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Sammanfattning    
 
Den palliativa vården utgår från en helhetssyn på patienten och närstående och den ska 
vila på en grund bestående av fyra hörnstenar; symtomlindring, teamarbete, relation och 
kommunikation samt närståendestöd. Den palliativa vården bedrivs av både slutenvård, 
primärvård och kommun och den kräver ett gott samarbete över huvudmannagränser för 
att vården ska fungera så bra som möjligt för patienten och de närstående. På uppdrag 
av de dåvarande sjukhuscheferna i Alingsås, Borås och Skene samt primärvårdschefen i 
södra Älvsborg startade hösten 1999 en tvärprofessionell arbetsgrupp arbetet med att 
sammanställa ett vårdprogram för palliativ vård i livets slut. Vårdprogrammet kom ut i 
verksamheten 2004. Verksamhetschefer och medicinskt ansvariga sjuksköterskor har 
positioner som kan ge förutsättningar för och följa upp att en god palliativ vård bedrivs. 
Syftet med uppsatsen är att belysa verksamhetschefer och medicinskt ansvariga 
sjuksköterskors syn på palliativ vård i livets slut och hur de ser på sin roll i denna 
vårdform. Syftet är även att belysa hur de ser på det lokala vårdprogrammet Palliativ 
vård i livets slut. Resultatet har tagits fram genom kvalitativ innehållsanalys av fem 
intervjuer med verksamhetschefer och medicinskt ansvariga sjuksköterskor som är 
verksamma inom området för implementeringen av det lokala vårdprogrammet Palliativ 
vård i livets slut. Utifrån vad respondenterna berättar i intervjuerna verkar deras syn och 
värderingar i stort stämma överens med den palliativa vårdfilosofin och 
vårdvetenskapliga värderingar. De uttrycker många positiva erfarenheter av den 
palliativa vårdens uppbyggnad och organisation men även problem i form av resurs- 
och kompetensbrist. Respondenterna verkar använda sig av olika ledarstilar i 
kombination. 
 
Nyckelord: Ledarskap, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, 
palliativ vård, vårdprogram, intervjuer 
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INLEDNING 

Vårdvetenskapens utgångspunkt är enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 
Fagerberg (2003, s. 21) ”ett patientfokus med betoning av patienternas eget perspektiv 
på sin hälsa och ohälsa, på sin livssituation, samt på vårdandet”. Detta innebär ofta, 
bland annat vid vård av personer med kroniska sjukdomstillstånd eller av personer där 
behandlingsalternativ saknas, att vården involverar ett familjeperspektiv. Dahlberg et al. 
(2003) menar också att det kan vara intressant att ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 
undersöka vårdarnas upplevelser, då för att sekundärt belysa något som har betydelse 
för patienterna.  
 
Detta har tagits fasta på i valet av ämne för denna uppsats, men tanken om att vårdarnas 
perspektiv kan undersökas för att belysa patienternas situation har utvecklats till att 
även innefatta personer högre upp i hälso- och sjukvårdsorganisationen. Det var under 
kursen Vetenskaplig teori och metod som erbjudandet om att få analysera intervjuer som 
gjorts inom ramen för projektet Implementering av lokalt vårdprogram i palliativ vård 
inom hälso- och sjukvården i södra Älvsborg (Sandman, 2007) dök upp. Intervjuerna 
var alltså redan genomförda och mitt bidrag är att analysera dem. Verksamhetschefers 
och medicinskt ansvariga sjuksköterskors syn på sin roll i den palliativa vården i livets 
slut kommer att undersökas, då jag tror att det finns en koppling mellan ledarskapet 
inom vården och hur vården i slutänden gynnar eller drabbar patienterna. För ökad 
förståelse innehåller studiens bakgrund förtydligande när det gäller hälso- och 
sjukvårdens organisation. 
 
Inför mitt yrke som allmänsjuksköterska ser jag det som relevant och intressant att få 
sätta mig in i hur hälso- och sjukvårdsorganisationen fungerar och att få insikt i hur 
andra personer inom organisationen kan tänka. Sjuksköterskan inom landstinget, 
primärvården eller kommunen ingår i en stor organisation och detta blir extra tydligt vid 
arbete med patienter som vårdas av olika huvudmän. Att ha en förståelse för varandras 
arbetssituation och för hur hälso- och sjukvårdsorganisationen är uppbyggd tror jag gör 
samarbetet effektivare och gynnar patienten. Jag ser det också som en förmån att få en 
förståelse för den palliativa vårdfilosofin och att få lära mig mer om hur vården är 
uppbyggd runt en patient i palliativ vård. 
 
 
BAKGRUND 

Palliativ vård 

Palliativ vård betyder att det inte längre finns något hopp om att kunna bota sjukdomen, 
vården syftar istället till att lindra, förebygga eller skjuta upp plågsamma symtom. Den 
palliativa vården innefattar ett holistiskt synsätt där hänsyn till patientens fysiska, 
psykiska, sociala och andliga/existentiella dimensioner tas och som också riktar sig till 
patientens familj. Målet med den palliativa vården är att skapa en så god livskvalitet 
som möjligt för både patienten och dennes familj (Kaasa, 2001). 
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Den palliativa vården kan delas in i två faser; tidig och sen fas då den tidiga fasen avser 
en period då livsförlängning och ökad livskvalitet är målet, en period som kan sträcka 
sig från månader till flera år, medan den sena fasen, då döden förväntas inom kort tid, 
främst inriktar sig på så god livskvalitet som möjligt utan att varken förlänga eller 
förkorta livet. Tanken om en aktiv helhetsvård av den döende och dennes familj 
kommer från hospicerörelsen som uppstod i England på 1960-talet (Beck-Friis & 
Strang, 2005).  
 
Den palliativa vården bygger på fyra hörnstenar som är förutsättningarna för att en god 
palliativ vård ska kunna bedrivas. De fyra hörnstenarna är: 
 

- symtomkontroll, dvs. smärtlindring samt lindring av andra besvärliga symtom 
- samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag 
- kommunikation och relation, dvs. goda relationer och god kommunikation både 

inom arbetslaget samt mellan detta och patient och närstående 
- stöd till närstående under sjukdomstiden samt efter dödsfallet. De närstående ska 

erbjudas delaktighet i vårdandet samt erbjudas stöd under sjukdomstiden och 
efter dödsfallet (SOU 2001:6).  

 
Den döende patienten har rätt att i den utsträckning det går välja var han vill dö. De 
flesta väljer att dö hemma eller i särskilt boende men även om patienten är 
färdigbehandlad på sjukhuset har han rätt att få stanna kvar där om han vill (SOU 
2001:6). 

Holistisk människosyn 

Inom den palliativa vårdfilosofin är en holistisk människosyn och lindrat lidande 
centrala begrepp vilket de också är inom vårdvetenskapen. 
 
Inom vårdvetenskapen ses människan som en helhet som aldrig kan reduceras till delar. 
Uppdelningen av människan som kropp, själ och ande är endast teoretisk och används 
för att handskas med fenomen som vi möter inom vården (Dahlberg et al., 2003; 
Wiklund, 2003). Att se patienten som en helhet innebär att ta hänsyn till dennes 
livsvärld och subjektiva kropp. Den subjektiva kroppen innefattar både de fysiska, 
psykiska och andliga/existentiella aspekterna av människan. Människan har tillgång till 
världen genom sin kropp och genom att kroppen förändras, t ex vid fysisk sjukdom eller 
ångest och rädsla, förändras också tillgången till världen; livsvärlden förändras 
(Dahlberg et al., 2003).  
 
Med en livsvärldsansats i vårdandet bejakas patienternas levda verklighet med betoning 
på upplevelser och erfarenheter. Erfarenheterna kan vara allt från djupa existentiella 
frågor till olika föremåls eller handlingars funktioner och betydelse i vardagen. Det 
finns alltså en betoning på patienternas eget perspektiv på sin hälsa eller ohälsa, på 
deras livssituation och på vårdandet vilken också kan omfatta ett familjeperspektiv, 
särskilt vid vård av barn, äldre, vid kroniska sjukdomar eller palliativ vård (Dahlberg et 
al., 2003). 
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Det är vårdandets mål att lindra eller förhindra lidande och att skapa förutsättningar för 
välbefinnande. Välbefinnande behöver dock inte innebära frånvaro av sjukdom, utan det 
är möjligt att uppleva välbefinnande även om man befinner sig i ett långvarigt lidande 
till exempel på grund av sjukdom (Dahlberg et al., 2003).  
 
Eriksson (1994) delar in det lidande som förekommer inom sjukvården i 
sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidandet är det lidande som 
orsakas av sjukdom eller behandling, men det behöver inte vara av fysisk art. 
Sjukdomar och behandlingar kan även åsamka patienter ett själsligt lidande som till 
exempel skam (Eriksson, 1994) eller ensamhet och sårbarhet (Dahlberg et al., 2003). 
Vårdlidande kan uppstå till följd av kränkning av patientens värdighet, fördömelse av 
patienten, maktutövning från vårdare eller utebliven vård. Livslidande är det lidande 
som det innebär att vara människa (Eriksson, 1994) och det kan ofta aktualiseras då 
människan blir sjuk (Wiklund, 2003). Livslidandet kan innebära ett hot mot ens totala 
existens eller en rädsla för att dö (Eriksson, 1994). Eriksson menar att lidandet kan 
lindras bland annat genom att vårdkulturen och sjukhusmiljön utvecklas till att 
patienterna känner sig välkomna och inbjudna samt blir informerade och delaktiga. 
 
I många situationer inom vården blir även de anhöriga drabbade av lidandet och enligt 
Eriksson (1994) är de anhöriga i egentlig mening också patienter i behov av vård och 
hjälp men deras lidande beaktas inte i tillräcklig utsträckning.   

