativt företagshälsovård eller vårdcentral om intervjun väckt 

obehagskänslor i efterförloppet, enligt icke skada principen. Godkänt etiskt 

rådgivande yttrande av Hälsovetenskaplig etikrådet (HVER) med 

registreringsnummer 2021–03-HKR erhölls innan studien startade. Personuppgifter 

som inhämtats för studien avseende utbildning, ålder och kön behandlades enligt 

Dataskyddsförordningen, GDPR (2016). 

Rättviseprincipen respekterades på sådant sätt att deltagarna själv bestämde 

tidpunkt och form för intervju. Deltagarna i studien behandlades på likvärdiga 

villkor under tiden för mötet samt i transkribering av material. Nyttjandekravet 

tillgodosågs på så sätt att inga uppgifter om enskilda deltagare användes till 

kommersiellt bruk eller för andra syfte än aktuell studie. Enligt nyttoprincipen 

bedömdes studien kunna öka förståelsen för sjuksköterskors erfarenheter av 

omvårdnad för patienter med neurologiska sjukdomar i ett palliativt skede inom 

slutenvården.  
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Förförståelse 

Min förförståelse utgick från sex års erfarenhet som sjuksköterska inom 

neurologisk vård. Under dessa år hade jag vårdat patienter med palliativa behov i 

både tidig och sen fas. Mina erfarenheter var både positiva och negativa i relation 

till att arbeta för att bevara patienternas autonomi och självbestämmande i samband 

med deras vård. Mina erfarenheter gällande samarbete i de tvärprofessionella 

teamen var goda men varierade, relaterat till de individer som för tillfället arbetade 

på avdelningen. Vidare var min erfarenhet att palliativ vård bedrevs kontinuerligt 

på avdelningen i form av livsförlängande och lindrande behandling så väl som vård 

i livets slutskede. Min erfarenhet var dock att det pratades väldigt lite om hur den 

palliativa vården utfördes på avdelningen.  Min inställning till palliativ vård för den 

äldre patienten var att alla oavsett diagnos och ålder hade rätt till en anpassad 

palliativ vård efter patientens behov och resurser. Patienter hade också rätt till 

samtal och information om sitt medicinska tillstånd. Med korrekt information kunde 

patienter ta ett informerat beslut gällande sin fortsatta vård och vilken vårdnivå som 

önskades. Min förförståelse grundade sig också i en fristående kurs inom palliativ 

vård på avancerad nivå samt den utbildning där denna magisteruppsats ingår. 

Resultat 
Syftet med studien var att utforska sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter som är 65 år och äldre med neurologisk sjukdom i behov av palliativ vård 

på en neurologisk slutenvårdsavdelning. I resultatet framkom sju kategorier med 

underkategorier.  När perspektivet för vården ändras, med underkategori, sen och 

tidig palliativ fas. Informanterna beskrev synen den palliativa vården upplevdes på 

avdelningarna. Kulturen på avdelningarna beskrevs som att palliativ vård endast 

var när patienten endast hade dagar eller vecka kvar i livet. Betydelsen av att se 

personen bakom sjukdomen. Tre underkategorier identifierades som alla hade med 

kommunikation att göra. Samtal och informationsutbyte samt 

kommunikationssvårigheter togs upp av informanterna likväl som att 

kommunikation även innefattades av ickeverbal kommunikation. Behov att lindra 

lidande. Informanternas erfarenheter av hur lidande lindrades framkom. Stort fokus 

var på läkemedel och hur dessa användes för att lindra lidande. De fysiska och 
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psykiska funktionsnedsättningar som kunde drabba patienterna togs upp, och hur 

dessa försökte lindras av informanterna. Psykiska funktionsnedsättningarna som 

togs upp av informanterna innefattade personlighetsförändringar och kognitiv svikt. 

Utmaningen i att möta det som är svårt. Behandlade informanternas upplevelser av 

att de existentiella behoven hos patienterna var svåra att möta. Samarbete med 

närstående. Närstående togs upp som en resurs i arbetet för informanterna då de 

kunde ge trygghet till patienten. Informanterna tog också upp att det inte alltid var 

okomplicerat att samarbeta med närstående   Behovet av kunskap. Informanternas 

upplevelse av den egna kunskapen och kompetensen avseende utbildning framkom 

Behovet av vidare utbildning och fortbildning var stort hos informanterna. Styrkan 

i att vara flera. Informanternas erfarenheter av teamarbete vilka som ingick i teamet 

och de styrkor och barriärer som informanterna uppgav fanns i arbetet (Tabell 3). 

Tabell 3 Kategorier och underkategorier  

Kategori  Underkategori 

När perspektivet för vården ändras Sen och tidig palliativ fas  

Betydelsen av att se personen bakom 

sjukdomen  

Samtal  

Informationsutbyte 

Kommunikationssvårigheter  
Behov av att lindra lidande  Läkemedel 

Fysiska funktionsnedsättningar 

Personlighetsförändringar 

Kognitiv svikt 

Utmaningen i att möta det som är 

svårt  

Existentiella behov 

Samarbete med närstående   

Behovet av kunskap  Utbildning  

Fortbildning 

Styrkan i att vara flera Teamets medlemmar 

Teamarbete 

Styrkor och barriärer i teamarbetet 

 

När perspektivet för vården förändras 

Det framkom att informanternas erfarenheter av palliativ vård var att den likställdes 

med vård i livets slutskede och att den tidiga respektive sena fasen inte pratades om 
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på enheterna. Även om informanterna uppgav att de var insatta i att palliativ vård 

inte enbart handlade om livets slutskede, menade de att kulturen inom enheterna 

var att palliativ vård var detsamma som vård i livets slutskede. Patienter bedömdes 

ha endast dagar eller någon vecka kvar att leva. 

På något sätt så likställs palliativ vård med livets slut. Inom 

akutsjukvården finns liksom inte riktigt de andra stadierna på 

slutenvårdsavdelningen. Sjuksköterska 6 

Informanterna uppgav att de arbetade aktivt för att försöka etablera ett palliativt 

förhållningssätt för alla patienter i palliativt skede på enheterna. Deras erfarenhet 

var att de hade svårigheter att få med sig andra professioner i resonemanget om hur 

palliativ vård kunde bedrivas för patienter med palliativa behov, som inte befann 

sig i livets slutskede. Informanterna tog också upp att den specialiserade palliativa 

vården sällan konsulterades även om informanterna ansåg att det fanns behov av 

det. 

Jag har försökt flera gånger gällande olika patienter att lyfta 

behovet av remiss till ASiH eller palliativ enhet. Speciellt när 

patienten inte egentligen vill till sjukhus varje gång hen krampar. 

