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Sammanfattning  
   
WHO säger att palliativ vård utgör ett förhållningssätt med syfte att ”förbättra 

livskvaliteten för patienten och de närstående.” Enligt Widell (2003) används begreppet 
palliativ vård när vi pratar om patienter som har en obotlig sjukdom och befinner sig i 
livets slut. Kärnan inom den palliativa vården är de fyra hörnstenarna: symtomlindring, 
teamarbete, relation och kommunikation samt anhörigstöd. Den palliativa vården är 
komplex och bygger till stor del på teamarbete mellan olika yrkeskategorier. När en 
människa får beskedet att han/hon lider av en obotlig sjukdom medför det ångest och 
lidande både för individen och dennes anhöriga. Målen inom den palliativa vården 
handlar om att ge patienten och dennes anhöriga möjlighet att leva ett så gott liv som 
möjligt trots närvaro av sjukdom. En viktig person inom den palliativa vården är 
läkaren, han är medicinskt ansvarig och den som tar beslut om palliativ vård. Syftet med 
denna uppsats är att belysa läkarens upplevelser av den palliativa vården, och dess 
organisation samt vilken roll läkaren har inom denna vårdform. Härutöver är vi 
intresserade av att undersöka läkarens syn på vårdprogram. Sju intervjuer med läkare 
verksamma inom palliativ vård har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. I 
resultatet framkommer att läkarna tycker att det är viktigt att ge en god och trygg vård. 
Trygghet kan uppnås genom kontinuitet i vården samt närvarande och tillgänglig 
personal. Läkarna ser de anhöriga som en resurs i vårdandet av patienten och låter dem 
vara med i den mån det är möjligt. Läkarna har ett nära samarbete med sjuksköterskorna 
och ser sig i första hand som konsulter med ett medicinskt ansvar. Läkarna uttrycker att 
det palliativa vårdprogrammet är bra men att det är svårt att använda på grund av 
storleken. En kortare sammanfattning skulle troligtvis vara lättare att använda och på så 
vis skulle vetenskapen även komma patienten till gagn i större utsträckning. När vi tagit 
del av dessa intervjuer har vi slagits av att läkarna i så hög grad fokuserar på 
omvårdnaden av patienten i sitt arbete. Som blivande sjuksköterskor kommer vi att få 



en viktig roll i mötet med dessa patienter. En förutsättning för ett gott möte är att vi har 
tillräkliga kunskaper om dessa patienter med oss. 
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INLEDNING 

Idag lever vi länge i Sverige och allt fler dör vad som brukar kallas den långsamma 
döden, detta innebär att fler människor behöver vårdas palliativt. Det är därför viktigt 
med forskning inom detta område.  
 
År 2006 avled mer än 90000 människor i Sverige (Statistiska centralbyrån). Inom 
vården är det årligen fler än 70000 patienter som dör en av personalen förväntad död. 
Dessa patienter har kontakt med vården innan dödsfallet, och många vårdas alltså 
palliativt (Nationella rådet för palliativ vård, 2006). Palliativ vård innebär att 
vårdgivaren slutat göra kurativa insatser för patienten. Personalen fokuserar istället på 
att vårda patienten på ett sätt som ger en god och värdig död (Lokalt Vårdprogram i 
Södra Älvsborg, 2004).  
 
Som blivande sjuksköterskor är det viktigt att känna till dessa patienter eftersom det är 
en stor grupp med speciella behov. Det är också en vårdform där de närstående är 
delaktiga i stor utsträckning, vilket oftast är en tillgång. Patienternas behov och 
önskemål är både fysiska och psykiska, och för att kunna tillgodose dessa krävs ett 
tvärprofessionellt samarbete. När flera vårdgivare ska samarbeta krävs god 
kommunikation mellan de olika yrkesgrupperna för att undvika att patienten exempelvis 
får olika budskap. Det är viktigt att alla vårdgivare vet hur och mot vilket mål de andra 
jobbar med varje enskild patient (Lokalt Vårdprogram i Södra Älvsborg, 2004).  
 
Det är även viktigt med god kommunikation med patienter och närstående, de ska känna 
sig väl omhändertagna och bekräftade. För vårdgivaren är det viktigt att bygga en god 
relation med patienter och deras närstående för att patienten ska våga öppna sig och 
berätta hur han eller hon upplever såväl sjukdomen som vården. Det är bara genom 
patientens och de närståendes berättelser som vårdaren får tillgång till deras perspektiv 
på vården. Att som vårdare använda sig av ”livsvärldsperspektivet” innebär att 
uppmärksamma patientens dagliga tillvaro. Livsvärldsperspektivet fokuserar på såväl de 
objektiva som de subjektiva upplevelserna av världen (Dahlberg, Segesten, Nyström, 
Suserud & Fagerberg., 2003). 
 
Målet med all vård är att öka välbefinnandet samt minska lidandet hos patient och 
närstående. För att nå vårdens mål med lindrat lidande och ökat välbefinnande bör 
vårdaren vara öppen för patientens behov och önskningar. En god vårdrelation har ett 
stort värde och bygger på att den mellanmänskliga relationen mellan vårdare och patient 
är god. Vårdaren bör erbjuda patienten sin ”absoluta närvaro” (Dahlberg, m.fl., 2003). 
 
Denna uppsats ingår som en del i ett projekt som syftar till att utvärdera 
implementeringen av vårdprogrammet i palliativ vård inom Södra Älvsborg.  
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BAKGRUND 
 
Vad menar vi egentligen med begreppet palliativ vård? 
När ett begrepp är svårt att definiera, är det då så att det finns mycket känslor kopplat 
till begreppet? Låter vi då våra känslor påverka ordens betydelse? Vi har alla olika 
känslor och tankar kopplat till tanken på döden, vår egen och andras. Många människor 
har en stark dödsångest, som i hög grad även påverkar livet här och nu. Det är vanligt 
att människor uppfattar palliativ vård som något negativt och tungt, eftersom det är 
starkt kopplat till döden. De människor som arbetar inom området ser det dock inte 
alltid på samma sätt. 
 
Enligt Nationella rådet för palliativ vård (2006) kan den palliativa vården se mycket 
olika ut. Vissa patienter behöver avancerade insatser dygnet runt medan andra patienter 
inte behöver någon specifik palliativ vård. WHO säger att palliativ vård utgör ett 
förhållningssätt med syfte att ”förbättra livskvaliteten för patienten och de närstående”. 

I Sverige finns idag ingen medicinsk specialitet för palliativ vård, det finns dock en 
professur i palliativ vård som är kopplad till Karolinska institutet (Nationella rådet för 
palliativ vård, 2006). 
 
Följande text är hämtad från det lokala vårdprogrammet från Södra Älvsborg som är 
publicerat 2004 och beskriver just den palliativa vården. Syftet med vårdprogrammet är 
att förmedla generella riktlinjer för hur den palliativa vården bör bedrivas (Lokalt 
Vårdprogram i Södra Älvsborg, 2004). 
 

” Palliativ vård innebär att det saknas möjligheter att bota patienten. 

Sjukdomsförloppet går inte längre att bromsa. I stället ger man bästa 

möjliga lindrande vård och behandling och försöker förebygga 

plågsamma symtom så långt det är möjligt. Denna vård och behandling 

ska erbjudas alla patienter med obotbar, symtomgivande sjukdom, oavsett 

ålder och där den förväntade överlevnaden är kort. Palliativ vård ska ges 

utifrån den döendes behov och önskemål oberoende av vem som är 

vårdgivare. Den kan ske i hemmet, på särskilt boende eller på sjukhus.” 

(Lokalt Vårdprogram i Södra Älvsborg, 2004). 
 

World Health Organization (WHO) är ett FN organ vars uppdrag är att bekämpa 
fattigdomen samt verka mot sjukdom och för hälsa i alla världens länder. WHO 
beskriver palliativ vård på följande sätt (WHO, 2002): 
 

“ Palliative care is an approach that improves the quality of life of 

patients and their families facing the problem associated with life-

threatening illness, through the prevention and relief of suffering by means 

of early identification and impeccable assessment and treatment of pain 

and other problems, physical, and spiritual” ((WHO, 2002)). 
 

Widell (2003) skriver att vi oftast använder begreppet palliativ vård när vi pratar om 
patienter som har en obotlig sjukdom och befinner sig i livets slut. Begreppet kan dock 
även användas när vi vårdar patienter med svåra sjukdomar där vi ändå har en 
förhoppning att bota sjukdomen. 
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Enligt WHO (2002) finns ingen tidsmässig begränsning i definitionen av begreppet 
palliativ vård. Statens Offentliga Utredningar (2001:6) anger däremot att det inom den 
palliativa vården finns en tidig och en sen fas. Den tidiga fasen kan vara under en längre 
tid till exempel när en patient drabbats av en obotlig sjukdom men trots detta förväntas 
överleva lite längre. Den sena fasen är således en mer akut fas och tidsaspekten kan 
variera från vanligtvis ett par dagar till någon månad. Vid cancersjukdomar är det lättare 
att fastställa när patienten går över från den tidiga till den sena fasen, än det är vid t.ex. 
demenssjukdomar eller hjärtsjukdom. Symtomen i den sena fasen är dock desamma 
oavsett grundsjukdom. Några av dessa är ångest, smärta, orkeslöshet samt nedstämdhet. 
 
Patienters upplevelser av att vårdas palliativt 
Att få beskedet att man lider av en obotlig sjukdom leder till starka reaktioner hos 
patienten, detta kan ta sig flera uttryck. Några vanliga reaktioner är chock, förnekande 
och rädsla, men det förekommer även andra typer av känslor. En patient som led av en 
dödlig sjukdom uttryckte att det var en ”sista gåva från gud” (Kolf, 2001).  Hur man 
uppfattar sin situation beror naturligtvis på vad man relaterar till. Att få en dödlig 
sjukdom kan göra att man får en möjlighet att ”göra ett avslut”, att säga det man vill ha 
sagt, ge bort betydelsefulla föremål och ta ett farväl (Kolf, 2001).  
 