Hälso- och sjukvårdsorganisation 

Ansvaret för hälso- och sjukvård delas mellan sluten vård, då landstinget är huvudman, 
primärvård, som bedrivs inom landstingens och kommunernas öppna hälso- och 
sjukvård samt kommunal hälso- och sjukvård. Utvecklingen har gått mot att 
primärvården har fått ett ökat ansvar allt eftersom antalet vårdplatser på sjukhusen 
minskar. När primärvården, hemsjukvård och omsorg tar över ansvaret för en patient 
måste de som ska ansvara för patienten få information om vilka medicinska, 
omvårdnadsmässiga och rehabiliterande åtgärder som har gjorts. Sedan tar den 
ansvariga personalen över ansvaret och planerar de fortsatta insatserna i en 
vårdplanering (Nilsson, Norén-Winsell & Djärv, 1999). Slutenvårdens minskade antal 
vårdplatser betyder ett ökat ansvar för kommunens hemsjukvård och sociala omsorg. 
 
Kommunen har ansvar för all hemsjukvård. Grundtanken är att patienten inte ska 
behöva flytta mellan olika boendeformer om vårdbehovet ökar, utan att olika 
sjukvårdande insatser ska kunna ges i hemmet. Vård- och omsorgspersonal är anställda 
av kommunen medan läkarinsatser hämtas från landstingets primärvård. Avancerad 
hemsjukvård kan organiseras och bedrivas av landstinget om den kräver 
specialistutbildad personal (Nilsson et al., 1999). 
 
Då palliativ vård ofta bedrivs av olika huvudmän och av olika professioner ställs stora 
krav på ett gott samarbete mellan de olika vårdgivarna. Eriksson (2002) talar om 
tvärvård som ett grupparbete där olika vårdare gemensamt ansvarar för helhetsvården 
av en patient. Tvärvård kräver kännedom om de olika vårdformerna och kan även 
innebära innovations- och utvecklingsarbete då läkare, sjuksköterskor, präster, 
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sjukgymnaster och arbetsterapeuter tillsammans löser problem och utvecklar nya 
vårdformer.  

Ledarskap inom vård och omsorg 

När en person tar på sig uppgiften att vara chef för en verksamhet accepterar han eller 
hon att effektivt leda verksamheten mot målet. Inom vård och omsorg är dessa mål 
definierade i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Det brukar också finnas 
mer specifikt definierade mål för varje verksamhetsområde (Nilsson et al., 1999).  
 
Målen för den palliativa vården ska enligt SOU 2001:6 inte presenteras enligt någon 
enhetlig modell utan det är upp till lokala politiska och administrativa strukturer att 
genomföra kommitténs förslag. Detta för att organisationen och ledningen av hälso- och 
sjukvården ser olika ut i landet och för att de olika vårdenheterna skiljer sig i kunskap, 
attityder och förutsättningar. Kommitténs förslag är att landsting, kommuner och andra 
vårdgivare i samverkan bör utveckla gemensamma mål för att lokalt kunna förverkliga 
den palliativa vårdens innehåll med patienten i centrum och att en sammanhållen 
vårdkedja bör byggas upp av berörd personal hos landstingen, kommunen och andra 
vårdgivare. 

Verksamhetschef 

En verksamhetschef är ansvarig för ett verksamhetsområde, till exempel en klinik eller 
ett primärvårdsområde. Verksamhetschefens uppgifter brukar omfatta att: 
 

- leda, utveckla och styra verksamheten mot målet 
- administrera enheten genom att ansvara för planering, organisationsutveckling 

och budgetuppföljning 
- vara arbetsmiljö- samverkans- och MBL (medbestämmandelagen, författarens 

anm.) ansvarig 
- samordna resurser mot verksamhetens mål (Nilsson et al., 1999) 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Sedan kommunerna fick ta över ansvaret för äldres och funktionshindrades hälso- och 
sjukvård finns inom primärkommunerna en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
som är underställd verksamhetschefen. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskans 
uppgifter och ansvarsområde är främst att upprätthålla och utveckla verksamhetens 
kvalitet och säkerhet, att utarbeta rutiner och föreskrifter samt att se till att det finns 
säkra rutiner för journalföringen och att dessa följs. Ansvaret innefattar inte individuellt 
inriktad vård till enskilda patienter. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har också 
ansvar för att anmäla (enligt Lex Maria) om patienter drabbas av skador genom vård 
och behandling eller om det finns risk för detta (Nilsson et al., 1999).  

Teorier och forskning om ledarskap 

Forskning om ledarskap har under 1900-talet utvecklats från att handla om ledarens 
personliga egenskaper, så kallade ”great man”-teorier, till att bli mer fokuserad på 
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humanistiska teorier. De humanistiska teorierna behandlar frågor som auktoritärt kontra 
demokratiskt ledarskap och socialpsykologiska aspekter med fokus på arbetsklimat och 
grupper (Wolmesjö, 2005). 
Wolmesjö (2005) utgår i sin avhandling från två teorier om ledarskap; Scientific 
management och Human relation. 
 
Scientific management representerar den effektivitetsinriktade skolan som utvecklades i 
början av 1900-talet. Läran går ut på att utnyttja varje arbetares maximala kapacitet och 
har kritiserats för att ha en alltför mekanistisk människosyn (Nilsson et al., 1999). 
 
Sjukvårdens uppbyggnad är till viss del påverkad av Scientific managementtanken 
genom att det utvecklats allt fler specialiteter som inriktar sig på olika arbetsuppgifter; 
läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter till 
exempel. Effektiviteten har även ökats genom att sjukvårdande insatser har skiljts från 
administrativa uppgifter (Nilsson et al., 1999). 
 
Som en reaktion mot den effektivitetsinriktade Scientific managementrörselsen kom i 
mitten på 1900-talet Human relation. Inom Human relation är de informella, relationella 
delarna av organisationen minst lika betydelsefulla som den formella organisationen 
(Svedberg, 2007). Enligt Human relationmodellen får gruppens sociala normer och 
självbestämmande större betydelse, även om beslut om resurser, bemanning och 
målsättning tas på en högre nivå. Inom vård och omsorg ger detta genomslag i form av 
organisering av arbetet i arbetslag, där personalen har mer inflytande över planeringen 
och upplägget av vården. Genom denna organisering hoppas man även uppnå 
självständighet hos personalen, yrkesmässig växt, ett mer omväxlande arbete och ökad 
solidaritet och kontakt arbetskamrater emellan (Nilsson et al., 1999). 
 
Human relation kan sägas fokusera på god social interaktivitet i form av 
kommunikation och dialog. I sin rena form existerar inte Human relation idag men 
tanken att skapa mötesplatser för kommunikation och att göra människor delaktiga i 
beslut som rör deras verksamhet har enligt Wolmesjö (2005) sin grund i denna skola. 
Hon finner i sin avhandling att ledarskap inom den kommunala äldre- och 
handikappomsorgen har ett krav på sig att balansera effektivitetsperspektivet mot 
kommunikationsperspektivet. 
 
Avhandlingen visar också att ju högre upp inom organisationen en ledare befinner sig, 
ju större vikt läggs vid effektivitetsaspekten och att kommunikation i det här fallet 
handlar om att planera och samordna. När det handlar om det mer verksamhetsnära 
ledarskapet beskrivs kommunikationen mer i termer av att skapa goda relationer till 
medarbetarna (Wolmesjö, 2005). 
 
Nilsson (2003) beskriver i sin avhandling det relationsorienterade ledarskapet i kontrast 
till det uppgiftsorienterade. Det relationsorienterade ledarskapet har fokus på relationer 
och hänsynstagande till personal medan det uppgiftsorienterade ledarskapet fokuserar 
på uppgifter och strukturering av dessa. Nilsson menar att vårdenhetschefer har både ett 
relations- och uppgiftsorienterat ledarskap och drar paralleller till 
sjuksköterskeutbildningens utveckling. Den tidigare sjuksköterskeutbildningen var mer 
uppgiftsorienterad och lämnade mindre utrymme för reflektion och problemlösning. 
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Denna tradition tror Nilsson kan leva kvar i vårdkulturen samtidigt som den influerats 
av den nya sjuksköterskeutbildningens betoning på kritiskt tänkande och 
mellanmänskliga relationer. Hon menar att den relationsorienterade ledarstilen är mest 
framträdande hos vårdenhetscheferna. 
 
Nilsson (2003) kopplar samman vårdenhetschefernas relationsorientering med 
sjuksköterskans kunskapsområde och hänvisar till en studie av Lindholm (enligt 
Nilsson, 2003) som påvisar att sjuksköterskor som når chefspositioner nyttjar kunskap 
och erfarenheter från sin utbildning i sitt ledarskap. I sin avhandling talar Nilsson även 
om en tredje dimension i vårdenhetschefernas ledarskap; den utvecklingsorienterade. 
Vårdenhetscheferna försöker motivera medarbetarna till att ta egna initiativ, bli 
ifrågasättande och analytiska och att utveckla sin självtillit. De försöker också förankra 
idéer som kan leda till utveckling och förändring till nytta för medarbetare och patienter.  
 
Wåglund (1998) sammanfattar i en litteraturöversikt om ledarskap inom sjukvården 
bland annat att goda egenskaper hos en ledare är god kommunikativ förmåga, att kunna 
engagera och stimulera medarbetarna och att ledaren ska ha en personlig mognad och 
självkännedom. Det underlättar även för medarbetarna om ledaren bidrar till en sådan 
vård- och arbetsmiljö att personalen trivs och orkar med sitt arbete. Ledarens arbete kan 
vara att stödja sina medarbetare och undanröja hinder för deras arbete. Att vara både 
tufft målmedveten, att ha visioner, mål och delmål för verksamheten och att ha ett mjukt 
sätt med goda relationer till medarbetarna, att kunna övertyga och entusiasmera är också 
eftertraktat hos ledaren. Thylefors menar (enligt Wåglund, 1998) att det är viktigt med 
en dialog mellan ledning och medarbetare om kunskapen om mål, värderingar och 
förhållningssätt ska levandegöras i vardagen. Eftersom medarbetare i professionell 
verksamhet i regel är välutbildade behöver de inte styras direkt i sina arbetsuppgifter, 
utan ledarens uppgift är mer av strukturerande art. Wåglund kommer fram till att det är 
viktigt att ledarna har en helhetssyn på verksamheten, att de har en överblick över 
samtliga resurser, att de har organisatorisk kompetens och ekonomisk förståelse. 
Perbeck hävdar (enligt Wåglund, 1998) att framtidens vinnare inom landstingets 
verksamheter är de som kan kombinera affärsmässighet och humanism. 
 
