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ABSTRACT

Many patients are being treated and end their lives in an acute care setting. It is
therefore important to ask if it is possible for the staff to constantly change focuses by
supporting some patients to cure and others to a peaceful death. The aim of this study
was to explore the nurses’ experiences of caring for patients in wards where curative
and palliative care is being carried on parallelly. What strategies do the nurses have and
what factors are of importance for their ability to manage their work situation? Is it the
work environment or their personal characteristics that are crucial? Five nurses from
two hospitals in western Sweden were interviewed and the material was analysed with a
qualitative content analysis. The analyse resulted in nine themes. The result showed that
the nurses’ experiences differ a lot from each other. Three of the informants meant that
they had no problem with caring for different kinds of patients and constantly changing
focuses while two of them expressed that they sometimes had a problem with this. All
informants meant that they experienced their work as meaningful. Something that also
became clear was that stress was something that all the informants experienced on a
regular basis. This lead to less time with the patients and their families which resulted in
a feeling of dissatisfaction among the nurses.

Keywords: changing focuses, curative care, meaningfulness, palliative care, qualitative
content analysis.
Nyckelord: att byta fokus, kurativ vård, kvalitativ innehållsanalys, meningsfullhet,
palliativ vård.
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INLEDNING

Enligt statistiska centralbyrån (SCB, 2003) dör i Sverige idag, 2003, mer än 90 000

människor under ett år. Andelen personer som dör har i stort sett varit oförändrad de

senaste tio åren (Statens Offentliga Utredning, SOU 2001:6). Ca 85 % dör på någon typ

av institution. Många dör på avdelningar där akutsjukvård bedrivs (Ternestedt, 1998).

Enligt Brattgård (2000) var det längre tillbaka i Sveriges historia en vardaglig del att

människor både föddes och dog i hemmet. Det blev då naturligt att se döden som något

som tillhörde livet. I dagens samhälle har både födelse och död till stor del flyttat från

våra hem och in på sjukhus och andra vårdinrättningar. Det har blivit naturligt att söka

sig till institutioner där det finns kunskap och resurser när döden närmar sig. På flera

sjukhus har det till och med inrättats särskilda enheter för vård i livets slutskede. Även

om detta i grunden är en positiv utveckling och ett erkännande av den

specialistkompetens som krävs för denna typ av vård är det samtidigt ett uttryck för hur

svårt det är att i dagens vårdsamhälle finna tid och rum för döden (Brattgård, 2000).

Hur ska sjuksköterskan då lösa sin uppgift, att hjälpa människor att bevara livet och

samtidigt acceptera döden (Lundin, 2000)? Olika typer av vård har olika fokus och mål.

Man kan därför fråga sig om det är möjligt för personal inom akutsjukvård att gång på

gång byta fokus genom att stödja vissa patienter till hälsa och andra till en fridfull död

(Ternestedt, 1998). Gunnars (2000) fann att vårda både patienter i livets slutskede och

dem som kräver akuta behandlingsinsatser många gånger upplevs som en stressfaktor

hos sjuksköterskan. Vården av döende skiljer sig markant från andra typer av

vårdarbete. Patienten blir hela tiden sämre och behöver allt mer vård. När den vårdade

dör får vårdgivaren inte uppleva glädjen av att se ett tillfrisknande och får därmed mäta

resultaten av sina arbetsinsatser med andra mått (Molander & Parviainen, 1996).

En fråga som ofta ställs till dem som arbetar med döende människor är hur de orkar

möta svårt sjuka människor och döden dag efter dag. Ternestedt (1998) och Vachon

(1995) menar att forskning inte visar något entydigt svar på detta. Vachon (1995) har

funnit att vissa i personalen som arbetar med denna vårdgrupp löper större risk att bli

utbrända medan andra visar på stor tillfredsställelse i arbetet. Oavsett var man bedriver

vård i livets slutskede är målsättningen, strukturen och klimatet avgörande för vårdens



2

kvalitet. Dessa faktorer avgör också om sjuksköterskan ska orka med sitt arbete, inte bli

utbränd och stanna kvar hos patienter och inom sitt yrke (Christoffersen & Gamborg,

1997). Ahlner-Elmqvist (2001) menar att vårda en döende patient är en av de största

utmaningar en sjuksköterska kan ställas inför. Omvårdnaden är central i vården av den

döende och sjuksköterskan har ett stort ansvar att samordna olika vårdinsatser.