Forskning inom palliativ vård 
Det finns ett stort behov av kunskapsutveckling inom palliativ vård speciellt när det 
gäller symtomlindring. Det är också viktigt att fokusera även på andra sjukdomar än 
cancer när det gäller vård i livets slut (Regeringens skrivelse, 2004). Inom den palliativa 
vården behövs forskning, både kvantitativ och kvalitativ. Områden där ytterligare 
forskning är extra önskvärd är till exempel upplevelsen av att vara döende och 
närståendes upplevelse av att vårda en döende anhörig (Lokalt Vårdprogram i Södra 
Älvsborg, 2004. s 7).  

Professor Ternestedt arbetar vid Ersta Högskola och har på uppdrag av socialstyrelsen 
genomfört en kunskapsöversikt av den palliativa vården. Hon har även genomfört en 
kartläggning av hur stort utrymme den palliativa vården ges vid landets högskolor och 
universitet. Där kommer hon bland annat fram till att det finns stora variationer vad det 
gäller hur de olika utbildningarna tar upp denna vårdform (Socialstyrelsen, 2007). 
Enligt Socialstyrelsen (2007) har vidareutbildningar inom palliativ vård ägt rum i de 
flesta kommunerna. Enligt studien saknas det hos vårdpersonalen kunskaper vad gäller 
etik och bemötande. Möjligtvis beror detta på att det inte är ett prioriterat ämne inom de 
olika utbildningarna.  

Enligt Nordgren och Olsson (2003) strävar både läkare och sjuksköterskor efter att ge 
patienten en god vård. Detta innebär att de lägger mycket kraft på att symtomlindra så 
bra som möjligt för att minska patientens lidande. I Addington-Halls studie (2005) 
framkommer att läkaren är en nyckelperson som kan lindra lidandet hos de svårt sjuka 
patienter som vårdas palliativt. Läkaren behöver dock undersöka vilka symtom 
patienten besväras av så att han kan lägga upp en plan för vården. I Borgesteede et al.´s 
studie (2007) framkom att det vanligaste samt viktigaste symtomet är smärta. Många 
patienter känner oro och ångest på grund av rädslan för att ha ont. Så om läkaren 
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behandlar smärtan, kan det även leda till en lindring av patientens oro och ångest. Enligt 
Erikson (i Dahlberg 2002) finns dock ytterligare en typ av lidande som uppstår i mötet 
med personal som inte är lyhörd för patientens behov. Detta lidande benämns 
vårdlidande, och är lika viktigt som sjukdomslidandet. 

Heyland et al. (2006) har i en studie undersökt vad patienter och deras närstående 
upplever som viktigt inom den palliativa vården. Enligt studien tycker patienter och 
närstående att det är viktigt att de kan lita på läkaren. Närstående tycker också att det är 
mycket viktigt att få ärlig information om patientens tillstånd från läkaren. Även De 
Vogel-Voogts (2007) har i en studie kommit fram till samma resultat, när de intervjuade 
patienter inom palliativ vård angående upplevelsen av denna vårdform. I tre olika 
studier beskrivs vikten av god kommunikation mellan personalen, patienter och 
närstående. En del i en god kommunikation är att läkaren lyssnar på och är lyhörd för 
både patienten och de närståendes funderingar (Exley et al., 2005; Coate Johnston et al., 
1998; Cabana et al). 1999). Det framkommer i ovanstående studier att läkare vill låta de 
närstående vara med i vården men enligt Cartwright et al. (2007) pratar läkare i Sverige 
aldrig med närstående utan att först ha fått patientens medgivande. Många läkare 
upplever det som en tung uppgift att lämna tråkiga besked, i Nordgren och Olssons 
studie (2003) framkommer dock att det kan bli lättare med åren att ge svåra besked.  
 
Vårdvetenskapliga begrepp 
Vårdrelation är ett centralt begrepp, det är den relation som uppstår mellan patienten 
och vårdaren. En god och väl fungerande vårdrelation är av allra största vikt eftersom 
det är genom den som patienten kan känna ökat välbefinnande (Dahlberg et al., 2003). 
För att möjliggöra detta måste vårdaren i tidigt skede se till att patienten känner sig 
välkommen, detta gynnar vårdrelationen (Wiklund, 2003). En god relation mellan 
patient och vårdare kan för patienten leda till lindrat lidande samt upplevelsen av en god 
och värdig vård. Det är vårdaren som har makten att styra relationen åt rätt håll och 
därmed även ansvaret. Vårdaren måste vara öppen och lyhörd, vidare bör vårdaren 
kontinuerligt reflektera över sitt vårdande och bemötande av patienten. Patientens behov 
och önskningar får inte åsidosättas eftersom detta kan orsaka ett vårdlidande. Tyvärr 
finns det ibland hinder för vårdarna att skapa en bra vårdrelation och det mest 
framträdande är tidsbristen (Dahlberg et al., 2003).  
 
En mycket viktig faktor för välbefinnande är tryggheten. Om patienten känner sig trygg 
i relationen till vårdaren leder det eventuellt till att han lättare kan uttrycka sina behov 
och sina önskningar. Detta kan i sin tur leda till lindrat lidande samt ökat välbefinnande. 
När en patient inte känner sig trygg kan det till exempel bero på bristande information 
från vårdaren eller en dålig relation och kommunikation mellan patienten och vårdaren 
(Dahlberg et al., 2003).  
 
Människor har ett grundläggande behov av andligt och existentiellt stöd för att uppleva 
välbefinnande. Detta behov ökar vid sjukdom, och speciellt hos patienter som vårdas 
palliativt (Dahlberg et al., 2003). Patienten kan i sin sjukdom samtidigt känna både 
lidande och välbefinnande. Det ena utesluter således inte det andra (Wiklund, 2003). 
Målet med vården är att lindra lidande samt att ge ett ökat välbefinnande (Dahlberg et 
al, 2003). Lidandet är en naturlig del av en människas liv, och således något som alla 
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människor får känna av. Inom hälso- och sjukvården talas det om sjukdomslidande, med 
detta menas det lidande som drabbar människan när han blir sjuk. Detta lidande kan på 
sikt även öka livslidandet. Det finns också en tredje typ av lidande, detta är 
vårdlidandet. Med vårdlidande menas det lidande som uppstår i mötet med vården, det 
är ett lidande som patienter upplever på grund av otillräcklig eller felaktig vård. Om 
vårdaren inte respekterar patienten och inte är lyhörd för dennes behov kan vårdare både 
medvetet och omedvetet orsaka ett vårdlidande för patienten (Wiklund, 2003) 
 
Vårdprogram 
Syftet med ett vårdprogram är att arbeta fram och beskriva riktlinjer för god vård vid ett 
specifikt sjukdomstillstånd. Arbetet med att utforma vårdprogram sker 
tvärprofessionellt och omfattar exempelvis patienter som är i behov av palliativ vård, 
lider av demens eller har drabbats av en stroke (Lokalt Vårdprogram i Södra Älvsborg, 
2004). 
 
Vårdprogram innehåller riktlinjer om hur vårdgivaren bör vårda människor med ett visst 
sjukdomstillstånd. Ett vårdprogram kan verka regionalt, nationellt eller internationellt. 
Det finns vårdprogram om de flesta sjukdomstillstånd (Nationella rådet för palliativ 
vård, 2006), det vårdprogram som denna uppsats refererar till behandlar palliativ vård 
av patienter med olika sjukdomstillstånd. 
 
Det lokala palliativa vårdprogrammet ”Palliativ vård vid livets slut” (2004) har 
utarbetats av en tvärprofessionell arbetsgrupp, med representanter från slutenvård samt 
kommunerna i Södra Älvsborg. Arbetet syftar till att ge patienten en god vård i livets 
slut, samt att ge de närstående det stöd de behöver både innan och efter patientens död. I 
det lokala vårdprogrammet behandlas symtomlindring, både vad gäller psykologiska 
och andliga aspekter men även symtomlindring av medicinskt art. Den palliativa vården 
bygger på fyra teman som anses viktiga i vårdandet av den döende människan. Dessa 
kallas ”de fyra hörnstenarna” och är symtomlindring, teamarbete, relation och 
kommunikation samt närståendestöd. I det lokala vårdprogrammet betonas även vikten 
av kompetensutveckling samt uppföljning och utvärdering (Lokalt Vårdprogram i Södra 
Älvsborg, 2004).  
 
De fyra hörnstenarna är vedertagna begrepp och således inget som utarbetats i detta 
vårdprogram. Statens Offentliga Utredningar (2001:06) använder sig av 
människovärdesprincipen samt WHO´s definition när de skriver att den palliativa 
vården ska bygga på följande fyra hörnstenar: 

• Symtomkontroll i vid bemärkelse (dvs. att lindra smärta och andra svåra 

symtom med beaktande av patientens integritet och autonomi. 

Symtomkontrollen omfattar fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella/andliga behov). 

• Samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag (dvs. ett team i vilket 

läkare sjuksköterskor, undersköterskor m.fl. ingår). 

• Kommunikation och relation i syfte att befrämja patientens livskvalitet 

(dvs. en god inbördes kommunikation och relation inom och mellan 
arbetslag och i förhållande till patienten och dennes närstående). 

