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Abstrakt 
Bakgrund: Vården på en intensivvårdsavdelning är ofta både aggressiv och intensiv,           

men ändå överlever inte alla patienter. Cirka 3,9 % av alla som avled i Sverige               
under 2017 gjorde det på en intensivvårdsavdelning. Det är därför av betydelse            
att beskriva hur en intensivvårdssjuksköterska, i en högteknologisk miljö         
skapad för att rädda liv, egentligen upplever att vårda en patient i livets             
slutskede? Syfte: Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors       
upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede på en          
intensivvårdsavdelning. Metod: En intervjustudie med ändamålsenligt urval       
och kvalitativ innehållsanalys genomfördes. Resultat: Resultatet bildade fem        
kategorier; att vilja inkludera och värna om anhöriga, att vilja skapa en lugn             
miljö som främjar en fridfull död, att vilja ge en värdig omvårdnad och själv              
behöva stöd, att vilja möjliggöra ett värdigt avslut, att behöva mer kunskap.            
Slutsats: Det framkom flera exempel på både svåra och fina situationer som            
intensivvårdssjuksköterskorna upplevde i samband med vård i livets slutskede,         
både rörande anhöriga, miljö och omvårdnad. Studien visar att det saknas           
fortbildning och rutiner inom området, vilket författarna önskar kunna stimulera          
till genom att påvisa att det finns ett behov. Även fler studier behövs inom              
området.  

 
Nyckelord 

Intensivvård, vård i livets slutskede, omvårdnad, värdighet, kvalitativ innehållsanalys 
 
Keywords 
Intensive care, end-of-life care, nursing, dignity, qualitative content analysis 
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1. Bakgrund 

 

1.1 Intensivvårdsavdelningen 

Enligt Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård och Svenska Intensivvårdssällskapet 

(SFAI/SIS, 2015) definieras intensivvård som diagnostik och övervakning, behandling samt 

omvårdnad av svåra, ibland livshotande sjukdomar och skador. Detta ska bedrivas enligt 

vetenskapliga och beprövade erfarenheter samt befintliga riktlinjer, där både medicinska och 

etiska aspekter tas i beaktande. En avdelning för intensivvård ska hålla en hög kompetensnivå̊ 

såväl medicinskt som tekniskt, både på apparatur och personal samt fungera multidisciplinärt 

enligt SFAI/SIS (2015). Kriterier för vård på intensivvårdsavdelning är normalt att patienten 

ska ha hotande eller ha akut svikt i en eller flera vitala organfunktioner samt att tillståndet ska 

vara potentiellt reversibelt samt att vårdbehovet inte ska kunna tillgodoses på̊ lägre vårdnivå̊. 

Undantag från dessa kriterier kan i enskilda fall medges för specifika indikationer eller för 

vård med förutbestämd behandlingsstrategi i form av begränsning av definierad behandling. 

(SFAI/SIS, 2015)  

 
Enligt statistiska centralbyrån (2017) så avled nästan 92 000 personer i Sverige under 2017 

och utav dessa avled drygt 3600 personer på en intensivvårdsavdelning under samma år enligt 

Svenska Intensivvårdsregistret (SIR, u.å.), vilket betyder att cirka 3,9 % av alla som avled i 

Sverige under 2017 gjorde det på en intensivvårdsavdelning.  

 
Intensivvårdsavdelningar kan ha olika specialiteter men hädanefter kommer 

intensivvårdsavdelning att innebära allmän intensivvårdsavdelning utan specialitet.  

 

1.2 Miljön på intensivvårdsavdelning 

Miljö bildar ihop med hälsa, människa och omvårdnadshandlingar de fyra 

konsensusbegreppen inom omvårdnad (Fawcett, 2005). Intensivvårdsavdelningar är i hög 

grad utrustade med medicinsk-teknisk utrustning och vårdmiljön är skapad främst för att 

använda denna utrustning och med mindre fokus på att vårda ur ett holistiskt perspektiv 

(Fontaine et al., 2001). Patienten blir bunden till sin säng av slangar och kablar, omgiven av 

maskiner och annan teknisk utrustning (Donchin & Seagull, 2002). Den tekniska utrustningen 
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integreras i omvårdnaden av intensivvårdssjuksköterskan. Patienten har ständigt vårdpersonal 

som övervakar eller vårdar, och det finns ibland inte mycket plats kvar för anhöriga (Fridh, 

2009). Ibland vårdas mer än en patient per rum och om många befinner sig på rummet 

samtidigt kan ljudnivån från röster och maskiner bli hög (Bournes & Mitchell, 2002). I 

“Döden angår oss alla - värdig vård vid livets slut” (SOU 2001:6) slås det fast att den fysiska 

miljöns betydelse är underskattad vid god vård i livets slutskede och att den bör beaktas mer.  

 

1.3 Vård i livets slutskede 

World Health Organisation (WHO, 2002) definierar palliativ vård eller vård i livets slutskede 

som ett förhållningssätt vilket syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och närstående 

genom att förebygga och lindra lidande tack vare tidig upptäckt, bedömning och behandling 

av fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande 

sjukdom och döende. Detta innefattar smärtlindring och lättnad av andra symtom samt ska 

syfta till att varken påskynda eller skjuta upp döden (WHO, 2002). Enligt “Döden angår oss 

alla - värdig vård vid livets slut” (SOU 2001:6) så kan palliativ vård innefatta en tidig fas, 

som tidsmässigt kan vara lång och en sen fas, som är kort och kan omfatta veckor, dagar eller 

timmar. Enligt SOU (2001:6) så omfattas personer som dör hastigt, exempelvis av akut 

hjärtinfarkt eller olycksfall, inte av palliativ vård men det är viktigt att personalen har ett 

palliativt förhållningssätt till anhörigas behov.  

 

Omvårdnaden ska utgå ifrån en etisk dimension vilket innefattar ett moraliskt ansvar i varje 

beslut och bedömning enligt International Council of Nurses (ICN, 2012) samt utifrån ett 

holistiskt perspektiv där hela personen och dess omgivning är inkluderad (WHO, 2002). 

Vården ska erbjuda stöd till närstående under sjukdom och efter dödsfallet samt ge möjlighet 

att delta i vården (SOU, 2001:6). Cook, Rocker, Giacomini, Sinuff och Heyland (2006) 

betonar att kvaliteten på intensivvården inte enbart bör beräknas i antalet räddade liv, utan 

också bedömas utifrån kvaliten på vården i livets slutskede. Att patienter avlider på en 

intensivvårdsavdelning är ibland oundvikligt och det ska inte betraktas som ett medicinskt 

misslyckande och att vårda en patient i livets slutskede på en intensivvårdsavdelning är 

komplext och kräver att personalen engagerar sig både känslomässigt, omvårdnadsmässigt 

och medicinskt (Cook & Rocker, 2014).  
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1.4 Värdig död 

“Vid livets slut, liksom vid livets början, är människan som mest sårbar och beroende av 

andras omsorg” (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016)  

 
Doorenbos, Wilson och Coenen (2006) har undersökt begreppet värdig död i olika kulturer 

och finner att det gemensamma begreppet som används är lugn, de beskriver även att den 

perioden då döden närmar sig, livets slutskede, oftast är svår både för den döende och dennes 

familj; både kroppsligt, emotionellt och spirituellt och att dessa tre aspekter av dödsprocessen 

innefattas i fenomenet värdig död. Även Karlsson (2008) och Chan (2018) beskriver att 

vården skall inkludera hela människan.  

 
International Council of Nurses (ICN, 2012) menar att en god kvalitét på vården i livets 

slutskede bidrar starkt till en fridfull och värdig död och ombesörjer stöd till 

familjemedlemmar att hantera sin förlust och sitt sorgearbete. Stajduhar, Thorne, McGuinness 

och Kim-Sing (2010) beskriver hur det idag aktivt forskas på medicinsk behandling i livets 

slutskede, bland annat för att få en värdig sista tid i livet. Tack vare att det kan erbjudas en 

högkvalitativ vård så går det enklare att föra samtal om livets slutskede. Chan (2018) 

beskriver att försöka ordna en avskild och bekväm plats för patienten och dess anhöriga, och 

att tillåta de anhöriga att få uttrycka sina känslor under döendeprocessen är viktigt samt att om 

möjligt avlägsna övervakningsutrustning och annan teknologi för att slippa oljud. Även att 

skapa en värdig miljö i rummet och att tillåta familjen att stanna och spendera tid med 

patienten efter att döden har inträffat bör intensivvårdssjuksköterskor överväga vid vård i 

livets slutskede. Även i SOU 2001:6 påtalas att patienter inte ska behöva dö ensamma. 
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1.5 Värdig död på en intensivvårdsavdelning 

Enligt Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd (2013) så sker övergång till vård i livets 

slutskede när det huvudsakliga målet med vården ändras från att vara livsförlängande till att 

vara lindrande. Samtal mellan ansvarig eller tjänstgörande läkare och patient om 

ställningstagandet att övergå till palliativ vård i livets slutskede brukar kallas 

brytpunktssamtal (Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd, 2013). När det inte är förenligt 

med vetenskap och beprövad vetenskap att ge livsuppehållande behandling skall läkaren 

enligt 2 §, kap. 3, i SOSFS 2011:7 rådgöra med minst en annan legitimerad personal inför 

ställningstagande att inte fortsätta livsuppehållande behandling.  