Resultatet i Wåglunds litteraturöversikt stämmer väl överens med Wolmesjös (2005) 
och Nilssons (2003) resultat som visar att ledarskap inom vård och omsorg är en 
kombination av olika ledarstilar och kompetenser.  
 
I Bondas (2003) teori om caritativt ledarskap beskrivs vikten av att administrativa 
ledare inom vården har en ingående förståelse för verksamheten de leder och att 
ledarskapet ska utgå från caritasmotivet. Det caritativa ledarskapet utgår från lindrat 
lidande för patienterna, det är patienterna som binder samman vårdandet med det 
administrativa ledarskapet. Ledaren måste kunna koppla ihop kunskap från båda 
disciplinerna. Bondas menar att caritasmotivet blir synligt i förhållande till ledarskap 
och administrering då det handlar om en vilja att hjälpa och skydda patienterna och att 
skapa en organisationskultur som har caritasmotivet som grundinställning. Det handlar 
också om att ledaren skapar rum för reflektion och idéer för att en mer vårdande kultur 
ska bli till realitet och om att se alla de inblandade i vården runt en patient som 
människor och att de därför är sårbara och ofullkomliga. Teorin om det caritativa 
ledarskapet kan ses som en reaktion på den ekonomiska verklighet med nedskärningar, 
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sparande och rationalisering som karakteriserar ledarskap inom hälso- och sjukvården 
idag. Ledarskapet är bara en del av vårdkulturen men det har en viktig uppgift i att 
påminna de andra aktörerna i vårdkedjan så att den lidande patienten, som enligt Bondas 
sällan har den starkaste rösten, inte glöms bort. 

Ett lokalt vårdprogram om palliativ vård 

På uppdrag av de dåvarande sjukhuscheferna i Alingsås, Borås och Skene samt 
primärvårdschefen i södra Älvsborg startade hösten 1999 en tvärprofessionell 
arbetsgrupp arbetet med att sammanställa ett lokalt vårdprogram för palliativ vård i 
livets slut. Det lokala vårdprogrammet kom ut i verksamheten 2004 och ska 
kompletteras med lokala handlingsprogram vilka detaljerat ska beskriva vem som ska 
göra vad och i vilken ordning (Palliativ vård i livets slut, 2004).  
 
Vårdprogrammets författare är representanter från lasaretten, primärvården och 
kommunerna i södra Älvsborg (Palliativ vård i livets slut, 2004). Det är ett mycket 
omfattande lokalt vårdprogram som beskriver olika aspekter utifrån den palliativa 
vårdens fyra hörnstenar; symtomlindring, teamarbete, relation och kommunikation samt 
närståendestöd. Det sträcker sig från medicinska och omvårdnadsmässiga 
rekommendationer till hur etiska och existentiella spörsmål ska hanteras. 
 
Syftet med det lokala vårdprogrammet är att det ska utgöra grunden för ett gott 
omhändertagande av människor som på olika sätt behöver hjälp och stöd vid livets slut. 
Det ska fungera som ett arbetsredskap i vardagsarbetet och ge anvisningar för vägar till 
symtomlindring både medicinskt och omvårdnadsmässigt där psykologiska, sociala och 
andliga/existentiella aspekter ska belysas. Det ska belysa närståendes situation och 
behov av stöd även efter dödsfallet och innehålla anvisningar för kvalitetsuppföljning 
samt belysa samverkan mellan olika vårdgivare omkring den enskilde vårdtagaren och 
dennes närstående (Palliativ vård i livets slut, 2004). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 

God palliativ vård kräver ett gott samarbete mellan olika personalgrupper som t ex 
läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, chefer och biståndsbedömare samt mellan 
landsting, primärvård och kommuner.  
 
Verksamhetschefer och medicinskt ansvariga sjuksköterskor har positioner som kan ge 
förutsättningar för och följa upp att en god palliativ vård bedrivs. Deras syn på palliativ 
vård i livets slut och sin roll inom den palliativa vården har betydelse för 
förutsättningarna att ge en god palliativ vård. Det är även intressant att studera vilken 
inställning de har till det lokala vårdprogrammet Palliativ vård i livets slut och hur detta 
kan användas i verksamheten för att utveckla vården. 
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Utifrån ovanstående resonemang ställs följande frågor: 
 

• Vilken syn har verksamhetschefer och medicinskt ansvariga sjuksköterskor på 
den palliativa vården och sin roll i denna vårdform? 

 
• Hur ser de på det lokala vårdprogrammet Palliativ vård i livets slut? 

 
 
SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att belysa verksamhetschefer och medicinskt ansvariga 
sjuksköterskors syn på palliativ vård i livets slut och hur de ser på sin roll i denna 
vårdform. Syftet är även att belysa hur de ser på det lokala vårdprogrammet Palliativ 
vård i livets slut.  
 
 
METOD 

Datainsamling och urval 

Materialet som analyserats är fem intervjuer som har gjorts inom projektet 
Implementering av lokalt vårdprogram i palliativ vård inom hälso- och sjukvården i 
södra Älvsborg (Sandman, 2007). Intervjupersonerna är tre verksamhetschefer och två 
medicinskt ansvariga sjuksköterskor som har valts ut för att deras arbetsuppgifter är 
sådana att de genom ledarskap och kontrollfunktion ger förutsättningar för att en god 
palliativ vård bedrivs. De fem intervjupersonerna är verksamma inom området för 
implementeringen av det lokala vårdprogrammet Palliativ vård i livets slut. 
Verksamhetscheferna är verksamma inom kommun, slutenvård och inom vård och 
omsorg. De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna är verksamma i en mindre 
respektive en större kommun i regionen. Alla respondenterna utom verksamhetschefen 
inom omsorgssektorn är legitimerade sjuksköterskor. Intervjuerna genomfördes på 
respondenternas arbetsplatser och varade i cirka två timmar vardera. Frågorna var 
semistrukturerade och handlade om respondenternas uppfattning och upplevelse av 
palliativ vård och deras roll i den palliativa vården. Frågorna ställdes utifrån de olika 
områden som beskrivs som fyra hörnstenar inom den palliativa vårdfilosofin 
(symtomlindring, teamarbete, relation och kommunikation samt närståendestöd). De 
tillfrågades också vad de tyckte om det lokala vårdprogrammet Palliativ vård i livets 
slut. Intervjumanual bifogas som bilaga 1. Intervjuerna, som genomfördes av en lektor 
vid i högskolan i Borås, spelades in på ljudband och transkriberades sedan av en 
professionell transkribent. Intervjumaterialet omfattar 190 sidor.  
 
Projektet Implementering av lokalt vårdprogram i palliativ vård inom hälso- och 
sjukvården i södra Älvsborg genomförs med iakttagande av god forskningsetisk sed och 
har i linje med detta ansökt om etikprövning vid Regionala etikprövningsnämnden i 
Göteborg vid två olika tillfällen (Sandman, 2007). 
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Analysmall 

Inom ramen för denna uppsats har intervjuerna analyserats utifrån kvalitativ 
innehållsanalys. Arbetsgången vid kvalitativ innehållsanalys kan enkelt beskrivas med 
orden helhet – delar – ny helhet. Tillvägagångssättet börjar med att hela texten 
(intervjumaterialet) läses igenom ett antal gånger tills forskaren i stora drag kan 
återberätta innehållet (Dahlborg Lyckhage, 2006). Detta kallas av Dahlberg (1997) för 
den bekantgörande fasen. 
 
När forskaren känner sig bekant med texten börjar delarna framträda och ett sökande 
efter meningsbärande enheter inleds (Dahlberg, 1997). Graneheim och Lundman (2004) 
menar att meningsbärande enheter är ord, meningar eller paragrafer som innehåller 
aspekter relaterade till varandra genom innehåll och kontext. Att skapa mening kan 
innebära att forskaren börjar med att läsa igenom hela materialet för att sedan gå tillbaka 
till särskilda avsnitt för att göra meningskoncentrering, meningskategorisering eller 
djupare tolkningar av särskilda yttringar. Det kan också innebära att lägga märke till 
mönster, ställa samman dvs. att se vad som hör ihop med vad, att skapa metaforer, 
kontraster och göra jämförelser. Meningskoncentrering innebär att stora delar av texten 
kortas ner och uttrycks koncist. Meningskategorisering innebär att intervjun kodas i 
kategorier. Kategorierna kan ha utvecklats i förväg eller växa fram under analysens 
gång. De kan hämtas från teorier, vardagsspråket eller intervjupersonernas egna uttryck 
(Kvale, 1997). 
 
Den slutliga delen av analysen blir att åter se texten som en helhet, men nu på en mer 
abstrakt nivå (Dahlborg Lyckhage, 2006) och att skapa ett begreppsligt sammanhang 
(Kvale, 1997). Syftet med analysen är att beskriva och presentera data så att de kan 
förstås av andra än forskaren (Dahlberg, 1997). Enligt Graneheim och Lundman (2004) 
ökar trovärdigheten hos en studie om det finns citat ur materialet med i resultatet. 
Resultatet ska vara tydligt och logiskt uppbyggt och läsaren ska kunna följa en röd tråd 
från bakgrund och framåt (Dahlborg Lyckhage, 2006). 

Analysprocessen 

När intervjuerna analyserades lästes först hela materialet igenom ett antal gånger. Första 
gången intervjuerna lästes lyssnade författaren samtidigt till ljudbanden för att upptäcka 
felskrivningar och höra tonfall för att därmed få en djupare förståelse av materialet. När 
en helhetsuppfattning av intervjumaterialet uppnåtts började olika delar sorteras ut. De 
delar som var relevanta för studiens syfte valdes först ut för att minska ner materialet till 
en mer överskådlig text vilket kan beskrivas som meningskoncentrering (Kvale, 1997). 
Eftersom intervjuerna var väldigt omfattande och ibland kom in på spår som inte var 
relevanta för syftet med uppsatsen valdes irrelevanta delar av intervjuerna bort. Citaten i 
resultatdelen har rättats till lite av författaren för att öka läsvänligheten, detta genom att 
dubbla ord och stakningar ej redovisas, dock utan att innebörden i citaten har ändrats.  
 