• Stöd till närstående under sjukdomen och efter dödsfallet (dvs. de 

närstående bör erbjudas att delta i vården och själva få stöd under 
patientens sjukdomstid, men även efter dödsfallet). 
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Symtomlindring 

Patienten ska inte behöva lida under sin sista tid i livet, därför är det viktigt att i den 
mån det är möjligt lindra plågsamma symtom. Smärta är ett vanligt symtom för 
patienter som lider av cancer, men det är även vanligt vid långt gången hjärt- 
lungsjukdom. Målet med smärtlindring är ge patienten möjlighet att trots sin sjukdom 
uppleva livet som uthärdligt. Därför är det viktigt att inte spara på smärtstillande 
läkemedel exempelvis morfin utan att det ges i de mängder som krävs. Att lindra 
symtom handlar dock inte bara om smärtlindring utan även om att reducera illamående, 
andnöd, förstoppning m.m. Förutom de kroppsliga aspekterna bör personalen se till att 
patientens andliga/existentiella behov tillfredställs i den mån det är möjligt. De flesta 
människor är rädda för döden, och att veta att livet går mot sitt slut kan således ge 
mycket ångest hos patienten. Vissa patienter mår bra av att få prata med någon om sina 
känslor och andra patienter vill inte ta upp det alls, detta får man respektera. Det finns 
flera typer av mediciner att tillgå för att behandla olika typer av symtom, och det är 
viktigt att inte vara sparsam med dessa (Lokalt Vårdprogram i Södra Älvsborg, 2004). 
 
Det är vanligt att personer som befinner sig i livets slutskede får existentiella 
grubblerier. Det kan vara tankar om livets mening, kärleken, samt lidandet, vissa 
patienter kan även känna skuld över det som händer. Att då finnas tillhands och lyssna 
på patienten och dennes tankar om framtiden och eventuella problem kan för många 
lindra lidandet för stunden. När döden närmar sig får många ett behov eller önskan att 
sammanfatta sitt liv för en annan människa. Då är det viktigt att lyssna och respektera 
den döendes tankar. Patientens tankar bör ges både tid och utrymme, och den som 
lyssnar bör även lyssna till det latenta i det som sägs. Vissa patienter kan inte uttrycka 
sig på samma sätt som andra, t.ex. patienter med demens eller någon typ av 
utvecklingsstörning. När det gäller dessa patienter är det därför viktigt att vårdaren är 
extra lyhörd för att inte missa patientens signaler för till exempel smärta eller oro. En 
lyhörd vårdare kan ofta ”höra” även det som inte sägs. Om patienten önskar är det 
viktigt att han får hjälp att ta kontakt med den kyrka eller det samfund han tillhör, 
vårdaren kan då kontakta sjukhuskyrkan som vet hur de ska gå vidare (Lokalt 
Vårdprogram i Södra Älvsborg, 2004).  
 
 
Teamarbete 

En förutsättning för att kunna bedriva en god palliativ vård är bland annat att det finns 
en god organisation, med möjlighet till kompetensutveckling samt stöd till personalen. 
En god organisation bygger på tydliga mål samt vårdideologi, och personalen 
uppmuntras till kontinuerlig utveckling. Förutom detta är det även viktigt med ett gott 
tvärprofessionellt samarbete som karakteriseras av tydliga ansvarsområden. Detta 
betyder att god palliativ vård kräver att läkare, sjuksköterska, undersköterska, kurator 
och biståndshandläggare m.fl. samarbetar (Lokalt Vårdprogram i Södra Älvsborg, 
2004). Detta betonas även av Nationella rådet för palliativ vård (2006) som skriver att: 
 

 ”samverkan är en nödvändig förutsättning för god palliativ vård.”  
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Det upplevs ofta som positivt av patienten att det är så få vårdare som möjligt i dennes 
absoluta närhet, det är också viktigt att patienten får en känsla av kontinuitet i vården. 
För personalen är det viktigt att kunna prata med varandra om de känslor och reaktioner 
som uppstår i vårdandet och att kunna lämna jobbet när de går hem (Lokalt 
Vårdprogram i Södra Älvsborg, 2004).  
 
Relation och kommunikation 

För att uppnå god vård är det viktigt med bra kommunikation, både inom 
personalgruppen men även mellan patient och vårdare. Ansvaret vilar på vårdaren att 
våga ge sig in i en relation med patienten och dess närstående även om det ibland kan 
vara svårt. Det är då viktigt att vårdaren får sörja patienten efter dödsfallet, och avsluta 
relationen till den döde för att kunna gå vidare. Detta är särskilt viktigt i de fall då 
personalen har vårdat den döde i många år (Lokalt Vårdprogram i Södra Älvsborg, 
2004).  
 
Närståendestöd 

Närstående till en patient med palliativ vård är oftast en tillgång, speciellt i de fall då 
patienten inte längre kan framföra sina egna åsikter om hur han vill ha det. De 
närstående känner patienten bäst och vet vad han tyckt om, och hur han skulle vilja ha 
det. närstående påverkar också patienten och hans välbefinnande i hög grad. Det är 
därför viktigt att stödja närstående och lyssnar på det de har att säga både under 
sjukdomstiden och efter patientens död. Kurator finns på sjukhus samt inom 
kommunen, många närstående mår bra av att få kontakt med en kurator ganska tidigt i 
förloppet. För de som inte är intresserade då ska det finnas möjlighet till kontakt efter 
dödsfallet (Lokalt Vårdprogram i Södra Älvsborg, 2004). 
 
Flera kommuner och landsting har de senaste åren genomfört utbildningar inom 
palliativ vård. Nationella rådet för palliativ vård (2006) anger att:  
 

”- trots utbildningarna är bristande kunskaper i vårdfrågor, etik och 

bemötande fortfarande ett påtagligt problem.”  

 

Vidare säger de att:  
 

”- kompetensutveckling är en viktig kvalitetsfaktor. Särskilt viktigt blir det 

när merparten av personalen inte får några eller enbart de mest 

grundläggande kunskaperna i palliativ vård i grundutbildningen.”  

 

Enligt det palliativa vårdprogrammet är det angeläget med god verksamhetsuppföljning 
för att få en god hälso-och sjukvård på lika villkor för alla människor. Vårdgivaren bör 
utföra kvalitetsuppföljning när det gäller organisationen, patientens vård samt patientens 
och närståendes upplevelse av kvalitet i vården (Lokalt Vårdprogram i Södra Älvsborg, 
2004).  
 
Följande sex frågeställningar kallas Weissmans sex S och är vad som utgör grunden till 
de sex punkter som används vid utvärdering av vården.  
 

1. Fick patienten en adekvat vård och smärtlindring? 
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2. Hur självständigt kunde personen leva till slutet? 
3. Kunde personen bevara viktiga relationer under slutfasen? 
4. Dog personen med en acceptabel självbild? 
5. Nådde personen fram till en känsla av syntes och sammanhang med sitt liv? 
 Kunde han förlika sig med det liv som blev hans? 
6. Var personen beredd att dö?  
(Lokalt Vårdprogram i Södra Älvsborg, 2004).  

 
Dessa sex frågeställningar har omskrivits till följande sex punkter som vården 
utvärderas utifrån. Dessa kan användas både under sjukdomstiden och efter patientens 
dödsfall och är följande.  
 

1. Symtomlindring och adekvata vårdformer 
2. Självständigt liv. 
3. Sociala relationer 
4. Självbild 
5. Syntes och sammanhang 
6. Samtycke  
(Lokalt Vårdprogram i Södra Älvsborg, 2004).   

 
Inom vården utarbetas konstant vårdprogram för olika diagnoser, i dessa vårdprogram 
presenteras riktlinjer för vård vid olika sjukdomstillstånd.  Det är dock inte alltid som 
läkarna använder sig av dessa på det sätt som det är tänkt. I en studie av Caban et al 
(1999) med syfte att undersöka varför läkare inte använder riktlinjer framkommer att det  
finns flera olika anledningar till detta.  
 
Läkarens roll 
Att arbeta med svårt sjuka patienter ställer höga krav på vårdpersonalen. Det är viktigt 
att personalen redan från första mötet försöker skapa en relation som bygger på tillit och 
förtroende. För att detta ska ske måste personalen vara lyhörd på patientens behov, vara 
empatisk samt visa respekt för den enskilda individen och hans/hennes önskemål och 
synpunkter. I det palliativa vårdteamet ingår olika yrkeskategorier, några av dessa är 
undersköterskan/vårdbiträde, sjuksköterska, läkare, sjukgymnast, kurator, präst samt 
biståndshandläggare. Alla utför de olika uppgifter, som var för sig är lika viktiga för 
patienten (Widell, 2003). 
 
Läkarens viktigaste roll är att ansvara för de medicinska besluten. Det är läkaren som 
utifrån patientens situation beslutar om den fortsatta behandlingen ska vara av palliativ 
art. Det är även läkarens uppgift att fatta beslut om symtomlindring, och hur man ska gå 
vidare med den (Widell, 2003). Symtomlindringen är ett mycket viktigt moment i den 
palliativa vården, eftersom den kan bidra till att patienten kan känna välbefinnande i sin 
ohälsa (Lokalt Vårdprogram i Södra Älvsborg, 2004). Läkarens mest krävande uppgift 
kan dock vara att framföra beskedet till patienten att han lider av en obotlig sjukdom. 
Detta kan medföra mycket ångest hos läkaren och hänger samman med fruktan för att 
bli klandrad för sjukdomens förlopp (Widell, 2003). Trots stark övertygelse utifrån 
kunskap och erfarenhet kan det för läkaren vara ett svårt beslut när det är dags att 
övergå till palliativ vård. Detta för att man utifrån professionen är så inriktad på att 
rädda liv att det känns som ett misslyckande när det inte går. Då är det viktigt att prata 
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inom avdelningen både med läkarkollegor men även olika yrkeskategorier emellan, en 
samlad bedömning ger troligtvis ett bättre samt säkrare beslut (SOU 2001:6).  
  
