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Abstract 

KOL är en sjukdom som är progressiv och saknar botemedel. Patienter som lider av svårare 
former av KOL upplever ofta symtom som andfåddhet, ångest, fatigue och smärta. Ett sätt att 
lindra lidande hos dessa patienter är att övergå från kurativ till palliativ vård. Detta fokusskifte 
leder till bättre symtomlindring och en mer holistisk syn på patienten. Tidigare forskning visar 
dock att svårt sjuka patienter med KOL sällan bedöms vara palliativa och i låg utsträckning 
erbjuds symtomlindring. Sjuksköterskor arbetar nära patienterna och har en viktig roll i 
arbetet med patienter med KOL. Syftet med denna studie var att studera sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda patienter med KOL som är i en palliativ fas. Sex sjuksköterskor 
intervjuades med kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Insamlad data analyserades med 
kvalitativ latent innehållsanalys. Analysen resulterade i temat: Jag vet vad jag måste göra men 
jag tar mig inte dit med kategorierna Att uppleva att palliativ bedömning kan öppna dörrar till 
en bättre omvårdnad, Att uppleva frustration när handlingsutrymmet begränsas och Kunskap 
som förutsättning för god palliativ omvårdnad, samt i temat En relation på gott och ont, med 
två kategorier: Att önska långsiktighet i relationer samt Att arbetet ställer höga personliga 
krav. Resultatet visar att sjuksköterskor upplever att beslut om palliation har klara fördelar för 
sjuksköterskans arbete, men att oklara riktlinjer, tidsbrist och oenighet med läkarna utgör 
hinder. Det krävs ytterligare kunskap, både hos sjuksköterskor själva och hos patienter samt 
mer forskning för att skapa riktlinjer i arbetet med svårt sjuka patienter med KOL. 
Omvårdnadsarbetet med palliativa patienter med KOL innehåller moraliska dilemman och 
upplevs som både påfrestande och krävande och det verkar finnas ett behov av stöd för 
sjuksköterskor.  
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1. Bakgrund 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en sjukdom som innefattar en luftvägsobstruktion 

som inte är fullt reversibel. Diagnosen omfattar komponenter som kronisk bronkit och 

emfysem och ger symtom i form av olika grad av dyspnoe, hosta och ökad slemproduktion 

(Choudhuri, 2012). Symtombördan är ofta hög och kan innebära stora fysiska begränsningar. 

Detta medför i sin tur att patienter med KOL upplever ångest, hopplöshet och att livet 

begränsas (Disler et al., 2014). Sjukdomen innebär en progressiv försämring av 

lungfunktionen (Choudhuri, 2012) men kan på sikt även ge konsekvenser i andra organsystem 

som exempelvis hjärta och blodkärl, eller endokrinologiska störningar (Viegi et al., 2007). 

Personer med KOL har en ökad risk för att dö i förtid (Lindberg, Larsson, Muellerova, 

Rönmark & Lundbäck, 2012) och sett ur ett globalt perspektiv är KOL idag på delad 

tredjeplats när det gäller dödsorsaker i världen (WHO, 2014). Tobaksrökning är den absolut 

största bakomliggande orsaken till KOL och ger upphov till 90 % av alla sjukdomsfall (Cope, 

2002). Bland vuxna personer är prevalensen av KOL ca 14 % (Lindberg, Bjerg-Bäcklund, 

Rönmark, Larsson & Lundbäck, 2006).  

GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) är en organisation som 

arbetar för att öka medvetenheten om KOL, samt erbjuda internationella evidensbaserade 

riktlinjer för bland annat vård, behandling och förebyggande arbete när det gäller KOL. Enligt 

riktlinjer framtagna av GOLD klassificeras sjukdomen genom spirometriundersökning in i 

olika svårighetsstadier, vilket ger en indikation av hur svår grad av luftflödesobstruktion 

patienten lider av. Personer som efter inhalation av ett luftvägsvidgande läkemedel har en 

FEV1 under 50 % av förväntat värde anses lida av svår (grad III) eller mycket svår KOL (grad 

IV) (GOLD, 2014). Även om de flesta personer med KOL har en lindring form av sjukdomen 

är prevalensen i befolkningen av svår och mycket svår KOL enligt GOLD-riktlinjerna 0.7 

respektive 0.1 % (Lindberg, et al., 2006). Tabell 1 presenterar hur KOL klassificeras utifrån 

spirometriresultat efter inhalation av luftvägsvidgande läkemedel (GOLD, 2014). 
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Tabell 1. Klassificering av svårighetsgrad av luftvägsobstruktion utifrån GOLD (2014, s. 14) 

GOLD  grad I lindrig  FEV1 ≥ 80 % av beräknat värde 

GOLD  grad II medelsvår  50 % ≤ FEV1 < 80 % av beräknat värde 

GOLD  grad III svår  30 % ≤ FEV1 < 50 % av beräknat värde 

GOLD  grad IV mycket svår  FEV1 < 30 % av beräknat värde 

 

Enbart svar på spirometri, eller ökad frekvens på exacerbationer (tillfälliga försämringar), 

räcker dock inte för att få en samlad bild av patientens upplevda hälsa: studier har visat att 

FEV1 inte korrelerar särskilt starkt med upplevd hälsostatus. Därför är bedömning av 

patientens symtom, som kan ske med olika symtominstrument av stor vikt (GOLD, 2014).  

Förutom den långsamma progressionen av sjukdomstillståndet kantas således dessa personers 

hälsa av mer tillfälliga försämringar i hälsotillståndet, så kallade exacerbationer. Under dessa 

upplever personerna temporärt ökad dyspnoe, ökad sputumvolym och/eller sputumpurulens 

(Voelkel & Tuder, 2000). Dessa symptom leder i vissa fall till sjukhusvård, där patienterna 

behandlas med luftvägsvidgande läkemedel i nebulisator, samt kortison och eventuellt 

antibiotika. När frekvensen på exacerbationerna ökar är detta ett tecken på att sjukdomen 

progredierar, då de läkemedel som tidigare givit symtomlindring och andningsmässig 

förbättring inte längre fungerar. De återkommande exacerbationerna och exempelvis 

högerkammarsvikt och perifera ödem, är tecken på att sjukdomen är på väg mot ett svårare 

stadium (Iley, 2012).  

Personer som lider av svårare KOL (grad III-IV) beskriver bland annat ökad dyspnoe, 

(Choudhuri, 2012; Habraken, Willems, de Kort & Bindels, 2007), ökad fatigue (Stridsman, 

Müllerova, Skär & Lindberg, 2014), ökad ångest (Habraken, Willems, de Kort & Bindels, 

2007; Sorenson, 2013), smärta (Sorenson, 2013) samt mycket lågt skattad livskvalitet 

(Habraken, Willems, de Kort & Bindels, 2007). Det finns således ett stort behov av vård som 

syftar till att lindra lidande och öka välbefinnandet bland patienter med svårare KOL. Det är 

därför även viktigt att vårdpersonal arbetar för att identifiera de personer med KOL som har 

ett behov av denna symtomlindrande vård (GOLD, 2014). 

Sjuksköterskor har ett omvårdnadsansvar med syfte att observera, dokumentera och vid behov 

vidta åtgärder. Åtgärderna för att minska patienternas symtom kan vara rent medicinska, som 

inhalationer, injektioner och infusioner – men patienter med KOL har även behov av icke-

farmakologiska åtgärder, som exempelvis energiberikad kost, hjälp med andningsövningar, 
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information om vikten av rökstopp samt samordnade insatser i hemmet (Crawford & Harris, 

2008). Sjuksköterskor har således en viktig roll i arbetet att lindra symtomen hos patienter 

med svårare KOL. 

 

Ett sätt att lindra lidande hos svårt sjuka patienter är att flytta vårdfokus från kurativ 

behandling till att symtomlindra och upprätthålla en hög livskvalitet. Detta är intentionen med 

palliativ vård (WHO, 2005). Palliativ vård är ett perspektiv som utvecklats ur cancervård de 

senaste decenniet, men som även kan appliceras på patienter med icke-maligna sjukdomar 

som exempelvis KOL (Scullion & Holmes, 2011). I denna uppsats utgår författaren från 

Socialstyrelsens (2013, s. 16) definition av 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”. Definitionen skiljer sig således åt från termen vård i livets 

slutskede, eftersom den senare klassiskt förknippas endast med patienter som endast har 

mycket begränsad tid kvar att leva. 