Men det är som att prata med en vägg. Sjuksköterska 2  

Informanterna beskrev att när patienter lades in på avdelningen för behandling av 

till exempel en infektion, togs det inte hänsyn till om patienten hade palliativa 

behov. Informanternas erfarenheter var att slutenvården var inriktad på botande av 

sjukdom och symtom. Informanterna uppgav att vissa patienter återinlades ofta på 

avdelningarna. Patienter som informanterna menade på, hade palliativa behov men 

som behandlades för det uppkomna symtomet, som var orsak till återinläggningen. 

Trots att informanter och andra professioner var medvetna om att patienten 

försämrades i sin neurologiska grundsjukdom så var fokus enbart på det symtom 

som patienten sökt vård för vid det aktuella tillfället.  

Även om patienten har en ALS diagnos så är det inte så att 

läkarna tänker att det är palliativ vård, inte jag heller om jag ska 
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vara ärlig. Utan då är det till exempel pneumonin som ska 

behandlas och sen ska de åka hem. Oavsett om det är tredje 

gången på kort tid de kommer in. Det finns inget helhetstänk eller 

hur jag ska uttrycka det. Sjuksköterska 3 

Erfarenheter från informanterna fanns också gällande att patienten själv inte var så 

intresserad av vidare utredning eller behandling om det fanns en diagnos som redan 

innebar en förkortad livslängd. Fokus för patienten var att få behandling för det 

symtom de sökt vård för och sen att få åka hem igen. Det uppgavs av informanter 

att det ibland förekom att läkarna ville fortsätta utreda, men där patienten var 

informerad om att de hade en grundsjukdom som innebar en förkortad livstid och 

inte ville annat än att få komma hem. Informanterna försökte i dessa fall föra 

patientens talan till läkarna med betoning på att patienterna inte önskade något 

annat än att få komma hem.  

När man pratar med patienten om vad som är viktigt för dom så 

är det inte mer utredningar eller att stanna den där dagen längre. 

Utan det är att få medicin och sedan få komma hem. 

Sjuksköterska 6 

Informanternas erfarenheter var att patienten inte avled som en direkt orsak av sin 

neurologiska sjukdom. Patienterna avled av komplikationer till exempel 

infektioner. Men att den bakomliggande neurologiska sjukdomen orsakade 

komplikationen. Dysfagi var en av orsakerna som angavs.  

Det är ju inte direkt ALS eller Parkinsons sjukdom de dör av 

utan snarare aspirationspneumoni. Det gör att omvårdnaden 

baseras på både neurologin och andningen till exempel. 

Sjuksköterska 1 

Förutom när det gällde akut stroke, då var erfarenheterna från informanternas sida 

att patienten drabbades av ischemisk eller hemorragisk stroke som var så stor att 

livet inte gick att rädda. Patienten var då i livets slutskede som en direkt följd av 

den akuta sjukdomen.  
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Det är annorlunda med stroke. Den blir så akut och stor så de 

dör som följd. Sjuksköterska 1 

Betydelsen av att se personen bakom sjukdomen 

Informanternas erfarenhet var att det var viktigt att försöka se personen bakom 

sjukdomen som en väsentlig del av omvårdnaden. Deras erfarenheter av att se 

personen bakom sjukdomen var olika både beroende på den enhet de arbetade på 

och den erfarenhet det hade i yrket. Informanterna påtalade vikten av samtal för att 

lära känna patienten och på så sätt utröna vilka behov som patienten själv ansåg 

som deras största omvårdnadsbehov. Det var oftast behov inom den personliga 

vården som assistans vid dusch eller annan hygien. Informanternas erfarenheter 

handlade till exempel också om utmaningen att förstå patienters behov vid språkliga 

nedsättningar såsom vid afasi. Deras erfarenheter var att det var betydelsefullt med 

kreativitet som sjuksköterska. 

Jag försöker lägga upp omvårdnaden utifrån personen, ja alltså 

göra det individuellt, ibland är det svårt, de har inte alltid 

förmågan att kunna uttrycka sig. Man får vara lite uppfinningsrik 

ibland, rita, berätta och gestikulera. Sjuksköterska 2    

När informanterna frågade den äldre patienten om deras önskemål och behov var 

det ofta de fick till svar att ”det vet väl ni bäst”. Informanterna menade på att de 

äldre oftast var så inställda på att lämna över sig själva i personalens vård. Den äldre 

patienten litade på att vårdpersonalen visste vad som var bäst för patienten oavsett 

vad det gällde inklusive mest grundläggande behov som tidpunkt för tandborstning.  

Ibland är det svårt med äldre. De är så inriktade på att doktorn 

vet bäst. Sjuksköterska 2 

Informanternas erfarenheter var också att det var svårt att veta patientens önskemål 

för de patienter som var i livets slutskede, då de oftast var medvetandesänkta och 

inte kontaktbara.  De informanter som uppgav detta menade att inte kunde utgå från 

patientens önskemål eftersom de inte var vid medvetande och kunde berätta hur de 

ville bli behandlade. Det fanns emellertid informanter som använde sig av 
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närstående för lära känna patienten och på så sätt kunde de göra omvårdnaden 

individuell i livets slutskede. Det kunde handla om saker som vilken sida patienten 

helst låg på, om de brukade ha musik eller radio på i hemmet. 

Behovet av att lindra lidande  

Informanterna tog upp olika aspekter av erfarenhet när det gällde patientens 

omvårdnad och att lindra lidandet för patienten i livets slutskede. Det som framkom 

tydligast var munvård, trycksårsförebyggande åtgärder. Lindrande av smärta, 

ångest och illamående var lika för patienterna oavsett sjukdom och orsak till 

döendet. Det palliativa läkemedelskittet, läkemedel som ordinerades i livets 

slutskede för att lindra, smärta ångest, illamående och förvirring togs upp av 

informanterna som en central del i omvårdnaden. Informanternas erfarenheter var 

att smärta, ångest och andnöd i första hand lindrades med farmakologiska medel i 

livets slutskede. Omvårdnadsåtgärder i form av  lägesändringar för patienten, öppna 

fönster vid illamående eller andningspåverkan togs upp av informanterna som 

åtgärder som utfördes för att hjälpa patienten.  

Läkemedelkittet är bra. Oftast hjälper det fort. Sjuksköterska 8 

Informanterna uppgav erfarenheter gällande patienter med neurologiska sjukdomar 

som inte var i livets slutskede, men som hade palliativa behov innefattade framför 

allt kroppsliga funktionsnedsättningar och förändringar som rörde personlighet och 

kognitiva funktioner. De kroppsliga förändringarna innebar ofta pareser i 

extremiteter som ben och armar. Men även påverkan på tarm och urinblåsa togs 

upp. Informanternas erfarenheter av att lindra dessa funktionsnedsättningar bestod 

av att anpassa hjälpmedel såsom rollator eller rullstol. Anpassade 

inkontinenshjälpmedel nämndes också. Det handlade också om hjälp med den 

personliga vården i avseende dusch, munvård och mat.  