Enligt Ottosson (1999) är relationen mellan läkaren och patienten mycket viktig och kan 
påverka såväl patientens välbefinnande samt följsamhet till behandlingen. Det kan även 
vara så att relationen påverkar sjukdomens förlopp, men det kan sägas vara något oklart. 
 
 
 
 

PROBLEMFORMULERING 
När en person får reda på att han lider av en obotlig sjukdom kan detta medföra mycket 
ångest och lidande för personen men även för dennes närstående, detta eftersom hela 
livssituationen håller på att förändras. Många människor får varje år beskedet att de 
lider av en obotlig sjukdom, alltså en sjukdom vars förlopp inte går att bromsa. Detta 
innebär att vården byter inriktning, en patient med en obotlig sjukdom får inte längre 
någon kurativ behandling, utan endast palliativ vård. Detta innebär att vårdgivaren 
försöker uppnå en god och omedelbar symtomlindring för patienten, samt att i den mån 
det är möjligt skapa en miljö där patienten kan uppleva välbefinnande, trots närvaro av 
sjukdom. 
 
Vi vet att god vård i livets slut är av allra största vikt, och att det gör stor skillnad för de 
människor som berörs av denna vård, alltså både patienter och närstående. Forskning 
kring palliativ vård har visat på vikten av en god relation mellan patient och läkare, och 
att en god relation kan påverka såväl patientens följsamhet till den medicinska 
behandlingen och upplevelsen av vården. (Cabana et al., 1999; Ottosson, et al., 1999) 
 
Inom hälso- och sjukvården i Södra Älvsborg har det utformats ett lokalt vårdprogram 
vars syfte är att garantera god vård för de människor som fått beskedet att de lider av en 
ickekurativ sjukdom men som inte avlider plötsligt utan har behov av symtomlindring 
och stöd under den sista tiden. Detta vårdprogram bygger på resultat av forskning kring 
den palliativa vården samt patienter och närståendes upplevelser av denna vårdform. 
Inom all vårdverksamhet är det viktigt att forskningen, den teoretiska kunskapen som 
exempelvis presenteras i vårdprogram omvandlas till praktisk kunskap och på så vis blir 
möjlig att använda i vårdandet. I detta arbete är vi intresserade av hur detta tillämpas i 
den palliativa vården, används vårdprogram av läkare? Hur är den palliativa vården är 
organiserad med avseende på utbildning och kompetensutveckling för personalen? 
Huvudfrågan är dock hur läkare ser på de fyra hörnstenarna inom den palliativa vården 
samt vilken roll läkaren har inom denna vårdform.   
 
 
 

SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att belysa läkarens upplevelser av den palliativa vården. 
Följande forskningsfrågor har väglett studien. 
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� Hur upplever läkaren sin roll inom den palliativa vården? 

� Hur upplever läkaren organisationen när det gäller palliativ vård?  

� Vilken roll har läkaren inom denna vårdform?  

� Vilken är läkares syn när det gäller vårdprogram? 

 

METOD 
 
Metoden som använts är en kvalitativ innehållsanalys. I detta arbete har det manifesta 
innehållet analyserats utifrån Graneheim och Lundmans (2004) artikel om 
innehållsanalys vid vårdvetenskaplig forskning. Enligt metoden kan fokus ligga på det 
latenta eller det manifesta innehållet i materialet. Vid analys av det manifesta innehållet 
analyseras det som verkligen står i texten eller sägs i intervjun, det uppenbara till 
skillnad från den latenta innehållsanalysen där tolkning sker av den underliggande 
meningen i texten. Det vill säga det som ”sägs mellan raderna” (Graneheim & 
Lundman, 2004). 
 
Analysen sker i tre steg, från helhet till delar till en ny helhet. Författarna läser 
inledningsvis igenom hela texten för att bekanta sig med den och få en förståelse av 
texten som helhet. Nästa steg är den så kallade ”egentliga analysen”. Texten indelas i 
meningsenheter för att sedan paras ihop efter innehåll. Meningsenheter är ord, fraser 
eller meningar som hör ihop på grund av gemensamt innehåll. Dessa meningsenheter 
analyseras och utifrån dessa konstrueras passande kategorier. I det sista steget sätts 
meningsenheter åter samman för att bilda en ny helhet. Det är viktigt att analysen av 
texten inte leder till förlust av innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). 
 
En kvalitativ innehållsanalys är en lämplig metod vid analys av empiriskt material då 
syftet är att nå kunskap om exempelvis någons upplevelser.   
 
 
Datainsamling 
Livsvärlden är den verkligheten som människan lever i, det är den levda världen så som 
den erfars av människan. Livsvärldsperspektivet är således ett försök att nå människans 
upplevelser av världen (Dahlberg et al. 2003). För att nå kunskap om en människas 
upplevelser eller tankar krävs kommunikation, detta eftersom abstrakta företeelser inte 
kan mätas på samma sätt som objekt. Det bästa sättet att ta reda på hur människor erfar 
världen är således genom intervjuer (Dahlberg 1997). 
 
Det empiriska materialet består av 7 intervjuer med läkare verksamma inom palliativ 
vård. Dessa läkare arbetar inom olika enheter och har således olika erfarenheter av den 
palliativa vården. Två intervjupersoner arbetar som överläkare medan resterande fem 
arbetar som distriktsläkare. Dessutom arbetar två inom den slutna vården medan 
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resterande fem arbetar inom öppenvården. Intervjuerna ägde rum i samband med en 
utvärdering av implementeringen av det lokala palliativt vårdprogram i Södra Älvsborg 
(Sandman, 2007). Intervjuerna är genomförda på läkarnas arbetsplatser med 
semistrukturerade frågor utifrån en intervjuguide. De inspelade intervjuerna är mellan 
en och två timmar långa, dock saknar två utav de inspelade intervjuerna några frågor 
som fallit bort. Vi har valt att ta med intervjuerna trots detta då bortfallet endast utgör en 
marginell del av innehållet. 
 
Intervjuerna utfördes av en lektor och forskare vid Högskolan i Borås och 
transkriberingen skedde av professionella transkriberare. Projektet i sin helhet är 
granskat av forskningsetisk kommitté. 
 
Dataanalys 
Intervjumaterialet består både av ljudfiler samt transkriberade intervjuer. I första steget 
lyssnade vi på intervjuerna samt läste dem flera gånger om för att få en bättre förståelse 
av innehållet som helhet.  
 
Nästa steg var att utifrån intervjuerna bilda meningsenheter utifrån innehållet i 
materialet. Dessa meningsenheter färgades i olika färger för att vid behov både kunna 
skiljas åt och spåras. Meningsenheterna sattes sedan samman till större grupper utifrån 
de kategorier som återfinns i intervjumanualen, dessa är: vårdfilosofi vårdplanering och 
målformulering, symtomlindring och övriga vårdhandlingar, kommunikation samarbete 
och samverkan, vårdform, kompetens stöd och handledning till personal, 
kvalitetsuppföljning och kvalitetssäkring samt vårdprogram. Meningsenheterna lästes 
flera gånger och därefter konstruerades subkategorier till resultatet och utifrån dessa 
subkategorier bildades fyra huvudkategorier (Se tabell 1.). 
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Tabell 1: Kategori och subkategori 

 

RESULTAT 

Palliativ vård 
 
I intervjuerna ger läkarna uttryck för att palliativ vård syftar till att ge god vård i livets 
slut samt en värdig död. De utrycker även att patienter som är aktuella för palliativ vård 
är svårt sjuka med begränsad livstid där en kurativ behandling inte är möjlig. Dessa 
patienter genomgår ett stort lidande och behöver få lindring av sina plågsamma symtom. 
Den palliativa vården ska vara omhändertagande och ge trygghet både för patienten och 
dennes närstående.  De intervjuade läkarna tror att alla lägger ungefär samma innebörd i 
begreppet palliativ vård, men utrycker samtidigt att det inte är så vanligt att man 
diskuterar begreppets innebörd. 
 
Målen med palliativ vård 
Läkarna talar i intervjuerna om målen med palliativ vård. De utrycker att ett för alla 
självklart mål inom palliativ vård är att uppnå lindring av sjukdomssymtomen. Ett annat 
mål utgår från de existentiella behoven och handlar om att våga möta både patient och 
närstående och att ge stöd och kraft i den svåra situationen. De intervjuade läkarna 
utrycker att det också är viktigt att ge en god och trygg vård, trygghet kan uppnås 

Kategori Subkategori

Palliativ vård Målet med palliativ vård

Symtomlindring

Relation och kommunikation

Närståendestöd

Organisation Uppföljning och utvärdering

Resurser inom den palliativa vården

Vårdfilosofi

Kompetens och kompetensutveckling

Teamarbete/Samarbete

Läkarens roll Läkaren som ledare och samordnare

Undervisning

Att informera patient och anhöriga

Symtomlindring

Vårdprogram Vårdprogram i allmänhet

Det lokala vårdprogrammet i Södra Älvsborg
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genom kontinuitet i vården samt närvarande och tillgänglig personal. Genom att skapa 
förutsättningar för ett välbefinnande i den mån det är möjligt kan patienten ändå 
uppleva en någorlunda behaglig sista tid. Det ultimata målet inom palliativ vård är 
således den ”goda döden”.  
 
Symtomlindring 
De intervjuade läkarna uppger att de i första hand tar reda på vilka fysiska symtom den 
enskilda patienten besväras av och hur patienten upplever symtomen. Den 
farmakologiska behandlingen anpassas efter grad och typ av smärta. Intervjupersonerna 
talar även om att det förutom de fysiska besvären är viktigt att uppmärksamma och 
bearbeta patientens psykiska besvär samt de existentiella frågorna. En av läkarna 
uttrycker dock att:  
 

”- det är ingen som har några svar många gånger på existentiella frågor 

men just det där att man ändå kan våga fråga och prata i dom termerna.” 