Sjuksköterskans främsta uppgift är att bidra till att patienten får möjlighet att uppleva en

så bra livskvalitet som möjligt fram till att döden inträder.

BAKGRUND
Olika vårdkulturer

Enligt Ternestedt (1998) kan vården förenklat delas in i två olika vårdkulturer beroende

på vilken målsättning och inriktning den har. Den kan antingen ha som främsta mål att

bota (cure) eller att lindra (care). Både care- och cure-inriktad vård är nödvändiga och

båda vårdkulturerna är berättigade, men de har principiellt skilda uppgifter (Ternestedt,

1998). I den botande situationen kan det ibland vara rätt att ta risker såsom att utsätta

patienten för svåra biverkningar eftersom vinsterna då är stora om sjukdomen botas. När

målet är att lindra (care) måste risker och biverkningar begränsas så att de inte

överstiger de vinster behandlingen ger i form av bibehållen eller förbättrad livskvalitet

(Glimelius, 2000). Sjödén (2000) menar att all behandling och vård har som mål att

undanröja hot mot överlevnad och/eller att bibehålla eller förbättra patientens

livskvalitet på såväl lång som på kort sikt.

Ternestedt (1998) menar även att tempot inom de olika vårdkulturerna är av betydelse.

En care-inriktad kultur innebär vanligtvis att patienten behöver mer tid och att tempot

därför är långsammare än vad det är inom en cure-inriktad kultur. Det är oftast den

sistnämnda kulturen som råder inom akutsjukvården och därför kan det vara, men

behöver inte vara, svårt för en döende människa att få ro där. Även Christoffersen och

Gamborg (1997) menar att de fysiska förutsättningarna för dödsjuka patienter på

sjukhus inte alltid är de bästa. Det kan vara svårt att få lugn och ro på en aktivt

behandlande vårdavdelning. Ternestedt (1998) anser att vårdformen i sig inte spelar så

stor roll utan det väsentliga är om vårdfilosofin och organisationen ger förutsättningar

för en care-inspirerad vård. Om så inte är fallet kan personalen uppleva frustration i
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arbetet då de inte kan ge den goda vård de önskar. De hamnar då i etisk konflikt om hur

de ska prioritera mellan olika patienters behov.

Kurativ vård

Då sannolikheten för att kunna uppnå en viss effekt ligger över en given procentsats

kallas behandlingen kurativ. Målet med den behandlingen är att bota patienten från den

aktuella sjukdomen. Det råder dock delade meningar om hur stor sannolikheten för bot

bör vara för att behandlingen ska kallas kurativ (Kaasa, 2001). Även om en kurativ

inriktning innebär att möjlighet att bota patienten föreligger, kan de statistiska

chanserna vara mycket varierande (Glimelius, 2000). När den kurativa behandlingen

inte längre är meningsfull blir de mänskliga aspekterna allt viktigare (Arlebrink, 1999).

Palliativ vård

Palliativ vård är en beteckning på vård i livets slutskede och syftar till en aktiv

helhetsvård av hela människan och dennes närstående under vägen fram till döden

(SOU 2001:6). Ända fram till slutet av 1980-talet talades det om terminalvård inom

hälso- och sjukvården. Detta uttryck kom att få en passiv och negativ klang och termen

palliativ vård började alltmer användas som beteckning för vård i livets slutskede

(Strang, 2003). Begreppet palliativ härstammar från det latinska ordet pallium, som

betyder kappa, täcke eller mantel. Således består den palliativa vården i att ”täcka över”

de symtom som patienten har med hjälp av behandlingsåtgärder som endast syftar till att

främja patientens välbefinnande (Twycross, 1998, Beck-Friis & Strang, 2000). Vården

ges när sjukdom inte längre svarar på kurativ behandling och den förväntade

överlevnaden är relativt kort. Målet med den palliativa vården är att stötta och vårda

patienterna under sjukdomens slutskede, för att de även då ska kunna leva ett så rikt och

behagligt liv som möjligt (Twycross, 1998). Döden är en del av livet. Den som lämnar

livet borde få samma uppmärksamhet och kärleksfulla vård som den som träder in i det.