 
Halcomb, Daly, Jackson och Davidson (2004) menade att intensivvårdssjuksköterskan kan 

uppleva att både patient och närstående lider tiden före brytpunktssamtalet och när vården väl 

övergår till vård i livets slutskede upplevdes det som positivt. Banjar (2017) beskriver att 

intensivvårdssjuksköterskan är unikt placerad mellan patient, anhöriga och medicinsk 

personal med uppgift att värna om patienten och dennes rätt till en bra sista tid i livet samt en 

god död med hjälp av värdighet, bekvämlighet och medkänsla. Hon menar att jämsides med 

en vilja att förlänga livet, behövs också en utveckling av palliativ vård och medicinsk 

assistans för att möjliggöra en god död. Ciccarello (2003), McNutt (2005) och Holms, 

Milligan och Kydd (2014) beskriver att intensivvårdssjuksköterskor ofta känner sig dåligt 

förberedda på att ge optimal vård i livets slut och saknar specifika strategier eller underlag 

som skulle kunna underlätta. Ciccarello (2003) upplever att det finns få protokoll, algoritmer 

eller träningstillfällen för att guida intensivvårdssjuksköterskorna. Holms, Milligan och Kydd 

(2014) visar på att träning, stöd och förbättrad kommunikation är en nödvändighet för en 

bättre vård i livets slutskede för patienter och dess anhöriga. 

 

Gallager et al. (2015) upplever att etiska svårigheter uppstår för intensivvårdssjuksköterskor 

när beslut måste tas angående avslutande av vård eller livsuppehållande behandling, och 

inriktningen ändras från behandlande vård till vård i livets slut. Chaves och Massarollo (2009) 

beskriver intensivvårdssjuksköterskors etiska dilemman som en mångfald av värderingar; 

palliativa patienter på en intensivvårdsavdelning; osäkerhet om döendeprocessen och gränser 

för livsförlängande behandling; oenigheter i beslutsfattandet; icke-acceptans av 

döendeprocessen av patienternas familjer och bristen på förtydliganden för patienten och 
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familjen. Beckstrand, Callister och Kirchhoff (2006) har förslag för att åstadkomma en värdig 

död och underlätta att dö med värdighet på en intensivvårdsavdelning, inkluderande att inte 

tillåta att patienter lämnas ensamma under döendet, att hantera patienternas smärta och 

obehag, att känna till och följa eventuella önskemål patienten har kring sin död.  

 

1.6 Rational  

På en intensivvårdsavdelning är tempot ibland högt och patienters tillstånd kan förändras 

mycket snabbt. Omsättningen på patienter är hög, medelvårdtiden är kort och intensiv samt att 

det finns mycket personal i omlopp; både intensivvårdspersonal och personal från andra 

specialiteter. Många patienter på en intensivvårdsavdelning behandlas högteknologiskt och 

aggressivt. På en intensivvårdsavdelning kan det vara en fin gräns mellan att vårda en patient 

med hopp om liv eller risk för död. Genom att studera hur intensivvårdssjuksköterskor 

upplever vården av döende patienter så kan kunskap genereras och spridas och vår 

förhoppning är att denna studie ska bidra till att öka tryggheten och medvetenheten hos 

intensivvårdssjuksköterskor gällande att vårda patienter i livets slutskede. Detta kommer i sin 

tur att öka tryggheten hos patienten och dennes anhöriga.  

 
Litteraturgenomgången visade att det finns rikligt med riktlinjer och rekommendationer 

angående palliativ vård, men få angående vård i livets slutskede på en intensivvårdsavdelning. 

Det forskas en del inom ämnet och nya rön påvisas hela tiden samt att vården i sig blir mer 

och mer avancerad. Vi vill beskriva hur intensivvårdssjuksköterskorna upplever att vårda 

patienter i livets slutskede på en intensivvårdsavdelning. Med livets slutskede avses i denna 

studie den absolut sista tiden innan en patient avlider på intensivvårdsavdelningen.  

2. Syfte 

Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets 

slutskede på en intensivvårdsavdelning. 

 

8 
 



 

3. Metodbeskrivning 

3.1 Design  

Vi valde att använda oss av kvalitativ metod eftersom vi ville beskriva 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. Enligt Polit 

och Beck (2017) är syftet med kvalitativ metod att förklara samt ge en djupare förståelse av 

en specifik erfarenhet eller upplevelse. Vi upplevde att vi bäst kunde besvara vårt syfte genom 

att lyssna till beskrivningar från intensivvårdssjuksköterskor som har egen erfarenhet och som 

vill förmedla detta till oss i intervjuform, och datainsamling kom att ske via enskilda 

intervjuer. Danielsson (2012) och Graneheim och Lundman (2004) styrker också att intervju 

är en bra metod för att studera personliga erfarenheter. Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver att intervjuer är mycket lämpliga att analysera med kvalitativ innehållsanalys. 

 

3.2 Procedur  

Ett informationsbrev med samtyckestalong (Bilaga 1) skickades ut till verksamhetschefer eller 

enhetschefer med beslutsmandat på tre intensivvårdsavdelningar på sjukhus i norra Sverige, 

varav deltagare rekryterades  från två intensivvårdsavdelningar och inga deltagare anmälde 

sitt intresse från den tredje intensivvårdsavdelningen. Breven förklarade vilka vi var, att vi 

skrev ett examensarbete, vårt syfte med studien samt att vi sökte intensivvårdssjuksköterskor 

till intervjuer. Cheferna skrev under sitt samtycke och därefter hämtades talongerna med 

samtycke in. Därefter tillfrågade vi enhetscheferna om de kunde dela ut vårt informationsbrev 

med samtyckestalong (Bilaga 2) angående deltagande i studien, på papper eller att skicka ut 

mail till sina anställda. Därmed tilläts deltagarna själva välja om de vill vara med eller inte, 

och då deltagarna själva anmälde sitt intresse via mail som stod skriven i informationsbrevet 

behölls anonymiteten. Antingen kunde de välja att medverka direkt eller få mer information 

om studien för att kunna bestämma sig. Planen var att deltagarna skulle väljas utefter först till 

kvarn-principen, alltså att de som först hörde av sig får delta. Men då det kom få svar på detta 

sätt övergick vi att rekrytera genom att direkt fråga några personer, varav vissa i tidigare 

samtal om studien visat intresse. 

 
Tid och plats avtalades efter samtycke om deltagande. Deltagarna fick läsa informationsbrevet 

angående deltagande i studien och skriva under en samtyckestalong vid intervjutillfället innan 
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själva intervjun startade. Det gavs även en kort muntlig information om syftet och studien i 

sig i början av intervjun. Det fanns en önskan att genomföra intervjuerna på en plats där 

deltagarna känner sig avslappnade och trygga, så föreslaget var att 

intensivvårdssjuksköterskorna själv bestämmer tid och plats för möte. De flesta valde 

arbetsplatsen på arbetstid, men även intervju i hemmet på ledig dag förekom. De kunde när 

som helst lämna studien utan att uppge orsak, vilket skrevs i informationsbladet.  

 

3.3 Kontextbeskrivning 

Studien är gjord på en medelstor intensivvårdsavdelning samt en mindre 

intensivvårdsavdelning, båda med allmän inriktning.  

 

3.4 Urval  

Ändamålsenligt urval användes eftersom vi själva ville kunna avgöra vilka informanter som 

är bäst passande och som gagnar vår studie mest (Polit & Beck, 2017). Passande för studien 

var att deltagarna skulle vara uttrycksfulla, ha visat intresse för ämnet eller studien samt att de 

skulle passa in i våra inkluderingskriterier; att vara vidareutbildad intensivvårdssjuksköterska 

och ha arbetat på en intensivvårdsavdelning samt att där vårdat patienter i livets slutskede. Vi 

valde att exkludera de som hade mindre än ett års erfarenhet inom intensivvård, eftersom vi 

ville att en viss erfarenhet skulle finnas. Inga andra kriterier fanns, exempelvis avseende ålder 

eller kön. 

 

3.5 Studiedeltagare  

Sex intensivvårdssjuksköterskor intervjuades, vilka alla var relevanta för vår studie då de var 

vidareutbildade intensivvårdssjuksköterskor med olika arbetslivserfarenhet. Dock hade alla 

minst ett års erfarenhet av att arbeta på en intensivvårdsavdelning samt hade arbetat med 

patienter i livets slutskede.  

 

3.6 Datainsamling  

Individuella semistrukturerade intervjuer användes för insamling av data. Frågorna som 

användes fanns nedskrivna i en intervjuguide (Bilaga 3). Enligt Polit och Beck (2017) betyder 

semistrukturerade intervjuer att författaren vet vad de ska fråga men vet inte vad svaren blir. I 
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denna metod är det brukligt att använda en intervjuguide med listade frågor inom områden 

som ställs till varje deltagare. Exempel på följdfrågor brukar även finnas med som hjälpmedel 

för författaren att stimulera deltagaren att tala fritt om sina tankar och erfarenheter (Polit och 

Beck, 2017).  