 

Vanliga symtom är smärta, ångest och andningssvårigheter. Smärtan är viktigast att 
behandla fort eftersom den ger upphov till rädsla. Om patienten blir smärtfri brukar 
även de andra symtomen ge med sig eller lätta. Det är dock viktigt att tänka på att det är 
individuellt hur patienter känner, och att personalen således bör individualisera vården 
och behandlingen. 
 
Relation och kommunikation 
Läkarna uttrycker att det inte bara är viktigt med god kommunikation mellan de olika 
yrkesgrupperna, det är även av stor vikt att ha god kommunikation med patient och 
närstående. Enligt läkarna bör vården vara individuellt anpassad, och det är viktigt att 
hela tiden beakta patientens tankar och önskemål. En av intervjupersonerna anser att 
personalen bör ge patienten den information han behöver för att kunna fatta det beslut 
som är bäst för honom. Det är dock viktigt att känna av hur mycket patienten vill eller 
orkar vara med och bestämma, och att patienten känner att han får det stöd han behöver. 
Läkaren uttrycker att det är viktigt att bygga upp en trygg och ärlig relation med 
patienten och att detta underlättar såväl en god kommunikation som hans förmåga att 
tolka det som sägs mellan raderna. 
 
Viss medicin vid smärtlindring ger upphov till biverkningar i form av trötthet. En läkare 
talar om vikten av att berätta för patienten att medicinen kommer att hjälpa mot smärtan 
men kan medföra biverkningar exempelvis i form av trötthet som kan resultera i att 
patienten sover mycket. Utifrån denna information om förväntade och vanliga 
biverkningar ges då patienten möjlighet att fundera över om det är värt eller inte.  
  
Intervjupersonerna anser att det är viktigt att se närstående som en tillgång i kontakten 
med dessa patienter. En av läkarna uttrycker att:  
 

”-dom här patienterna är oftast så dåliga att dom inte är 

kommunicerbara”.  
 

De närstående känner patienten och är ett stort stöd. Närstående kan också tillföra 
mycket vad gäller information om patienten, speciellt i de fall då patienten inte längre är 



 14 

”klar” till exempel om han är dement eller utvecklingsstörd. En läkare berättar att när 
han ska välja mellan två olika behandlingar så brukar han ta hänsyn till vad de 
närstående anser, även om det viktigaste är att patienten mår bra. Erfarenhetsmässigt vet 
han att närstående mår bra av att vara delaktiga i vården. Om de närstående mår bra kan 
det återspegla sig på patienten, därför är det viktigt att de känner sig delaktiga och 
välkomna. En läkare berättar att både han själv och även andra läkare ibland går med på 
att göra ytterligare någon undersökning eller behandling på patienten trots att de vet att 
det inte har någon medicinsk betydelse. Anledningen till att de gör detta är att det har en 
lugnande inverkan på de närstående. Han poängterar dock att naturligtvis görs inte detta 
när undersökningen/ behandlingen är jobbig eller smärtsam för patienten. En av läkarna 
utrycker att om närstående av någon anledning inte vill att han behandlar patienten gör 
han det ändå om han vet att det är det bästa för patienten. Det finns en gräns för de 
närståendes möjlighet att påverka, det är ju framförallt patientens bästa som bör styra.  
 
Närståendestöd 
I intervjuerna uttrycker läkarna att om de närstående har ett behov av att prata med dem 
om något ställer de upp på detta såväl under sjukdomstiden som efter dödsfallet. En av 
läkarna uttrycker att: 
 

”- Det finns möjligheter till sådana här efterlevande grupper och sånt här 

med samtal det finns i kyrkan t.ex. Sen förstås brukar det vara naturligt att 

man ifrån vården antingen sköterska eller doktor eller kanske nån annan 

vårdpersonal ändå tar en kontakt en tid efteråt”. 

 

Det är dock inte alla läkare som rutinmässigt tar kontakt med de närstående, utan låter 
detta ske på deras initiativ när behov finns. Läkarna kan också hjälpa de närstående att 
få kontakt med andra instanser om de har behov av detta. En läkare upplever att oftast 
när det är en äldre patient och försämringen skett gradvis märker han att närstående inte 
behöver lika mycket stöd. Han tror att det beror på att de är mer förberedda på döden 
och att de kunnat ta farväl innan. 
 
 
 

Organisation 
 
Enligt de intervjuade läkarna är den palliativa vården flexibel och kan bedrivas och 
bedrivs inom olika vårdformer, patienten kan välja att bo hemma, på särskilt boende 
eller på sjukhus. En typ av särskilt boende kan vara hospice, där alla patienter vårdas 
palliativt. Läkarna talar om att det är viktigt att patienten har möjlighet att välja var 
han/hon vill bo, och att patienten känner sig trygg där. Läkarna förklarar att vården vid 
olika enheter kan bedrivas utifrån olika filosofier och med olika resurser. Detta gör att 
det finns stora variationer inom den palliativa vården. De intervjuade läkarna upplever 
att det palliativa arbetet är bra uppbyggt och att det fungerar bra. 
 
 
Uppföljning och utvärdering 
Rutiner för uppföljning och utvärdering av vården skiljer sig åt mellan de olika 
verksamheterna. Några läkare utrycker att det inte sker någon formell utvärdering på 
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deras arbetsplats, de har istället kontinuerlig kontakt med sjuksköterskan som kan 
uppdatera dem. Andra läkare utrycker att den utvärdering som förekommer bygger på 
Weissman's sex s (se sida 8). På de ställen där det ännu inte sker någon utvärdering 
utrycker läkarna att det finns planer på att införa detta i någon form.  
 
Resurser inom den palliativa vården 
Inom vården i stort pratas det idag mycket om bristen på resurser och hur detta blir ett 
hinder i det dagliga arbetet. Bland de intervjuade läkarna råder något delade meningar 
om detta. Några utav läkarna uttrycker sig på följande sätt: 
  

”- Tycker att det finns tillräckliga resurser att bedriva god palliativ vård det 

handlar mer om rätt tänkande och kompetens. Att vara lyhörd för 

patienten”. 

 

”- Det finns förutsättningar för att bedriva god palliativ vård, vi har ju 

mediciner som alltid kan få ner ångest och smärta. Men omvårdnadsmässigt 

vet jag inte”. 

 

”- Ja, jag tycker att vi har mycket goda förutsättningar på många vis sedan 

finns det naturligtvis saker som man skulle kunna utvecklat ytterligare”. 

 

”- Mycket möjligt pga okomplicerade patienter. Man tar hand om patienten 

på ett bra sätt”. 

 

 

Andra läkare uttrycker sig något annorlunda och ger följande beskrivningar: 
 

”- Det finns inte tillräckligt med resurser för att patienten ska kunna få 

tillräcklig stimulans för att få glädje”. 

 

”- Det behövs nog lite mer läkarmedverkan. Man har tidsbrist. Man 

prioriterar inte dessa patienter”. 

 

 

 

Vårdfilosofi 
Ingen av läkarna ger uttryck för att det inom verksamheten utarbetats någon formell 
vårdfilosofi. Däremot framgår det i intervjuerna att det informellt handlar om att 
patienten och dennes välmående alltid ska stå i centrum. Läkarna uttrycker att de strävar 
efter att ge patienten en god symtomlindring och göra den sista tiden så bra som möjligt. 
En bra sista tid handlar om att undvika jobbiga och plågsamma undersökningar om inte 
förtjänsten överväger obehaget. En läkare uttrycker att: 
 

”- Det är så synd om gamla Agda här, det blir så jobbigt för henne om vi 

håller på och skickar in henne till akuten till exempelvis, eller gör en 

massa undersökningar som är jobbiga och som inte leder någon vart”. 
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Patienten ska inte lida den sista tiden, därför läggs mycket energi på att hitta rätt nivå på 
smärtlindringen.  
 
Kompetens och kompetensutveckling 
I det stora hela känner sig läkarna nöjda med sin grundkompetens, men utrycker också 
att de alltid behöver hålla sig uppdaterade och alltid kan bli bättre. Vissa delar av arbetet 
upplever läkarna som extra tungt, till exempel att informera patient och närstående om 
att kurativ behandling inte längre är möjlig och att fortsatt vård kommer få en palliativ 
inriktning. Något som skiljer sig åt i hög grad mellan de olika verksamheterna är 
möjligheten till kompetensutveckling. Några av läkarna uppger att de inte fått någon 
specifik kompetensutveckling inom den palliativa vården, andra har haft möjlighet att 
gå kurser och liknande inom området. De som fått möjlighet att gå kurser uppger att de 
försöker vidareförmedla den nya kunskapen även till annan personal.  
 
Teamarbete/samarbete 
Läkarna uppger att det finns ett bra samarbete både inom enheterna och med andra 
enheter. En läkare uttrycker dock en viss frustration över alla de fax som måste skickas 
fram och tillbaka vid vårdplanering. Han upplever att det är onödigt byråkratiskt, och 
förstår inte varför det inte kan vara mer flexibelt.  
 
Läkarna upplever att det är bra att arbeta i team där olika personer bidrar med just sitt 
kompetensområde och att de på så vis kompletterar varandra. En av läkarna uttrycker 
att: 
 

”- det är inte säkert att jag är den som alltid är bäst lämpad att sköta 

patienten men jag vill gärna veta vad som är på gång, för det spelar 
ganska stor roll för mig i arbetet runt omkring”. 