I båda fallen behöver människan bli sedd, hjälpt och bekräftad (SOU 2001:6).

Den palliativa vården utgår ifrån världshälsoorganisationens (WHO) definition av

palliativ vård som innebär en aktiv helhetsvård av patienten när sjukdomen inte längre

svarar på kurativ behandling. Kontroll av smärta och andra symtom, samt av
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psykologiska, sociala och existentiella behov är dominerande. Målet med den palliativa

vården är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för patienten och dennes familj (World

Health Organisation, WHO, 1990). Kommittén om vård i livets slutskede, som utsetts

av regeringen, har valt att ansluta sig till den definition av palliativ vård som WHO har

fastställt. Utifrån detta anser kommittén att denna typ av vård ska vila på fyra

hörnstenar;

Ø Symtomkontroll, lindrande av smärta och andra symtom med hänsyn tagen till

patientens integritet och autonomi.

Ø Samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag.

Ø Kommunikation och relation, innefattar både kommunikation och relation inom och

mellan arbetslag och i förhållande till patienten och de närstående.

Ø Stöd till närstående, under sjukdomen och efter dödsfallet.

Kommittén anser även att palliativ vård bör innefatta alla patienter i livets slutskede

oberoende av vilka diagnoser patienterna har och var de vårdas (SOU 2001:6, s 55-56).

Det är viktigt att skilja mellan en tidig palliativ fas och en sen palliativ fas då målen ser

olika ut. När sjukdomen inte längre är botbar och beslut om övergång till palliativ vård

har tagits kan patienten ha en lång tidig palliativ fas där målet är både livsförlängning

och livskvalitet. Den senare fasen är ofta kort och rör sig endast om veckor eller någon

enstaka månad. Där är målet att leva så normalt som möjligt istället för att fokusera på

ett långdraget döende. I denna senare fas är WHO: s definition tillämpbar då målet inte

längre är att förlänga livet utan att skapa förutsättningar för livskvalitet även när tiden är

kort (Strang, 2003).

Omvårdnad

Omvårdnad har beskrivits som så vitt skilda fenomen som en mänsklig egenskap, en

känsla, ett moraliskt ideal, relationen mellan vårdare och patient samt en intervention

(von Essen, 2000). En vanligt förekommande definition av omvårdnad och

sjuksköterskans speciella arbetsuppgift är den av Henderson (1991);

” Sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, sjuk eller frisk,

att utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa eller tillfrisknande (eller en fridfull död);

åtgärder individen själv skulle utföra om han hade erforderlig kraft, vilja eller kunskap.
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Denna arbetsuppgift skall utföras på ett sätt som hjälper individen att så snart som

möjligt återvinna sitt oberoende.” ( s 10).

I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:17) om omvårdnad inom hälso- och

sjukvården beskrivs omvårdnadens innehåll och syfte såsom att omvårdnaden skall

stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån

patientens individuella möjligheter och behov. Den skall också minska lidande samt ge

möjlighet till en värdig död. Det är viktigt att personalen ser människan i ett

helhetsperspektiv och inte enbart riktar in sig på sjukdomstillståndet. Omvårdnaden

vilar som all annan hälso- och sjukvårdande verksamhet på vetenskaplig och beprövad

erfarenhet.