 
Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafonapplikation på en smartphone för att 

transkriberas ordagrant i efterhand, och endast vi hade tillgång till materialet då de inspelade 

filerna fanns sparade på privata smartphones med lösenordsskydd. All data är konfidentiell 

och alla intensivvårdssjuksköterskor är anonyma för alla utom författarna. Intervjuerna 

genomfördes antingen på intensivvårdssjuksköterskornas arbetsplats eller i dennes hem enligt 

önskemål och tog mellan 20 till 45 minuter. De flesta valde arbetsplatsen på arbetstid i enskilt 

rum men det genomfördes även intervju i hemmet på ledig tid.  

 

3.7 Analys 

Metoden för att analysera intervjumaterialet var induktiv kvalitativ innehållsanalys. 

Danielsson (2012) anser att det är lämpligt med en kvalitativ innehållsanalys när man har en 

mindre mängd data, exempelvis vid ett mindre antal intervjuer.  

 
Graneheim och Lundman (2004) beskriver kvalitativ innehållsanalys som en process för att 

förstå en text på djupet samt att identifiera skillnader och likheter i texten. Den fullständiga 

texten lästes igenom flera gånger för att få en helhet samt för att lära känna innehållet, vilket 

Graneheim och Lundman (2004) också rekommenderar. Där började även arbetet med att 

identifiera relevanta texter som svarade på syftet med studien samt att icke relevanta texter för 

syftet plockades bort, vilket Graneheim och Lundman (2004) tycker bör göras för att 

underlätta arbetet med materialet. Graneheim och Lundman (2004) skriver dock att viss 

tolkning alltid är en faktor när man läser en text, vilket är viktigt att författarna är medvetna 

om när man använder sig av kvalitativ innehållsanalys.  

 
Meningsbärande enheter sorterades i en tabell (se Tabell 1) och döptes till 1:1, 1:2 och så 

vidare där första siffran var numret på intervjun och andra siffran var numret på den 

meningsbärande enheten. Därefter kondenserades enheterna vilket innebär att meningarna 

kortades ner men kontentan behålls och skrevs samtidigt om från talspråk till korrekt 

skriftspråk. Sedan kortades de kondenserade enheterna ner ytterligare genom att koda dem 
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med dess kärninnehåll. Därefter sorterades koderna utifrån likheter och skillnader i innehåll 

och kategorier bildades. Vi diskuterade mellan varandra under vilka kategorier koderna skulle 

ligga, de flesta upplevdes som tydliga men några var lite mer svårplacerade. Men 

diskuterandet och reflektionen som försiggått under arbetet är en del av processen, vilket även 

beskrivs av Graneheim och Lundman (2004).  

 
Danielsson (2012) beskriver att kvalitativ innehållsanalys lämpligen kan göras med hjälp av 

en tabell eller en mall på exempelvis datorn. Mallen går att byggas upp med meningsenheter 

och koder som sedan sorteras i subkategorier, kategorier och/eller subteman/teman för bättre 

översikt, se exempel (Tabell 1).  
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Tabell 1 - Analysmall 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kod Kategori 

Man måste ju bara göra 

på samma sätt, det är ju 

som stötta och vara där. 

det blir ju egentligen 

ingen skillnad. det är ju 

info, info och info och 

vara där. att vara 

konsekvent och att man 

säger samma sak åt dem. 

så att man inte börjar vela 

på utan att man är 

konsekvent. och att alla 

säger lika, det är viktigt 

4:31 

Man gör på samma 

sätt, att stötta och vara 

där eftersom det 

egentligen inte är 

någon skillnad. 

Information, 

information, 

information och sen att 

vara där. Att vara 

konsekvent och att säga 

samma sak, det är 

viktigt. 4:31 

Att vara 

konsekvent och 

närvarande för 

anhöriga - 4:31 

Att vilja 

inkludera och 

värma om 

anhöriga 

Det får vi nog inte, det här 
är nånting som man lär 
sig när man alltså genom 
tiden man arbetar och... 
1:58 
 

 

Det får vi inte 
[utbildning för vård i 
livets slutskede], det är 
någonting man lär sig 
med tiden när man 
arbetar. 1:58 
 

 

[vård i livets 

slutskede] lär 

man sig på 

arbetet med 

tiden. 1:58 

 

Att behöva mer 

kunskap 

 
 

3.8 Etiska överväganden 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) syftar till att 

skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Enligt 2 § 
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(SFS 2003:460) avser lagen inte studentarbeten som utförs på högskolenivå men kan ändå ses 

som en vägledning i etiska överväganden och förhållningssätt. Vi eftersträvade samma 

principer, dels för lärandet men också för att värna om deltagarna, så etiska aspekter 

uppmärksammas. Lagen reglerar bland annat i 16 § (SFS 2003:460) vilken information 

intensivvårdssjuksköterskorna skall få inför forskningen och i 17 § (SFS 2003:460) slås fast 

att forskning enbart får ske om samtycke har inhämtats. 

 
Enligt Vetenskapsrådet (1990) finns ett grundläggande individskyddskrav som är en 

huvudsaklig utgångspunkt vid forskningsetiska överväganden. Detta krav är ett skydd för 

samhällets medborgare för att inte utsättas för otillbörlig insyn eller utsättas för varken fysisk 

eller psykisk skada. Individskyddskravet är uppdelat i fyra krav på forskningen; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 
För att uppnå informationskravet författades informationsbrev (Bilaga 1 och Bilaga 2), vilket 

innehöll den information som enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor 

§16 (SFS 2003:460) skall fanns med. Samtyckeskravet uppfylldes när skriftligt samtycke att 

delta i studien lämnades till oss av deltagarna. För att uppfylla konfidentialitetskravet kodades 

inspelningarna och transkriberingarna så att inga namn hanterades i undersökningen och 

materialet behandlades konfidentiellt. Nyttjandekravet uppfylldes när insamlade uppgifter 

enbart användes till den aktuella studien. 

 

Då nytta mot risk vägdes framkom att eventuella risker med studien är exempelvis att unika 

detaljer kommer fram och att historien kan kännas igen trots avidentifiering och i så fall bör 

rätten att vara anonym väga mot nyttan i studien. Vi anser att vikten av att vara anonym väger 

tyngre och har företräde och då skulle texten uteslutas. En annan risk kunde bli att 

intensivvårdssjuksköterskan eventuellt återupplevde svåra händelser från sin karriär under sin 

berättelse och må dåligt över det under och efter intervjun. Därför tillfrågades enhetschefen på 

varje intensivvårdsavdelning i förväg om lokala rutiner för krishantering för att kunna 

använda oss av dem. Intensivvårdssjuksköterskan informerades också att hen när som helst får 

avbryta intervjun. Nyttan med studien kan bli den ökade kunskapen om livets slutskede på en 

intensivvårdsavdelning som växer fram genom intervjuer och bidrar till ökad medvetenhet 

och kunskap hos intensivvårdssjuksköterskor.  
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Etikgranskning av studiens projektplan skedde lokalt på Luleå Tekniska Universitet, och 

godkändes innan studien påbörjades.  

4. Resultat  

Resultatet belyser intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets 

slutskede. Den kvalitativa innehållsanalysen genererade fem kategorier som redovisas i 

tabellform (Tabell 2) och dessa beskrivs med brödtexter och styrks med hjälp av citat.  

 

Tabell 2 - Översikt av kategorier (n=5) 

Kategorier 

  

   Att vilja inkludera och värna om anhöriga 

 

   Att vilja skapa en lugn miljö som främjar en fridfull död 

 

   Att vilja ge en värdig omvårdnad och själv behöva stöd 

 

   Att vilja möjliggöra ett värdigt avslut 

 

   Att behöva mer kunskap 

 

 

Att vilja inkludera och värna om anhöriga 

Att möta anhöriga upplevdes som en stor och naturlig del i att vårda patienter i livets 

slutskede på intensivvårdsavdelningar. Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att anhörigas 

behov ökade när patienterna var medvetslösa och de upplevde då att vården blev mer inriktad 

på de anhöriga. Att bemöta anhöriga på ett bra sätt ansågs vara den största utmaningen. De 

beskrev hur de tog sig tid att sitta ned lyssna och skapa relationer. Att låta de anhöriga berätta 

om den döende skapade lindring. Intensivvårdssjuksköterskor poängterade vikten av att skapa 
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trygghet och vara ett stöd för de anhöriga, vilket de förklarade ledde till symtomlindring för 

patienter i livets slutskede. Att värna om att de anhöriga mår bra, möjliggöra närhet och att 

kunna möta deras behov var centralt. Det fanns en vilja att göra det lilla extra som att erbjuda 

extra fint fika eller en bibel. För att kunna vara helt närvarande upplevdes det att 

intensivvårdssjuksköterskan inte skulle ansvara för fler patienter. 

 
Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att det var viktigt att tänka på vad som sades och hur det 

sades, att vara konsekvent och ge mycket information. De uttryckte att det nog egentligen 

varken finns rätt eller fel sätt att vara med anhöriga. Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att 

det inte bara krävdes att kunna ge ett bra stöd, utan att det även krävdes mod att våga ställa 

obekväma frågor och förmågan att stänga av sina egna känslor, vilket de fått lära sig att 

hantera själva. Hemma kunde de gråta för vad som helst men på jobbet skulle de vara 

professionella. Det kunde dock vara svårt att stänga av känslorna helt.  