Det utvalda intervjumaterialet sorterades i olika kategorier som på förhand valts ut av 
författaren och som överensstämmer med intervjuguiden. De utvalda kategorierna var: 
Begreppet palliativ vård, symtomlindring, teamarbete, kommunikation och relation, 
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närståendestöd samt vårdprogrammet Palliativ vård i livets slut. Kategorierna 
begreppet palliativ vård och vårdprogrammet valdes ut därför att de är relevanta för 
studiens syfte. Kategorierna symtomlindring, teamarbete, kommunikation och relation 
samt närståendestöd valdes därför att de är centrala i den palliativa vårdfilosofin och 
därför ansågs de av författaren vara relevanta aspekter att ta fasta på. Frågorna i 
intervjuerna var även ställda utifrån dessa kategorier. 
 
Utöver ovanstående kategorier uppkom under analysens gång ytterligare en kategori och 
subkategorier. Att låta vissa kategorier uppstå under analysens gång och att ha utsett 
vissa i förväg är förenligt med Kvales (1997) beskrivning av meningskategorisering.  
 
 
RESULTAT 

Resultatet presenteras indelat i kategorier och subkategorier (se tabell 1). Detta innebär 
att materialet åter ses som en helhet men på en högre abstraktionsnivå (Dahlborg 
Lyckhage, 2006), en sammanställning av vad som hör ihop med vad (Kvale, 1997) och 
ett förtydligande av resultatet (Dahlberg, 1997; Dahlborg Lyckhage, 2006). 
 
De citat som visas i resultatet är på grund av etiska ställningstaganden, samt att citaten 
är något förändrade, ej refererade till någon speciell respondent eller sida i materialet. I 
vissa fall har det dock tydligtgjorts om respondenten är medicinskt ansvarig 
sjuksköterska eller verksamhetschef, samt inom vilket område verksamhetschefen är 
verksam. Detta då det har ansetts relevant för förståelsen av resultatet.  
 
Tabell 1. 
Kategorier: Subkategorier: 
Begreppet palliativ vård 
 

 

Symtomlindring – Att föra ut sina värderingar i verksamheten 
– Att se till att vården håller en god kvalitet 
– Att stödja samarbete och kontakter 

Teamarbete – Samarbete kring patienter 
– Att främja samarbete 

Kommunikation och relation 
 

 

Närståendestöd – De närstående - en viktig del av den palliativa 
vården 
– Patienten i centrum 

En god kvalitet på den palliativa 
vården 

– Nöjda med den palliativa vården 
– Problem i den palliativa vården 

Vårdprogrammet Palliativ vård i 
livets slut 

– Hyllvärmare eller uppslagsbok 
– Vårdprogrammet som en kvalitetssäkrare 
– Att sprida vårdprogrammet i verksamheten 
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Begreppet palliativ vård 

Respondenterna beskriver palliativ vård som vård då det inte längre finns hopp om bot, 
utan att behandlingen istället är inriktad på att lindra symtom, behålla en god 
livskvalitet och underlätta för patienten. Vården ska hjälpa patienten att få möjlighet att 
vara aktiv så länge som möjligt och få ett värdigt slut på sitt liv och ska även innefatta 
de närstående. Det framgår att respondenterna har en helhetssyn på patienterna i den 
palliativa vården. 
 
Respondenternas syn på sin roll i verksamheten i förhållande till begreppet palliativ 
vård är att de har en viktig roll i att föra ut sin människosyn till sina medarbetare. Detta 
sker bland annat genom att träffa personal på utbildningsdagar och arbetsplatsträffar och 
genom att vara en god förebild i vardagen. En verksamhetschef beskriver sin roll på 
följande vis: 
 

Det är ju jag som ska hålla samman och försöka få en 
samverkan, en samsyn inom enheten. 

Symtomlindring 

Respondenterna är överens om att symtom inte bara behöver vara fysiska symtom, men 
att det oftast handlar om att lindra smärta, illamående och ångest. Symtomlindringen 
kan också bestå av psykiskt stöd om det handlar om existentiella frågor eller om till 
exempel ensamhet.  
 
Respondenternas beskrivningar av sin roll i symtomlindringen i den palliativa vården 
kan delas in i tre kategorier: Att föra ut sina värderingar i verksamheten, att se till att 
vården håller en god kvalitet och att stödja samarbete och kontakter. 

Att föra ut sina värderingar i verksamheten 

Att föra ut sina värderingar i verksamheten handlar mycket om att respondenterna vill 
sprida sin människosyn och sina värderingar i förhållande till symtomlindring till 
personalen, t ex att symtom inte behöver vara något fysiskt. 
 

… att jag försöker att föra ut min människosyn  som jag tycker 
ska vara rådande här och då får man ju också tänka som 
personal, tänka sig att symtomen kan komma från väldigt många 
olika  delar av individen och, olika varianter av symtom… 
…smärta förstås det ska inte glömmas, men alltså, och där 
försöker jag ju ändå vidga vyerna hos min personal då att tänka 
lite vidare, att symtom är inte bara ont i benet …liksom, det kan 
vara ensamhet och så. 
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Att se till att vården håller en god kvalitet 

Att se till att vården håller en god kvalitet och att symtomlindringen är god är främst de 
medicinskt ansvariga sjuksköterskornas uppgift, men även en av verksamhetscheferna 
uttrycker att hon har en roll i detta genom att utvärdera patientenkäter till exempel om 
smärtlindring och att vara med och diskutera hur man kan komma tillrätta med 
eventuella brister. De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna arbetar med att ta fram 
rutiner för och kontrollera att en jämn kvalitet hålls. Kontrollen kan ske bland annat 
genom dokumentationsgranskning och ett exempel på en rutin som en av de medicinskt 
ansvariga sjuksköterskorna arbetar med är att alla ska använda sig av VAS-skalan när 
patienterna ska uppskatta sin smärta.  

Att stödja samarbete och kontakter 

Att stödja samarbete och kontakter i förhållande till symtomlindring kan till exempel 
vara att främja samarbetet med det palliativa resursteamet. Verksamhetschefen inom 
slutenvården menar att det finns avdelningar på sjukhuset som inte har hand om 
palliativt vårdade patienter så ofta och att man på dessa avdelningar inte har som rutin 
att koppla in det palliativa resursteamet, även om dessa patienter har rätt till det och 
skulle vara förtjänta av det. De palliativa resursteamen är speciellt upprättade team som 
finns på två av sjukhusen i regionen och som palliativa patienter kan bli ”inskrivna” i. I 
dessa team finns både läkare och sjuksköterskor med specialkompetens inom palliativ 
vård som kan stödja personal på sjukhuset och kommunens vårdare. Hon ser det som 
viktigt att arbeta för att få fler patienter inskrivna i det palliativa resursteamet och att 
även personalen har nytta och stöd av detta eftersom det palliativa resursteamet har mer 
kompetens inom till exempel smärtlindring.  

Teamarbete 

Teamarbete kring patienterna ses som viktigt. Samarbetet anses av respondenterna 
fungera särskilt bra runt de palliativa patienterna.  
 

Eftersom man har mycket kortare tid på sig när det gäller 
palliativ vård så är det extremt viktigt att man är överens… 

Samarbete kring patienterna 

Vårdplaneringen beskrivs som ett viktigt och väl fungerande forum där olika 
professioner samarbetar kring patienterna. Enligt verksamhetschefen från slutenvården 
har arbetet kring vårdplaneringarna underlättats mycket av den så kallade ”faxgruppen” 
som består av olika representanter för kommun, primärvård och slutenvård som träffas 
och diskuterar rutiner kring vårdplaneringen. I den ingår medicinskt ansvariga 
sjuksköterskor, biståndsbedömare, primärvårdssköterskor, avdelningschefer och 
verksamhetschefer.  
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Och på något sätt har den gruppen gjort att vi har en större 
förståelse för varandra. Vi tjatar fortfarande och skäller på 
varandra för olika saker men jag tror att den har varit väldigt 
välgörande för klimatet. 

 
Samma respondent menar också att faxgruppen tar mindre och mindre tid nu när den är 
ett inarbetat sätt och hon ser en stor kraft i att arbeta tvärprofessionellt. Många bra 
förändringar har gjorts efter att man arbetat på det sättet.  
 

Människor från olika enheter sätter sig ner, tvärprofessionellt, 
och diskuterar ”hur kan vi på bästa sätt göra det här för att det 
ska bli så bra som möjligt för patienten”. 

 
Alla respondenterna berättar om att de i svåra fall själva har blivit involverade i 
vårdplaneringen, om det till exempel gällt en patient med mycket omfattande 
hjälpbehov som varit svår att hitta rätt vårdform för eller om det varit svårt för de 
anhöriga och personalen att komma överens. I dessa fall har de kunnat gå in och ge råd 
och stöd, lyssna och resonera och ge ytterligare perspektiv. I vissa fall handlade det om 
att fatta beslut som ingen annan kunde ta.  
 
Enligt respondenterna kan teamarbetet också definieras som ett samarbete i team runt 
den enskilde patienten. I dessa team ingår sjuksköterskan och undersköterskor och 
tanken är att man ska försöka hålla nere antalet personer som jobbar runt den palliativt 
vårdade patienten. Ett sådant team kan till exempel uppstå inom hemsjukvården och 
hemtjänsten när de får en patient som ska vårdas palliativt och då får den personal som 
ska ingå i teamet avlastas från sina ordinarie uppgifter. Vilka som ingår i teamet beror 
på intresse och erfarenhet av palliativ vård. Teamet kan få stöd av det palliativa 
resursteamet. 