Enligt International Council of Nurses, ICN:s kodex (2000) har sjuksköterskan fyra

grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa

hälsa samt att lindra lidande. Omvårdnad skall ges utan hänsyn till ålder,

trosuppfattning, hudfärg, kultur, sjukdom eller handikapp, kön, nationalitet, politisk

åsikt eller social status. I vårdens natur ligger respekt för mänskliga rättigheter såsom

rätten till liv, värdighet och till att behandlas med respekt. Även i Hälso- och

sjukvårdslagen (HSL, 1982:736), 2§, kan man läsa att vård skall ges med respekt för

alla människors lika värde och att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och

en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Varje dag delar vårdpersonal sorg, lidande, skräck, ilska och rädsla för sjukdomar

tillsammans med patienter (Albertsson & Torstensson Nimby, 1999). I god omvårdnad

sker ett givande och ett tagande. Ögon och händer möts och vänskap uppstår. Som

sjuksköterska måste man våga satsa en del av sig själv. Först då blir vården såsom man

själv skulle vilja ha den om man blev svårt sjuk. Sjuksköterskan måste således visa att

hon är både professionell yrkesutövare och medmänniska (Gunnars, 2000). För

sjukvårdspersonalen innebär mötet med döden att konfronteras med det egna framtida

döendet. Detta aktiverar de många gånger motstridiga eller kaotiska känslor som

konstruktivt eller destruktivt kommer att påverka sättet att handla. En god

självkännedom och beredskap att möta den egna existentiella ångesten är av avgörande
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betydelse för att kunna hjälpa den döende och dennes anhöriga. Detta måste ske utifrån

deras behov och inte utifrån vårdarens egna behov (Lundin, 2000).

Människor klarar av olika påfrestningar, krav och motgångar i livet med mycket

varierande utgång. Antonovsky (1991) beskriver att vissa till och med växer och

vidareutvecklas av det. Han menar att det har att göra med en känsla av sammanhang

(KASAM), d v s i vilken utsträckning tillvaron upplevs som meningsfull, hanterbar och

begriplig. Dessa tre begrepp är centrala för individens förmåga att kunna hantera yttre

påfrestningar och hitta balans i tillvaron. Antonovsky skriver också om stressorer, d v s

händelser i livet som gör att individen kan känna stress och tappa sin balans. Har då

människan en hög KASAM ökar möjligheterna att kunna hantera stressorn eller

problemet och att till och med kunna vända det till något positivt. Han menar att varje

människa utvecklar sin grad av KASAM i bardomen och att denna sedan följer

individen genom livet, dock som ett dynamiskt begrepp. Har sjuksköterskan, som

ständigt utsätts för stressorer i sitt arbete, en hög grad av KASAM ökar alltså hennes

förmåga att hantera förändringar och problem och hennes tillvaro kommer att kännas

meningsfull, hanterbar och begriplig (Antonovsky, 1991).

Med denna bakgrund är det därför angeläget att göra en empirisk undersökning där

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter på avdelningar där kurativ och

palliativ vård bedrivs parallellt utforskas.

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med denna studie är att undersöka sjuksköterskors upplevelse av att vårda

patienter på avdelningar där kurativ och palliativ vård bedrivs parallellt.

Ø Vilka strategier har sjuksköterskorna för att klara av sitt arbete?

Ø Vilka faktorer är av betydelse? De yttre; arbetsplatsens betydelse och/eller de inre;

personliga egenskaper?
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METOD

Då syftet med denna studie var att få ta del av sjuksköterskors upplevelse av att vårda

patienter på avdelningar där kurativ vård, d v s vård mot hälsa och friskhet, samt

palliativ vård bedrivs parallellt valdes en forskningsmetod med kvalitativ ansats. För att

bäst få reda på deras upplevelser genomfördes intervjuer med en frågeguide bestående

av halvstrukturerade frågor samt följdfrågor.

Det centrala i den kvalitativa metoden är att man försöker beskriva sammanhang i

tillvaron (Starrin, 1994). Kvalitativa metoder syftar på forskningsprocedurer som ger

beskrivande data i form av människans egna skrivna eller talande ord och observerbara

beteenden. Forskaren söker finna kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst

beskriver ett fenomen eller sammanhang i omvärlden och i individens egen livsvärld

(Olsson & Sörensen, 2001). Starrin (1994) menar att målsättningen med den kvalitativa

analysen är att upptäcka strukturer, variationer och/eller processer hos ännu icke kända

eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder.