 
Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att det var påfrestande att de anhörigas ångest kunde vara 

mer påtaglig än patientens. Hur påfrestande upplevelsen blev för intensivvårdssjuksköterskan 

berodde till stor del på hur de anhöriga mådde och hanterade situationen. Var de anhöriga 

väldigt ledsna och förtvivlade blev intensivvårdssjuksköterskan mer påverkad själv. Anhöriga 

som var sansade och accepterade situationen upplevdes lättare att bemöta. När patienten 

avlidit erbjöds de anhöriga att ta farväl och därefter vänta i anhörigrummet medan den avlidne 

gjordes iordning.  

 
Olika situationer och familjerelationer kunde generera varierande reaktioner och värst ansågs 

det vara när patienten avled hastigt och anhöriga inte hunnit förbereda sig och hamnat i chock. 

Processen att komma till insikt beskrevs som utdragen då det kunde vara svårt att ta in att 

patienten var död. Detta särskilt när det bara såg ut som att patienten sov.  

Intensivvårdssjuksköterskor upplevde att det var svårt men extra viktigt att förmå de anhöriga 

att verkligen förstå att patienten är död även när det inte ser ut så, exempelvis om patienten 

blivit hjärndöd och hjärtat fortsatte slå eller om hjärtat har stannat men respiratorn arbetar 

vidare så att det såg ut som att patienten andas själv. Det var en mycket svår sits för de 

anhöriga att sitta bredvid och se att hjärtat slog fast patienten var död. 

Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att det var bra att de anhöriga fick vara med när 

respiratorn stängdes av och verkligen se att patienten inte andas på egen hand. Detta 

16 
 



 

upplevdes samtidigt som ett i högsta grad svårt moment att möta anhöriga i.  

 
Den största skillnaden när patienten avlider i respirator är att respiratorn fortsätter att 

arbeta fast hjärtat har stannat, det brukar jag berätta innan för anhöriga så de är 

förberedda på att det kommer se ut som att han andas men det är bara respiratorn 

som blåser in luft. Hjärtat har stannat och han är död så nu kommer jag att stänga av 

respiratorn men det är inte jag som gör att han slutar att andas. Det ser väldigt 

annorlunda ut, patienten ser alldeles död ut och hjärtat slår inte men bröstkorgen 

fortsätter att höja sig, det ser ut som han andas. Det är svårt att förstå att hen är död 

nu. (Intensivvårdssjuksköterska 5) 

 
Erfarenhet upplevdes ge färdighet, även när det kom till att läsa av anhöriga till patienter i 

livets slutskede. En intensivvårdssjuksköterska beskrev hur hon fick mer förståelse för 

anhöriga efter att hennes egen mor har gått bort och att hon därefter kunde hantera de 

anhörigas sorg bättre. Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att de lärde sig att läsa av de 

anhöriga och visa respekt. Vissa ville ha närhet och kramar medan andra inte vill att man 

kommer i närheten av dem. Med erfarenhet blev det lättare att bedöma hur anhöriga önskade 

bemötas och att veta vad man ska säga. 

 
Förr var det svårt att veta hur man skulle bete sig [kring anhöriga]. Jag smög på tå och ville 

inte störa. Nu är jag mer avslappnad. (Intensivvårdssjuksköterska 3) 

 
Att samla familjen, gärna i ett lugnt läge innan brytpunkten till vård i livet slutskede, beskrevs 

som viktigt. Intensivvårdssjuksköterskor beskrev det som bidragande till en värdig död att de 

anhöriga skulle samlas för att få information, för att få ta avsked, för att prata och för att förstå 

att patienten är sjuk och i livets slutskede. Brytpunktssamtalets form och innehåll var viktigt, 

eftersom de anhöriga bär med sig samtalet för resten av sina liv. Intensivvårdssjuksköterskor 

upplevde att det tas mer hänsyn till anhöriga än förr. Det hölls fler multidisciplinära ronder 

med anhöriga närvarande och personalen försökte i större utsträckning fånga upp de anhörigas 

åsikter när patienten själv inte kunde föra sin talan. 
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Att vilja skapa en lugn miljö som främjar en fridfull död 

Att prioritera enkelrum till patienter som väntades dö beskrevs som oerhört viktigt, men vid 

överbeläggningar gick det inte alltid och intensivvårdssjuksköterskorna skärmade då av och 

försökte skapa en lugn miljö. Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att det var  mindre optimalt 

att vårdas på dubbelrum i livets slutskede och de utryckte att andra patienter påverkades när 

någon avled i samma rum. Det framkom även att patienter kunde bli kvar på dubbelrum av 

praktiska skäl; om de redan låg i respirator så ville intensivvårdssjuksköterskor inte koppla 

bort och handventilera för att byta sal. De ville göra så få ingrepp som möjligt. Det upplevdes 

som stora kontraster när ena patienten i ett dubbelrum väntades somna in och den andra 

patienten krävde aktiv intensivvård med stora insatser. Intensivvårdssjuksköterskor berättade 

att det hände att patienter gick bort bland andra patienter i öppen och stökig miljö. Vid vissa 

tider på året vårdades intensivvårdspatienter i stora salar för att klara bemanningen, vilket inte 

upplevdes som optimalt. 

 
Intensivvårdssjuksköterskorna var eniga om att även om det inte behövdes blodtryck, 

kontroller eller blodprover längre så ville de behålla hjärtövervakning fram tills dess att 

patienten avlidit. Viljan att ha kontroll och att kunna se och bekräfta dödsögonblicket uppgavs 

vara det främsta skälet, samt att kunna meddela anhöriga när det närmar sig. Om patienten låg 

i respirator uppgavs det även vara svårt att se när patienten dör. Intensivvårdssjuksköterskorna 

beskrev att de stängde av övervakningsmonitorn inne hos patienten för att de anhöriga skulle 

fokusera mer på patienten och inte på övervakningsmonitorn och siffror de kanske inte 

förstår. Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att de nog själva är miljöskadade av 

intensivvården och det fanns ibland en önskan om att ha kontroll på allt in i det sista, eftersom 

det var möjligt. Miljön på intensivvårdsavdelningen bjuder in till mycket övervakning även 

om det inte längre spelar någon roll. De uppgav att det kunde kännas svårt att gå in och stänga 

av monitorn men att de kunde hänvisa till brytpunktssamtalet och uppge att syftet var att de 

skulle ha sin fokus på patienten, då brukade de anhöriga acceptera. 

  
När respiratorn arbetar på är det svårt för anhöriga att se när patienten dör, så det är på gott 

och ont att sätta monitorn på privat [standby]. Men man gör det för att de inte ska 

stirra på den. Men jag brukar gå in och säga till dem att nu har hjärtat stannat, nu 

har patienten dött. Nu tar vi bort respiratorn. (Intensivvårdssjuksköterska 4) 
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Att vilja ge en värdig omvårdnad och själv behöva stöd 

Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att de i takt med tilltagande erfarenhet även kunde 

utveckla en känsla för när patienten inte klarade mer. Efter övergången från behandlande vård 

till vård i livets slutskede upplevde intensivvårdssjuksköterskorna att omvårdnaden fortsatte, 

allt från vändningar till munvård, men varsammare tills patienten avlidit och 

intensivvårdssjuksköterskorna underströk att detta var viktigt. Det framkom att det var 

påfrestande att inte veta hur lång tid det kunde ta för patienten att avlida och att det ibland inte 

fanns några beslut tagna alls.  

 
Intensivvårdssjuksköterskorna uttryckte att ambitionen ibland var så hög att det var svårt att 

inte göra något alls. Vissa intensivvårdssjuksköterskor förklarade att ibland mediciner 

avvecklades på läkarordination medan andra beskrev att de upplevde att mediciner gavs utan 

eftertanke om varför. Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att syftet med att behålla 

läkemedel skulle vara att lindra eller rent palliativt men att detta inte alltid efterföljdes. 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att det som styr när man övergår till vård i livets slut är 

läkarens förmåga att ta beslutet att avsluta. De reflekterade ofta över vad som var etiskt rätt i 

olika situationer. En annan upplevelse var att både intensivvårdssjuksköterskorna och läkarna 

hade etiska dilemman, men om olika saker. 

 

Intensivvårdssjuksköterskor menade att starka känslor kunde komma oavsett om det varit en 

akut situation eller ett planerat avbrytande av vård. Intensivvårdssjuksköterskorna berättade 

att vid en extremt svår händelse hade de debriefing eller eftersamtal, annars pratade 

personalen mest oorganiserat med varandra. De menade att det kunde behövas mer stöd i 

början av sitt arbete som intensivvårdssjuksköterska. De berättades att det ibland gavs bra 

stöd av läkaren. När det handlade om hjärndöda patienter så upplevde 

intensivvårdssjuksköterskor att det var vård efter livets slut; att det var vård trots att de är 

döda. Intensivvårdssjuksköterskor berättade att de  blev delaktiga i döden på ett speciellt sätt 

och att det var de som stängde av det konstgjorda livet.  

 
Det är ju ingen som vill dra tuben, man vill ju inte vara den som gör, den som orsakar att 

patienten dör, om det är en ofri luftväg. Särskilt om det är unga människor. 