Att främja teamarbete 

Respondenterna svarar att de är inblandade i hur rutinerna för teamarbetet är uppbyggt. 
Det kan gälla strukturen för vårdplanering, till exempel att man har en modell som 
fungerar bra och att man utnyttjar andra professioner. De medicinskt ansvariga 
sjuksköterskorna har en uppföljande funktion, de kontrollerar att det gjorts rätt saker, till 
exempel om det kopplats in sjukgymnast och arbetsterapeut när det funnits behov. En 
av de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna berättar om sin roll i att främja 
teamarbetet:  
 

Ja det blir bättre och bättre, för det har vi hållit på och tjatat om 
nu i två år så det har man väl sett finessen av detta med 
gemensamma vårdplaneringar och att man behöver de olika 
kompetenserna… … man behöver de olika glasögonen eller hur 
man ska uttrycka det, arbetsterapeuten ser något och 
sjuksköterskan ser något och omvårdnadspersonalen på ett 
tredje och biståndshandläggaren ett fjärde och tillsammans kan 
man ge det maximala. 
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Brister i vårdplaneringen upptäcks genom avvikelserapporter som 
vårdplaneringssjuksköterskan kan göra om hon inte tycker att vårdplaneringen kring en 
patient har fungerat. Avvikelserapporterna tas emot av medicinskt ansvarig 
sjuksköterska och sen kan hon följa upp problemet. Även om det inte kommer in 
avvikelserapporter uttrycker en medicinskt ansvarig sjuksköterska att det är viktigt att 
hålla sig uppdaterad om hur det fungerar:  
 

Fungerar det så blir jag ju aldrig inkopplad, utan då hör man ju 
det istället, då får man ju hitta informationsvägar på ett annat 
sätt, då för att just höra att det fungerar bra. 

 
En viktig roll respondenterna anser att de har är att främja samarbetet mellan olika 
enheter och att öka samarbetet mellan avdelningarna när det gäller palliativa patienter.  
 

Att försöka få saker att hända gemensamt… det är ju det allra 
viktigaste jag har att göra. 
 

Verksamhetschefen inom slutenvården ser att en av hennes uppgifter i detta är att ”sälja 
in” det palliativa resursteamet även till de avdelningar som inte har hand om patienter i 
palliativt skede så ofta. Hon vill främja att alla ska kunna utnyttja den resursen och 
kunna få råd och stöd.  

Kommunikation och relation 

Ingen av respondenterna uppger att de har någon direkt patientkontakt. De associerar 
kommunikation och relation med deras relation till de anställda. En medicinskt ansvarig 
sjuksköterska uttrycker det så här:  
 

Ja, min roll är ju kanske mer stöttande för sjuksköterskorna när 
de känner att de kör fast eller att det är hopplöst… patienten 
kanske kommer hem som det är sagt på vårdplaneringen, det 
fungerar inte och att man inte får kontakt, ja, att vara ett 
bollplank helt enkelt… till sjuksköterskorna. 

 
En av verksamhetscheferna uttrycker det på ett liknande sätt: 
 

Det blir ju i det dagliga man blir bollplank när det gäller olika 
frågor och då får man ju koll på vad det är som egentligen 
gäller. 

 
Kontakten med de anställa kan också ske genom till exempel utvecklingssamtal, 
utbildningsdagar eller arbetsplatsträffar. 

Närståendestöd 

Respondenterna svarar att de anhöriga spelar en stor roll i vården av patienter i palliativt 
skede, både som resurs för den sjuke och för att de själva kan behöva mycket stöd. 
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Deras åsikter om de anhörigas inblandning i vården kan delas in i två kategorier: De 
närstående – en viktig del av den palliativa vården och Patienten i centrum. 

De närstående – en viktig del av den palliativa vården 

De närstående ses som en viktig del i vården av patienter i palliativt skede. En av 
respondenterna uttrycker det så här:  
 

Man kan inte ge patienten stöd och inte stötta anhörig för det 
blir inte bra och inte tvärtom heller. Utan det måste vara så att 
båda får det stöd de känner att de vill ta emot.  

 
Denna respondent, som är verksam inom slutenvården, tycker att det finns goda 
förutsättningar för att de närstående ska få stöd: 
 

… personalen på avdelningen är ju väldigt måna om de 
anhöriga och jag upplever att anhöriga som är med här sista 
tiden av sin anhöriges liv håller ju väldigt, väldigt mycket 
kontakt med vår personal under sjukdomstiden och efter 
sjukdomstiden.  

 
En respondent uppger att när det gäller de patienter som varit inskrivna i palliativa 
resursteamet finns det rutin att ha ett eftersamtal med de anhöriga när patienten har 
avlidit men inte för de som inte varit inskrivna. En medicinskt ansvarig sjuksköterska 
poängterar att hon tycker att det är viktigt att det finns rutiner så att anhöriga får 
erbjudande om att ha eftersamtal, även om alla inte vill ta emot det.   
 
Respondenterna beskriver sin inblandning i närståendestödet på en organisatorisk nivå 
som till exempel att ta fram rutiner, riktlinjer och måldokument och att se till att det 
finns resurser. En respondent talar om att främja närståendeplanen och att se till att den 
används på rätt sätt.  

Patienten i centrum 

Respondenterna påpekar allihop att det är främst patientens vilja som ska beaktas och 
att närståendes åsikter ibland kan strida mot patientens vilja. Samtidigt som de tycker att 
de närstående ska vara välinformerade och delaktiga så är det viktigt att det sker på 
patientens villkor.  
 

Det är viktigt att ha klart för sig att det är den enskilde 
vårdtagaren som bestämmer och ibland kan det ju gå stick i stäv. 
 
… det ska ju patienten bestämma i första hand, det är inte 
anhöriga. Sen är det ju klart att de ska ju också vara 
välinformerade, men på patientens villkor. 
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En god kvalitet på den palliativa vården 

Både för verksamhetscheferna och de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna är det en 
viktig arbetsuppgift att se till att vården håller en god kvalitet. De medicinskt ansvariga 
sjuksköterskorna arbetar mycket med dokumentationsgranskning för att följa upp 
kvaliteten på vården och även med att ge redskap och metoder:  
 

Informera om att detta ska de hålla sig till… … att hävda att om 
man ska kunna tillgodose patientsäkerhet och kvaliteten så är 
det detta som gäller. 

 
De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna kan inte besluta om resurser till olika 
utbildningar men de upplever att de ses som sakkunniga och kan föreslå olika 
utbildningar om de ser att det finns ett behov.  
 
Verksamhetschefernas roll i den palliativa vården består mycket i att se till att resurser 
finns att tillgå genom att medverka i budgetdiskussioner, diskutera antalet vårdplatser 
för palliativ vård och att prioritera inom sin verksamhet. En av verksamhetscheferna 
beskriver det som att hon tänjer på gränserna och skjuter in mer tid eller ”händer” när 
det behövs. 
 
Några av respondenterna uttrycker att de är nöjda med den palliativa vården medan 
andra tycker att det finns vissa problem. Förtjänster och problem i den palliativa vården 
beskrivs nedan. 

Nöjda med den palliativa vården 

Alla respondenterna uppger att de tycker att de har tillräcklig kompetens för att kunna 
ge förutsättningar för god palliativ vård. De tror inte att de själva skulle klara av att 
vårda patienter i ett palliativt skede men i den rollen de har upplever de ändå att de 
räcker till. 
 

Jag är ju ingen sjuksköterska i palliativ vård själv så men det är 
inte den rollen jag har… … jag tycker att jag har förståelse och 
kunskap tillräckligt för att kunna driva frågan.  

 
Tre av respondenterna tycker att kompetensen och resurserna räcker till för att erbjuda 
en god palliativ vård och att denna patientgrupp är prioriterad.  
 

Jag har läst hela palliativa vårdprogrammet framlänges och 
baklänges och jag tycker att mycket gör vi faktiskt och vi har i 
varje fall förutsättningarna att göra det om vi försöker.  
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Problem i den palliativa vården 

En verksamhetschef och en medicinskt ansvarig sjuksköterska tar upp problemet att den 
palliativa vården håller lite olika kvalitet i de olika kommundelarna:  
 

Kompetensen är nog inte så god på alla håll när det gäller detta. 
 
Den ovan nämnda medicinskt ansvariga sjuksköterskan beskriver sin roll i att jämna ut 
kvaliteten inom kommunen som att föra in ett ovanifrånperspektiv, att driva frågor om 
vårdfilosofi och att få ihop krafterna. Hon vill inte att det ska finnas skillnader mellan 
olika områden utan vill hitta en lika lägsta nivå. Hon ser det som sin roll att få ihop 
detta, att personalen istället ska dra nytta av varandras kunskaper så att patienterna i den 
palliativa vården får den vård som det är sagt att de ska få. Hon menar att det finns 
sjuksköterskor som är mer intresserade av och drivande i frågor om palliativ vård i vissa 
områden men hon vill ändå sträva efter att det ska finnas en lika kvalitet eller en lika 
lägsta nivå i de olika områdena. Hon ser det som sin uppgift att hitta nya personer som 
är engagerade om de som varit drivande i verksamheten tidigare skulle sluta. En viktig 
del i detta beskriver hon som att jobba med att ta fram det lokala handlingsprogrammet 
om palliativ vård för att det ska nå ut i verksamheten. Hon menar att vårdprogrammet 
kan användas som en sorts kvalitetssäkring genom att det bryts ner till ett lokalt 
handlingsprogram som ska gälla i de olika områdena.  
 
Ett annat problem som en av respondenterna tar upp är att det var svårt för personalen 
att hinna med sina arbetsuppgifter:  
 

Kompetens finns ju en hel del måste jag säga, både bland 
sjuksköterskor och vårdpersonal. Det gör det. Men jag ser ju att 
tiden blir ju väldigt hårt ansatt.  Alltså det är ju mer press på 
verksamheterna idag att få ihop det. Och det kan jag ju se att det 
finns ju en risk att även de palliativa drabbas i detta. 