Många av patienterna med neurologiska sjukdomar får påverkan 

på funktioner, som att gå, sitta, tarm och blåsa. Det kan vara 

pareser av olika slag, det kan vara afasi, kognitiv påverkan som 

är en direkt orsak av sjukdomen. Sjuksköterska 6  
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De behöver mer hjälp med förflyttningar om de är 

halvsidesförlamade. Än patienter som inte har neurologisk 

påverkan. Sjuksköterska 5. 

De patienter som fick en kognitiv påverkan eller påverkan på den egna 

personligheten uppgavs av informanterna vara en utmaning att möta. Informanterna 

beskrev att deras erfarenheter var att det ibland var svårt att veta hur insatt patienten 

var i sin sjukdom och om de hade kunnat ta till sig sjukdomens progress eller 

prognos. Det fanns en känsla av osäkerhet hos informanterna om hur de kunde 

bemöta patienterna med kognitiv påverkan då de kognitiva nedsättningarna kunde 

fluktuera för patienten flera gånger under dagen eller vårdtiden.  

De kan bli aggressiva, men de kan också bli onaturligt positiva, 

loja, apatiska, har ingen sjukdomsinsikt, dåligt eller inget 

närminne. Tänk dig själv att inte komma ihåg att du har en 

sjukdom du förstår inte varför du är på sjukhus eller varför du 

ska göra en viss behandling och varje gång någon berättar så 

blir det ny chock, och ångest. Här gäller det att ha 

fingertoppskänsla i arbetet för att möta patientens behov 

Sjuksköterska 6 

Utmaningen i att möta det som är svårt  

Informanterna tog upp erfarenheter gällande patienternas existentiella behov och 

hur de försökte bemöta dessa. Informanterna beskrev att de tyckte det var svårt att 

föra dessa samtal och hänvisade till bristande erfarenhet, men uppgav att de 

lyssnade och ibland hänvisade till andra professioner som de ansåg hade bättre 

kunskap att möta existentiella frågor.  De beskrev att deras erfarenhet var att 

patienten oftast valde att prata med dem än med en nära anhörig. För informanterna 

handlade det ofta om erfarenhet och självinsikt. Informanter uppgav att det ibland 

handlade om att våga lyssna och att kunna vara professionell i de situationerna. 

”Jag kan bara lyssna och ibland behöver de bara någon som 

lyssnar. De har lättare för att prata med mig än med deras man 

till exempel.”  Sjuksköterska 3  
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Det fanns informanter som hade större erfarenhet av att föra existentiella samtal och 

de menade att det kom med yrkeserfarenhet och livserfarenhet, hur de mötte 

patientens frågor och funderingar. Det handlade om att lära sig lyssna på det som 

patienten ville förmedla och att våga vara där i stunden för patienten. Ibland 

handlade samtalen om vardagen men också om framtiden. 

Se människan, se helheten. Våga ta samtalen. Våga ta fighten 

med läkarna för din patients skull. Våga prata med patienterna. 

Våga bevara hopp men ge patienten svar på sina frågor. 

Sjuksköterska 6 

Samarbete med närstående 

Närstående hade en central roll i vården med patienten och sågs som en resurs, 

speciellt i de fall där patienten har en kognitiv svikt eller om patienten var 

medvetandesänkt under vårdtiden. Närståendes roll var till hjälp för att stärka 

patientens autonomi och upplevdes ge patienten trygghet. Närståendes kunskap om 

patienten gav information om patienten som informanterna menade på inte kunde 

erhållits annars och att detta underlättade i omvårdnaden för patienten. 

Anhöriga är ofta en stor hjälp. Jag brukar tacka de anhöriga 

för ett gott samarbete. Sjuksköterska 7 

Erfarenheterna av samarbete med närstående var skilda, informanter uppgav att det 

fanns tillfälle då närstående lade sig i patientens vård och att detta inte var till gagn 

för patienten. Informanterna kände sig ifrågasatta av de anhöriga vid dessa tillfällen. 

Informanterna uppgav också att dessa situationer oftast uppstod när de anhöriga inte 

fått tillräcklig information om att det inte längre fanns möjlighet till kurativ eller 

livsförlängande vård.  

Personcentrering och autonomi, ja i vissa fall möts det av 

personalen. Men ibland har anhöriga högre röst. Sjuksköterska 

5 
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Behovet av kunskap  

Informanternas erfarenheter när det gällde den egna kompetensen inom palliativ 

vård var att den var otillräcklig. De efterfrågade en djupare formell utbildning 

gällande palliativ vård. Informanternas erfarenheter av utbildning inom palliativ 

vård på grundutbildningen var knapphändig. Informanterna påpekade att fokus 

gällande den palliativa vården under grundutbildningen var på de fyra hörnstenarna 

och de menade på att den kunskapen inte räckte i det dagliga arbetet. Detta ledde 

till känslan av att det saknades kunskap om palliativ vård. 

Det känns som att det fattas saker i grundutbildningen 

Sjuksköterska 1 

Ett undantag var, någon enstaka informant som hade läst en extra kurs inom 

palliativ vård och ansåg sig ha en mer formell kompetens. Informanten påpekade 

att det var fokus på personcentrerad vård och holism på ett annat sätt inom den 

kursen än det var under grundutbildningens föreläsning om palliativ vård. 

Jag har läst palliativ vård på avancerad nivå och har ju den extra 

kunskapen och utbildningen vilket har gett mig en större 

förståelse för den palliativa vården och det palliativa 

förhållningsättet. Sjuksköterska 6  

Kunskapen och kompetensen informanterna ansåg sig ha inom palliativ vård och 

neurologi var i många fall erfarenhetsbaserad, ofta relaterad till slutenvårdsarbete 

eller att informationen söktes på internet eller intranät. Informanter uttryckte att det 

inte fanns någon utbildning knuten till palliativ vård inom arbetsplatsen. Det var ett 

kollegialt lärande som pågick avseende rutiner men inget fokus på omvårdnad 

gällande den palliativa vården.  

Jag tycker inte att det är någon direkt utbildning på avdelningen 

utan det handlar mer om rutiner och medicinska frågor. Inte 

mycket omvårdnad eller så. Mycket handlar om munvård. 