(Intensivvårdssjuksköterska 5) 

 

19 
 



 

Ibland upplevde intensivvårdssjuksköterskorna att omgivningen inte hann med och att det 

kunde gå fort för patienten att avlida. Att miljön på en intensivvårdsavdelning ibland var 

kaotisk och så var plötsligt patienten död. De beskrev att i just de akuta fallen gav personalen 

allt då de trodde att det skulle gå vägen, men så blev det ett plötsligt avbrott och då var 

patienten oftast redan död. De upplevde inte att de hann avveckla utrustningen och göra fint. 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att om de anhöriga kom efter dödsfallet så gjorde 

intensivvårdssjuksköterskorna sitt bästa att försöka täcka över och städa bort innan de hann 

anlända.  

 
Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att de levde kvar i situationen på ett annat sätt än 

läkarna, eftersom de befann sig nära patienten hela tiden och bevittnade de anhörigas ångest. 

Intensivvårdssjuksköterskor upplevde att läkarna kom och gick, men att de själva stod kvar 

där hela tiden. De blev kvar i väntan på döden och hade ibland inga svar när anhöriga 

undrade. Intensivvårdssjuksköterskor kunde uppleva att det fanns många läkare hos patienten 

under tiden något var spännande och intressant men senare försvann alla och de stod 

ensamma kvar efteråt. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att samarbetet mellan 

intensivvårdens läkare och behandlande läkare inte alltid fungerade, då dessa två inte alltid 

pratade samma språk. 

 
Att vilja möjliggöra ett värdigt avslut 

Vissa intensivvårdssjuksköterskor upplevde vården av patienter i livets slutskede som en 

naturlig del av jobbet medan andra upplevde att det inte var vanligt förekommande. Det 

framkom att det uppstod olika känslor, beroende på exempelvis patientens ålder eller 

sjukdom. Det upplevdes som en förmån och en ynnest att få vara med i slutskedet. 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att de såg på döden som naturlig och att när de såg 

lidande fanns en önskan om att det skulle gå fort och att det var skönt när det var över, när 

patienten hade avlidit.  

 
Patienten antogs alltid vara medveten och intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att de blev 

lugnare och mer långsamma kring en döende patient. Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde 

att det var som att inte göra något mer men samtidigt göra allt för att lindra. Att vara med 

patienten när behandlingen avslutades samt symtomlindring upplevdes som centralt. 
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Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev det som väsentligt att tala om för den döende vad som 

hände. Det ansågs även viktigt med beröring, exempelvis att stryka på kinden. 

 
Alltså det enda sättet att möjliggöra en värdig död det är att själv inte vara rädd för döden, 

alltså man kanske kan vara det privat personligen för sin egen del och för sina 

anhöriga men att inte vara rädd att gå in och faktiskt lindra och ta hand om patienten. 

Ja, näe, så är det jag tror att du kan inte vara rädd för det. 

(Intensivvårdssjuksköterska 2) 

 
Intensivvårdssjuksköterskor upplevde sig vara bra på att bota men inte lika bekväma med att 

vårda i livet slutskede. Intensivvårdssjuksköterskorna förklarade att utan alla apparater skulle 

vissa patienter inte vara vid liv men ibland gavs patienten en andra chans till förbättring, 

exempelvis att ge en antibiotikakur innan något definitivt kunde sägas. Men det upplevdes 

ibland att det vårdades in absurdum. De upplevdes också att läkare ibland kunde se saker som 

intensivvårdssjuksköterskan inte såg och att man därför inte alltid förstod behandlingens 

syfte.  

 
Den personal närmast patienten upplevdes snabbare än läkarna på att tänka tankarna att 

vården ska övergå mot vård i livets slut, för att patienten ska slippa lidande. Några av 

intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att de ibland var lite förhastade med att döma att det 

inte skulle gå vägen för patienten, andra upplevde sig känna när det var på väg åt ett håll och 

att vissa anhöriga tycktes märka samma sak. Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att om 

någon döende patient inte hade anhöriga hos sig, så försöker de att vara närvarande. 

Intensivvårdssjuksköterskor berättade att de inte behövde några rutiner på hur man hanterade 

en döende patient utan anhöriga eftersom det var självklart att man övervakade tätt och alltid 

fanns hos patienten på slutet.  

 
Ibland så har ju anhöriga inte kommit, att dom inte vill eller att dom inte kan av olika 

anledningar, eehm och i dom situationerna blir det ju vi som blir mycket mer 

närvarande, att vi är närmare patienten. Jag vet inte om jag själv har varit ansvarig 

för någon sån patient, jag tror inte det. Men det blir ju som att man blir en stand in då 

(Intensivvårdssjuksköterska 5) 
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Önskemål uttrycktes om att en värdig död skulle få högre prioritet på andra avdelningar. 

Exempelvis genom att skapa mer självbestämmande för patienten, kanske att fråga om 

eventuella behandlingsbegränsningar redan vid inskrivningssamtalet, när patienten är vaken 

och själv kan uttrycka sin egen vilja. Att inhämta patientens önskemål i god tid ansågs vara att 

respektera patienten och det uttrycktes som värdigt att patientens önskan skulle prioriteras 

framför en vilja att bota. Intensivvårdssjuksköterskor berättade att det ofta kom fram via 

anhöriga vad patienten ville och inte ville när det redan var för sent. Allt detta efter att 

patienten blivit intuberad och hade flera pågående behandlingar och då är det svårt att backa.  

 
Att dö värdigt -  Mmm, det innebär nog att man ska få möjlighet att själv bestämma lite hur 

man vill ha det. Att anhöriga som känner en väl ska få föra ens talan när man inte 

själv kan göra det. Att anhöriga kan säga att nää men min pappa ville inte ha 

långvarig ivavård, han ville inte bli ett paket och nu han hade inte velat göra den här 

undersökningen, i det här läget hade han inte velat göra denna operationen. Utan nu 

är det bara liksom att det är bättre att han bara får vara, bra smärtlindrad. Och det 

tycker jag känns väsentligt när man pratar om värdighet att personens önskan ska 

prioriteras, framför en vilja att bota. Sen kan jag tänka mig värdighet också förutom 

att man inte ska göra onödiga undersökningar, eller behandlingar. 

(Intensivvårdssjuksköterska 5) 

 
Att behöva mer kunskap 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att ha bra kunskaper inom vård i 

livets slutskede, men de bedömde sina egna kunskaper väldigt olika. Generellt uppgavs 

kunskapen komma från arbetslivserfarenhet och intensivvårdssjuksköterskorna menade att 

kunskapen underhölls när de tog hand om  patienter i livets slutskede. De upplevdes dock ett 

behov av mer utbildning, då utbildningen inom ämnet vård vid livets slutskede var gammal 

eller obefintlig. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att det fokuserats mer på omvårdnad 

och botande behandling i specialistutbildningen och att kunskaper om vård i livets slutskede 

härrörde från grundutbildningen och arbete på vårdavdelning där man oftare hade kontakt 

med patienter i livets slutskede. Intensivvårdssjuksköterskor upplevde att inte fanns några 

strukturerade rutiner för att överföra erfarenheter mellan varandra. Någon uttryckte att det är 

mycket hårdvara och lite mjukvara i utbildningsväg men att det skulle varit intressant att 
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diskutera hur exempelvis man kunde förhållit sig till sin egen rädsla för döden.  

 
Jag tycker nog inte att jag har så goda kunskaper inom palliation inom intensivvård helt 

enkelt. Jag skulle gärna lära mig mer, känna mig tryggare. Det är alltid svårt, som 

sagt vi är bra på bota, vi är bra på vårda men vi är inte så bra på att göra mindre. 

Eller man gör inte mindre men man gör på ett annat sätt. Omvårdnaden är den 

samma men förfarandet är lite annorlunda. Man kanske skulle kunna göra på ett 

mycket mycket bättre sätt än vad vi gör men så vet vi bara inte om det. 

(Intensivvårdssjuksköterska 5) 

 
Intensivvårdssjuksköterskor uttryckte en vilja att lära sig mer för att kunna känna sig tryggare, 

men poängterade att det alltid är svårt med vård i livets slutskede. De upplevde att det skulle 

behöva pratas om det mer allmänt och att det fanns förbättringspotential. Önskemål fanns om 

föreläsningar eller liknande om vård i livets slutskede, förslagsvis från sjukhuskyrkan eller via 

arbetsplatsen.  

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att brytpunktssamtalets form och innehåll var viktigt eftersom de 

anhöriga bär med sig det samtalet för resten av sina liv. Detta styrks av Fridh (2009) som 

förklarar att de anhöriga är i behov av strukturerad och återupprepad information. Resultatet 

visar att stöd till anhöriga utgör en stor del av intensivvårdssjuksköterskans ansvar vid livets 

slutskede. När patienten är sederad, vilket kan vara en stor del av tiden, så ökar anhörigas 

behov och vården blir mer inriktad på anhöriga. Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde de 

anhöriga som en naturlig och viktig del av en patients sista tid i livet vilket styrks av Noome, 

Dijkstra, Leeuwen och Vloet (2015), Bergbom och Askwall (2000), Engström och Söderberg 

(2007) och Mani (2016) som påpekar hur viktigt det är att närstående inkluderas i vården samt 

att patienten skall ses som en helhet med sina närstående vilket också styrks av ”Döden angår 

oss alla – värdig vård vid livets slut” (SOU 2001:6). Där beskrivs även att anhöriga kan 

förvandla en svår och obearbetad sorg till ilska och bitterhet, ibland riktad mot vården i sig 

vilket gör det ännu viktigare att ha kunskap om anhörigas känslor. Vi drar slutsatsen att lika 

viktigt som att patienten behandlas med respekt är att anhöriga behandlas med värdighet och 
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respekt. 