Vårdprogrammet Palliativ vård i livets slut 

Hyllvärmare eller uppslagsbok 

Alla respondenterna tycker att vårdprogrammet är tillräckligt omfattande och att det inte 
är någon del som saknas. En av respondenterna tycker att det är alldeles för omfattande 
för att bli något annat än en ”hyllvärmare”. Även de andra respondenterna tycker att 
vårdprogrammet är väldigt långt och att det är nödvändigt att arbeta vidare med det, 
korta ner och konkretisera det innan det ska kunna användas i verksamheten. Det råder 
dock delade meningar mellan respondenterna om hur man ska gå till väga när det lokala 
handlingsprogrammet ska utarbetas. En del av respondenterna tycker inte att det är 
någon mening med att ”skriva om” ett program som redan finns utan att det lokala 
programmet endast ska behandla avtalsfrågor, medan andra tycker att man måste bryta 
ner det och göra det till sitt eget. Några av respondenterna använde uttrycket 
”uppslagsbok” om vårdprogrammet och tyckte att det var bra om man kunde utnyttja 
det som en sådan.  
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Vårdprogrammet som kvalitetssäkrare   

En respondent uppger att hon, även om programmet är väldigt omfattande, tycker att 
verksamheten är uppbyggd precis som det beskrivs i vårdprogrammet.  
 
En av de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna som har arbetat mycket med att ta fram 
det lokala handlingsprogrammet känner att det är svårt att få det att ”landa” i 
verksamheten och att få sjuksköterskorna och andra yrkeskategorier att tycka att det är 
bra, att det är en kvalitetssäkring. Hon upplever att sjuksköterskorna får så mycket 
nyheter hela tiden som de måste gå igenom.  
 

Det är det som är dilemmat idag för man ser det som en ökad 
arbetsbelastning, ”ska vi göra detta också, nu har vi fått papper 
här vi ska gå igenom”.  

 
Ovan nämnda respondent tror därför att det är bättre att sammanfatta vårdprogrammet 
kort i punktform och att det ska kunna kan användas som ett verktyg. Att man kan 
pricka av och dokumentera varje sak man gör. 
 
En respondent beskriver att när de arbetade med att ta fram det lokala 
handlingsprogrammet var de inte intresserade av att skriva en fin text igen, eftersom 
vårdprogrammet ju redan finns utan att man ville gå till konkret handling istället.  
 

Då har vi lyft ut de bitar som vi tyckt varit viktigast och det är ju 
inte heltäckande på något vis men vi har försökt att lyfta fram; 
det här ska vi i alla fall göra.  
 

De bitar som tagits fasta på är framförallt att patienten ska få ordentligt med information 
från läkaren, symtomlindring och framförallt då att patienterna ska slippa ha smärta, att 
jobba med nutritionen, koppla in dietist vid behov och även att koppla in andra 
professioner som sjukgymnast och arbetsterapeut. Sjukgymnasten och arbetsterapeuten 
ansågs i detta sammanhang ha en viktig roll dels i symtomlindringen och även 
bevarandet av patienternas självständighet. Patienterna ska även ha möjlighet att 
ventilera andliga och existentiella frågor. Om det behövs ska utomstående professioner 
som präster eller kuratorer kopplas in. 

Att sprida vårdprogrammet i verksamheten 

En av verksamhetscheferna beskrev att hon ser det som sin uppgift att tala om för 
verksamheten hur vårdprogrammet ska användas och alla respondenterna utom en av de 
medicinskt ansvariga sjuksköterskorna har varit inblandade i att bryta ner programmet 
till ett lokalt handlingsprogram.  
 
Vårdprogrammet i sin helhet är ingenting som respondenterna tycker att det är någon 
nytta med att dela ut till personal, då det är alldeles för omfattande för att det ska läsas 
av någon. Däremot tycker de att det ska ut i verksamheten efter att det omarbetats till en 
kortare och konkretare form.  
 

Det ska vara ett redskap, man ska ju använda det. 
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En av verksamhetscheferna menar att det är viktigt hur hon själv ser på 
vårdprogrammet. 
 

För det är ju ändå så att folk gör som jag gör på något sätt, och 
tycker jag att det är viktigt så tycker ju troligtvis andra personer 
det också… 

 
Även hur sjuksköterskorna använder sig av vårdprogrammet tror hon spelar stor roll. 
Hon ser sjuksköterskor som viktiga förebilder ute i verksamheten. 
 

Sjuksköterskor är ju också oerhört viktiga personer… … de är 
trovärdiga personer som är bärare av sitt paradigm, tycker jag. 

 
Vårdprogrammet anses alltså som ett omfattande program som behöver kortas ner till 
ett mer lättläst och användbart lokalt anpassat handlingsprogram som ska ha till uppgift 
att stärka kvaliteten på den palliativa vården.  
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Enligt Dahlberg (1997) är intervjuer en metod som lämpar sig väl då kvalitativt 
präglade företeelser skall undersökas, så metoden att analysera intervjuer tror jag är den 
bästa för att svara på syftet med uppsatsen. 
 
Intervjuaren ska arbeta medvetet för att rikta uppmärksamheten mot fenomenet av 
intresse. Han ska inte ta något förgivet och kan hjälpa intervjupersonen att förtydliga 
genom att ställa frågor så att intervjupersonen berättar mera. Forskarens syfte är att 
utveckla intervjun så att den intervjuade fördjupar sina resonemang och berättar om 
företeelsen så utförligt som möjligt (Dahlberg, 1997). Jag tror att det skulle krävas mer 
tid och utrymme för mig att sätta mig in i intervjuteknik för att få ut så mycket som 
möjligt av intervjuerna om jag själv skulle göra dem.  
 
Nackdelen med att jag inte själv var med i intervjusituationen är att jag kan ha missat en 
del av sammanhanget när jag bara läst och lyssnat på intervjuerna i efterhand. Enligt 
Giorgi i Dahlberg, 1997 är forskningsdata alltid mindre än forskningssituationen, man 
får inte med allt även om man spelar in och skriver ner. Forskningsdatan är bara en 
aspekt av situationen.  
 
Det är också en brist att inspelningstekniken ibland var dålig under intervjutillfällena. 
Enligt Kvale (1997) är det bra om forskaren antingen själv skriver ut sina intervjuer för 
att undvika felskrivningar eller att intervjuerna lyssnas igenom och kontrolleras mot 
texten av intervjuaren samt att man använder en tekniskt bra bandspelare. Dessa råd har 
inte följts i de intervjuer som analyserats. Texten är inte utskriven av den som gjorde 
intervjuerna och ljudkvaliteten är stundtals dålig. Jag kontrollerade ljudbanden mot 
texten i mitt analysarbete men var själv inte med vid intervjuerna och kan därför 
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missförstå eller ha hört fel, samt missat ansiktsuttryck och gester som kan ha varit av 
betydelse. 

Resultatdiskussion 

Resultatet diskuteras i förhållande till de i bakgrunden beskrivna teorierna om 
ledarskap, med betoning på Nilssons (2003) indelning i relationsorienterat, 
effektivitetsorienterat och utvecklingsorienterat ledarskap samt i förhållande till 
vårdvetenskapliga begrepp och den palliativa vårdfilosofin. Diskussionen går 
systematiskt igenom de olika kategorierna som beskrivs i resultatet. 

Begreppet palliativ vård 

Respondenternas syn på den palliativa vården stämmer i stort sett överens med hur den 
palliativa vårdfilosofin beskrivs i litteraturen. De uttrycker att de har en helhetssyn på 
patienten och de närstående, att det handlar om symtomlindring och att behålla en god 
livskvalitet. Deras beskrivning av sin roll i sammanhanget görs i termer av att vara en 
god förebild då det gäller att sprida sin människosyn till medarbetare samt att få 
verksamheten att ha en gemensam inställning till den palliativa vården. Detta kan 
kopplas till ett relationsorienterat ledarskap, då respondenterna beskriver att detta sker 
genom möten med personalen.  

Symtomlindring 

Även när det gäller symtomlindring finns en relationsorienterad aspekt i 
respondenternas beskrivningar. De talar om att vidga vyerna hos sin personal när det 
gäller synen på symtom. Att stödja samarbete och kontakter kan beskrivas både som ett 
relationsorienterat och uppgiftsorienterat arbete då det både handlar om att skapa goda 
kontakter inom verksamheten och att strukturera och planera verksamheten med detta 
ideal i åtanke. I kategorin symtomlindring finns fler inslag av uppgiftsorienterat 
ledarskap, då respondenterna beskriver konkreta handlingar som gjorts för att förbättra 
symtomlindringen för patienterna. Exempel på sådana handlingar var att införa rutinen 
att använda VAS-skalan och att delta i utvärdering av patientenkäter.  

Teamarbete 

Den så kallade ”faxgruppen” som beskrivs i positiva ordalag av respondenterna kan 
jämföras med Erikssons (2002) begrepp tvärvård, då det i båda fallen handlar om att 
olika yrkesgrupper samarbetar kring ett problem. I resultatet beskrivs att faxgruppen har 
underlättat samarbetet kring vårdplaneringarna. Det beskrivs även i den palliativa 
vårdfilosofin att ett samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag ska utgöra en av de 
fyra hörnstenarna som är förutsättningarna för en god palliativ vård (SOU 2001:6). 
Respondenterna beskriver en positiv inställning till tvärprofessionellt samarbete och att 
de arbetar för att främja ett sådant. Respondenternas roll i att främja teamarbete kan 
beskrivas som både relationsorienterat, uppgiftsorienterat och utvecklingsorienterat då 
de dels skapar relationer genom att främja teamarbetet, arbetar strukturerande och 
planerande för att ta fram rutiner för teamarbete och vårdplaneringar samt att de arbetar 
för att främja ett utökat teamarbete.  
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Teamarbetet runt en palliativt vårdad patient beskrivs även som ett arbetslag som bildas 
runt en patient för att hålla nere antalet vårdare som är inblandade i vården. Detta kan 
jämföras med Nilssons et al. (1999) beskrivning av de Human relationinspirerade 
arbetslagen som bland annat beskrivs syfta till att ge yrkesmässig växt för personalen. 
För den personal som ingår i sådana team kan det säkert innebära en yrkesmässig växt 
då de får en ökad erfarenhet och kunskap om palliativ vård. Nackdelen med att viss 
personal blir mer specialiserad på palliativ vård kan vara att det, som en 
verksamhetschef beskriver det i resultatet: ”Kompetensen är nog inte så god på alla håll 
när det gäller detta.”, blir en ojämn fördelning av kompetensen inom den totala 
personalstyrkan. 