Sjuksköterska 2 
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Informanterna påtalade en önskan om fördjupad kompetens, både inom neurologi 

och palliativ vård avseende omvårdnadsbehov och åtgärder. Utbildningen önskades 

separat men även i en kombination med varandra för att kunna ge patienter med 

neurologiska sjukdomar en god palliativ omvårdnad.  

Jag har hört talas om att det var någon dag med föreläsningar 

om palliativ vård för några år sedan. Det hade jag tyckt var bra 

om vi fick ta del av igen. Vi är många nya på min arbetsplats 

Sjuksköterska 7 

Styrkan i att vara flera  

Informanternas erfarenheter av teamarbete togs upp som en viktig roll i arbetet inom 

slutenvården. I arbetet med patienter med neurologisk sjukdom och palliativa behov 

var de olika professionernas specialkunskaper viktiga för en god vård. Teamets 

medlemmar innefattade undersköterska, läkare, kurator, fysioterapeut och 

arbetsterapeut enligt informanterna. Sjukhuspräst togs upp av enstaka informanter 

som en del av teamet runt patienten  

Informanternas erfarenheter av teamarbete var att undersköterskan tillsammans 

med sjuksköterskan var de centrala personerna i arbetet kring patienten med 

palliativa behov. Undersköterskan uppgavs vara den person som var närmast 

patienten. Det var undersköterskorna som såg de första förändringarna i patientens 

mående och som rapporterade direkt till sjuksköterskan.  

Det funkar väldigt bra med sjuksköterska och undersköterska det 

är min erfarenhet, men jag tror att det är för att vi jobbar väldigt 

nära varandra. Sjuksköterska 2 

Kuratorn hade en viktig del i teamet med patienten. Informanternas erfarenheter var 

att kuratorn fanns som ett stöd både för patient och närstående men också för 

informanterna själva. Informanterna tog kontakt med kuratorn när det var uttalat av 

patienten att de önskade träffa kuratorn. Det fanns också tillfällen då kuratorn 

kontaktades om informanterna bedömde att denne kunde vara till stöd för teamet. 

Detsamma gällde sjukhuspräst, men informanterna tog upp att de inte alltid tänkte 
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på sjukhusprästen som ett alternativ om inte patienten eller närstående lyfte behovet 

själva.  

Kuratorn är bra. Vi får stöd om det är jobbigt. Sjuksköterska 1 

Fysioterapeut och arbetsterapeut hade en viktig roll för informanterna och patienten 

i ett tidigt eller sent skede av den palliativa vården, då patienten fortfarande var 

uppegående eller orkade att vara uppe. Informanternas erfarenheter var dock att när 

patienten befann sig i livets slutskede var fysioterapeut och arbetsterapeut inte 

längre involverade i patientens vård. Informanterna menade att fysioterapeut och 

arbetsterapeut hade kompetens gällande lägesändringar och hjälpmedel som 

underlättade andning och förebyggde trycksår som de inte hade och efterlyste ett 

större samarbete i dessa moment i livets slutskede.  

De hade säkert kunnat ge jättemycket råd om hur man ska 

förbättra andningen också i slutskedet. Sjuksköterska 2 

Läkarna sågs som de ytterst ansvariga för patientens medicinska vård av 

informanterna. Informanterna uppgav att samarbetet var individuellt beroende på 

vilken läkare som var ansvarig för patienten.  Erfarenheter av att ibland känna sig 

ensamma med ansvaret för patienterna framkom hos informanterna. Läkarna 

upplevdes lämna över ansvaret för patientens vård till informanterna om 

bedömningen var att patienten var i livets slutskede. Informanterna uppgav 

samtidigt att känslan av att bli lämnad ensam med ansvaret för patienten var 

beroende på vilken läkare som var ansvarig. Läkarna arbetade i vissa fall endast en 

vecka på avdelningen och informanterna kunde av den anledningen känna sig 

osäkra i samarbetet. 

Jag upplever det som att läkarna tar ett steg tillbaka i slutskedet. 

De ordinerar palliativa kittet men sen lämnar de liksom över till 

oss sjuksköterskor. Sjuksköterska 3 

Men det fanns också erfarenhet av att det var en naturlig del i arbetet för 

informanterna att ta ett större ansvar för patienten när patienten var i livets 
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slutskede. Läkarnas arbete bedömdes vara att bota, rädda liv och ordinera 

läkemedel.  

Jag tycker det är naturligt att de lämnar över till oss. Omvårdnad 

är inte deras sak. Sjuksköterska 4 

Jag ser dom som medicinska konsulter. Sjuksköterska 7  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studiens metod diskuterades utifrån trovärdighet, med de fyra kvalitetsbegreppen 

tillförlitlighet, överförbarhet verifierbarhet och pålitlighet (Shenton, 2004).  

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet innebar att det som studien avsåg att undersöka verkligen utfördes 

(Shenton, 2004). Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av 

att vårda äldre patienter i palliativt skede med neurologisk sjukdom inom 

slutenvårdsavdelning. Designen för studien var kvalitativ intervjustudie med 

induktiv ansats. En intervjustudie var ett adekvat sätt att utföra en studie på när 

syftet var att undersöka upplevelser och erfarenheter av ett fenomen (Danielson, 

2017). Studiens datainsamling baserades på åtta intervjuer med sjuksköterskor. 

Intervjuerna var av semistrukturerade med öppna följdfrågor för att få ett djup och 

variation i berättelserna. Urvalet var ett bekvämlighetsurval då alla informanter som 

anmälde intresse, ingick i studien. Informanterna i studien var legitimerade 

sjuksköterskor med yrkeserfarenhet inom neurologisk slutenvård och som hade 

vårdat patienter med palliativa behov.  

Informanternas erfarenhet sträckte sig mellan arton månader och tolv år. 

Informanternas ålder var mellan 25–60 år. Vilket gav en variation i yrkeserfarenhet 

såväl som livserfarenhet av informanterna. Erfarenheter från tämligen 

nyutexaminerade sjuksköterskor blandades med erfarna sjuksköterskors 

erfarenheter. Informanterna lämnade skriftligt samtycke och informerades om att 

de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien. Informanterna 
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informerades också om att det var deras erfarenheter som efterfrågades och att det 

var deras ärliga svar gällande det studerade fenomenet som efterfrågades. 

Informanternas yrkeserfarenhet sträcker sig mellan ett och ett halvt och femton år 

inom neurologisk vård. De arbetade på tre olika neurologiska avdelningar i södra 

Sverige. Vilket i sig gav en variation i berättelserna, tillsammans med 

informanternas olika yrkeserfarenhet erhölls en bild av arbetet inom avdelningarna. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades och låg till grund för studiens resultat. 