 

Att växla mål med vården, från att bota till en mer palliativ inriktning, leder till en mer 

adekvat symtomlindring för patienter, oavsett diagnos (Nguyen, Chamber-Evans, Joubert, 

Drouin, & Ouellet, 2013). Men denna övergång innebär inte bara praktiska förändringar för 

patient och sjuksköterska. När vården övergår till palliativ omvärderas det centrala i 

patientens vård och istället för att bota fokuserar man på att lindra. När en förändring i 

hälsotillståndet sker måste individen omvärdera sin egen roll, ändra sitt beteende och 

införskaffa ny kunskap (Meleis, 2010, s. 11, 85). Detta innebär att en transition sker inom 

patienten; vilket definieras som en process eller passage från ett stadium till ett annat (Lewis, 

2013). Denna process kan triggas av en kritisk händelse som leder till en omställning. När 

fokus för vården för en patient växlar och man övergår från att bota till att lindra innebär det 

en övergång; en transition för patienten – men även för berörd personal, som får ompröva sitt 

sätt att tänka och agera i vården av patienten (Lewis, 2013).   

 

Forskning under de senaste åren har dock pekat på brister i vården av svårt sjuka patienter 

med KOL. Enligt Iley (2012), Scullion & Holmes (2011) och Sorenson (2013) ges dessa 
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patienter i högre utsträckning än exempelvis patienter med lungcancer livsuppehållande 

behandling, samtidigt som de i lägre utsträckning erbjuds symtomlindring. Den bristande 

palliativa vården av patienter med KOL har i studier visat sig bero på bland annat sjukdomens 

icke-maligna natur, patienternas bristande insikt om sjukdomens progression, samt att det 

både från patient och läkare finns en ovilja att diskutera palliativ vård eftersom den påminner 

och signalerar om en annalkande död (Sorenson, 2013). I själva sjukdomsdiagnosen finns det 

även en osäkerhet, eftersom den progressiva försämringen av andningsbesvär även rymmer 

episoder av mer temporära försämringar, från vilka patienten kan återhämta sig. Detta innebär 

att det finns svårigheter att bedöma när patienten uppfyller kriterier för att vara palliativ 

(Choudhuri, 2012; Sorenson, 2013; Scullion & Holmes, 2011). Men även i tillgången till 

symtomlindrande läkemedel ligger en problematik. Symtomlindrande läkemedel som 

klassiskt används mot dyspnoe (opioider och bensodiazepiner), används ytterst restriktivt vid 

KOL då det finns en risk att läkemedlen orsakar andningsdepression (Barnett, 2012).  

 

1.1. Problemformulering 

Litteraturgenomgången visar att ungefär 14 % av den vuxna befolkningen i Sverige lider av 

KOL och prevalensen av svårare KOL är nästan 1 %. Dessa personer lider inte sällan av 

symtom som svår dyspnoe, fatigue, ångest och smärta. Ett sätt att öka dessa patienters 

livskvalitet är att skifta behandlingsfokus från kurativ vård till palliativ vård. Forskning har 

dock visat att detta fokusskifte inte sker helt oproblematiskt där sjukdomens natur, kulturen på 

vårdavdelningen och en rädsla att använda vissa symtomlindrande läkemedel är några av de 

hindrande faktorerna. Sjuksköterskor har ett omvårdnadsansvar som innebär att de arbetar 

nära patienterna. Därför är deras upplevelser om hur vården av svårt sjuka patienter med KOL 

fungerar särskilt intressant att studera. Tidigare forskning om palliativ vård relaterat till 

patienter med KOL har i huvudsak fokuserat på brister i den symtomlindrande vården (cf. 

Gore, Brophy & Greenstone, 2000; Murray, Pinnock & Sheikh, 2006 ). Genom att belysa hur 

sjuksköterskor upplever vården av palliativa patienter med KOL kan vi öka förståelsen för de 

möjligheter och hinder som sjuksköterskor upplever i sitt arbete med dessa patienter. En ökad 

förståelse kan i sin tur leda till förbättringar i det patientnära omvårdnadsarbetet, vilket leder 

till bättre vård för patienterna.  
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2. Syfte 

Syftet med denna studie var att studera sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

KOL som är i en palliativ fas.  

 

3. Metod  

3.1. Design 

Denna studie har en kvalitativ design eftersom den utgår ifrån intervjuer med sjuksköterskor 

om deras subjektiva upplevelser av att vårda patienter med KOL som är i en palliativ fas. En 

kvalitativ metoddesign ger möjlighet att skapa en djupare förståelse av synsättet hos de 

personer som undersöks (Kvale, 2009, s. 17) och är särskilt användbar när ett outforskat 

fenomen eller område ska studeras (Polit & Beck, 2008, s. 19).  

 

3.2. Deltagare och procedur 

Ett ändamålsenligt urval av sex sjuksköterskor som arbetar på tre olika vårdavdelningar på två 

olika sjukhus deltog i studien. Ändamålsenligt urval är en urvalsmetod där forskaren väljer ut 

de deltagare som bäst kommer kunna hjälpa till att besvara studiens syfte, exempelvis de som 

bäst antas kunna ge den information som efterfrågas (Polit & Beck, 2004 s. 306, 729).  

 

Urvalsproceduren inleddes med att enhetschefer på tre olika vårdavdelningar med icke-

palliativ inriktning kontaktades. Dessa erhöll muntlig grundläggande information om studien 

och gav sedan sin muntliga tillåtelse till att genomföra studien. Efter detta skickades ett 

informationsbrev (Bilaga 1) ut till enhetscheferna, där de gavs möjlighet att ge skriftlig 

tillåtelse. Enhetscheferna ombads även fråga sin personal om någon som uppfyllde de 

uppsatta inklusionskriterierna ville delta i studien. Inklusionskriterierna var att 

sjuksköterskorna skulle ha arbetat minst ett år inom verksamheten, de skulle vilja dela med 

sig av sina erfarenheter och de skulle ha vårdat patienter med KOL som är i en palliativ fas. 

Som utgångspunkt för den palliativa bedömningen låg en kriterielista framtagen av Truman 

och Truman (2011, s. 638) (Bilaga 2), där sjuksköterkorna skulle ha vårdat patienter som 

uppfyllde minst två av kriterierna. De sjuksköterskor som motsvarade inklusionskriterierna 

erhöll skriftlig information (Bilaga 3) om studiens syfte och upplägg, samt information om att 

de när som helst kunde avbryta deltagandet utan att ange skäl till detta och att informationen 
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som lämnades skulle behandlas konfidentiellt. Med informationsbrevet medföljde även en 

svarstalong som deltagarna skulle fylla i. De som tackade ja kontaktades av författaren, för 

överenskommelse av tid och plats för intervjun. Sjuksköterskorna som deltog var alla kvinnor, 

i åldrarna 25-62 år och samtliga hade arbetat på avdelningen i minst två år. Samtliga sex 

sjuksköterskor som tackade ja till att delta, deltog i studien.  

 

3.3. Datainsamling  

Individuella kvalitativa intervjuer genomfördes med varje deltagare, med syfte att ta reda på 

deltagarnas subjektiva upplevelser (cf. Kvale & Brinkmann, 2010, s. 17). Intervjuerna var 

semistrukturerade och utgick ifrån en frågeguide (Bilaga 4) där ett antal frågor som skulle 

täcka syftet med studien hade förberetts. I frågeguiden ingick dessutom uppföljningsfrågor, 

som till exempel ”kan du berätta mer?” och ”vill du beskriva hur…” som skulle uppmuntra 

deltagarna till mer ingående beskrivningar av sina upplevelser (cf. Polit & Beck, 2008, s. 341-

342). Frågorna handlade om deltagarnas upplevelser av att ge vård till palliativa patienter med 

KOL, vilka behov dessa patienter har och vilka åtgärder som görs för att underlätta för dessa 

patienter. Deltagarna fick själva välja plats för intervjun. Fyra av intervjuerna skedde på 

deltagarnas arbetsplatser och två i hemmiljö. Samtliga intervjuer genomfördes i avskildhet. 

Intervjuerna tog mellan 35-45 minuter, spelades in digitalt och transkriberades därefter i sin 

helhet.  