Kommunikation och relation 

Respondenternas liknelser av sig själv som ett bollplank kan kopplas till den 
relationsorienterade ledarstilen. Det handlar om att vara ett stöd och en 
diskussionspartner till sin personal. 

Närståendestöd 

Både inom vårdvetenskapen och inom den palliativa vårdfilosofin betonas de 
närståendes roll i vården (Dahlberg et al., 2003; Eriksson, 1994; Kaasa, 2001; SOU 
2001:6). Respondenterna uttrycker att de ser närstående som viktiga personer som 
behöver mycket stöd. De närståendes deltagande och inblandning i den palliativa vården 
välkomnas men det betonas att det är patientens vilja som är det viktiga. 
Respondenternas inblandning i närståendestödet sker på en organisatorisk nivå och kan 
jämföras med Nilssons (2003) beskrivning av det uppgiftsorienterade ledarskapet. 

En god kvalitet på den palliativa vården 

Eftersom respondenterna anser att det är viktigt att den palliativa vården håller en god 
kvalitet kan det vara intressant att veta vad de lägger i begreppet god palliativ vård. 
Utifrån vad som sammanfattats under ovanstående rubriker verkar respondenternas syn 
och värderingar i stort stämma överens med den palliativa vårdfilosofin och 
vårdvetenskapliga värderingar.  
 
De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna beskriver sin verksamhet som att granska, 
följa upp och ge redskap och metoder. De kan också föreslå utbildningar för personalen 
när de ser att det finns behov.  Detta kan kopplas till en utvecklingsorienterad ledarstil 
och kan tänkas leda till en utveckling av den palliativa vården.  
 
Verksamhetscheferna beskriver sitt arbete för att bidra till den palliativa vårdens kvalitet 
mer som att strukturera och planera verksamhetens uppbyggnad och att se till att 
resurser finns. Denna form av ledarskap kan jämföras med den uppgiftsorienterade 
ledarstilen.  
 
Respondenternas roll i att hålla en god kvalitet på den palliativa vården kan också 
kopplas till den relationsorienterade ledarstilen då de ofta talar om att träffa personal ute 
i verksamheten och föra ut sin människosyn, samt att de ser sig som ”bollplank” som 
ger råd och stöd till sin personal och sina medarbetare.  
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Några av respondenterna uttrycker att det finns problem i den palliativa vården. Dessa 
problem är att det inte finns lika god kompetens om palliativ vård i de olika 
kommundelarna och att det finns en tidspress på personalen som gör att det kan vara 
svårt att hinna med att vårda patienterna väl, även när det finns god kompetens. Även 
om respondenterna uttrycker att de är medvetna om problemen och anstränger sig för att 
komma till rätta med dem, kan det tolkas som att de uttrycker en oro för att den 
palliativa vården i vissa fall inte uppnår den kvalitet de önskar. Detta kan kopplas till 
Erikssons (1994) teori om vårdlidande som beskrivs i bakgrunden. Framförallt genom 
utebliven vård, då personalen inte har haft tid att ge den goda vården, men en stressad 
personal, som saknar kompetens om den komplexa vårdform som palliativ vård innebär, 
kan säkert utan avsikt även bidra till att patienten känner sig kränkt och obekräftad. Ett 
vårdlidande uppstår många gånger på grund av ett omedvetet handlande, bristande 
kunskap eller avsaknad av reflektion (Dahlberg et al., 2003).  
 
Respondenternas beskrivning av brist på kompetens bland personalen får stöd av det 
resonemang som fördes våren 2007 under ett idéseminarium med representanter för 
samtliga vård- och medicinutbildningar, på initiativ av Nationella rådet för palliativ vård 
(Rapport från seminariet om palliativ vård i grundutbildningen, 2007). I rapporten kan 
man läsa att undervisning i palliativ vård varierar starkt mellan olika lärosäten i landet 
och när det gäller sjuksköterskeutbildningen varierar antalet timmar undervisning i 
palliativ vård från endast tre timmar upp till fem veckor som mest. Det saknas också ett 
tydligt mål med undervisningen och många sjuksköterskor upplever att de har en 
bristande kunskap om vårdformen då de möter patienter i ett palliativt skede. Detta trots 
att den palliativa vården sedan 1995 ska tillhöra samma prioriteringsgrupp som 
akutsjukvård, alltså den högst prioriterade gruppen (SOU 1995:5). I SOU 2001:6 ges 
förslag på att Skolverket och Högskoleverket ska lyfta fram palliativ vård som specifika 
kurser vilka ska återkomma under hela grundutbildningen av alla personalkategorier 
som ska verka inom hälso- och sjukvård och social vård och omsorg. Även en utökning 
av gerontologi och geriatrik i grundutbildningarna föreslås. Detta då patienter i palliativt 
skede vårdas inom sjukhusvården, primärvården, kommunernas särskilda 
boendeformer, privata sjukhem och i det egna hemmet och det råder en stor sannolikhet 
att sjukvårdspersonal träffar på denna patientgrupp. Utredningen ger som förslag att 
undervisningen ska vila på de fyra hörnstenarna; symtomlindring, teamarbete, 
kommunikation/relation samt närståendestöd och att den i framtiden med fördel kan 
göras programöverskridande, dvs. att blivande läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, 
arbetsterapeuter och socionomer tillsammans får möjlighet att diskutera ämnet.  

Vårdprogrammet Palliativ vård i livets slut 

De flesta av respondenterna verkar ha inställningen att det lokala vårdprogrammet ska 
användas som en kvalitetssäkrare och att de själva har en roll i att föra ut det i 
verksamheten. De verkar måna om att vårdprogrammet ska anpassas till den verksamhet 
det ska användas inom och att det ska vara lätt att läsa och använda. Detta innebär ett 
utvecklingsarbete både då vårdprogrammet ska omarbetas och när det sedan ska 
implementeras i verksamheten.  En av verksamhetscheferna uttrycker också att hon ser 
sig själv och andra medarbetare som till exempel sjuksköterskorna som viktiga 
förebilder när det gäller inställningen till vårdprogrammet. Respondenternas ledarstil i 
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förhållande till vårdprogrammet kan kopplas till både utvecklings- och 
relationsorienterat ledarskap.  

Ledarskapets betydelse för sjuksköterskan och vårdandet 

Sjuksköterskan har ett brett ansvarsområde då det gäller att kombinera 
omvårdnadsvetenskap med medicinsk vetenskap, dokumentation, arbetsledning mm. 
Hon ska kunna följa gällande författningar, riktlinjer och rutiner samt arbeta för att 
utveckla en god vårdmiljö (Socialstyrelsen, 2005). Jag tror att chefernas vilja att främja 
en god kvalitativ vård kan möjliggöras genom att de har en god dialog med sin personal 
samt att de har kännedom om sjuksköterskornas och andra vårdpersonals 
arbetssituation. Dahlberg et al. (2003) skriver om vårdares utsatthet och ohälsa på grund 
av stress och att detta kan innebära konsekvenser för kvaliteten på vården. Vårdare kan 
hamna i situationer som väcker mindre goda känslor till liv och det är viktigt att dessa 
känslor uppmärksammas så att de kan bearbetas och hanteras så att patienterna 
garanteras en god vård. Resultatet i denna studie visar att endast två av de fem 
respondenterna har uppmärksammat brister i den palliativa vården. De ger exempel på 
brist på kompetens bland viss personal och brist på tid; två faktorer som säkerligen 
påverkar kvaliteten på den palliativa vården. Varför de övriga respondenterna inte 
uppmärksammar dessa brister kan diskuteras. Det kan till exempel bero på att de har en 
mindre öppen dialog med sina medarbetare, sämre inblick i verksamheten, eller att de 
faktiskt upplever att deras verksamhetsområde fungerar bättre. 
 
Bondas (2003) teori om caritativt ledarskap talar om vikten av att ledaren har kunskap 
om vårdandets idé och att ledarskapet grundar sig i caritasmotivet. Caritasmotivet får 
betydelse för ledarskapet dels i förhållande till patienterna då ledaren företräder en 
caritativ vårdkultur och dels i hur ledarskapet i förhållande till personalen utformas. 
Gentemot personalen visar sig det caritativa ledarskapet genom traditioner, utveckling 
och utbildning. Detta, menar Bondas, kan ge styrka och djupare mening åt hela 
vårdkulturen.  
 
Ingen av respondenterna talar bokstavligen om caritasmotivet men de beskriver på 
många sätt en caritativ inställning då de sätter patienten i centrum och menar att den 
palliativa vården ska utgå från att göra det så bra som möjligt för patienten. Många 
gånger beskriver de också sig själva som förebilder, och att de tycker att det är viktigt 
att de som ledare sprider sin människosyn, vilket är förenligt med Bondas (2003) teori 
om det caritativa ledarskapet. Respondenterna talar också om hur de på olika sätt håller 
sig uppdaterade om hur det fungerar i verksamheten vilket kan kopplas till Bondas 
beskrivning av att ledaren ska göra det möjligt för de anställda att uttrycka sina 
erfarenheter och historier så att han eller hon kan använda sig av detta i utvärderingar 
och planering för förändringar.  
 
För sjuksköterskan och andra medarbetare inom vården är det säkert viktigt att känna att 
det finns en vilja hos ledningen att underlätta arbetet med patienterna och att det finns 
gemensamma värderingar som både ledning och vårdare delar. Målet med vårdandet är 
att lindra eller förhindra lidande och att skapa förutsättningar för hälsa (Dahlberg et al., 
2003) och detta motiv bör gälla för alla i vården såväl i ledning som hos vårdare.  För 
att sammanfatta resultatet i denna studie kan sägas att respondenternas syn på sitt 
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ledarskap inom den palliativa vården till viss del stämmer överens med den palliativa 
vårdfilosofin och vårdvetenskapliga värderingar. Respondenterna har inte alltid 
ordagrant uttryckt sig i vårdvetenskapliga eller filosofiska termer men mycket av det 
som sagts kan kopplas samman med hur dessa teorier beskriver vårdandet. 
Respondenternas beskrivning av sitt ledarskap kan kopplas till den forskning som jag 
tagit upp i bakgrunden till studien. Det är inte en ledarstil som beskrivs utan 
respondenterna verkar använda sig av olika ledarstilar i kombination. Syftet med 
studien var att belysa verksamhetschefers och medicinskt ansvariga sjuksköterskors syn 
på palliativ vård och deras roll i denna vårdform samt att belysa deras syn på det lokala 
vårdprogrammet Palliativ vård i livets slut och jag anser att syftet är besvarat.  
 