 

Resultatet i denna studie visade tydligt att anhöriga eller deras behov inte blev bortglömda, 

tvärtom så uppmärksammade intensivvårdssjuksköterskorna de anhöriga och deras känslor. I 

resultatet framkom att det var centralt att värna om att de anhöriga mådde bra, möjliggöra 

närhet för dem samt möta deras behov. Noome, Beneken genaamd Kolmer, Leeuwen, 

Dijkstra och Vloet (2016) beskriver att intensivvårdssjuksköterskor ofta ger råd till anhöriga 

om hur de kan hjälpa till att vårda patienten, men att vården av de närstående själva sällan 

nämns och att det därför är viktigt att intensivvårdssjuksköterskan är medveten om att detta 

kan förbises. Hlahatsi, Lingela, Cwayi, Mabona och Gomes (2017) upplever också att 

psykologiska och spirituella behov av närstående ofta förbises och att vårdpersonalen bör 

ägna mer uppmärksamhet till dessa behov.  

 

I resultatet framkom att det var viktigt att prioritera enkelrum till patienter i livets slutskede, 

men vid överbeläggningar är det svårt och intensivvårdssjuksköterskorna skärmade då av och 

försökte skapa en lugn miljö. Mani (2016) och Lloyd-Williams, Mortons och Morton (2008) 

menar att enkelrum är optimalt för döende patienter, vilket styrks av SOU (2001:6), men är 

detta inte möjligt så bör miljön modifieras med bland annat avskildhet. I vår studie beskrev 

intensivvårdssjuksköterskor att andra patienter påverkades när någon avled i samma rum, 

vilket bekräftas av Fridh (2009) som påpekar att överlevande intensivvårdspatienter och 

anhöriga ibland återberättar minnen av hur “patienter bakom skärmen” dött, vilket påverkat 

dem. Enligt Turnbull et al. (2005) har anhöriga som uppfattat annan patients död upplevt ökad 

oro för att den egna närstående ska dö. Fridh (2009) beskriver vidare anhörigas behov av 

avskildhet när deras närstående är döende.  

 
I resultatet framkom att intensivvårdssjuksköterskorna ville behålla hjärtövervakning tills dess 

att patienten avlidit. De uppgav även att de stängde av övervakningsmonitorn inne hos 

patienten för att de anhöriga skulle fokusera mer på patienten och inte på 

övervakningsmonitorn. Fridh (2009) menar att även om övervakningsmonitorn kunde orsaka 

oro eller ta uppmärksamheten från patienten så kunde den även vara ett sätt att förstå 

händelseförloppet för de anhöriga om de fick hjälp att förstå siffrorna. Vår slutsats är att 

intensivvårdssjuksköterskor antingen vill skydda de anhöriga eller att de anhöriga kanske 
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förminskas lite genom att de antas att inte förstå siffrorna. Vi förespråkar att de anhöriga ska 

tillfrågas och själva få välja om de vill ha övervakningsmonitorn på eller inte.  

 
I resultatet framkommer att omvårdnaden pågick fram till att patienten avlidit, om än 

varsammare och med en annan inriktning. Fridh (2009) beskriver att även om ett dödsfall 

föregås av ett beslut om att avstå eller avbryta medicinsk behandling så pågår ändå 

omvårdnaden oavbrutet tills patienten är död, kroppen är omhändertagen och eventuella 

närstående har lämnat avdelningen. Patientsäkerhetslagen (2010:659) fastslår att både innan 

och efter att en patient har avlidit skall denne behandlas med respekt och närstående skall 

visas hänsyn och omtanke. I vårt resultat framkom att starka känslor kunde upplevas oavsett 

om det varit ett akut dödsfall eller planerat avbrytande av vård och att vårdpersonalens 

bearbetning övervägande bestod av att prata oorganiserat med varandra efteråt. Debriefing 

eller eftersamtal skedde endast vid extrema händelser. Peterson et.al. (2010) visar i sin studie 

om stöd för sjuksköterskor för att kunna hantera dödsfall, att stöd från arbetskamraterna var 

viktigt och på flera arbetsplatser fanns utrymme för debriefing eller samtal vid arbetspassens 

slut. Jasper et al. (2012) beskrev att vid möjlighet till samtal och stöttning minskade detta 

risken för att intensivvårdssjuksköterskorna skulle drabbas av utmattningssyndrom. Vi 

upplever att eftersamtal verkar vara underanvänt, och att det hade varit fördelaktigt att samtala 

mer och inte bara vid extremt svåra händelser. 

 
Resultatet visade att intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att det är ytterst är läkarens 

beslut som styr när vården skulle ändra riktning mot vård i livets slutskede, vilket även 

McAndrew och Leske (2015) påvisar i sin studie om erfarenheter av beslutstagande i livets 

slutskede hos intensivvårdssjuksköterskor och läkare på intensivvårdsavdelningar. Resultatet 

beskriver även att intensivvårdssjuksköterskorna, ibland före läkarna, upplever att 

inriktningen på vården skulle behöva diskuteras. Om intensivvårdssjuksköterskan har ett 

personligt och känslomässigt engagemang kan detta enligt Ranse, Yates och Coyer (2012) 

påverka inställningen till beslutet. Detta kan vara orsaken till att 

intensivvårdssjuksköterskorna kan vara steget före läkarna då läkarna enligt McAndrew och 

Leske (2015) försöker hålla sina känslor utanför beslutsfattandet. Resultatet visade vidare att 

intensivvårdssjuksköterskorna kunde leva sig kvar i situationen på ett annat sätt än läkarna, 

eftersom de befann sig nära patienten hela tiden.  
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I studiens resultat framkom att intensivvårdssjuksköterskorna kunde uppleva en ovisshet över 

vad som är etiskt rätt i olika situationer och att etiskt svåra situationer upplevdes som vanliga 

på intensivvårdsavdelningen.  Detta styrks av Söderberg, Gilje och Norberg (1997), Chow 

(2014) samt Wiegand, MacMillan, Rogrigues dos Santos och Szylit Bousso (2015) som 

studerat etiska dilemman i livets slutskede på intensivvårdsavdelningar. Söderberg, Gilje och 

Norberg (1997) beskriver att värdighet är en bra grundpelare att vila mot. Värdighet kan 

förvandla otrevliga situationer till vackra, splittringar till samhörighet och respektlöshet till 

respekt och ödmjukhet vilket kan hjälpa till att öppna intensivvårdssjuksköterskans etiska 

vidd. Vittone (2002) menar att en intensivvårdssjuksköterska genom auktoritet och 

sakkunskap kan göra stor skillnad när och om etiskt svåra situationer uppstår. Då flera studier 

bekräftar att etiskt svåra situationer är vanliga så dras slutsatsen att det är viktigt att vara 

förberedd, vilket kan göra att de hanteras lättare och bättre.  

 
I resultatet framkom att innebörden av en värdig död upplevdes olika men respekten för 

patienten och att inte vara rädd i mötet av anhöriga upplevdes som centralt för att kunna 

möjliggöra en värdig död. Enligt Terkamo-Moisio, Kvist och Pietila (2016) upplevdes 

autonomi och värdighet som nyckelfaktorer för en god eller värdig död. Dock visade denna 

studie att det finns en bred variation i sjuksköterskors föreställningar om en god eller värdig 

död. Vi föreslår att i en strävan efter värdighet kan patienten själv eller dennes anhöriga frågas 

för att få en uppfattning av deras upplevelse av vad som är ett värdigt slut. 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde sig vara bra på att bota men inte lika bekväma med 

att vårda i livet slutskede. Beckstrand, Callister och Kirchhoff (2006) menade att tidigare 

behandlingsstopp alternativt inte påbörja någon aggressiv behandling alls var mycket viktigt 

för en värdig död. Det förklarades dock i resultatet att om det var en mer tillåtande inställning 

till att avbryta behandling så skulle färre räddas, om ribban läggs lägre blir det en sämre 

överlevnad på en intensivvårdsavdelning där ambitionen att rädda människor är hög.  

 
I studien framkom  att intensivvårdssjuksköterskorna inte uppdaterat sina kunskaper inom 

vård i livets slutskede sen vidareutbildningen, och denna del upplevdes som bristfällig eller 

till och med obefintlig. Breckenride (2017) upplever att integreringen av kunskap om vård i 

livets slutskede på en intensivvårdsavdelning är varje intensivvårdssjuksköterskas ansvar. 

Dock finns bristande eller icke uppdaterad kunskap så integreringen kan bli svår och av sämre 
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kvalitet. Vi anser att ansvaret  är delat mellan arbetsgivare och individ. Det är individens 

ansvar att själv inhämta kunskap, men det ankommer på arbetsgivaren att inkludera detta 

område på utbildningsdagar eller liknande.  