Urval och analys beskrevs och citat från intervjuerna användes för att styrka 

tillförlitligheten i resultatet. Exempel från analysprocess redovisades i tabell för att 

styrka trovärdighet och tillförlitlighet.  

Överförbarhet 

Studiens överförbarhet handlar enligt Shenton (2004) om att studiens resultat ska 

vara användbara och tillämpliga på andra grupper och enheter. Kontexten för 

studien var tre neurologiska avdelningar i södra Sverige. Informanterna i studien 

var fem män och tre kvinnor, vilket inte är ett representativt urval sett till 

arbetsplatsernas sammansättning. Övervägande andel anställda på enheterna är 

kvinnor. Orsaken till att fler män än kvinnor ingick som informanter i studien var 

oklart, informanterna uttryckte åsikter om forskningen betydelse för det kliniska 

arbetet. Men det var oklart om män ansåg att forskning var viktigare än vad kvinnor 

gjorde. Intervjuerna koncentrerade sig på informanternas erfarenheter av 

omvårdnad för patienter med palliativa behov och neurologisk sjukdom. 

Medelvärdet avseende tid för intervjuerna var 44 minuter vilket bedömdes vara en 

adekvat tid för att få informanternas berättelser gällande deras erfarenheter. 

Intervjuerna skedde mellan november 2021 och januari 2022. Studiens 

överförbarhet bedömdes som god då datainsamling, urval, kontext, och analys har 

beskrivits grundligt. Variationen i informanternas ålder och erfarenhet och den 

noggranna beskrivningen av dessa kunde motsvara andra enheters sammansättning 

av sjuksköterskors erfarenheter och ålder samt utbildning vilket kan styrka studiens 

överförbarhet. Baserat på könsfördelningen med fler män än kvinnor deltog i 

studien. Kunde en påverkan gällande överförbarheten för studien inte uteslutas.  
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Verifierbarhet 

Verifierbarhet i en studie handlade enligt Shenton (2004) om noggrannhet, det vill 

säga om studiens genomförande var tillräckligt väl beskriven för att kunna 

genomföras av någon annan, med samma informanter och få liknande resultat som 

föreliggande studie. Studiens design, datainsamlingens metod i form av 

semistrukturerade intervjuer var beskriven. Intervjufrågorna beskrevs under 

metodavsnittet, liksom analysen av det transkriberade materialet. Citat från 

informanternas berättelser var redovisade för att kunna följa innehållet i resultatet. 

Därtill har varje citat en siffra för att redovisa att citaten kommer från ett antal olika 

informanter.  

Pålitlighet 

Shenton (2004) uppgav att en studies pålitlighet var beroende av att det var 

informanternas erfarenheter och berättelser som redovisades i resultatet och att det 

inte var författarens åsikter som redovisades. Informanterna svarade på frågor från 

framtagen intervjuguide och fick samma fördjupande frågor. Intervjuguiden 

justerades enbart med att en fråga delades upp och låg därefter till grund för alla 

intervjuerna. Författaren hade ett kritiskt reflekterade förhållningssätt gällande den 

egna förförståelsen. Nyström (2017) beskrev vikten av att problematisera och 

medvetandegöra den omedvetna förförståelsen som fanns hos forskaren innan 

studien påbörjades. Innan studien påbörjades skrev författaren ner vad den egna 

förförståelsen bestod av, för att konkretisera den för sig själv. Studien påbörjades 

med fokus på fyra diagnoser ALS, glioblastome multiforme, Parkinsons sjukdom 

och akut stroke och palliativ vård. Diagnoserna var en del av studien relaterat till 

författarens förförståelse. Förförståelsen avseende vilka diagnoser som patienterna 

hade när de vårdades i palliativt skede låg till grund förförfattarens förförståelse. 

Denna del av förförståelsen förändrades under studiens gång på så sätt att, 

informanter i studien lyfte erfarenheter av patienter med andra neurologiska 

sjukdomar utöver de fyra ursprungliga diagnoserna. Studiens resultat fick ett större 

fokus på omvårdnaden för patienter med palliativa behov med neurologiska 

sjukdomar, inte specifikt enbart på de fyra sjukdomarna. Informanterna i studien 

hade inte samma arbetsplats som författaren vilket gav andra erfarenheter än de som 

författarens förförståelse grundade sig i. Innehållet i intervjuer och analys av dessa 
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diskuterades i samråd med handledare för studien samt oberoende tredje part, för 

ytterligare validering av studiens pålitlighet, utan att på något sätt avslöja 

informanternas konfidentialitet.  

Resultatdiskussion 
Studiens resultat utmynnade i sju kategorier med tillhörande underkategorier: När 

perspektivet för vården ändras, Betydelsen av att se personen bakom sjukdomen, 

Behov av att lindra lidande, Utmaningen i att möta det som är svårt, Samarbete 

med närstående, Behovet av kunskap och Styrkan i att vara flera. Tre centrala fynd 

diskuterades i resultatdiskussionen. När perspektivet för vården ändras, samtalets 

betydelse samt behovet av kunskap och kompetens  

När perspektivet för vården ändras  

Informanterna i studien uppgav att palliativ vård likställdes med vård i livets 

slutskede för patienten. Dessa uttalande stod i kontrast till det nationella palliativa 

vårdprogrammet (RCC, 2021e). När palliativ vård likställdes med vård i livets 

slutskede riskerade detta att ge ett minskat välbefinnande för patienten under tiden 

fram till att patienten befann sig i livets slutskede. Detta tas upp av RCC (2021e) 

som att de grundläggande behoven inte tillgodosågs för patienten. Grundläggande 

behov uppger RCC (2021e) var att få välja mat, äta och dricka, hjälp med den 

personliga hygienen eller andra personliga önskningar vilket gav patienten ett ökat 

välbefinnande. Informanterna i studien uppgav, att de under tiden patienterna 

vårdades på avdelningen tillgodosåg patienternas grundläggande behov, inom 

ramen för deras sjuksköterskeprofession. Då främst med avseende personlig vård 

och mat och dryck. De beskrev att de inte arbetade utifrån att patienten hade 

palliativa behov under vårdtiden även om så var fallet.  