 

3.4. Dataanalys  

Efter avslutad datainsamling påbörjades dataanalysen, med syfte att utifrån insamlad data 

skapa en förståelse för och ge kunskap om människors subjektiva upplevelser (cf. Polit & 

Beck, 2004, s. 16). De transkriberade intervjuerna analyserades med kvalitativ tematisk 

innehållsanalys enligt en metod beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Enligt Polit 

och Beck (2004, s. 16) kan denna metod användas när forskaren är ute efter både det 

manifesta och det latenta innehållet i text, det vill säga både det som texten faktiskt säger och 

den underliggande betydelsen i texten.  Den kvalitativa innehållsanalysen innebar att texten 

initialt lästes igenom ett antal gånger för att skapa en förståelse för materialet, innan 

textenheter som innehöll för syftet relevant information togs ut. Textenheterna 

sammanställdes i ett arbets-dokument och fick en färgetikett för att lättare kunna spåra 

materialet till den intervju från vilken den extraherats. Textenheterna kodades utifrån innehåll. 
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Utifrån detta jämfördes de sedan för att finna textenheter med liknande mening. Dessa 

textenheter slogs ihop till kategorier. Denna procedur upprepades och i ett antal steg 

reducerades antalet kategorier till fem stycken så kallade huvudkategorier. Dessa jämfördes 

sedan mot textenheterna som extraherats för att se att ingen textenhet saknade slutgiltig 

kategori. Dessa kategorier utgjorde det manifesta, textnära innehållet i det insamlade 

datamaterialet. Även teman identifierades, som på ett mer latent plan tolkades fram ur texten 

(cf. Graneheim & Lundman, 2004). Dessa teman skiljde sig från kategorierna då de 

representerade meningsenheterna, koderna och kategorierna på en högre abstraktionsnivå (cf. 

Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2004, s. 578). 

 

3.5. Etiska överväganden 

Innan datainsamlingen påbörjades inhämtades ett etiskt godkännande från etiska gruppen vid 

institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet. Innan studien påbörjades, 

informerades samtliga deltagare både muntligt och skriftligt om studiens syfte, att den 

information som de lämnar behandlas konfidentiellt och att deltagandet är frivilligt och när 

som helst kan avbrytas. Samtycket till deltagande i studien lämnades muntligt, men 

dokumenterades även skriftligt genom att deltagarna fyllde i en svarstalong. Informerat 

samtycke inhämtades dessutom från enhetschefer från berörda avdelningar (cf. Polit & Beck, 

2008, s. 151-152). I behandling av datamaterialet eliminerades sådan information som skulle 

kunna leda till att eventuella deltagare skulle kunna identifieras i det färdiga resultatet (cf. 

Kvale, 2010, s. 88). Förutom informerat samtycke och konfidentialitet har ständig reflektion 

skett kring ytterligare två etiska problemområden: forskningens konsekvenser samt forskarens 

roll i det vetenskapliga arbetet (cf. Kvale, 2010, s. 89-93) och under hela arbetet har en 

reflektion skett kring dessa etiska områden. Ett särskilt problematiskt område identifierades: 

en del av deltagarna i studien var arbetskollegor till författaren. Författaren hade då en 

etablerad relation till intervjupersonerna sedan tidigare, vilket ställde om möjligt ännu högre 

krav på författaren när det gäller konfidentialitet samt övervägande om huruvida ett 

deltagande skulle leda till nytta respektive skada för deltagarna.  
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4. Resultat 

Analysen av intervjuerna resulterade i två teman och fem kategorier, se tabell 2 nedan. Dessa 

beskrivs med brödtext och citat under respektive rubrik. 

Tabell 2. Översikt av teman och kategorier  

Teman Kategorier 

Jag vet vad jag 
måste göra, men 
tar mig inte dit 

Att uppleva att palliativ bedömning kan öppna dörrar till en bättre 
omvårdnad  

Att uppleva frustration när handlingsutrymmet begränsas 

Att kunskap är en förutsättning för god palliativ omvårdnad 

En relation på gott 
och ont 

Att önska långsiktighet i relationer 

Att arbetet ställer höga personliga krav 

 
 

4.1. Tema: jag vet vad jag måste göra men jag tar mig inte dit 

Det första temat handlade om att sjuksköterskor hade en bild av vad som var rätt vård att ge 

till patienter, men att det fanns hinder på vägen för att ge denna vård. Dessa hinder kunde 

utgöras av att läkarna hade andra uppfattningar om lämpliga åtgärder, av organisatoriska 

hinder, eller att patienterna själva nekade sjuksköterskors erbjudande. Temat kunde även 

handla om att sjuksköterskor identifierade problem hos patienterna men saknade kunskap för 

att göra något åt dem. 

 

4.1.1. Att uppleva att palliativ bedömning kan öppna dörrar till en bättre omvårdnad 

Sjuksköterskor beskrev att en palliativ bedömning innebar stora fördelar för patienterna. De 

upplevde att patienten därigenom fick en ökad trygghet och bättre möjligheter att få ett ökat 

välbefinnande. Palliativ vård kunde ge patienterna fördelen att de kunde få åka direkt in till 

avdelningen och slippa den extra tiden på akuten. Patienterna beskrevs även ha möjlighet att 

ringa direkt till avdelningen samt ha en kontaktsjuksköterska som de kunde vända sig till från 

hemmet. Deltagarna beskrev vidare att palliativ vård var något som patienterna borde få ta del 

av och att de många gånger upplevde att patienterna blev lidande av att inte få tillgång till 

denna typ av vård. Avsaknaden av dessa palliativa fördelar innebar en längre väntan på akuten 

och svårare tillgång till hjälpmedel för patienterna.  
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Men då kanske en sån här grej skulle vara bra, att de får mer hjälp och...  alltså 
när man blir en palliativ patient. Det är nog mer patienter som skulle få mer 
hjälp i alla fall. Och kanske kunna klara sig mer hemma… med den hjälpen. 
 

En palliativ bedömning underlättade även för sjuksköterskor i deras arbete. Detta gav trygghet 

i form av ökad handlingsfrihet när bland annat symtomlindrande läkemedel ordinerades och 

vården fick en struktur och riktning. Sjuksköterskor upplevde då att de kunde göra allt som 

krävdes för att patienten skulle må bättre, vilket skapade en trygghet.  

Och det blir som att ja, vi låter den här patienten dö i lugn och ro. Då kan man 
göra allt för att det ska bli bra när den dör. Så jag tycker bara, det är skönt att 
veta det. Istället för att gå i ovisshet, att ”vad ska vi göra med den här patienten 
egentligen?” 

 
När beslutet om palliation dröjde eller inte blev av upplevde sjuksköterskor istället arbetet 

som osäkert och ostrukturerat. 

Men det är ju också att, finns det bara en god grund, att vi vet att det här 
paketet med läkemedel ska sättas in, eller såhär gör man för att lindra det, då 
känner ju vi oss också mycket tryggare. Men nu är det som att, vi vet inte riktigt 
hur vi ska göra och då blir det lite hipp som happ bara.  

 

4.1.2. Att uppleva frustration när handlingsutrymmet begränsas 

Sjuksköterskor beskrev att de hade egna åsikter om vad som skulle kunna hjälpa patienterna, 

men att de inte alltid gavs möjlighet att genomföra sina förslag. Det kunde handla om att de 

såg att patienterna hade behov av mer palliativ vård, men att de samtidigt upplevde sig 

beroende av en läkarbedömning och läkarbeslut för att kunna tillhandahålla detta. 

Sjuksköterskor berättade om att beslut om palliativ vård ofta togs först när patienterna var 

mycket nära döden, i princip medvetslösa. När sjuksköterskor upplevde att den palliativa 

bedömningen inte inträffade som de önskade medförde det att de inte kunde tillhandahålla den 

vård som de ville ge. Detta innebar en känsla av frustration.  

Men nu känns det som att.. Nu är det såhär att… tre dagar innan han dör så 
sätter de en palliativ diagnos. /…/ Men nu är det som att man väntar så himla 
himla länge så att... ”ja, nu finns det inte så mycket mer vi kan göra”. Sådär. 

 

Både kommunikationsproblem med läkare och en upplevd rädsla hos läkarna för hur vissa 

läkemedel kunde påverka patientgruppen fysiskt, ansågs vara anledningar till varför 

patienterna inte gavs denna typ av vård. Handlingsutrymmet kunde dock även begränsas av 

att patienter och anhöriga hade andra åsikter om omvårdnad och behandling, i vissa fall för att 

man inte ville ta emot den hjälp som föreslagits. Även detta skapade en frustration hos 
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sjuksköterskorna eftersom det begränsade deras möjlighet att genomföra den plan som denne 

trodde var bäst för patienten. 