 

Läkarna betonar alla att god kommunikation är viktigt mellan alla de yrkeskategorier 
som är inblandade i vården. En läkare uppger att han förutom sjuksköterskan ofta 
samarbetar med till exempel, palliativa resursteamet (PRIS), kurator, präst, psykolog 
och arbetsterapeut. En läkare utrycker att han vid varje situation väljer den som han tror 
är mest lämpad för den aktuella situationen eller uppgiften. Vid frågor som gäller ett 
psykiskt eller existentiellt lidande som patienten upplever kan läkarna lotsa patienten 
vidare till någon som är bättre på att hantera den typen av problem till exempel en 
kurator eller psykolog. Patienten har också möjlighet att tala med sjukhusprästen under 
lite mer spontana och informella former.  
 
Läkarna utrycker att de har mycket kontakt med sjuksköterskan, och att eftersom hon 
arbetar så nära patienterna är det en stor tillgång. En av läkarna uttrycker att:  
 

”- Sköterskan har nog ofta en viktig roll där för dom sitter ju mer och 

pratar kanske mer med patienterna”.  
 

Sjuksköterskan kan bland annat framföra information om patientens tillstånd till 
läkaren. Det kan vara information om t.ex. smärtlindringen om den är otillräcklig är det 
viktigt för läkaren att snabbt få den informationen. En läkare utrycker att om han skulle 
ha någon fråga gällande medicinering vänder han sig till PRIS. 
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Läkarens roll 
 
Läkaren som ledare och samordnare 
Läkarna ser sig själva som konsulter med ett medicinskt ansvar, detta innebär att det är 
läkaren som tar alla medicinska beslut. Läkaren ordinerar, följer upp samt utvärderar om 
given dos gett önskvärt resultat. Några av läkarna uppger att de inte träffar vare sig 
patient eller närstående så ofta, de tillkallas oftast när något problem har uppstått. 
Eftersom läkaren träffar patienten så sällan är det viktigt med ett bra samarbete med 
vårdpersonalen. Det är genom vårdpersonalen som träffar patienten dagligen som 
läkaren kan få information om hur patienten känner sig, samt om symtomen har upphört 
eller förvärrats. 
 
En läkare talar om vårdpersonalens behov av stöd när en patient försämras, det kan 
handla om patienter som de vårdat under en längre tid och således komma nära. Även 
de andra läkarna anser att det är viktigt att kunna vara ett stöd för personalen när jobbiga 
situationer uppstår, både vad gäller patienten, men även vid problem med närstående. 
En läkare utrycker att:  
 

–”De ska inte behöva känna att de står där ensamma, utan någon hjälp”.  
 

När någon av patienterna dör är det viktigt att den personal som vårdat patienten får 
mycket stöd.  
 
Läkarna talar också om sitt ansvar att handleda övrig personal i att hantera svåra 
situationer med såväl patienten som närstående. En av läkarna uttrycker att: 
 

”-Oftast är det ju sköterskan som pratar med anhöriga, så det kan väl 

också vara så att hon eller han behöver stöd därför va. För det kan ju vara 

en ganska tung kontakt att ha”. 

 

 Det kan handla om konflikter som uppstår eller i konsten att se, möta och samtala med 
patienten. Patienterna har ofta existentiella frågor som de brottas med, kan inte detta 
hanteras tillfredställande på avdelningen kan patienten slussas vidare till annan enhet 
som bättre kan hantera detta.   
 
Det är läkaren som tar beslutet att avbryta den kurativa behandlingen och de 
livräddande insatserna för patienten och börja vårda palliativt. Detta upplevs av läkarna 
som är en mycket svår uppgift. En läkare uppger dock att det med åren blivit lättare. 
Läkarna talar också om vikten av att all personal är med på förändringen och att alla 
jobbar mot samma mål. En av läkarna utrycker att: 
 
”-Vi har ju alla samma mål att patienten ska ha ett värdigt slut, en värdig sista tid och 

…lida så lite som möjligt. Men vi har olika medel för att nå dit”. 
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Undervisning 
En läkare talar om att det till viss del ingår i läkarrollen att handleda och att fungera som 
ett stöd för övrig personal. Detta kan handla om medicinska eller etiska frågor, det kan 
också handla om olika sätt att stötta patienten och vad som kan göras om patienten 
behöver mer stöd. Handledning av sjuksköterskor kan ske i olika former till exempel i 
etikgrupper eller lite informellt under sittronden. En av läkarna berättar att han: 
 

”- ger en liten form av handledning eller hjälp eller stöd till personalen, 

medicinska frågor framför allt. 

Läkarna uppger att de är medicinskt ansvariga men att organisationen är sådan att de 
mest fungerar som konsulter i vården. De talar om vikten av att arbeta tillsammans och 
att kunna stödja den personal som är nära patienten och de närstående.  
 
Att informera patient och närstående 
Enligt läkarna är det inte bara en svår uppgift att informera patient och närstående om 
övergång till palliativ vård, det kan i vissa fall även vara mycket tidskrävande. De är 
dock eniga om vikten av att utföra detta på ett bra sätt. En läkare menar att detta inte har 
blivit lättare med åren: 
 

”- Jag känner mer med dom närstående hur det skulle vara att sitta i deras 

situation och få det här budskapet och då blir min egen roll ganska 

obehaglig. Så det har inte blivit lättare det har det inte, men man gör det 

nog ändå på ett bra sätt därför att man har …en slags profession i det. Om 

du fråga hur man känner sig efter, så är det faktiskt svårare. 

  
Läkarna talar om hur viktigt det är att ta reda på hur insatta patient och närstående är 
eller vill vara i sjukdomen och behandlingen. Det är viktigt att tänka på att alla patienter 
inte orkar vara delaktiga fullt ut och att någon då får stiga in och föra patientens talan. 
Som läkare är det alltid viktigt att ”pejla” av situationen och anpassa sig efter patienten. 
En läkare utrycker att det är viktigt att den information som ges är saklig, han utrycker 
också att han går rakt på sak. En annan läkare beskriver att när han känner av att 
patienten inte är beredd att ta in all information, delar han upp den i olika steg och 
doserar således informationen. Flera av läkarna utrycker att det är viktigt att 
kontinuerligt höra med patienten och närstående hur mycket av informationen som de 
har tagit till sig.  
 
Symtomlindring 
En del i symtomlindringen är enligt läkarna att göra en symtomanamnes samt att utifrån 
denna ta beslut om behandling för patientens olika symtom. Läkarna gör också en 
smärtanamnes för att ta reda på var patienten har ont samt i vilka sammanhang smärtan 
är som värst. Läkarna tar då sina beslut utifrån vårdpersonalens rapporter om han inte 
träffat patienten själv. En av de intervjuade läkarna berättar att han använder resultaten 
från denna smärtanamnes som ett underlag till den fortsatta behandlingen. Han tar då 
ställning till vilka preparat som bör sättas in och vilken dos som är rimlig för just denna 
patient. 
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Vårdprogram 
 
Vårdprogram i allmänhet 
De flesta läkare har en positiv inställning till vårdprogram, de anser att de fungerar som 
en sorts garanti för god vård. En läkare uttrycker att det är bra att ha konsensus i 
vårdandet. Läkarna anser dock att vårdprogrammen är svåra att använda i arbetet, och 
att problemet ligger i att de är lite väl utförliga. Det finns helt enkelt inte tid till att läsa 
in sig på alla vårdprogram.   
 
Vårdprogram används olika beroende på vart man arbetar, en allmänläkare som 
omfattas av flera områden har det inte så lätt som en specialistläkare som kanske bara 
behöver läsa ett par vårdprogram. En läkare berättar att en distriktsläkare skulle kunna 
läsa vårdprogram dagarna i ända. En annan läkare utrycker att det är tidsbrist som det 
är, om han dessutom skulle sitta i flera timmar och läsa innebär det att det blir ännu 
mindre tid till patienterna. En av intervjupersonerna säger att de jobbar med 
vårdprogrammet och att: 
 

”-Vi har försökt att ... vad ska vi säga kondensera ner lite grann den 

stora vårdprogrammet till nånting som är lite mer hanterbart för oss på 

lokal nivå och försökt göra det lite grann till en checklista för att se att 

man får med det som vi uppfattar som viktiga ingredienser i den 

palliativa vården”. 

  
Bland intervjupersonerna finns även läkare som anser att skrivandet av vårdprogram är 
att prioritera fel och mycket resurser läggs på något som sedan inte används tillräckligt 
mycket.    
 
Det lokala vårdprogrammet i Södra Älvsborg 
Det palliativa vårdprogrammet ”vård i livets slut” behandlar vanliga fysiska och 
psykiska problem samt existentiella frågor. Läkarna utrycker att innehållet är bra och 
användbart, vårdprogrammet innehåller mycket kunskap men storleken gör att det är 
svårt att ta till sig. En av läkarna uttrycker att: 
 

”- Jag tycker det är för stort det är för mastigt, alltså det är som en lärobok 

egentligen och det är få som orkar ta sig genom hela programmet, jag själv 

har med knapp möda lyckats att göra det men kommer inte ihåg hälften sen”. 

 
Läkarna saknar en sammanfattning, kanske i form av en checklista som fungerar att 
jobba efter eller att använda som stöd. I nuläget utrycker läkarna att de använder sig av 
vårdprogrammet mer som en uppslagsbok, som de går tillbaka till när nya frågor dyker 
upp. 
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Detta är en empirisk studie som bygger på intervjuer med läkare verksamma inom 
palliativ vård. De arbetar inom olika verksamheter men kommer alla i kontakt med 
patienter som vårdas i livets slut. En lämplig metod för denna typ av uppsats är 
kvalitativ innehållsanalys. Vi valde att analysera det manifesta innehållet i intervjuerna, 
det som faktiskt sägs. 
 