 
Resultatet visar att intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att de ville ha mer kunskap för att 

känna sig trygga med att ge vård i livets slutskede. Breckenride (2017) beskriver att eftersom 

palliativ vård och intensivvård ofta felaktigt upplevs som motsatser så är det viktigt att utbilda 

intensivvårdssjuksköterskor i denna viktiga aspekt av vård, och att vård i livets slutskede bör 

utgöra en fundamental del av intensivvården. Beckstrand, Callister och Kirchhoff (2006) 

föreslår också att utbildning inom området bör ske fortlöpande. Allt eftersom ny forskning 

framkommer och i och med detta nya  riktlinjer så är det viktigt att hålla sig uppdaterad. Vi 

anser att vinsten med att intensivvårdssjuksköterskan är kunnig och uppdaterad inom vård i 

livets slutskede blir att vården av både den döende patienten och dennes anhöriga blir 

förbättrad och därmed blir även de anhörigas minne av sin sista stund med patienten 

optimerad till det bästa möjliga. Minnet av en bortgången är känslosamt och kommer kanske 

att leva kvar resten av de anhörigas liv och vem som helst kan plötsligt och ofrivilligt bli 

anhörig till en döende patient på intensiven, därför är kunniga intensivvårdssjuksköterskor av 

intresse för hela samhället. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Valet av metod för att möta vårt syfte att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser 

att vårda patienter i livets slut var kvalitativ metod och datainsamling med semistrukturerade 

intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är enligt Polit och Beck (2017) en välgrundad metod 

för att få deltagarna att tala fritt om sina tankar och upplevelser, med stöd av följdfrågor om 

samtalet skulle stanna upp. Positivt med kvalitativ innehållsanalys är att den är välkänd och 

väl beprövad, och att den kan bli så komplicerad som författarna gör den, vilket också kan 

vara en nackdel då den skulle kunna bli för ytlig eftersom vi är ovana forskare. Genom att ta 

del av litteratur så upplevde vi att semistrukturerade intervjuer var ett sätt som skulle ge bra 

förutsättningar att besvara syftet. Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004) bedömdes som lämplig analysmetod som då målet var att förstå en materialet på djupet 

samt att identifiera skillnader och likheter i materialet.  
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Enligt Polit och Beck (2017) finns inga bestämda regler på antalet deltagare i studien utan 

intervjuer skulle genomföras tills materialet kändes mättat, när inget nytt tillkom. Även 

Henricson och Billhult (2012) beskriver att ett stort antal deltagare inte är viktigast vid 

kvalitativ forskning utan att de som intervjuats har olika erfarenheter och kan ge rika 

beskrivningar utav det valda forskningsområdet. Om det är ett för lågt antal intervjuer så finns 

dock risken att resultatet påverkas eftersom det blev färre skildringar från 

intensivvårdssjuksköterskor. Sex intensivvårdssjuksköterskor tillfrågades om de ville delta. 

Det är möjligt att fler deltagare hade gett ett ännu rikare material men vi bedömer att sex 

deltagare var tillräckligt då intensivvårdssjuksköterskorna hade många erfarenheter och en 

god kommunikativ förmåga vilket ledde till att materialet blev innehållsrikt och upplevdes 

både besvara syftet och ge en nyanserad bild.  

 
För att öka bredden på urvalet tillfrågades tre olika mindre intensivvårdsavdelningar om 

deltagande, och vi fick deltagare från två av dessa intensivvårdsavdelningar. En fördel med 

intensivvårdssjuksköterskor från olika avdelningar är att det blir ett breddat perspektiv och en 

chans att fånga fler olika upplevelser, vilket medför bättre överförbarhet. Vi misstänkte initialt 

att det kunde vara en nackdel att majoriteten av deltagarna kom från samma avdelning och 

kanske skulle ha påverkats av varandra i sitt arbete och tankesätt, men vi insåg efter att ha 

påbörjat intervjuerna att deltagarna hade en individuell prägel på sina svar och att deras närhet 

till varandra inte tycktes ha påverkat dem.  

Graneheim och Lundman (2004) anser att vid kvalitativ innehållsanalys bör ett varierat urval 

väljas avseende kön, ålder och erfarenhet. Eventuellt hade ett rikare och mer överförbart 

resultat kunnat uppnås om vi hade gjort en större eftersträvan att ha 

intensivvårdssjuksköterskor med bredd i ålder, som kom från olika stora 

intensivvårdsavdelningar, fler geografiska platser samt fler representanter från båda könen. 

Men vi bedömde att de kriterier av störst relevans för syftet var att vara utbildad 

intensivvårdssjuksköterska och att ha arbetat minst i ett år på en intensivvårdsavdelning samt 

att intensivvårdssjuksköterskan skulle ha arbetat med vård i livet slutskede.  

För att bedöma trovärdigheten på en kvalitativ studie beskriver Graneheim och Lundman 

(2004) följande begrepp: tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet.  
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Tillförlitlighet kunde uppnås genom att vi diskuterade och reflekterade över våra olika 

ställningstaganden genom hela forskningsprocessen, och genom att vi hade ett öppet klimat så 

att diskussioner och reflektioner kunde bli kreativa och produktiva. Då vi var två författare 

som genomförde intervjuer och läste igenom materialet separat och därefter tillsammans för 

att senare genomföra analysen tillsammans ökade studiens tillförlitlighet. Då vi var medvetna 

om vår bristande erfarenhet av kvalitativa intervjuer och innehållsanalyser diskuterades och 

reflekterades varje steg genom studien med varandra och regelbunden kontakt med 

handledare togs för att säkerställa att processen fortskred på ett adekvat sätt.  

Med giltighet menas att studiens resultat svarade på syftet och belyste den verklighet den var 

tänkt att göra. Genom att vi beskrev analysarbetet och inkluderade citat från intervjun gavs 

läsaren en chans att bedöma studiens giltighet. Därför beskrevs urval och analys noggrant och 

på ett lättförståeligt sätt samt att exempel från analysen visats, på inrådan av Graneheim och 

Lundman (2004). Överförbarhet betyder hur funktionellt eller användbart resultatet är, och 

hur eller om det kan användas i andra situationer eller på andra arbetsplatser. Metoden 

beskrevs så utförligt som möjligt i ett försök att underlätta för läsaren att bedöma 

överförbarheten, enligt Graneheim och Lundman (2004). Vi anser att resultatet kan vara 

överförbart på liknande intensivvårdsavdelningar, men för en mer generell överförbarhet kan 

det vara lämpligt med intensivvårdssjuksköterskor från fler olika intensivvårdsavdelningar.  

 

6. Kliniska implikationer 
Resultatet visade att det finns ett behov av mer kunskap och förståelse gällande att vårda 

patienter i livets slutskede. Denna studie bidrar till att öka förståelsen och kunskapen, även 

om viss kunskap endast kan genereras genom arbetslivserfarenhet, visar vårt resultat.  En 

förhoppning finns att studien ska öppna upp för diskussioner på intensivvårdsavdelningar, 

kanske utgöra en grund för förbättringsarbeten och medföra att lättare kunna hantera och 

förstå denna komplexa situation. Vårt resultat visar även att debriefing i form av eftersamtal 

verkar vara underanvänt, och detta behöver implementeras för att ge stöd åt 

intensivvårdssjuksköterskor som vårdar patienter i livets slutskede. Med en högre nivå av 

kunskap och stöd behöver vi ej känna oss rädda eller osäkra när vi vårdar i en kanske tragisk 

situation. På så sätt kan även de anhöriga gynnas. De kommer att minnas denna stund i resten 

av sina liv och därför är det viktigt att personalen utstrålar lugn och har kunskap om anhöriga. 
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Därmed finns inte bara nytta för intensivvårdssjuksköterskan utan även viss samhällsnytta. 

Fler studier inom ämnet behövs, kanske jämförande mellan två arbetsgrupper varav en fått 

utbildning och en inte. Undersköterskor på en intensivvårdsavdelning har en mycket viktig 

roll och befinner sig i patientens direkta närhet, men få har studerat deras påverkan på vården 

eller på anhöriga och eftersom teamarbete är ytterst viktigt så kan även forskning kring 

undersköterskans roll vara till nytta. Den kunskap som studien bidragit med har hjälpt oss 

med att få en inblick i vad vård i livets slutskede kan innebära och vilken viktig del av 

intensivvården detta är, vilket vi kommer att bära med sig in i arbetslivet som 

intensivvårdssjuksköterskor.  

7. Slutsats 

Resultatet i denna studie visar på en bredd av olika upplevelser som beskriver hur det är att 

vårda patienter i livets slutskede. Intensivvårdssjuksköterskorna riktade uppmärksamheten 

mer mot anhöriga och blev mer måna om att de anhörigas behov skulle mötas när patienten 

var i livets slutskede än om patienten förväntades överleva. Studien visade att 

intensivvårdssjuksköterskorna ville skapa en lugn miljö runt patienten, bland annat genom att 

stänga av övervakningsmonitorn och genom att de själva gick ner i aktivitet och agerade samt 

talade långsammare i patientens slutskede. Ett ledord som av oss upplevdes övergripande 

genom hela studien var värdighet. Miljön och omvårdnaden kring patienten och anhöriga, bör 

genomsyras av viljan att göra den absolut sista tiden så värdig som möjlig. När inriktningen 

på vården ändras från att vara behandlande till lindrande och när det inte går göra något mer 

medicinskt så ska inga medel sparas omvårdnadsmässigt. Detta kan sammanfattas som; ”Att 

inte göra något mer och samtidigt göra allt”.  
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Bilaga 1 

Förfrågan till verksamhetschef/enhetschef om att genomföra intervjustudie och 
förmedling av studiedeltagare 
 
Genom våra studier på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 
vid Luleå tekniska universitet genomför vi en studie med syfte att undersöka 
intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede. 
 