Men jag kan ju inte… Jag säger det till dem också, att ”jag kan ju inte tvinga 
dig, det är liksom bara vad jag rekommenderar.” Att ”nog skulle det vara bra 
om du fick lite mer hjälp” och om de ändå säger nej då, då är det ju som… 
synd. Men man kan ju inte göra så mycket. Men det är frustrerande.  

 

Det fanns även rent organisatoriska anledningar till varför handlingsutrymmet upplevdes som 

begränsat. En del sjuksköterskor uppgav att tidsbrist gjorde att de inte kunde göra allt de hade 

velat göra för patienterna. De beskrev att de upplevde att många sjuksköterskor ville väldigt 

mycket men att tiden inte räckte till. När sjuksköterskor kände sig tvungna att prioritera bort 

olika typer av behov hos patienter infann sig en nedslående känsla.  

För det finns ju ingen värdighet i att lämna någon, även om man ser att attacken 
kanske har gått över men att de säger att de inte vill att man ska gå. Men man 
kanske måste. Det känns inte särskilt okej. 

 

4.1.3. Kunskap som förutsättning för god palliativ omvårdnad 

Ett återkommande ämne i sjuksköterskors skildringar av vården var att de upplevde att de i 

sitt arbete gjorde så gott de kunde, men att vården samtidigt kunde bli bättre. Att ha 

omvårdnadsmässig kunskap uppgavs vara mycket viktigt för att kunna ta hand om de 

palliativa patienterna med KOL på ett bra sätt, men sjuksköterskor upplevde att detta 

saknades. De ansåg även att de ibland saknade insikt i patienternas verkliga problematik och 

varför de egentligen sökt vård.  

 
Man kastar in lite behandling och sen så blir det nog bra. Och så tänker man 
inte att man kanske hade kunnat göra nånting annat för att lösa situationen och 
så hade de inte behövt komma in lika ofta. 

 
Ja men jag tror det handlar om kunskap. Och så blir det lite så att, jamen vi har 
mycket nya sköterskor och de som kommer in de lär sig det de ska kunna… Det 
är ju ingen som är liksom korkad eller ignorant eller… Men man kanske 
behöver mer bakgrund liksom… /.../ bara basic kunskaper om olika sjukdomar 
och behandling och liksom vad ska man tänka på när de är hemma; och hur ser 
det ut? Jag menar dietisthjälp och sjukgymnastik och… 
 

 

Sjuksköterskor beskrev vidare att det saknades riktlinjer för de palliativa bedömningar och att 

det fanns brister i hur den palliativa vården för patienter med KOL var strukturerad. 
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Sjukdomen i sig, med sitt osäkra förlopp, upplevdes försvåra palliativa bedömningar och 

medförde att olika läkare värderade sjukdomens progression på olika sätt. Även för 

sjuksköterskor uppgavs det dock finnas svårigheter med att se dessa patienter som palliativa. 

  

Med erfarenhet ökade både den generella medicinska och omvårdnadsmässiga kunskapen hos 

sjuksköterskor, men de fick även mer specifik kunskap om olika patienters individuella 

behov. Sjuksköterskor reflekterade även kring patienternas egen kunskap om sin sjukdom, en 

kunskap som kunde upplevas som både förvånansvärt stor och ibland överraskande liten. Med 

ökad erfarenhet utvecklade både patienter och sjuksköterskor olika strategier för att hantera 

sjukdomens yttringar. 

Sen är det som sagt, vi har ju bara stammisar och då typ känn… eller inte 
känner, men man har som en relation och vet hur de fungerar. Man kan fort, 
som… Ja och man vet att de inte vill prata så mycket, de vill bara ha någon som 
lindrar. 

 

Ett sätt att öka kompetensen ansågs vara att nyttja andra professioners kunskap, både för den 

enskilde patienten och för arbetsgruppen i stort, i form av exempelvis utbildningar. 

Sjuksköterskor upplevde ett välfungerande teamarbete med exempelvis sjukgymnaster, 

kuratorer och dietister, som en förutsättning för god palliativ omvårdnad.  

 

4.2. Tema: En relation på gott och ont 

Det andra temat handlade om att en speciell relation utvecklades mellan sjuksköterskor och 

återkommande patienter. Detta medförde även att sjuksköterskor började reflektera kring att 

göra mer för patienterna än de mest akuta åtgärderna, då de önskade skapa mer långsiktigt 

hållbara lösningar. I relationen till patienterna rymdes dock även känslor av vanmakt och 

sorg, när patienter avled eller det blev uppenbart hur mycket sjukdomen påverkade dem. 

Arbetet kunde även innebära att sjuksköterskor fick kompromissa med sin egen moraliska 

kompass, vilket ledde till känslor av obehag. 

 

4.2.1. Att önska långsiktighet i relationer 

Sjuksköterskor beskrev det som att patienternas långa sjukdomstid, ofta med en hel del 

sjukhusvistelser, innebar att en relation kunde etableras mellan vårdpersonal och patient. 
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Vissa sjuksköterskor berättade om hur ett särskilt språk utvecklades, där sjuksköterska och 

patient kunde tala med och förstå varandra med mycket få ord.  

Vi har som våra ord… Han säger ”spruta”, så vet man. Och då frågar man 
kanske ”okej, bara spruta eller inhalera också?” 

 

Denna relation innebar även en önskan hos sjuksköterskor att få fortsätta ta hand om patienten 

även efter en eventuell palliativ bedömning. När sjuksköterskor kunde följa dessa patienter 

under en längre tid uppstod även en strävan efter att ta hand om mer än bara det akuta 

sjukdomsförloppet för patienterna. Exempel på detta är viljan att hitta långsiktigt hållbara 

lösningar när det gäller hemsituationen. Målet med detta beskrevs som att patienterna skulle 

uppleva en trygghet i hemmet och inte behöva återinskrivas på sjukhuset inom kort. Ett sätt 

att göra detta beskrevs som att tillhandahålla den hjälp patienterna behövde, i form av kontakt 

med hälsocentral eller ökade insatser i hemmet. Men det fanns även funderingar hos 

sjuksköterskor hur man skulle kunna öka patienternas livskvalitet genom att ge dem strategier 

för att kunna ta hand om sig själva.  

Att få besök, eller att de inte känner att de alltid måste söka akut för att det har 
gått så långt. Eller om de behöver en nebulisator att man ser till att den 
möjligheten finns... Just det där att försöka få dem att känna sig säkra även när 
de är hemma. Och hur de ska ta hand om sig själva. 

 

4.2.2. Att arbetet ställer stora personliga krav 

Sjuksköterskor uttryckte att arbetet med palliativa patienter med KOL på många sätt var 

personligt påfrestande. Arbetet upplevdes ställa höga krav, inte bara på sjuksköterskors 

kompetens, utan även på deras rent personliga egenskaper. När patienter fick dyspnoe 

förväntades sjuksköterskor agera med snabbhet och lugn, trots att de också påverkades av 

patientens tillstånd.  

Ja men det blir ju som en panik, man känner ju själv, tänk om man inte skulle 
kunna andas... Och det är klart patienterna känner det också... Man ser ju att de 
får panik… För att de får inte luft. 

 

Sjukdomens karaktär krävde både närvaro och tid som ofta inte fanns att ge. Patienterna 

upplevdes ibland som missnöjda och krävande och sjuksköterskor beskrev hur de fick jobba 

med sig själva för att dämpa dessa tankar och utveckla förståelse för patientens besvär. Det 
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förekom även andra moraliskt komplicerade situationer, där sjuksköterskor exempelvis kände 

att de var tvungna att ge behandling som de upplevde att patienterna plågades av. 

 

En annan aspekt som upplevdes som påfrestande för sjuksköterskor var när tankar uppkom 

om hur sjukdomens symtom, med exempelvis svår ångest och mycket inskränkt rörlighet, 

begränsade patienternas dagliga liv. En sidoeffekt av detta som nämndes var bland annat 

social isolering. Tillsammans med vetskapen om sjukdomens långsamma progression skapade 

dessa tankar känslor av sorg och vanmakt hos sjuksköterskor. För att kunna upprätthålla ett 

professionellt förhållningssätt beskrev de vikten av att kunna hålla distans till patienterna.   