I vår analys har vi gått igenom tre steg, där vi först koncentrerat oss på helheten sedan 
delarna var för sig och i sista steget har vi åter sett på helheten, som då ändrat karaktär 
och isar sig i en ny och större form. Vi har inspirerats av hur denna analysmetod 
beskrivs av Graneheim och Lundmann (2004). Uppsatsskrivarna har båda läst och 
lyssnat igenom materialet, först var för sig men sedan även gemensamt. Därefter har vi 
diskuterat innehållet i intervjuerna för att se till att båda uppfattat samma innebörd i 
innehållet.   
 
Författarna till denna uppsats har inte genomfört intervjuerna och inte heller 
transkriberat dem då denna uppsats skrivs som en del i ett större projekt. Intervjuerna är 
genomförda av en lektor från högskolan som är delaktig i det aktuella projektet. 
Transkriptionerna har däremot genomförts av en professionell transkriberare. Detta är 
något som kan påverka resultatet.  I de aktuella transkriptionerna har det påverkat på så 
vis att många begrepp som är specifika för vården inte uppfattats korrekt av 
transkriberaren. Genom att vi även tagit del av de inspelade intervjuerna utgör dock inte 
detta något problem för studiens resultat.  
 
Intervjuerna bygger på öppna frågor, och är halvstrukturerade vilket kan vara både 
positivt och negativt. Det kan vara positivt att intervjuaren på så vis kan förklara frågan 
när respondenten inte uppfattar frågan rätt. Det är likaså positivt att intervjuaren kan 
ställa följdfrågor som gör att svaren blir mer uttömmande och ärliga. Negativt kan dock 
vara att alla frågor inte får samma uppmärksamhet. Det är möjligt att intervjuaren 
antingen indirekt eller direkt uppfattar signaler från intervjupersonen när denne anser att 
en fråga är svår att svara på och då går vidare lite snabbare. Detta kan göra att svaren till 
viss del blir svårare att jämföra. 
 
Intervjupersonerna är läkare, de har olika befattningar men är alla verksamma inom 
palliativ vård i Södra Älvsborgs län. Totalt har sju läkare intervjuats varav två arbetar 
som överläkare och fem är distriktsläkare. Ingen av läkarna har specialistutbildning 
inom palliativ vård. Två av läkarna arbetar inom sluten vård och de resterande fem inom 
öppen vård. De läkare som arbetar inom öppenvården uppger att de mest träffar äldre 
patienter, vilket kan betyda att de är mer inriktade på palliativ vård till äldre än palliativ 
vård i allmänhet. Vi anser dock inte att detta är något problem och anser inte heller att 
detta påverkar resultatet i någon hög grad. I den delen av resultatet där det påverkar 
förtydligar vi att detta endast gäller de äldre patienterna.  
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Resultatdiskussion 
Denna studie har undersökt läkares upplevelser av den palliativa vården samt deras 
tankar och känslor om sin roll inom den palliativa vården. Vi behandlar även läkarnas 
syn på organisationen och det palliativa vårdprogrammet. När vi lyssnat på intervjuerna 
har vi slagits av att läkarna i så hög grad fokuserar på omvårdnaden av patienten i sitt 
arbete. Läkarna uttrycker även stor medvetenhet kring den etiska problematiken som 
finns inom denna vårdform. Vi anser att det är mycket positivt att omsorgstänkandet ges 
utrymme, och att vårdgivaren även bjuder in de närstående. 
 
Enligt läkarna i denna studie är det största målet med palliativ vård att göra allt för att 
ge patienten en så god vård som möjligt den sista tiden samt en så värdig död som 
möjligt. Vi anser att trygghet är en viktig faktor i all vård. Intervjupersonerna i denna 
studie uttrycker att det är mycket viktigt att patienten samt dennes närstående känner 
tillit till personalen eftersom detta ger en känsla av trygghet. Enligt en studie gjord av 
Heyland et al. (2006) som handlar om vad patienter och deras närstående upplever som 
mest betydande inom vård i livets slut, visar resultatet att det viktigaste är att kunna lita 
på läkaren. I vårt resultat framkommer att läkarna anser att det förutom trygghet även är 
viktigt att läkaren är ärlig mot patienten, detta överensstämmer med Heylands et al. 
studie (2006) där det framkommer att närstående anser att det är mycket viktigt att få 
ärlig information om patientens tillstånd från läkaren. Även De Vogel-Voogts (2007) 
framhåller i sin studie där patienter inom palliativ vård intervjuats angående upplevelsen 
av denna vårdform att det är viktigt för dessa patienter med ärlig information. 
 
I Dahlbergs (2002) studie framkommer att det är viktigt att personalen förutom att 
lindra lidande även ser till att inte orsaka ett vårdlidande hos patienten. Vårdlidande är 
ett onödigt lidande som ofta orsakas av att personalen inte är lyhörd för patientens 
behov och önskningar. Det kan också uppstå genom att vårdaren inte reflekterar över 
sina metoder och sitt förhållningssätt i vårdandet. Det är viktigt att patienten känner att 
han får vara med i besluten som rör hans vård. En patient som inte ges den möjligheten 
kan uppleva maktlöshet, vilket kan öka lidandet och bidra till ett vårdlidande. För att 
patienten ska känna välbefinnande måste personalen vara öppen för och bygga en 
relation med patienten, vårdrelationen. Denna relation bygger på tillit, trygghet samt att 
patienten hela tiden är i fokus (Dahlberg, 2002). De intervjuade läkarna talar även om 
vikten av att vara lyhörd för patientens behov av delaktighet. De uttrycker att alla 
patienter inte orkar eller vill fatta beslut angående sin vård. Vi anser att viktiga 
egenskaper hos vårdaren är medvetenhet och lyhördhet. Med detta menar vi att det är 
viktigt att vara medveten om vad jag gör och varför samt att vara lyhörd för hur detta 
uppfattas av patienten. 
 
Enligt vår studie är en god kommunikation mellan läkare och patient är mycket viktigt. I 
Exley´s et al. studie., (2005) där patienters samt vårdpersonalens syn på den palliativa 
vården undersöktes visar resultatet att patienterna anser att kommunikationen med 
läkaren är lika viktig som behandlingen. I vår studie framkommer att det är viktigt att 
läkaren är lyhörd och lyssnar på det patienten har att säga. Läkaren bör hela tiden fråga 
och känna efter till hur stor del patienten orkar vara med i besluten angående sin vård. 
Det är inte alltid som patienten orkar ta egna beslut eller är klar nog att ta egna beslut, 
just därför måste läkaren hela tiden känna efter. Enligt Coate Johnston et al (1998) vill 
de flesta patienterna att läkaren ger rekommendationer och fakta men att de själva ska ta 
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de viktiga besluten när det gäller behandlingen. Samtidigt finns det några få patienter 
som anser att läkaren ensam ska fatta viktiga beslut angående deras behandling. Vi tror 
dock att viljan att vara delaktig kan variera under sjukdomstiden och till viss del beror 
på hur patienten mår. Läkarna i vår studie framhåller att de närstående är en tillgång i 
vårdandet av patienten, speciellt då patienten inte kan tala för sig själv. De närstående 
vet hur patienten ville ha det och känner honom bäst. Det är dock patientens behov och 
önskningar som går före de närståendes. Läkarna talar även om att de närstående kan 
påverka patienten positivt om de närstående själva mår bra, därför är det viktigt med en 
god relation samt god kommunikation även med de närstående. I en studie om läkarens 
roll (Cabana et al. 1999) visar det sig att om läkaren skiftar fokus från klinisk kunskap 
till en god relation med patient och närstående uppstår nya möjligheter att förbättra 
vården i livets slutskede. Vi anser att detta speglar livet i övrigt, det är viktigt med 
social kompetens. 
 
Som vårdare är det viktigt att veta att detta är en svår tid för de närstående. Det är 
viktigt att vårdaren även tar sig an den psykiska problematiken hos de närstående. 
Genom att ge stöd både under sjukdomstiden och efter dödsfallet. Det framgår i 
resultatet att läkarna inte tar initiativ till att prata med de närstående men att de uppger 
att de finns tillhands om de närstående har ett behov av att prata. De påtalar samtidigt att 
det dock inte är så vanligt att det händer. Vår tolkning är att detta till stor del beror på att 
de flesta av läkarna i studien jobbar med äldre patienter. Dessa patienter har vårdats 
inom öppenvården länge och att de närstående kan troligtvis känna att de är redo. De 
kanske även känner att det är skönt att deras anhörige får gå bort om det sker efter en 
lång tids sjukdom och lidande.   
 
Läkarna i vår studie talar om att det viktigaste är att behandla de symtom som patienten 
lider av eftersom detta kan leda till ett ökat välbefinnande hos patienten. Enligt 
Vejlgaard och Addington-Halls (2005) är läkaren en nyckelperson som kan lindra 
lidandet hos de svårt sjuka patienter som vårdas palliativt. Läkaren behöver dock först ta 
reda på vilka symtom patienten besväras av. Vanliga symtom för dessa patienter är 
smärta, oro och ångest samt andnöd. Detta överensstämmer med Borgesteedes et al. 
studie (2007) där de undersökte de vanligaste symtomen som palliativa patienter lider 
av. Det vanligaste samt viktigaste symtomet är smärta. Detta symtom är mycket viktigt 
att behandla eftersom det kan ge upphov till andra symtom exempelvis oro och ångest. I 
vår studie framkommer att många patienter känner oro och ångest på grund av rädslan 
för att ha ont. Så om läkaren behandlar smärtan, kan det även leda till en lindring av 
patientens oro och ångest. 
 