Viktigt att komma ihåg är att denna studie är resultatet av en kvalitativ analys av fem 
intervjuer. Studien ger en ökad insikt och förståelse av hur dessa tre verksamhetschefer 
och två medicinskt ansvariga sjuksköterskor upplever den palliativa vården och sitt 
ledarskap, men den gör inte anspråk på att generalisera eller kvantifiera utifrån dess 
resultat. Studiens resultat kan användas av sjuksköterskor och ledare inom vård och 
omsorg, framförallt inom palliativ vård, för att öka sin förståelse av hur ledarskapet 
upplevs från ledarnas perspektiv.  
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BILAGA 1 

 
Intervjuguide till MAS/Verksamhetsansvariga  
 
- Fråga efter relevanta dokument palliativ vård? 
- Andra möjliga intervjusubjekt? 
- Fråga efter utbildning, tid och erfarenheter i yrket? 
 
 
 
 
Vårdfilosofi, målformulering och vårdplanering  
 

1. Vilken innebörd lägger du i begreppet palliativ vård? Vilken innebörd tror du 
övrig personal lägger i detta begrepp? Är det någon skillnad mellan manlig och 
kvinnlig personal? Är det någon skillnad mellan olika yrkesgrupper (usk, ssk, 
läkare etc)? 

 
 
 
 
 

2. Har ni någon (formell/informell) vårdfilosofi (gemensamma värderingar, 
förhållningssätt etc) när det gäller palliativ vård? Vilken är denna i så fall? Och 
hur ser du på din roll i detta sammanhang? 

 
 
 
 
 

3. Finns det några (formella/informella) mål med den palliativa vården? 
Vilket/vilka är dessa i så fall? Och hur ser du på din roll i detta sammanhang? 

 
 
 
 
 

4. Gör ni någon individuell vårdplanering när det gäller vårdtagare som kommer 
ifråga för palliativ vård i livets slut? Finns det några rutiner? Vad innehåller 
denna vårdplanering i så fall? Och på vilket sätt genomförs den? Är vårdtagaren 
delaktig? Är anhöriga delaktig? Om ja, på vilket sätt är de delaktiga? Hur ser du 
på din roll i detta sammanhang? Vad anser du om vårdplaneringen som den ser 
ut i dag?  
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Symtomlindring och övriga vårdhandlingar 
5. Vilken innebörd lägger du i begreppet symtomlindring? Vilka 

symptomlindrande insatser eller åtgärder görs gentemot vårdtagare som kommer 
ifråga för palliativ vård i livets slut? Variationer? Hur ser du på din roll i detta 
sammanhang? 

 
 
 
 
 

6. Vilka insatser eller åtgärder görs för övrigt gentemot denna grupp av vårdtagare 
(som du skulle vilja beskriva som palliativa men inte beteckna som 
symptomlindrande)? Variationer? Hur ser du på din roll som i detta 
sammanhang? 

 
 
 

 
 
Kommunikation, samarbete och samverkan 
7. Hur är den palliativa vården i livets slut organiserad (rutiner, arbetsformer etc)? 

Variationer? Vilken roll har du i detta sammanhang? 
 
 
 
 
 

8. Hur bemöter ni vårdtagares och anhörigas psykiska lidande? Prioriteras dessa 
frågor? Vem tar hand om dessa frågor? Finns det några rutiner kring detta? 

 
 
 
 
 
 

9. Hur bemöter ni de behov vårdtagare och anhöriga har när det gäller deras sociala 
liv? Vem tar hand om dessa frågor? Rutiner? 

 
 
 
 
 
 

10. Hur bemöter ni vårdtagares och anhörigas existentiella lidande/behov? 
Prioriteras dessa frågor? Vem har hand om dessa frågor? Rutiner? 
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11. I vilken utsträckning låter ni vårdtagare som kommer ifråga för palliativ vård i 
livets slut vara med och påverka den egna vården (delaktighet/valfrihet)? 
Rutiner? Hur ser du på din roll när det gäller vårdtagares möjligheter att påverka 
den egna vården? 

 
 
 
 
 
 

12. Får vårdtagare som kommer ifråga för palliativ vård i livets slut något stöd när 
det gäller egenvården? Rutiner? Är det någon skillnad mellan manliga och 
kvinnliga vårdtagare i detta avseende?  Hur ser du på din roll när det gäller stöd 
till egenvård? 

 
 
 
 
 
 

13. Hur bemöter ni personer med demenssjukdom? Hur bemöter ni personer med 
utvecklingsstörning? Rutiner? Hur ser du på din roll när det gäller bemötande av 
personer med demenssjukdom? Utvecklingsstörning? 

 
 
 
 
 

14. I vilken utsträckning låter ni anhöriga vara med och påverka vården av 
vårdtagare som kommer ifråga för palliativ vård i livets slut 
(delaktighet/valfrihet)? Rutiner? Hur ser du på din roll när det gäller anhörigas 
möjligheter att påverka den palliativa vården? 

 
15. Får anhöriga något stöd för att vårda denna typ av vårdtagare? Rutiner? Hur ser 

du på din roll när det gäller stöd till anhöriga i detta sammanhang? 
 
 
 
 
 
 

16. Ges den anhöriga möjligheter att bearbeta händelser och känslor under 
sjukdomstiden? Efter dödfallet? Om så är fallet, på vilket sätt? Rutiner? Hur ser 
du på din roll i detta sammanhang? 
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17. Förekommer det något samarbete (teamarbete/lagarbete) inom enheten när det 
gäller palliativ vård i livets slut? Om så är fallet, vad består detta samarbete i? 
Rutiner? Är det tvärprofessionellt? I vilken utsträckning är vårdtagaren delaktig i 
detta samarbete? I vilken utsträckning är anhöriga delaktiga? Hur tycker du att 
detta samarbete fungerar? Hur ser du på din roll i detta samarbete? 

 
 
 
 
 
 
 

18. Hur samverkar enheten med andra enheter/vårdgivare etc när det gäller palliativ 
vård i livets slut? Rutiner? I vilken utsträckning är vårdtagare delaktig i denna 
samverkan? I vilken utsträckning är de anhöriga delaktiga? Hur tycker du att 
detta samarbete fungerar? Hur ser du på din roll som i detta samarbete? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vårdform 
19. Hur ser du på förutsättningarna att erbjuda en god palliativ vård i livets slut 

inom den vårdform som du ansvarar för (kompetens, tid, prioriteringar etc)? Hur 
ser du på dina egna förutsättningar att ge dom anställda förutsättningar att 
bedriva en god palliativ vård i livets slut? 

 
 
 
 
 
 
 
Kompetens, stöd och handledning till personal 
 

20. Förkommer det någon kartläggning av anställdas kompetens när det gäller 
palliativ vård i livets slut? Hur genomförs denna i så fall? 
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21. Anser du att det är någon skillnad mellan manlig och kvinnlig personals 
kompetens när det gäller palliativ vård i livets slut? 

 
 
 
 
 
 

22. Förekommer det någon kompetensutveckling bland de anställda när det gäller 
palliativ vård i livets slut? Vilken i så fall? Variationer mellan olika 
yrkesgrupper? 

 
 
 
 
 
 
 

23. Förekommer det någon handledning till personal när det gäller palliativ vård i 
livets slut? Om så är fallet, hur är denna handledning utformad? 

 
 
 
 
 

24. Försöker du stödja personalen när det gäller palliativ vård i livets slut? Om så är 
fallet, på vilket sätt? Är det någon skillnad mellan manlig och kvinnlig personals 
behov? Är det någon skillnad i behov mellan olika yrkesgrupper? 

 
 
 
 
 
 

25. Känner du att din kompetens räcker till i dessa sammanhang? Om inte, vad är 
det du saknar? 

 
 
 
 
 

 
Kvalitetsuppföljning och kvalitetssäkring 
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26. Använder ni er av någon medveten strategi för att upprätta kvaliteten på den 
palliativa vården i livets slut? Vilken är din roll i detta sammanhang? 

 
 
 
 
 
 

27. Hur dokumenteras den palliativa vården som ges i livets slut? Utgår ni från 
någon specifik dokumentationsmodell? Vad är det som dokumenteras? Vilken är 
din roll i detta sammanhang? 

 
 
 
 
 
 

28. Förekommer det någon uppföljning/utvärdering av den palliativa vård som ges i 
livet slut? Om så är fallet, hur är denna uppföljning/utvärdering utformad? Utgår 
ni från någon specifik utvärderingsmodell? Hur använder ni er av uppföljnings-
/utvärderingsresultaten? Vilken är din roll i detta sammanhang? 

 
 
 
 
 

29. Finns det några andra system/rutiner för att säkerställa kvaliteten på den 
palliativa vården som ges i livets slut? Om så är fallet, vilka är dessa 
system/rutiner? Vilken är din roll i detta sammanhang? 

 
 
 
 
 
 

Vårdprogram 
30. Vad anser du om det lokala vårdprogrammet Palliativ vård i livets slut? Något 

du saknar? Finns det något område där ni vidtagit åtgärder som inte finns med? 
 
 
 
 
 
 

31. Har det vidtagits några åtgärder (lokala handlingsplaner etc) inom enheten som 
har att göra med detta vårdprogram? Planeras det några åtgärder? Vilken är din 
roll i detta sammanhang? 
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32. Vad anser du om vårdprogram i allmänhet? Hur ser du på din roll när det gäller 
vårdprogram? 

 
 
 
 

 
33. Är det någonting som du skulle vilja ta upp utöver det du sagt? När det gäller 

din roll som verksamhetsansvarig/MAS? Problem/möjligheter? 
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