Informanterna uppgav att kulturen på avdelningen var att palliativ vård endast 

förelåg i livets slutskede. Även om informanterna och övrig personal var medvetna 

om att patienten hade en sjukdom som innefattade palliativa behov. Martinsson 

m.fl. (2020) fann i sin jämförande studie att äldre patienter med kognitiv svikt fick 

en sämre vård i livets slutskede inom slutenvårdsavdelningar än på särskilda 

boende. Det var i högre grad dokumenterat att brytpunktssamtal skett med patienten 
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på särskilda boendena än inom slutenvården. Inom slutenvården var det mer 

frekvent dokumenterat att samtal skett med närstående gällande att övergå till vård 

i livets slutskede. Vilket kunde härledas till föreliggande studies resultat om att 

patienterna befann sig i livets slutskede under slutenvårdstillfället och att patienten 

inte var vid medvetande. Av den anledningen hölls brytpunktssamtal med 

närstående i stället för med patienten själv, för att informera om att vården 

inriktades på att livet snart var slut.  Martinsson m.fl. (2020) fann också att vården 

i livets slutskede var sämre inom slutenvården än vården på de särskilda boendena 

när det gällde bedömning och dokumentering av smärta och andra symtom för 

patienten sista veckan i livet. Det palliativa läkemedelskittet, det vill säga läkemedel 

som ordinerades i livets slutskede för att lindra symtom som illamående, smärta 

ångest och förvirring, var mer frekvent ordinerat inom särskilda boenden än inom 

slutenvården (Martinsson m.fl., 2020). I föreliggande studie uppgav informanterna 

att för de patienter som bedömdes vara i livets slutskede ordinerades det palliativa 

läkemedelskittet.  

När patienter fick olika vård beroende på om patienten vårdades på sjukhus eller 

särskilt boende blev det en ojämlik vård (Socialstyrelsen, 2016). Jämlik vård 

innebar att vården fördelades och fanns på lika villkor för de patienter som var i 

behov av det. Patienter med bristande autonomi såsom äldre personer och personer 

med kognitiv svikt hade en större risk för att drabbas av ojämlik palliativ vård. I 

dagens samhälle fanns det fortfarande olikheter för hur de äldre patienterna fick 

tillgång till palliativ vård och brytpunktssamtal. Skillnaderna var baserade på om 

den äldre vårdades i ordinärt hem, på särskilt boende eller på sjukhus. Tillgången 

till den specialiserade palliativa vården var också begränsad för den äldre patienten. 

Ju äldre patienten var desto mindre sannolikhet att de fick tillgång till specialiserad 

palliativ vård (Socialstyrelsen, 2016). Informanterna uppgav att vid de tillfälle de 

tagit upp förfrågan om remittering till specialiserad palliativ vård för en patient, 

hade de inte blivit lyssnade på av den medicinskt ansvariga läkaren för patienten. 

Martinsson m.fl. (2020) fann att remiss till specialiserad palliativ vård sällan var 

förekommande även i deras studie. Dessa resultat stod i kontrast till vad RCC 

(2021b) förespråkade, specialiserad palliativ kompetens skulle inkluderas i 

patientens vård i ett tidigt skede för att främja patientens livskvalité och 
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välbefinnande. Varför var remiss till specialiserad palliativ vård inte vanligt 

förekommande i föreliggande studie? Var det på grund av att kulturen på 

avdelningarna var att palliativ vård är detsamma som vård i livets slutskede? 

Robinson och Holloway (2017) beskrev att kunskapen om palliativ vård var 

begränsad hos neurologer. Palliativ vård för patienter med neurologisk sjukdom 

som stroke, ALS, Parkinsons sjukdom togs upp väldigt sent i sjukdomsförloppet. 

En av orsakerna som uppgavs var att det var svårt att förutsäga den neurologiska 

sjukdomens progress i ett tidsperspektiv och att detta ingav en osäkerhet hos 

neurologerna när det gällde att prata med patienten om palliativ vård (Robinson & 

Holloway, 2017).  

Behovet av palliativ vård för patienter med neurologiska sjukdomar var mindre 

uppmärksammat än till exempel behovet för patienter med cancer. Detta har nu 

förändrats och har tagits upp i nationella vårdprogrammet för palliativ vård (RCC, 

2021g). Det finns också avsnitt med sjukdomsspecifika behov såsom 

andningsproblem, nutrition och förlust av funktion i extremiteter i vårdprogrammet 

för palliativ vård (Gofton, 2009; RCC, 2021g). För patienten med en 

progredierande neurologisk sjukdom som kan påverka kommunikationen tidigt i 

sjukdomen är det av yttersta vikt att samtal om patientens önskemål, planering och 

förväntad prognos sker under tiden patienten fortfarande kan kommunicera verbalt 

för att undvika missförstånd (RCC, 2021g). Om samtal om palliativ vård inte 

skedde i tid riskerade patienten att inte få en anpassad palliativ vård.  

Informanterna i studien uppgav att återinläggningar inom slutenvården var vanliga 

för de äldre patienterna. Aspirationspneumonier togs upp som den främsta orsaken 

till att patienterna återkom på avdelningarna. Socialstyrelsen (2021) uppger att 

återinläggningar för de mest sjuka äldre patienterna är ungefär dubbelt så stor som 

för den sammantagna gruppen äldre från 65 år. Återinskrivningar i slutenvården har 

legat på ungefär samma nivåer sedan 2010. Detta trots att många insatser för att 

undvika återinläggning inom slutenvården kommit till stånd. Mobila vårdteam är 

en sådan åtgärd och ett av syftena var att de äldre skulle kunna få bedömning och 

vård i hemmet i form av punktinsatser för till exempel antibiotikabehandling.  

Samordnad individuell vårdplan är en annan åtgärd som skulle kunna förhindra 
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återinläggning på sjukhus, under förutsättning att slutenvården, kommunen och 

primärvården bedömer patientens funktionsnivå på likvärdigt sätt utifrån den 

kartläggning som utförs gällande patientens resurser och funktionsnedsättningar. 

Socialstyrelsen (2021) konstaterade samtidigt att antalet vårddagar inom 

slutenvården minskat för de äldre patienterna och att detta kan vara en del av 

orsaken till att patienten återinläggs oftare. Socialstyrelsen (2021) uppgav att det 

fortfarande fanns ett stort behov av vidare åtgärder för att undvika återinläggning 

på sjukhus för de äldre. Rutiner för hemsjukvården rekommenderades för att i tid 

behandla försämringar hos den äldre, och att detta kan ske i det ordinära boendet 

och på så sätt undvika sjukhusvård. Mobila vårdteam ansågs behöva utvecklas 

ytterligare och ansvarsområde tydligare definieras. Socialstyrelsen (2011) beskriver 

att äldre patienter ofta flyttas mellan hemmet och sjukhuset upprepade gånger under 

den sista tiden i livet, för att slutligen avlida på sjukhus. Om samverkan och 

preventiva åtgärder för att undvika återinläggningar på sjukhus fungerat, skulle 

patientens lidande bli mindre och vårdplatser på sjukhusen frigöras.  