Även om personal inom vården ofta klagar på att det finns alldeles för lite resurser anser 
flera av de intervjuade läkarna att det finns gott om resurser för att de ska kunna bedriva 
en god palliativ vård, men det finns även de som inte håller med. Någon uttrycker att 
det är en vårdform som inte kräver så stora resurser, och att rätt inställning och 
kompetens är viktigast. Det finns enligt läkarna i vår studie ingen formell vårdfilosofi, 
den informella är dock att göra allt som går för att ge patienten en god vård i livets slut. 
Enligt Nordgren och Olsson (2003) är både läkare och sjuksköterskor inriktade på att ge 
patienten god vård. Detta innebär att de lägger mycket kraft på att symtomlindra så bra 
som möjligt för att minska patientens lidande.  
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I flera av intervjuerna talar läkarna om de situationer när de måste ge svåra besked. De 
uttrycker vikten av att göra detta på ett bra sätt, vilket kan vara väldigt svårt. Det är en 
tung uppgift för läkarna att ge beskedet att fortsatt vård kommer att ske palliativt. Vi 
anser att det då är viktigt att läkaren har med sig någon form av etiskt och existentiellt 
tänkande. Med detta menar vi att läkaren behöver vara lyhörd för just dessa människor, 
kunna möta dem och på ett professionellt sätt erbjuda sin empati. Malmsten, (2001) 
skriver att vårdaren inte bara ska fokusera på själva vårdhandlingen utan även på hur 
den uppfattas av patienten. Hon hävdar också att för att kunna visa förståelse för en 
annan människas känslor och begär behövs tillgång till de egna. 
 
Läkarna utrycker att de är nöjda med sin grundkompetens inom den palliativa vården, 
men att de alltid kan bli bättre. Vad gäller kompetensutveckling har läkarna olika 
åsikter, vissa anser att de får möjlighet till kompetensutveckling, medans andra utrycker 
att de inte har haft möjlighet att utvecklas inom området. Detta kan bero på att någon 
jobbar mer intensivt just med palliativa patienter och på grund av detta givits fler 
möjligheter till utbildning. Enligt Socialstyrelsen (2007) har utbildningar ägt rum i de 
flesta kommunerna, men ändå kommer de i sin studie fram till att det saknas kunskaper 
vad gäller etik och bemötande. Möjligtvis beror detta på att det inte är ett prioriterat 
ämne inom de olika utbildningarna.    
 
De intervjuade läkarna anser att teamarbete är mycket viktigt inom vården, detta 
eftersom olika yrkesgrupper utför olika arbetsuppgifter som alla är lika viktiga för 
patienten. De intervjuade läkarna ser sig själva som i första hand medicinskt ansvariga 
konsulter. De är ansvariga för behandlingen, samt att ta beslut om tillvägagångssätt i 
vårdandet av patienten. Läkarna utrycker att de har mycket kontakt med sjuksköterskan, 
och eftersom hon är närmare patienten i det dagliga arbetet är hon en stor tillgång. 
Sjuksköterskan kan exempelvis meddela läkaren när smärtlindringen inte är tillräcklig 
samt om patienten försämras. Läkaren samarbetar även med andra instanser så som 
kurator, präst samt arbetsterapeut beroende på vad han behöver hjälp med. Läkaren kan 
även ta hjälp av det palliativa resursteamet kallat PRIS. Detta resursteam består av 
sjuksköterskor, läkare och kurator med en specialinriktning inom palliativ vård. 
 
Förutom att se sig själva som medicinskt ansvariga konsulter med fokus på 
behandlingen, ser läkare sig också som ett stöd för vårdpersonalen. De vill finnas 
tillhands om vårdpersonalen behöver stöd eller råd i vårdandet av patienten och vill 
även finnas där som ett stöd när patienten har gått bort. Läkarna inser sina 
begränsningar och vet därför att de ibland måste slussa patienterna vidare när det gäller 
vissa frågor som går utanför deras kompetensområde. Oftast handlar det om den 
existentiella problematiken, då läkaren kan koppla in exempelvis kuratorer eller präster. 
Det ligget även i läkarens ansvar att besluta när det inte längre är rimligt med kurativ 
behandling och vårdandet bör inriktas mot en palliativ vård. Intervjupersonerna 
uttryckte att detta är en av läkarollens svåra bitar. En av läkarna i vår studie nämnde 
dock att det blivit lättare med åren vilket också framkommer i Nordgren och Olssons 
studie (2003).  
 
Läkarna i denna studie anser att vårdprogram kan fungera som en garanti för god vård, 
om det används korrekt vill säga. Läkarna utrycker att eftersom vårdprogram vanligtvis 
är så omfattande är det svårt att ta till sig hela innehållet. När det gäller det palliativa 
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vårdprogrammet i Södra Älvsborg anser läkarna att det är mycket bra och användbart. 
De anser att det behandlar alla delar som är viktiga, alltså de fysiska, psykiska samt 
existentiella. Intervjupersonerna uttryckte att de skulle vilja ha en sammanfattning av 
vårdprogrammet som är lättare både att läsa, ta till sig och att använda i praktiken. Detta 
skulle troligtvis även leda till att forskningen komma patienterna till gagn i större 
utsträckning. 
 
I en studie (Cabana et al., 1999) där syftet var att finna anledningar till varför läkare inte 
använder riktlinjer såsom exempelvis vårdprogram framkom sju barriärer. Vissa läkare 
kände inte till att det fanns riktlinjer. Detta kunde bero på att dessa läkare har ett stort 
ansvarsområde vilket gör det svårt för dem att hålla sig uppdaterade på alla områden. I 
studien framkom även att en anledning till att de inte använde riktlinjer var att de inte 
var vana att arbeta på det sättet. Andra anledningar var att de inte instämde med 
budskapet, att de inte trodde att det skulle vara effektivt och att de inte trodde på 
resultaten. Yttre svårigheter och tröghet kunde också bidra till att läkare tog avstånd från 
riktlinjerna. 
 
Vi har uppmärksammat att tidigare forskning om palliativ vård behandlar till stor del de 
patienter som har en cancer diagnos. Det är möjligt att detta beror på att detta är en stor 
grupp. Vi anser dock att det vore intressant om ny forskning även fokuserade på 
palliativ vård för patienter med andra grunddiagnoser. Personligen är vi intresserade av 
forskning om palliativ vård vid neurologiska sjukdomar eller palliativ vård till personer 
med omfattande hjärnskador. 

Ternestedt har på uppdrag av socialstyrelsen genomfört en kunskapsöversikt av den 
palliativa vården (Vård i livets slutskede, 2007). Resultatet bygger på drygt 250 artiklar 
som behandlar olika typer av palliativ vård.  Det har också genomförts en kartläggning 
av hur stort utrymme den palliativa vården ges vid flera utbildningar vid landets 
högskolor och universitet. Hon påvisar att flertalet av studierna om den palliativa vården 
fokuserar på patienter med en cancer diagnos. Således finns det inte lika mycket skrivet 
om patienter med andra diagnoser. Ternestedt skriver också att hon saknar studier om 
hur olika vårdgivare bättre kan samarbeta utifrån patient och närståendes behov. 
Resultatet av studien visar bland annat på att patienternas existentiella behov bör 
uppmärksammas, många söker gemenskap och någon att prata med. Personalen behöver 
kontinuerlig vidareutbildning inom området samt stöd och handledning av mer erfaren 
personal. Hon kommer också fram till att dessa patienter vill leva ett så normalt liv som 
möjligt, trots sjukdom. Det allra viktigaste måste dock vara att den palliativa vården är 
individuellt utformad. Detta är ingen homogen grupp och de har således olika behov 
den sista tiden. En god vård fokuserar således på individen. En del i studien var att 
kartlägga vilket utrymme den palliativa vården ges vid olika lärosäten. Ternestedt 
hävdar också att det finns stora skillnader både vad det gäller innehållet i kursplanen 
men också vilka mål de olika skolorna har med undervisningen. Vissa skolor har krav 
på utökade kunskaper hos studenterna, andra nöjer sig med en ökad förståelse för 
vårdformen. Enligt socialstyrelsens utredning bör kompetensområdet palliativ medicin 
ges större uppmärksamhet för att skapa förutsättningar för en kunskapsutveckling kring 
denna specialitet.  
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För blivande sjuksköterskor är det viktigt att vara medveten om dessa patienters 
speciella omvårdnadsbehov. Inom den palliativa vården läggs stor vikt på att bygga ett 
bra teamarbete, och i detta teamarbete har läkaren en viktig roll. Läkaren företräder det 
medicinska perspektivet som utgör en viktig del i vården. När det gäller just den 
palliativa vården handlar även läkarens arbete till stor del om omsorgsperspektivet. Vi 
anser att läkarens och sjuksköterskans arbetsuppgifter inom den palliativa vården på så 
vis kommer närmare varandra. För att koppla detta arbete till vår blivande profession 
vill vi därför som avslutning på denna uppsats referera till inledningen av ICN´s etiska 
kod (ICN- International Council of Nurses 2005) för sjuksköterskor. Vi anser att denna 
text innehåller mycket av det vi skrivit om och att det är en bra sammanfattning. 

” Nurses have four fundamental responsibilities: to promote health, to 

prevent illness, to restore health and to alleviate suffering. The need for 

nursing is universal. Inherent in nursing is respect for human rights, 

including cultural rights, the right to life and choice, to dignity and to 

be treated with respect. Nursing care is respectful of and unrestricted by 

considerations of age, colour, creed, culture, disability or illness, 

gender, sexual orientation, nationality, politics, race or social status. 

Nurses render health services to the individual, the family and the 

community and co-ordinate their services with those of related groups” 

(ICN- International Council of Nurses 2005).  
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