Kvale (1997) skriver att det bästa sättet att få reda på hur människor uppfattar sin värld

är att prata med dem. I ett intervjusamtal lyssnar forskaren till vad människor berättar

om sin livsvärld, de uttrycker åsikter och synpunkter med egna ord och de berättar om

sina uppfattningar om t ex den egna arbetssituationen mm. Den kvalitativa

forskningsintervjun är ett hjälpmedel för att forskaren ska försöka förstå världen ur de

intervjuades synvinkel. Innebörden av människors erfarenheter utvecklas och deras

livsvärld friläggs före de vetenskapliga förklaringarna. Dahlberg (1997) menar att

eftersom intervjuformen kan ses som en dialog kommer de frågor som presenteras i

intervjuerna inte att se exakt likadana ut i alla intervjuer. Däremot måste samma

innebörd alltid finnas i frågorna. För att säkerställa att samma information efterfrågas

kan en intervjumall upprättas. Kvale (1997) benämner det halvstrukturerad intervju

vilken omfattar en del teman och förslag till relevanta frågor. Det finns även möjlighet

att göra förändringar vad det gäller frågornas form och ordningsföljd om så krävs för att

följa upp svaren och berättelserna från de intervjuade.
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Urval

Fem sjuksköterskor från två kommuner i västra Sverige deltog i studien. Kontakt togs

med avdelningschefer på ett antal vårdavdelningar med olika specialiteter såsom

kirurgi, gynekologi och medicin. De fick kort information om syftet med studien och

gav sedan sitt medgivande till denna. Ingen av de tillfrågade avdelningscheferna

avböjde medverkan i studien. Därefter fick cheferna välja ut en sjuksköterska från

avdelningen som ville deltaga. Kontakt togs per telefon med intervjupersonerna som

fortsättningsvis i arbetet kommer att benämnas informanter, för att bestämma datum och

tid för intervjuerna. Därefter skickades brev till informanterna om deltagande i studien

(bilaga 1) samt en frågeguide med intervjuns huvudfrågor (bilaga 2).

Innan intervjuerna påbörjades genomfördes en provintervju för att kontrollera frågorna

och längden på intervjun. Provintervjun spelades in på band men raderades efteråt utan

att ha transkriberats. Samtliga informanter var kvinnor i ålder mellan 29 och 47 år med

en arbetslivserfarenhet som varierade mellan 4½ och 23 år.

Datainsamling

Intervjuerna ägde rum i olika konferensrum på de sjukhus där informanterna arbetade

och genomfördes i anslutning till eller under arbetstid. Rummet där intervjun genomförs

är av betydelse. Det är viktigt att det är en ostörd plats där inga telefoner ringer eller

ingen avbryter under den pågående intervjun (Olsson & Sörensen, 2001). Innan

intervjuerna satte igång fick varje informant information om hur intervjun skulle gå till.

Den intervjuade bör få en bakgrund till intervjun genom en orientering både före och

efter då intervjuaren berättar kort om syftet och att bandspelare kommer att användas

samt tillfälle för frågor innan intervjun börjar (Kvale, 1997).

Under intervjun följdes frågeguiden som informanterna tagit del av innan. Dessutom

ställdes följdfrågor som var förutbestämda innan intervjun. Utöver detta uppkom även

spontana frågor. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades sedan ordagrant

av intervjuarna.
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Etiska överväganden

Deltagandet i studien var frivilligt. Informanterna garanterades konfidentialitet.

Informerat samtycke innebär att man informerar informanterna om att de deltar frivilligt

i studien med rätt att när som helst avbryta sin medverkan utan att uppge något skäl

(Kvale, 1997). Ansökan om tillstånd hos forskningsetiska kommittén har inte

genomförts men etiska aspekter har beaktats enligt vetenskapsrådets forskningsetiska

principer (2002). Studien godkändes av respektive avdelningschef.