Men det känns lite som att... jag fokuserar inte så mycket på det. För att då blir 
det nog jättejobbigt. /…/ Jamen jag tror att då skulle jag sitta hemma och tänka 
”men oj, nu måste jag åka hem till den här lilla farbrorn och bjuda han på 
hembakta bullar, för det är så synd om han som sitter själv”. Jamen han tar sig 
ingenstans, ingen hälsar på honom… det skulle inte gå. 

 

Sjukdomens progressiva karaktär ledde till att döden uppehöll sig nära inpå sjuksköterskor i 

deras arbete med patienterna. Döden beskrevs av sjuksköterskor utifrån två aspekter: dels som 

något ofrånkomligt på grund av bristen på botemedel. Insikten om att en person var på väg att 

lämna dem ledde till känslor av sorg och vanmakt, särskilt om personen var bekant hos 

personalen. Men sjuksköterskor framställde även döden som något efterlängtat för dessa 

patienter, som beskrevs som mycket sjuka och ångestladdade innan de ofta sista dagarna i 

livet nådde lugn - och inte sällan medvetslöshet. Döden sågs som en lättnad och ett slut på en 

lång plåga, en känsla som dock sjuksköterskor samtidigt upplevde som kontroversiell. 

Man samtidigt känns det… jag kan ju inte säga att det känns bra… A: Du får 
säga att det känns bra. C: Jomen på ett sätt känns det bra… /…/ På ett sätt blir 
det ju som en befrielse när de får dö, för att de har ju haft det så jävla jobbigt. 
Plågats så mycket. 

 

5. Diskussion 

Syftet med denna studie var att studera sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

KOL som är i en palliativ fas. Resultatet visade att sjuksköterskor ofta har egna tankar om vad 

som behöver göras för patienterna. En palliativ bedömning av en patient med KOL skapar 

möjligheter för sjuksköterskor att ge patienten vad de anser vara bästa möjliga vård. När 

handlingsmöjligheterna begränsades av läkare, patienter, anhöriga eller tidsbrist, upplevde 
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sjuksköterskor frustration. Behovet av ytterligare kunskap var stort, både när det gällde 

personalens generella kunnande och nya vetenskapliga riktlinjer. Eftersom patienterna var 

ständigt återkommande till vårdavdelningarna etablerades en relation och sjuksköterskor insåg 

vikten av att arbeta för långsiktiga lösningar för patienterna. Arbetet med patienterna beskrevs 

som påfrestande eftersom det ställde höga krav på sjuksköterskor och ibland krävde moraliska 

avsteg. De upplevde att det fanns ett behov av att hålla distansen för att inte påverkas i sin 

professionalism. 

 

5.1. Resultatdiskussion 

Sjuksköterskor i denna studie beskrev genomgående att en palliativ bedömning leder till stora 

fördelar för patienterna, i form av ökat skyddsnät, tillgång till mediciner och ekonomiska 

förmåner när det gäller bland annat hjälpmedel. Även tidigare studier om palliativa patienter 

med KOL har visat att ett beslut om palliativ vård är till nytta för patienter då det kan öka 

deras livskvalitet (Spence et al., 2009). En annan studie beskriver att introduktion av palliativ 

vård är till fördel för patienter som lider av en allvarlig sjukdom och gärna kan introduceras 

tidigt i förloppet. En palliativ inriktning på vården kan på ett mer effektivt sätt identifiera och 

lindra patienters symtom – oavsett om det handlar om andfåddhet, förvirring eller smärta 

(Strand, Mahar & Carey, 2013). Forskning har vidare visat att ett skifte från kurativ till 

palliativ vård för patienter med KOL innebär att vården antar ett mer holistiskt synsätt som 

leder till bättre identifiering och prioritering av behov (Guthrie, Hill & Muers, 2001) och en 

mer holistisk syn på patienten och dennes behov samt ett större emotionellt engagemang hos 

sjuksköterskan (Roche-Fahy & Dowling, 2009). 

 

Sjuksköterskor i denna studie uppgav även att beslut om palliativ vård innebar fördelar även 

för sjuksköterskorna. Med ett sådant beslut fick vården en riktning, gav mer handlingsfrihet 

och innebar en större trygghet för sjuksköterskor. Enligt en kvalitativ studie av Bergenholtz, 

Jarlbaek och Hølge-Hazelton (2015) innebär en övergång till palliativ vård för sjuksköterskan 

en övergång till en annan roll med andra valmöjligheter. Detta var enligt samma studie en roll 

som sjuksköterskan uppskattade.  Även om sjuksköterskor ansåg det lämpligt att initiera 

palliativ vård, var det inte alltid som läkarna höll med. Löfmark, Nilstun och Bomsjö (2007) 

konstaterar att sjuksköterskor ofta anser att fokusskiftet från kurativ till palliativ vård bör ske 

tidigare än vad läkarna vill. Spence et al. (2009) beskriver att det finns barriärer att 

överkomma för att kunna tillhandahålla palliativ vård. En barriär beskrivs vara just när 
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vårdpersonal inte är överens om när palliativ vård är lämplig att starta upp. Samtidigt 

upplevde sig sjuksköterskor beroende av ett läkarbeslut för att kunna övergå från kurativ till 

palliativ vård. Detta är i enlighet med Bergenholtz, Jarlbaek och Hølge-Hazelton (2015) 

studie, där sjuksköterskor ansåg att det var just läkarna som ägde rätten att besluta om denna 

övergång. En annan studie visar att en samstämmighet bland vårdpersonal om att palliativ 

vård ska initieras är den faktor som i störst grad möjliggör en transition från kurativ till 

palliativ vård för patienten (Badger, 2005).  

 

För sjuksköterskorna i denna studie ledde det till frustration när de inte kunde genomföra den 

slags vård som de upplevde att patienterna var i behov av. Andra kvalitativa studier har visat 

att sjuksköterskor upplever det mycket påfrestande när de anser att en patient är i behov av ett 

skifte från kurativ till palliativ vård och skiftet inte inträffar. Att tvingas ge, vad de själva 

upplever är fel vård kan leda till känslor av frustration och känslomässig utmattning 

(Thompson, McClement & Daeninck, 2006; Bergenholtz, Jarlbaek & Hølge-Hazelton, 2015). 

Själva kulturen på icke-palliativa vårdavdelningar, där syftet med arbetet ska vara att bota 

snarare än lindra kan innebära att den palliativa vården på denna typ av avdelning är särskilt 

bristfällig (Gagnon & Duggleby, 2013). Sjuksköterskans handlingsfrihet i vården av patienten 

beskrevs även kunna begränsas av patienten själv och dennes anhöriga. Ofta handlade det om 

att sjuksköterskor ansåg patienten vara i behov av en viss typ av hjälp, men att anhörig eller 

patient nekar till sjuksköterskans förslag. Denna konflikt mellan patientens rätt till autonomi 

och sjuksköterskans skyldighet att göra nytta för denne är även beskriven av Woodward 

(1998). Upplevelsen av att slitas mellan att göra det rätta och att låta patient eller anhörig 

utöva sitt medbestämmande beskrivs som en inre strid hos sjuksköterskan. Resultatet i denna 

studie visade även att andra faktorer, som bristen på tid, upplevdes begränsa handlingsfriheten 

för sjuksköterskor. Sjuksköterskor ansåg det svårt att hinna med att ge bästa möjliga vård till 

patienterna. Även Spence et al. (2009) har visat att brist på tid är något som medför att 

sjuksköterskor är tvungna att prioritera bort vissa omvårdnadsåtgärder. En studie har även 

pekat på att sjuksköterskor på vårdavdelningar som inte är särskilt inriktade mot palliativ vård 

har svårare att tillhandahålla god palliativ vård; bland annat på grund av ett högt arbetstempo 

(Gagnon & Duggleby, 2013). 
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I resultatet framkom att sjuksköterskor ofta var nöjda med den vård som de gav, men 

samtidigt fanns ett stort behov av vetenskapligt beprövad kunskap i form av forskning och 

etablerade handlingsprogram när det gäller palliativ vård och svår KOL. Även andra studier 

har visat att sjuksköterskor kan uppleva en avsaknad av riktlinjer för hur och när patienter 

med svår KOL kan bedömas som palliativa. Sjuksköterskorna upplevde att dessa svårigheter 

påverkade både sjuksköterskor och läkare och ansågs till stor del höra ihop med sjukdomens 

osäkra bana (Spence et al. 2009). Men det finns även exempel på ren okunskap om palliativ 

vård. Studier visar att det bland sjukvårdspersonal finns uppfattningar om att vissa patienter 

inte är lämpliga för palliativ vård, eftersom de har en alltför lång beräknad överlevnadstid 

(Blacker, Mooney & Jones, 2004). I resultatet framkom även att det fanns en strävan efter 

samarbete mellan olika professioner, för att kunna nyttja allas kunskap på bästa sätt. Detta 

fynd är i enlighet med en intervjustudie av Barnard, Hollingum och Hartfiel (2006), där 

sjuksköterskor i palliativ vård önskade multiprofessionellt samarbete för att kunna 

tillhandahålla bästa möjliga vård.  