Samtalets betydelse  

Samtalets betydelse var centralt för informanterna i studien för att se personen 

bakom sjukdomen och för att lindra lidande.  

Informanternas erfarenheter av att se personen bakom sjukdomen handlade mycket 

om att samtala med patienten för att lära känna patienten, dennes önskningar och 

behov. För att på så sätt kunna ge en omvårdnad baserat på patientens behov och 

önskemål. Samtalet hade också betydelse för att lindra lidande genom att de 

försökte ta reda på vad som orsakade ett lidande för patienten som de vårdade. 

Murray m.fl. (2015) beskrev att samtal med patienten om palliativa behov och 

önskemål kunde ha positiv inverkan på patientens känsla av ensamhet och behov 

av information. Patienterna i studien påtalade att det inte var så viktigt hur väl de 

kände sjuksköterskan de pratade med. Känslan av att sjuksköterskan hade tid för att 

lyssna och samtala med patienten var av större betydelse. Beröring eller att sätta sig 

ner och ha ett öppet kroppsspråk gav en känsla av omtänksamhet och intresse för 

individen enligt patienterna. Patienterna i studien av Stajduhar m.fl. (2010) uppgav 

att de förväntade sig att vårdpersonal skulle kunna ha svåra samtal om döende och 
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död och att det ingick i deras profession. Informanterna i föreliggande studie 

uppgav att existentiella samtal och att lindra de existentiella behoven hos patienten 

var svåra att möta. De uppgav samtidigt att det blev lättare ju mer erfarna de blev. 

Strang m.fl. (2014) bekräftar det som informanterna beskrev, att erfarenhet också 

ingav en känsla av kompetens att möta de svåra samtalen. Sjuksköterskorna fann 

med erfarenhet, en balans mellan att vara professionell och personlig.  

Samtal sker med verbalt och ickeverbalt språk. När det verbala språket blev 

påverkat på något sätt till exempel en expressiv afasi var det viktigt att använda 

hjälpmedel och kroppsspråk för att förmedla och få information från patienten. 

Informanterna beskrev att olika sätt att kommunicera på sågs som en del i att vara 

kreativ i sin sjuksköterskeroll för att säkerställa att de förstod patientens önskemål. 

Johansson-Blom m.fl. (2012) tar upp vikten av att ge tid och vara uppmärksam i 

samtalet med patienten som har en afasi. Samtidigt som det var viktigt att använda 

de hjälpmedel som fanns till hands för att underlätta kommunikationen. Detta för 

att uppfatta patienten korrekt men även för att visa respekt för patientens integritet 

och autonomi.  

När patienter var medvetandesänkta menade informanterna på att det var svårt att 

få reda på patienterna önskemål då inget samtal kunde föras. Informanterna utförde 

då praktiska omvårdnadsåtgärder baserat på egna erfarenheter. Genom att endast 

utföra praktiska omvårdnadsåtgärder för patienten så uteslöt informanterna också 

den hjälp som närstående kunde bidra med gällande patienten. Närståendes roll 

inom den palliativa vården har stor betydelse (RCC, 2021f).  Det fanns informanter 

som uppgav att de tog hjälp av närstående för att förstå vad patientens önskemål 

och behov. Många närstående har också vårdat patienten under en tid och kände sin 

anhörige väl. Närstående kan då bidra med mycket information om patientens 

önskemål och behov (Andersson m.fl., 2010).  

För att beskriva olika dimensioner av lidande används ofta uttrycket ”total pain”. 

Uttrycket myntades av Cicely Saunders för att beskriva lidande som mer än fysisk 

smärta och att lidandet hade olika uttryck (Henoch, 2020). Det är då av vikt att 

samtala med patienten för att få en förståelse för vad som orsakar ett lidande för 

den enskilda individen. 
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För de patienter som hade palliativa behov i ett tidigt eller sent skede av sin sjukdom 

men inte bedömdes vara i livets slutskede, uppgav informanterna att de lindrade 

lidande bland annat med hjälp av hjälpmedel.  Främst handlade det om patienter 

som hade någon form av pares i extremiteter. Informanterna uppgav att många 

patienter fick problem med urinblåsa och tarm och i dessa fall anpassades 

inkontinenshjälpmedel. Men var detta att lindra lidande? Det kunde egentligen 

endast den enskilda individen som hade behoven svara på. För patienten som hade 

en urinkontinens och led av detta var det en hjälp till att lindra lidandet. För en 

patient som tyckte att det var genant att gå med rollator på grund av pares i ett ben 

kunde det kanske i stället öka lidandet för patienten.  

Samtalets betydelse blev tydligt liksom förmågan att lyssna på vad patienten 

försökte förmedla framkom i Rydahl- Hansen och Rask Eriksen (2009) studie. De 

fann att sjuksköterskor inte alltid uppfattade patienters förmedling av lidande utan 

var mer inriktade på orsak och behandling för de symtom som patienterna uppgav. 

Lindring av lidande blev en procedur med läkemedel och andra hjälpmedel. När 

patienterna pratade om ångest var inte närvaro och samtal förstahandsalternativet 

för sjuksköterskorna i studien utan lugnande läkemedel. Vilket också till viss del 

framkommer i föreliggande studie. Lidande och svår sjukdom blev medikaliserad. 

Informanterna uppgav att läkemedel var en stor del av att lindra patienters lidande 

främst i livets slutskede. Olika omvårdnadsåtgärder uppgavs som en del i 

symtomlindringen men läkemedel var den första åtgärden. Ångest och 

andningssvårigheter lindrades med hjälp av att öppna fönster, vara närvarande och 

hjälp med lägesjusteringar för patienten. Informanterna hade lättare för att uppge 

de olika sätt som de lindrade patientens lidande i de fall patienten bedömdes vara i 

livets slutskede. Omvårdnadsåtgärderna var då oftast av praktisk natur i form av 

munvård, trycksårsförebyggande och smärtlindring. Detta kan ha ett samband med 

att palliativ vård likställdes av informanterna med vård i livets slutskede. ”Total 

pain” var inte fokuset för informanterna i studien utan snarare enstaka symtom. 

Sambandet mellan olika delar av lidande togs inte i beaktande av informanterna. 

Vilket kunde leda till att patientens lidande inte lindrades, då inte alla orsaker och 

åtgärder togs i beaktande. 
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Behovet av kunskap 

För att möta äldre personers behov behövs kunskap. Omvårdnaden är 

sjuksköterskans professionsområde och för att kunna möta patientens behov krävs 

medicinska kunskaper såväl som kunskaper att möta patientens psykiska, fysiska, 

sociala och existentiella behov (Fitch m.fl., 2015). 