I resultatet kommer informanterna att benämnas i koder så att de inte är möjliga att

identifiera. Att skydda undersökningspersonernas integritet genom att förändra namn

och identifierande drag är ett viktigt inslag vid redovisning av intervjuer (Kvale, 1997).

Informanterna upplystes innan intervjun om att citat kommer att användas i

resultatdelen och de gav sitt medgivande till detta. Samtliga informanter kommer att få

ett exemplar av rapporten tillhanda efter det att studien är avslutad.

Analys

Kvalitativ innehållsanalys (Qualitative content analysis) är enligt Flick (1998) ett av de

klassiska tillvägagångssätten för att analysera textmaterial. Den centrala idén med

innehållsanalys är att orden i texten som analyseras klassificeras in i få

innehållskategorier. Målet med innehållsanalys att reducera det insamlade materialet.

Det som analyseras är ord och utsagor och forskaren strävar efter att upptäcka den

essäns som orden kan förmedla (Flick, 1998). Polit och Hungler (1999) menar att

termen innehållsanalys traditionellt har använts för berättande, kvalitativt material.

Enstaka ord som är enkla att arbeta med utgör en enhet som sedan kan lyftas upp till ett

tema. Ett tema kan vara en fras, en mening eller ett ord som beskriver och förtydligar en

idé eller ett ämne. Enligt Flick (1998) används innehållsanalysen främst för att

analysera subjektiva åsikter. Dessa inhämtas bäst genom halvstrukturerade

intervjufrågor. Valet av undersökningsmaterial följer oftast kriterier som är bestämda i

förväg men kan även ändras genom arbetets gång. Det material som framkommit i

denna studie har analyserats enligt den nämnda metoden. Texten har bearbetats och

reducerats så att sammanfattningar av uttalanden och till slut teman, framkommit. Ett

exempel på detta kan ses i Tabell 1.
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Tabell 1. Exempel på kvalitativ innehållsanalys av svaret på frågan; Hur upplever du
det att vårda patienter i palliativt skede?

Exempel på uttalanden Sammanfattning Tema

IP 1
Bra när man känner att
man gör ett bra jobb. Man
utgår från den enskilda
situationen och patienten
och det blir lättare ju längre
man jobbat.

Tack vare min erfarenhet
känner jag att jag kan göra
ett bra jobb för den enskilde
patienten.

Meningsfullhet
Arbetserfarenhetens
betydelse

IP 2
Det känns meningsfullt att
arbeta med palliativa
patienter. Man vill ju att
alla ska må så bra de kan.
Det är dock svårt när de är
yngre och man identifierar
sig med dem.

Det känns meningsfullt när
man får patienterna att må
bra men det är jobbigt när
de är yngre.

Meningsfullhet
Identifikation

IP 3
Det är tungt att jobba med
döden eftersom det går åt
mycket kraft och energi.
Men det känns ändå
meningsfullt. Att vårda
yngre berör väldigt.

Att jobba med döende tar
mycket kraft men känns
ändå meningsfullt. Dock
svårt när patienterna är
unga.

Meningsfullhet
Identifikation

IP 4
Arbete med palliativa
patienter är något man
måste vara ödmjuk inför.
Det är svårare att vårda
dem som är jämnåriga.

All palliativ vård kräver
ödmjukhet men det är
tyngre att vårda dem som är
jämnåriga.

Identifikation

IP 5
Jag försöker göra det så bra
som möjligt för patienterna
och tänker på hur jag skulle
vilja ha det själv. Det är
jobbigt om patienterna är
yngre.

Försöker sätta mig in i
deras situation och göra allt
så bra som möjligt men det
är svårare ju yngre
patienten är.

Meningsfullhet
Identifikation
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RESULTAT

Struktur

Materialet från intervjuerna har analyserats och sammanställts i nio teman som är

centrala och återfinns i samtliga intervjuer och som beskriver sjuksköterskors

upplevelse av att vårda patienter på avdelningar där kurativ och palliativ vård bedrivs

parallellt. Se Tabell 2.

Tabell 2. Översikt av teman; sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter på

avdelningar där kurativ och palliativ vård bedrivs parallellt.