 

Under intervjuerna uppgav sjuksköterskor genomgående att de förutom riktlinjer önskar mer 

generell kunskap om palliativ vård och omvårdnad. Detta är en vanlig upplevelse bland 

sjuksköterskor på icke-palliativa vårdavdelningar, men kunskapen kan öka med bland annat 

utbildningsprogram om palliativ vård (Adriaanse, Achterberg & Borm, 2004). Sjuksköterskor 

upplevde även betydelsen av att patienterna hade egen kunskap om sin sjukdom och 

förvånades över hur lite patienterna själva kunde om sådant som rörde deras 

sjukdomstillstånd. Exempel på detta var kännedom om sina läkemedel och hur de fungerade. 

Även i en studie av Barr et al. (2009) visade det sig att patienter med KOL har relativt låg 

kännedom om sin sjukdom och använder sina ordinerade mediciner i lägre utsträckning än 

exempelvis patienter som har både diagnosen KOL och astma. En annan studie (Gardiner et 

al., 2010) visar att patienter med svår KOL saknar en god kommunikation med sjukvården 

och att information som ges till patienter om sjukdomen är bristfällig.  Vad detta beror på är 

inte helt klarlagt, men bidragande faktorer har identifierats vara att patienter har en förmåga 

att bara komma ihåg information som ges vid akuta inläggningar, inte mer generell 

information om sjukdomens karaktär och förlopp. Dessutom var just sjukdomens förlopp och 

ämnet palliation områden som läkare ogärna diskuterade med patienterna. 
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I studien framkom att patienternas långvariga och allvarliga sjukdom, med ett antal 

sjukhusinläggningar, lett till att en särskild relation utvecklats mellan sjuksköterska och 

patient. Även Barnett (2005) beskriver i en fallstudie att sjuksköterskor som under lång tid tar 

hand om patienter med KOL kan utveckla en relation till dessa som kan beskrivas som både 

professionell och privat. Men för de patienter som var ständigt återkommande utvecklade 

sjuksköterskor även funderingar över hur det skulle vara möjligt att arbeta med mer 

långsiktiga lösningar för exempelvis hemsituation och välbefinnande. Även om vissa åtgärder 

med detta syfte genomfördes ansågs långsiktiga frågor inte i tillräckligt stor utsträckning 

adresserade. Även en litteraturstudie av Gardiner et al. (2010) visade att patienter med svår 

KOL mer sällan utreds för eventuella behov i hemmet än patienter med lungcancer och oftare 

saknar skyddsnät och stöd omkring sig. Detta överensstämmer även med Spence et al. (2009), 

som erfor att en inläggning för en exacerbation av KOL ofta innebar att sjuksköterskor 

fokuserade enbart på det akuta omhändertagandet. Sjuksköterskorna upplevde vidare att de 

fokuserade mindre på åtgärder för den långsiktiga prognosen. Samma studie påtalade även att 

patienterna själva väljer att inte ta upp långsiktiga besvär eftersom de uppfattar att 

vårdpersonalen inte har tid att hantera sådana frågor. 

 

Sjuksköterskor i studien uppgav att arbetet med patienter med KOL på många sätt kunde vara 

påfrestande. Patienterna var svårt sjuka, med begränsad fysisk förmåga, ett stort hjälpbehov 

och samtidigt akuta besvär med främst dyspnoe. I en studie av Lombold och Kirkevold (2005) 

beskrev sjuksköterskor hur patienternas begränsade förmåga innebar att det ställdes höga krav 

på sjuksköterskor även när det gällde en sådan till synes basal uppgift som att hjälpa 

patienterna i den dagliga livsföringen. En morgontvätt skulle kantas av långa pauser, 

lyhördhet för patientens välmående och ett snabbt men samtidigt varsamt handlag från 

sjuksköterskornas sida. 

 

Flera sjuksköterskor uppgav att de själva upplevde obehag när patienterna drabbades av svår 

dyspnoe. Även en studie av Goodridge, Duggleby, Gjevre och Rennie (2008) visade att det är 

påfrestande för vårdpersonal att ta hand om patienter med svår KOL, eftersom de ofta har 

stora problem med dyspnoe och ångest. Patienternas symtom och svårigheter i att reducera 

dessa, leder till en känsla av hjälplöshet och vanmakt hos sjuksköterskor. Även Crawford 

(2010) visade hur sjuksköterskor fick jobba med sig själva för att lära sig hantera känslor som 
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uppkom i arbetet med dessa sjuka patienter. En situation som var särskilt känslomässigt 

påfrestande beskrivs vara när sjuksköterskan skulle hjälpa patienter i transitionen från 

palliativ till kurativ vård. Då fick sjuksköterskor kämpa för att hålla tillbaka känslor av 

exempelvis sorg och frustration. Samma studie beskriver även att sjuksköterskor sätter upp 

gränser för hur emotionellt engagerade de ska vara i sina patienter (Kirby, Broom & Good, 

2014). Sjuksköterskor skildrade även hur de fick lära sig hantera dödsfall hos dessa patienter, 

som de lärt känna under en längre tid. Sjuksköterskors beskrivningar om sorgen när en bekant 

patient är på väg att lämna dem återfinns även i en studie av Barnard, Hollingum och Hartfiel 

(2006). Sorgen vid dödsfall beskrevs i denna studie som särskilt intensiv när relationen med 

patient och anhöriga hade hunnit formas under en längre tid.  

 

En framträdande upplevelse för sjuksköterskor var att arbetet var förknippat med olika 

moraliska dilemman, exempelvis när de kände en lättnad när en svårt sjuk patient avlidit. 

Deras upplevelse var att lättnad inte var en legitim känsla vid ett dödsfall, oavsett hur mycket 

patienten lidit innan. På liknande sätt upplevde sjuksköterskorna det problematiskt när en 

patient ordinerats viss livsuppehållande behandling som de uppfattade orsakade och förlängde 

patientens lidande. En studie av Georges och Grypdonck (2002) visade att sjuksköterskor som 

har hand om palliativa patienter upplever ett antal moraliska dilemman i sitt arbete, bland 

annat i situationer där livsuppehållande behandling ges till svårt sjuka patienter, eller när de 

upplever svårigheter i att stå ut med att se patientens symtom. När sjuksköterskor inte kunde 

lösa dessa moraliska dilemman upplevde de frustration, stress och maktlöshet.  

 

5.2. Metoddiskussion 

Denna studies resultat baseras på sex semistrukturerade intervjuer som är analyserade med 

kvalitativ tematisk innehållsanalys enligt en metod av Graneheim & Lundman (2004). 

Studiens trovärdighet bedöms utifrån vilken tillit läsaren har till dess resultat. Det faktum att 

personen som har samlat in, analyserat och sammanställt data inte är en erfaren forskare kan 

påverka studiens trovärdighet negativt (cf. Polit & Beck, 2004, s. 434). Författarens 

användande av och utförliga beskrivning beskrivningen av datainsamlingsprocessen och 

analysprocessen ökar möjligheten att bedöma huruvida resultatet är tillförlitligt eller inte.  För 

att öka studiens trovärdighet har författaren haft en strävan att intervjua deltagare med olika 

bakgrund. Trots det består deltagarna i studien av enbart kvinnor, män har dock inte avsiktligt 
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uteslutits från studien utan har antingen inte uppfyllt kriterierna för deltagande eller inte varit 

intresserade av att delta. Deltagarnas ålder var dock desto mer spridd, vilket innebär att 

urvalet representerar en större del av populationen. Den rika mängden citat illustrerar likheter 

inom kategorier (cf. Graneheim & Lundman, 2004), liksom författarens beskrivning av sina 

kopplingar till deltagarna i studien (cf. Polit & Beck, 2004, s. 434) och är också faktorer som 

ökar trovärdigheten. Under analysarbetets gång har textmaterialet lästs igenom flera gånger 

för att öka sannolikheten att rätt meningsenheter har tagits ut och att kategorierna är 

inkluderande och samtidigt uteslutande. Detta påverkas även av det faktum att författaren 

kunde föra en dialog med sin handledare under framförallt analysstadiet. Detta samarbete var 

ett sätt att se om erfarna forskare skulle sortera och kategorisera materialet på liknande sätt 

(cf. Graneheim & Lundman, 2004).   