En intensivvårdsavdelning ska hålla en hög medicinsk och teknisk kompetensnivå samt 
fungera multidisciplinärt och den höga vårdnivån ska utgöra en resurs för de svårast sjuka 
patienterna på sjukhuset. Vården på en intensivvårdsavdelning är ofta både aggressiv och 
intensiv, men även om man gör sitt yttersta så överlever inte alla. Syftet med denna studie är 
därför att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets 
slutskede på en intensivvårdsavdelning. Med livets slutskede avses i denna studie de sista 
timmarna innan en patient avlider. 
 
Med detta informationsbrev önskar vi få tillstånd till att genomföra en kvalitativ studie på er 
intensivvårdsavdelning. Vi är intresserade av att intervjua intensivvårdssjuksköterskor med 
minst ett års erfarenhet och som har arbetat med patienter i livets slutskede. 
Tillsammans med de personer som deltar i studien kommer vi att avtala tid och plats för 
intervjun. Intervjun kan komma att ske på arbetstid. Vi skulle vilja intervjua mellan två till tre 
deltagare och intervjun beräknas att ta ca 30-60 min. I samband med detta kommer vi även att 
samla in svarstalonger om samtycke. All data kommer behandlas konfidentiellt och deltagare 
kommer att vara anonyma för alla utom författarna. Intervjuerna kommer att spelas in med en 
diktafonapplikation på en smartphone som lösenordskyddas och senare transkriberas på 
papper men att denna data kommer att förstöras efter att uppsatsen är publicerad. 
 
Vi kommer att skicka med talong för samtycke med godkännande att studien genomförs på er 
avdelning, som vi samlar in när vi kommer för att genomföra eventuella intervjuer alternativt 
att ni mailar denna till oss. 
 
Vid eventuella frågor, tveka inte att kontakta oss eller vår handledare. 
Vänliga hälsningar 
 
Ida Holmlund      Anna Severin  
Student      Student 
idahol-6@student.ltu.se           anaese-7@student.ltu.se 

 
Handledare: 
Britt-Marie Wälivaara, Lektor omvårdnad 
britt-marie.valivaara@ltu.se 
Institutionen för omvårdnad Luleå tekniska universitet 
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Godkännande av genomförande av studie 

Med denna underskrift bekräftar jag att studien med syftet att undersöka 
intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede får 
genomföras med personal från avdelning _______________ 
 
Namn: 

 

Titel: 

 

Avdelning: 

 

Telefon: 

 

E-post: 

___________________________________________________ 

Underskrift/datum 
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Bilaga 2 

Informationsbrev angående deltagande i studie 
Genom våra studier på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 
vid Luleå tekniska universitet genomför vi en studie med syfte att beskriva 
intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. 
 
Vi vill fråga dig om du vill delta i en studie, och detta dokument innehåller information om 
projektet och vad det innebär att delta. 
 
Bakgrund och syfte 
En intensivvårdsavdelning ska hålla en hög medicinsk och teknisk kompetensnivå̊ samt 
fungera multidisciplinärt och den höga vårdnivån ska utgöra en resurs för de svårast sjuka 
patienterna på sjukhuset. Vården på en intensivvårdsavdelning är ofta både aggressiv och 
intensiv, men även om alla gör sitt yttersta så överlever inte alla. Genom att analysera 
upplevelser av vården i livets slutskede låter vi specialistsjuksköterskor ta del av varandras 
tankar och kan på så sätt öppna för samtal och öka kunskapen om livets slutskede. 
Med livets slutskede avses i denna studie de sista timmarna innan en patient avlider. 
 
Förfrågan om deltagande 
Vi vill intervjua dig som är intensivvårdssjuksköterska och har arbetat på en 
intensivvårdsavdelning i mer än ett år och har arbetat med patienter i livets slutskede.  
 
Studiens genomförande 
Vi vill utföra enskilda intervjuer som beräknas ta 30-60 minuter och kommer att utföras som 
semistrukturerad intervjumetod. Intervjun kommer att fokusera på dina tankar, din kunskap 
och dina upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. Intervjuerna kommer att 
genomföras efter överenskommelse om tid och plats mellan deltagare och författare. Du väljer 
en plats som passar bra och känns trygg för dig. 
 
Hantering av data och sekretess 
Intervjun kommer att spelas in med en diktafonapplikation på en smartphone och endast 
författarna samt deras handledare kommer att ha tillgång till materialet. All data kommer att 
vara konfidentiell och avidentifieras och alla deltagare kommer att vara anonyma för alla 
utom författarna. All insamlad data kommer att förstöras efter att uppsatsen är publicerad. 
Deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att, utan att ange skäl för 
detta, avbryta ditt deltagande. Vid intervjun kommer du att få lämna in bifogad svarstalong till 
författarna som ett samtycke till deltagande i studien. Studien kommer efter att materialet har 
analyserats och bearbetats bli en magisteruppsats, som kommer att publiceras i Luleå 
Tekniska Universitets databas, www.ltu.se samt databasen Diva, http://www.diva-portal.org 
efter godkännande. 
 
Frivillighet 
Du deltar helt frivilligt och har rätt att när som helst, utan att uppge anledning, avbryta ditt 
deltagande och ta tillbaka det du sagt. Detta skall inte ha några negativa konsekvenser för dig. 
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Vilka risker medför studien? 
Vi bedömer att det är låg risk att delta i studien. Eventuellt kan det vara känsligt att berätta om 
svåra händelser, men om det blir för jobbigt för dig kan vi utan problem avbryta intervjun.  
 
Ersättning 
Vi har ingen möjlighet att ersätta dig för eventuella resor eller omkostnader. 
 
Ansvariga för studien 
Skulle du vara intresserad att medverka i vår studie och bli intervjuad så skicka ett mail till 
oss. 
 
Vid eventuella frågor, tveka inte att kontakta oss eller vår handledare. 
Vänliga hälsningar 
 
Ida Holmlund     Anna Severin  
Student      Student 
idahol-6@student.ltu.se          anaese-7@student.ltu.se 
 
Handledare: 
Britt-Marie Wälivaara, Lektor omvårdnad 
britt-marie.valivaara@ltu.se 
Institutionen för omvårdnad Luleå tekniska universitet 
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Svarstalong 

Denna svarstalong fylls i och lämnas över till författarna i samband med intervjun för att 
bekräfta samtycke till deltagande i studien. 
Med denna underskrift bekräftar jag att jag vill delta i denna studie med syfte att undersöka 
intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede. Jag har tagit 
del av informationen i informationsbrevet. Jag kan när som helst, utan att behöva ange skäl 
för detta, avbryta mitt deltagande. Jag lämnar via denna talong mitt informerade samtycke: 
Namn: 

 

Telefon: 

 

E-post: 

___________________________________________________ 

Underskrift/datum 
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Bilaga 3 

Semistrukturerad intervjuguide 

Slutskedet 

Berätta om hur du upplever att vårda en patient i livets slutskede 

Följdfrågor: 

● När upplever du att det är tid att avbryta behandlande vård, finns det någon 

gemensam nämnare? 

 

● Inom palliativ vård fungerar begreppet “Brytpunkt” som en markör 

övergången när det huvudsakliga målet med vården ändras från att vara 

livsförlängande till lindrande. Används “Brytpunkt”, eller något liknande på 

din intensivvårdsavdelning, hur i så fall? 

 

● Hur fortsätter vården efter avbruten behandling, eller efter brytpunkten? 

 

● Upplever du att det ofta vårdas med högteknologisk intensivvård in i det sista 

eller finns det utrymme för att koppla loss patienten från övervakning för att få 

lugn och ro i det absoluta slutskedet även på en intensivvårdsavdelning? 

 (De sista timmarna) 

 

Miljö 

Berätta om en vanlig miljö i och med vård i livets slutskede 

Följdfrågor: 

● När avmonitorerar du patienten, alltså börjar koppla bort kablar eller stänger av 

infusioner eller dropp? 

● Gör du detta på läkarordination eller på eget initiativ? 

● Upplever du att det görs i rätt tid? 

● Om den döende inte har någon anhörig hos sig i slutskedet, ser ni till att 

personal sitter hos patienten då? 

● Är det alltid möjligt att ordna enkelrum åt den döende? Om inte, varför? 
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Värdig död 

Berätta om vad en värdig död innebär för dig? 

Följdfrågor: 

● Hur skulle du vilja göra för att skapa en värdig död? 

● Hur kan man möjliggöra att döden blir värdig? 

 

Kunskap 

Berätta om dina kunskaper i och med vård i livets slutskede på en intensivvårdsavdelning? 

Följdfrågor: 

● Upplever du att intensivvårdssjuksköterskor får tillräckligt med utbildning för 

vård i livets slutskede? 

● Upplever du att din kompetens underhålls avseende vård i livets slutskede? I så 

fall hur? (Tex, internutbildningar, seminarier osv) 

● Har ni någon typ av förbättringsarbete, exempelvis övningar, avvikelser eller 

samtal? I så fall hur? 

 

Övrigt 

 

Är det något ytterligare du vill berätta om som jag inte har tänkt på? 
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