Personlighetens betydelse

Orsaker till stress

Konsekvenser av stress

Bemästrande av stress

Meningsfullhet

Identifikation

Att byta fokus

Att inge trygghet

Arbetserfarenhetens betydelse

I resultatredovisningen har varje informant tilldelats en beteckning, från IP 1 till IP 5. I

presentationen av resultatet förekommer citat med de olika beteckningarna som

representerar den informant vars utsaga är citerad.

Personlighetens betydelse

Innehållsanalysen visar att personligheten är av betydelse för valet att arbeta på

avdelningar med både kurativ och palliativ vård. Alla informanter svarade att de själva

gjort ett aktivt val att arbeta med denna typ av vård. De uttryckte att de såg det som en

utmaning och att de upplevde det som stimulerande att vårda olika typer av patienter.
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Däremot hävdade två av informanterna att deras personliga egenskaper inte hade något

att göra med valet av arbetsplats. En menade istället att det var ett intresse och den

andra trodde mer att det var slumpartat att hon arbetade just där.

Fyra av informanterna var dock klara över inom vilket område de ville arbeta (t ex

kirurgi, medicin). Personlighetens betydelse framkom då en informant uttryckte sig på

detta sätt:

.. jag gillar ju detta här att.. föra samtal och vad ska jag säga, komma 

nära patienterna.. ja verkligen se en människa bakom. Jag tycker bättre 

om den typen av vård, inte bara det där snabbt in och ut utan att man ser 

att det är en människa som har en sjukdom.. (IP 3).

Två informanter menade att deras personliga egenskaper hade haft betydelse för deras

val av arbetsplats eftersom de ville arbeta på en avdelning där det var ett relativt högt

tempo. En informant uttryckte det så här:

.. det är stimulerande för mig.. att det är alla sorters vård.. och det är en 

vård där det händer mycket.. och det är.. tror jag också för att det är ett 

tempo.. i vården.. (IP 4).

Samtliga informanter uppger att de gjort ett aktivt val av arbetsplats men alla av dem

sätter inte sitt val i relation till deras personliga egenskaper vilket kan ses som

motsägelsefullt. Detta kan tyda på att informanterna inte är medvetna om att

personligheten är av betydelse eller att de inte tänkt på detta sätt tidigare.

Orsaker till stress

Samtliga informanter upplevde regelbundet stress på arbetet i större eller mindre

utsträckning. De mest stressande faktorerna var när flera arbetsmoment skulle utföras

samtidigt och att tiden inte räckte till samt att de blev avbrutna i sitt arbete. Följande

uttalande av en informant visar detta:

.. men det är ju när vi har mycket in- och utskrivningar.. samtidigt som du 

har patienter som ska förberedas för operation.. samtidigt som du kan ha 

dropp som ska bytas, nålar som ska bytas, penicillin ska ges..[lite senare i 
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intervjutexten] .. plus att du.. hela tiden medan du håller på med detta så 

har du telefonen också.. ibland så går det bara runt.. (IP 5).

Att ge kurativ och palliativ vård samtidigt upplevs stressande. En informant uttryckte

sin upplevelse av dilemmat som kan uppstå såhär:

.. det är ju det som är stressande. Att man har en som kräver mycket.. inför

döden och familjen.. och har många andra nyopererade kanske.. som har 

mycket fysiska symptom.. det är det det handlar om.. (IP 4).

Att ständigt bli avbruten i sina arbetsuppgifter är en källa till stress. En informant

beskriver det så här:

.. man blir ju väldigt ofta avbruten i sina arbetsuppgifter och det är ju när 

de arbetsuppgifterna blir avbrutna tio gånger som.. [man upplever stress, 

författarnas anm.] (IP 1).

Samtliga informanter beskrev att administration, d v s pappersarbete, telefon mm.,

försvårade deras arbete och var en bidragande orsak till upplevd stress på grund av att

det är så tidskrävande. En av dem uttryckte detta i följande citat:

.. så mycket sådant är det som är tungt alltså.. all planering, all telefon.. 

skulle man slippa sitta i telefon så mycket som man gör då som syster.. då 

skulle man inte ha några problem att hinna med det andra.. (IP 5).