 

Studiens pålitlighet bedöms utifrån hur stabil data är över tid och i olika kontext. Genom att 

använda samma frågeguide ökade studiens pålitlighet, eftersom frågeguiden möjliggjorde att 

alla deltagare tillfrågades om samma områden. Insamlandet och analyserandet av kvalitativ 

data har dock med tiden en tendens att påverka forskaren, bland annat genom ökad insikt om 

fenomenet och kan ha påverkat frågorna som ställdes under senare intervjuer. Även om 

frågeguiden har sett likadan ut för alla deltagare så kan följdfrågorna ha varit olika när 

förförståelsen hos intervjuaren har ändrats med tiden (cf. Graneheim & Lundman, 2004). 

Överförbarhet handlar om huruvida studiens resultat kan överföras till andra sammanhang 

eller andra personer. Genom utförlig beskrivning av urval, datainsamling och analysprocess 

blir det möjligt för läsaren att bedöma studiens överförbarhet. Genom att illustrera resultatet 

med lämpliga citat underlättas dock uppskattningen av studiens överförbarhet (cf. Graneheim 

& Lundman, 2004).  
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6. Slutsats 

Resultatet i denna studie tyder på att den palliativa vården av patienter med KOL är i behov 

av förbättring. Sjuksköterskor som yrkesgrupp arbetar nära dessa patienter och ser på ett 

tydligt sätt patienternas behov och de begränsningar och obehag som sjukdomen orsakar. Idag 

sker bedömningar om palliation sent i sjukdomsförloppet, vilket orsakar obehag hos patienter 

och innebär att sjuksköterskor hindras att utföra de omvårdnadsåtgärder som de finner 

nödvändiga. För att detta ska kunna genomföras krävs dock tydliga riktlinjer gällande 

palliativa bedömningar och vård. Med vetenskapliga direktiv och ökad generell kunskap kan 

den palliativa vården av dessa patienter förbättras. Även patienternas brist på kunskap om sin 

sjukdom behöver förbättras, eftersom detta kan påverka följsamheten när det gäller 

läkemedelsbehandling och egenvård. De svårigheter som sjuksköterskor stöter på i sitt arbete 

med patienter visar på att det kan finnas ett ökat behov av stöd, inte bara på grund av de 

moraliska dilemman som sjuksköterskor konfronteras med, utan även med organisatoriska 

och praktiska problem i arbetet. Sjuksköterskor får inte på grund av tidsbrist eller okunskap 

hindras i att utföra sitt arbete, eftersom deras arbete säkerställer god omvårdnad och ytterst 

patientens välbefinnande. 

 

6.1. Förslag till framtida forskning 

Sjuksköterskor upplever att den palliativa vården av patienter med KOL är bristfällig och i 

behov av utveckling. Utifrån denna studie kan därför ett antal områden identifieras där 

ytterligare forskning behövs. Ur ett medicinskt perspektiv föreslås forskning om när en patient 

med KOL kan bedömas vara palliativ. Utifrån denna forskning kan nationella, alternativt 

internationella riktlinjer skapas för att underlätta för patienter och vårdpersonal. Vid händelse 

av att riktlinjer införs hade en intressant studie varit hur sjuksköterskor upplever arbetet med 

dessa patienter, före och efter införandet. Tydligare riktlinjer kan troligtvis även underlätta 

sjuksköterskans arbete. 

 

Denna studie har utgått ifrån vårdpersonalens perspektiv och ett intressant forskningsområde 

vore att även anta patient och- anhörigperspektivet: hur upplever patienterna den vård de får i 

detta skede av sjukdomen? Identifierar de liknande brister i vården som sjuksköterskorna i 

denna studie gjorde? Upplever de att palliation diskuteras och vad hände i så fall med vården i 

den stund som fokus skiftade från bot till lindring? Studien visade även att sjuksköterskorna 
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upplevde brist på kunskap hos patienterna, trots att många patienter har levt med sin sjukdom 

under åratal. Vilken effekt skulle ett sjuksköterskebaserat utbildningsprogram för patienter ha 

på patienternas sjukdomsinsikt? Och hur skulle följsamhet till läkemedelsanvändning 

påverkas? Det hade även varit intressant att studera hur sjuksköterskor upplever sin 

handlingsfrihet efter att ha genomgått utbildningar i palliativ vård. En hypotes skulle kunna 

vara att ökad kunskap ger ökad upplevelse av handlingsfrihet och möjligen även ökad 

yrkesstolthet. Tanken att en sådan utbildning skulle förbättra vården för patienterna ligger 

nära till hands. 
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Förfrågan om genomförande av intervjustudie 

Jag heter Sara Lind och är student vid masterprogrammet i omvårdnad vid Luleå tekniska 
universitet (LTU). Jag planerar att under hösten 2014 och våren 2015 genomföra och 
sammanställa en intervjustudie med syftet att undersöka hur sjuksköterskor på en icke-
palliativ vårdavdelning erfar den palliativa vården av patienter med kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom (KOL). Med ”den palliativa vården” avser jag vården av patienter med KOL 
som kan identifieras som palliativa (se kriterietabell nästa sida). Jag önskar därför få intervjua 
sjuksköterskor på er enhet. 

Studier har visat att patienter med svår KOL ofta lider av dyspnoe, ångest och smärta och att 
de inte sällan skattar sin livskvalitet som mycket låg. Samtidigt visar forskning att man inom 
vården endast undantagsvis skiftar fokus från att bota till att symtomlindra dessa patienter och 
sällan bedömer dessa patienter som palliativa. Forskningen när det gäller sjuksköterskans 
upplevelser av denna vård är begränsad. Att studera hur sjuksköterskan erfar den palliativa 
vården av patienter med KOL skulle kunna öka medvetenheten om sjuksköterskans 
upplevelser, identifiera förbättringsområden inom den vård som idag bedrivs och i slutändan 
leda till bättre omvårdnad för denna patientgrupp. 

Jag vill med detta informationsbrev be om tillåtelse för att få genomföra denna studie vid er 
enhet. Jag önskar även hjälp med att rekrytera 3-4 deltagare som motsvarar 
inklusionskriterierna. Deltagarna ska vara sjuksköterskor som har arbetat minst ett år på 
avdelningen och har erfarenhet av att vårda palliativa patienter med KOL. Som stöd för att 
identifiera palliativa patienter med KOL används ett antal kriterier (se tabellen på nästa sida).  
För att en patient ska definieras som palliativ i denna studie ska minst två av kriterier i 
tabellen vara uppfyllda. De sjuksköterskor som arbetat minst ett år på avdelningen och vårdat 
en patient med KOL som uppfyller minst två av de palliativa kriterierna är således hjärtligt 
välkomna att delta i denna studie. Jag önskar att de sjuksköterskor som uppfyller 
inklusionskriterierna för deltagande får varsitt informationsbrev (se Inbjudan till deltagande i 
intervjustudie) med medföljande svarstalong av dig. På denna kan sjuksköterskorna välja att 
godkänna deltagande i studien, eller att bli kontaktade av författare eller handledare för 
ytterligare information. Svarstalongen returneras av deltagarna till författaren i ett bifogat 
förfrankerat kuvert. Intervjuerna kommer sedan att äga rum under januari och februari 2015. 

De personer som väljer att delta kommer att kontaktas av författaren för överenskommelse av 
tid och plats för intervjun. Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan 
deltagarens motivering. Om en deltagare väljer att avbryta kommer allt insamlat material från 
denne att raderas. Intervjuerna beräknas ta 30-45 minuter. Det insamlade materialet kommer 
att behandlas så att deltagarna ej kan identifieras på något sätt. Resultatet kommer att  
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sammanställas i en rapport, som sedan publiceras på Luleå tekniska universitets hemsida. 
Resultatet kommer även att publiceras i en nordisk omvårdnadstidsskrift. 