Informanterna i studien uppgav sig sakna kunskap och kompetens avseende 

palliativ vård, med hänvisning till att grundutbildningens upplägg var 

knapphändigt. Fitch m.fl. (2015) bekräftar att palliativ vård inte alltid fanns med 

under grundutbildningen och att nivån på utbildningen var varierande. (RCC, 

2021b) efterfrågade en nationell miniminivå gällande utbildning inom palliativ 

vård. Socialstyrelsen (2016) lyfter vikten av handledning och fortbildning för 

vårdpersonal som vårdar patienter med palliativa behov. Fortbildningen för 

vårdpersonal var ojämlik över landet vilket också kan leda till att patienten får en 

ojämlik vård. I utvärdering av palliativ vård framkom det att fortbildning och 

handledning av vårdpersonal var bristfällig (Socialstyrelsen, 2016). Berndtsson 

m.fl. (2019) undersökte sjuksköterskestudenters attityder innan och efter utbildning 

i palliativ vård. Deras resultat visade att studenterna fick en bättre kunskap, ökad 

förståelse och ökad känsla av säkerhet gällande omvårdnaden för patienter med 

palliativa behov efter utbildningen. Nevin m.fl. (2020) beskriver att sjuksköterskor 

med mindre erfarenhet inom yrket hade svårare att förhålla sig till och vara 

ansvariga för patienter med palliativa vårdbehov än deras mer erfarna kollegor. 

Detta bekräftades av föreliggande studie då informanterna uppgav att de blev 

säkrare i sin bedömning med ökad erfarenhet både av symtom och i deras 

bedömning av patienten relaterat till om de hade palliativa behov. En ökad kunskap 

hos sjuksköterskor, gav en förbättrad vård för patienten, medan en avsaknad av 

kunskap och kompetens kunde leda till att patientens palliativa omvårdnadsbehov 

inte tillgodosågs (Hagan m.fl., 2018). 

I Sverige har läkarna det medicinska ansvaret för patienten. I sjuksköterskans 

profession ingår det att se till patientens behov och föra deras talan i det 

multiprofessionella teamet. I kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterskan står det att sjuksköterskan ska vara ansvarig för omvårdnadsarbetet 
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i teamet, samordna och prioritera utifrån patientens behov och resurser. Likaså ska 

sjuksköterskan samverka med de övriga i teamet (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017a). Om sjuksköterskan saknar kompetens inom palliativ vård, kan det bli svårt 

att verka för patientens bästa i det avseendet (Bergenholtz m.fl., 2015). Förutom att 

informanterna uppgav sig sakna kunskap gällande palliativ vård, uppgav de att 

teamarbetet med läkarna tidvis var bristfällig gällande patienterna med palliativa 

behov. Bergenholtz m.fl. (2015) fann liknande resultat där sjuksköterskorna uppgav 

att läkarna inom slutenvården inte ville ta ansvar för den palliativa vården. 

Sjuksköterskorna uppgav att läkarna prioriterade utredning och behandling och såg 

döden som ett misslyckande, medan sjuksköterskornas inställning var att döden var 

en naturlig del av livet och att lindra lidandet var av större betydelse för patienten 

(Bergenholtz m.fl., 2015).  

Svensk sjuksköterskeförening (2017a) uppger att sjuksköterskor ansvarar för att 

hålla sig uppdaterad inom yrkesområdet och att arbeta efter evidens och beprövad 

erfarenhet. Därtill ska sjuksköterskan verka för att implementera ny forskning och 

evidens i det praktiska arbetet. Informanterna uppgav att mycket av den erfarenhet 

de hade gällande palliativ vård, kom från kollegialt lärande på arbetsplatsen. Med 

tanke på studiens sammantagna resultat, kunde ett kollegialt lärande leda till att den 

evidensbaserade vården uteblev. Detta med tanke på huruvida sjuksköterskor på 

avdelningarna inte var uppdaterade inom den senaste forskningen eller rådande 

riktlinjer. I detta fall de riktlinjer som gäller för både palliativ vård och neurologiska 

sjukdom 

I föreliggande studies resultat framkom det att kunskap och kompetens hos 

personalen var en väsentlig del i att kunna erbjuda en god, säker och evidensbaserad 

palliativ vård. Specialistsjuksköterskans kompetens inom vård av äldre är av 

betydelse för den äldre patienten. För att kunna tillvarata den äldre personens 

livserfarenheter och kunskaper och stärka den äldres identitet och välbefinnande 

likväl som att värna om att den äldre patienten får palliativ vård efter behov och 

önskemål (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Bristen på specialistutbildade 

sjuksköterskor kan enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017b) vara ett hinder för 

implementering av evidensbaserade metoder eftersom det är dessa sjuksköterskor 
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som har den avancerade kompetensen. Vilket när allt kommer omkring kan leda till 

ojämlik vård för patienten, då det är brist på specialistsjuksköterskor.  

Slutsats och kliniska implikationer 

Kunskap och kompetens ligger till grund för en god evidensbaserad palliativ vård, 

liksom vikten av ett bra teamsamarbete. Utbildning och fortbildning samt 

handledning blev ett tydligt önskemål av informanterna i studien. Informanterna i 

studien tog upp centrala begrepp för god vård. Betydelsen av att se personen bakom 

sjukdomen, för att kunna lindra lidande. Närståendes betydelse för patientens 

trygghet men också som en del i att kunna göra vården individuell för patienten. 

Studiens resultat påvisade att palliativ vård likställdes med vård i livets slutskede. 

Detta måste utvecklas till att palliativ vård innefattar alla faser även inom 

slutenvården. Samverkan med mottagningar som patienten har kontakt med utanför 

slutenvårdstillfällena kan vara en del av denna utveckling. Samtal med patienten 

om önskemål och behov bör föras i god tid för att patienten ska få en jämlik, 

personligt anpassad och bra palliativ vård. Dokumentation om patientens önskan 

gällande vårdnivå och beslut avseende palliativ vård ska utföras och följa patienten 

i vårdkedjan. Den palliativa vården behöver struktureras inom den neurologiska 

slutenvården. Det nationella palliativa vårdprogrammet kan med fördel användas 

som stöd i det kliniska arbetet.  

Fortsatt forskning 
Fortsatt forskning gällande omvårdnad för patienter med neurologiska sjukdomar 

inom den allmänna palliativa vården är av betydelse. Patienterna och närståendes 

perspektiv kan vara en del av att utveckla palliativ vård inom neurologin men också 

inom slutenvården generellt. Dokumentation och samordning för patienter med 

palliativ vård är ännu ett område som behöver utforskas för att kunna ge en god, 

personcentrerad och evidensbaserad palliativ vård.  
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