       

 

Kriterier för när en patient med kroniskt obstruktiv lungsjukdom är i en 
palliativ fas 

Mycket svår KOL, med FEV1 < 30 % av förutspått värde 

> 2 akuta exacerbationer under de senaste 12 månaderna 

Flertalet sjukvårdskrävande exacerbationer 

Frekventa sjukhusinläggningar på grund av exacerbationer 

Återhämtar sig endast något efter utskrivning från sjukhuset 

Är syrgasberoende 

Svår vilodyspnoe som ej ger med sig 

Allvarliga komorbiditeter, exempelvis hjärtsjukdom 

Svårigheter att klara aktiviteter i daglig livsföring, tar sig ej ut från hemmet 

Står på maximal läkemedelsterapi – men ingen behandling har nämnvärd effekt 

 

 

 

Vid funderingar, kontakta gärna mig eller min handledare. 

Med vänlig hälsning 

Sara Lind   Caroline Stridsman 
Leg SSK   Universitetsadjunkt, avdelningen för omvårdnad 
070-2937386   0920-491000 vx 
sarlin-1@student.ltu.se  caroline.stridsman@ltu.se 
 
 
………………………………………     …………………………………………………. 
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Godkännande för genomförande av studie 

Jag har läst igenom informationen som tillhandahållits och godkänner härmed genomförandet 

av intervjustudien ”sjuksköterskors upplevelser av den palliativa vården av patienter med  

kroniskt obstruktiv lungsjukdom” på enheten. 

 

Underskrift………………………………............ 

Befattning ………………………………….. 

På enheten…………………………………………. 

 

 

Var vänlig posta svarstalongen i det förfrankerade och adresserade kuvertet. 
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Bilaga 2 Kriterietabell 

 

Kriterier för när en patient med kroniskt obstruktiv lungsjukdom nått den palliativa fasen 
enligt Trueman & Trueman (2011, s. 638) 

-  Mycket svår KOL, med FEV1 < 30 % av förutspått värde 

-  > 2 akuta exacerbationer under de senaste 12 månaderna 

- Flertalet sjukvårdskrävande exacerbationer  

- Frekventa sjukhusinläggningar på grund av exacerbationer 

- Återhämtar sig endast något efter utskrivning från sjukhuset 

- Är syrgasberoende 

- Svår vilodyspnoe som ej ger med sig 

- Allvarliga komorbiditeter  

- Svårigheter att klara aktiviteter i daglig livsföring, ej ta sig ut från hemmet 

- Står på maximal läkemedelsterapi – men ingen behandling har nämnvärd effekt 
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Bilaga 3 Informationsbrev till deltagare 

 

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap   2015-01-08 

Avdelningen för omvårdnad 

 

Inbjudan till deltagande i intervjustudie 

KOL är en kronisk, progressiv sjukdom som idag utgör den tredje vanligaste dödsorsakerna i 
världen. Patienter med mycket svår KOL lider ofta av ångest, dyspnoe, smärta och skattar inte 
sällan sin livskvalitet som mycket låg. Samtidigt visar studier att man inom vården sällan 
bedömer patienter med KOL som palliativa; det vill säga skiftar fokus från att bota till att 
symtomlindra, jämfört med exempelvis patienter med lungcancer. Jag är intresserad av vad 
detta innebär för sjuksköterskor i deras arbete med svårt sjuka patienter med KOL. Syftet med 
denna studie är därför att studera hur sjuksköterskor på en icke-palliativ vårdavdelning erfar 
den palliativa vården av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Eftersom patienter 
med KOL sällan officiellt bedöms vara palliativa, kommer ”den palliativa vården” i denna 
studie definieras som den vård som ges till patienter med KOL som kan identifieras som 
palliativa enligt kriterietabellen på nästa sida. En djupare förståelse för sjuksköterskors 
upplevelse på det här området, skulle kunna användas för att förbättra den palliativa vården av 
patienter med KOL.  

Jag som genomför denna studie heter Sara Lind, läser masterprogrammet i omvårdnad vid 
Luleå tekniska universitet (LTU) och har själv en bakgrund som sjuksköterska på 
lungavdelning. Som deltagare ska du vara legitimerad sjuksköterska, med minst ett års 
erfarenhet av arbete på vårdavdelning. Du ska även ha erfarenhet av att ha vårdat patienter 
med KOL som uppfyller kriterier för att vara palliativ. Som stöd för att identifiera patienter 
med KOL som är eller har varit i en palliativ fas används kriterier som redovisas i tabellen på 
nästa sida. För att en patient ska definieras som palliativ i denna studie ska minst två av 
kriterierna vara uppfyllda. Om du som sjuksköterska således har vårdat en patient som 
uppfyllt minst två kriterier är du hjärtligt välkommen att delta i denna studie.  

Intervjun kommer att äga rum någon gång under januari/februari 2015. Intervjun kommer att 
ta ca 30-45 minuter, spelas in digitalt och sedan skrivas ut i sin helhet av författaren. Endast 
författare och handledare kommer att ha tillgång till insamlad data. I den färdiga rapporten 
kommer ej någon deltagare kunna identifieras. Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas 
när som helst utan motivering, om så görs kommer allt material att raderas. Den färdiga 
studien kommer att publiceras på Luleå tekniska universitets hemsida och i en nordisk 
omvårdnadstidsskrift.  

Om du önskar delta i studien, var vänlig fyll i svarstalongen nedan och posta i det 
förfrankerade kuvertet. Jag kommer sedan kontakta dig för att komma överens om lämplig tid 
och plats för intervju.  
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Kriterier för när en patient med kroniskt obstruktiv lungsjukdom är i en 
palliativ fas 

Mycket svår KOL, med FEV1 < 30 % av förutspått värde 

> 2 akuta exacerbationer under de senaste 12 månaderna 

Flertalet sjukvårdskrävande exacerbationer 

Frekventa sjukhusinläggningar på grund av exacerbationer 

Återhämtar sig endast något efter utskrivning från sjukhuset 

Är syrgasberoende 

Svår vilodyspnoe som ej ger med sig 

Allvarliga komorbiditeter, exempelvis hjärtsjukdom 

Svårigheter att klara aktiviteter i daglig livsföring, tar sig ej ut från hemmet 

Står på maximal läkemedelsterapi – men ingen behandling har nämnvärd effekt 

 

Vid funderingar, kontakta gärna mig eller min handledare. 

Med vänlig hälsning 

Sara Lind   Caroline Stridsman 

Leg sjuksköterska  Universitetsadjunkt, avdelningen för omvårdnad 
070-2937386   0920-491000 vx 
sarlin-1@student.ltu.se  caroline.stridsman@ltu.se 
 

………………………………………     …………………………………………………
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Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap     

Avdelningen för omvårdnad 

 

 

 

Anmälan 

□ Jag har tagit del av den information som givits och önskar delta i intervjustudien om 

”sjuksköterskors upplevelser av den palliativa vården av patienter med kroniskt obstruktiv 

lungsjukdom.” 

□ Jag önskar mer information om studien innan jag bestämmer mig 

 

 

 

Namn …………………………………………………………………………. 

Telefonnummer ……………………………………………………………….. 

Emailadress …………………………………………………………………… 

 

 

Var vänlig posta svarstalongen i det adresserade och förfrankerade kuvertet så kontaktar 
författaren dig för överenskommelse om tid och plats för intervju. Även om du godkänner 
deltagandet via denna talong får du närsomhelst avbryta deltagandet i studien. 
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Bilaga 4 Frågeguide 

 

Nyckelfrågor 

* Är det någon speciell patient du tänker på när du ser tabellen med kriterierna för när en 
patient med KOL kan betraktas som palliativ? Kan du berätta om hur det var/är att ta hand om 
den patienten? 

* Vill du beskriva hur vården av en svårt sjuk patient med KOL ser ut på er avdelning idag? 

* Vill du beskriva hur du upplever att vården är strukturerad kring dessa patienter idag? 

* Kan du berätta om det är något i den palliativa vården av dessa patienter du upplever 
fungerar bra respektive dåligt idag?  

* Kan du berätta lite om hur du upplever det är att möta dessa patienter? 

* Kan du beskriva vad god palliativ vård innebär för dig? 

* Vill du beskriva vilka behov kan du se hos dessa patienter? 

* Kan du berätta vilka symtomlindrande åtgärder som erbjuds dessa patienter? 

* Kan du berätta om hur det kan vara att vårda en patient med KOL som endast anses ha 
några timmar kvar att leva?  

 

 

 

Följdfrågor 

* Kan du berätta mer om… 

* På vilket sätt… 

* Kan du ge exempel… 

* Hur upplevde du det… 

* Hur menar du då… 

 

 