Som en sammanfattning av detta tema har det framkommit att det som sjuksköterskorna

beskriver som orsaker till stress är en kaotisk arbetssituation med oförutsägbarhet med

ständiga avbrott och upplevd tidsbrist samt krav från olika håll.

Konsekvenser av stress

Flera av informanterna upplevde att stressen påverkade dem både på arbetet och privat.

Den upplevda stressen tog sig olika uttryck hos informanterna. De kunde själva märka

både fysiska och psykiska tecken på detta. Någon upplevde otillfredsställelse, någon

vände stressen in i sig själv och någon vände det utåt och blev irriterad. Så här uttrycker

en informant konsekvensen av stress:
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.. jag blir väldigt kort.. kort i tonen blir jag.. och så blir jag röd om

kinderna och halsen och så.. ja.. kan jag nog snäsa lite.. även mot

patienter.. (IP 5).

Flera utav dem kände ett stort behov av lugn och ro, speciellt när de kommit hem efter

arbetsdagen. Två informanter uttryckte det så här:

.. det är ju otillfredsställande att inte kunna göra.. göra färdigt kanske det

som man hade tänkt eller det som man hade önskat med dagen.. (IP 2).

.. det kanske inte syns så mycket utåt men jag lägger det nog i mig. Jag

kan känna det att när jag kommer hem eller går hem då har man dragit

upp axlarna [lite senare i intervjutexten] .. magen är liksom.. ser ut som en

gravid... (IP 3).

Tre informanter uttalade att en av konsekvenserna av deras stressade arbetssituation var

att patienter och närstående blev lidande i form av att det fanns mindre tid för dem:

.. vi tillbringar för lite tid med.. patienten på patientens rum så att säga..

jag stannar där när det kommer frågor.. liksom rakt på och hoppas att

man ska ha tid och stanna och prata färdigt.. men ibland så kanske man

behöver sitta där och locka fram det som finns.. det känner jag inte att det

riktigt finns tillräckligt med tid för.. (IP 2).

En informant menade att det är personalen som blir lidande då de upplever att det

ständigt finns mer att göra på arbetsplatsen och att tiden inte räcker till. En informant

upplevde inte att det påverkade henne alls:

.. jag tror inte att det är någon större fara men.. det är ändå så att jag tror

att jag skulle uppleva det mycket mer negativt.. om jag inte kände att jag 

kunde göra ett bra jobb för patienterna.. (IP 1).

Stressen påverkar alltså sjuksköterskorna på olika sätt; fysiskt, psykiskt och socialt.
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Bemästrande av stress

På frågan om de hade några strategier för att klara av sitt arbete svarade två av

informanterna att de inte var medvetna om det, men det framkom ändå att de hade vissa

tillvägagångssätt för att hantera specifika situationer. Tre av informanterna gav mycket

tydliga exempel på strategier de använde sig av. Informella samtal med kollegor var

genomgående den vanligaste strategin. En informant uttrycker sig i följande citat om

betydelsen av samtal med kollegor:

.. men man behöver prata och känna att man har ett gott stöd ifrån sina 

arbetskamrater och så.. som jobbar.. på ett liknande sätt. (IP 2).

Det framkom även att arbeta deltid, planera arbetet och att ha tid att vila mellan olika

arbetsmoment var viktiga komponenter. En informant menade att hålla sig kompetent,

både på ett teoretiskt- och ett individuellt plan var en strategi för att klara av arbetet.

Ett tillvägagångssätt är att stanna upp och reflektera:

.. att man ibland kan stanna till och ta några djupa andetag.. (IP 5).

Att bli stimulerad genom litteratur och att engagera sig utanför arbetet uppger en

informant vara ett tillvägagångssätt:

..generellt sett så tror jag att.. jag jobbar ju 80 procent, jag läser nästan 

alltid och jag har andra uppdrag för mig så att jag liksom utvecklar mig 

själv.. (IP 1).

Av de fem informanterna var det endast en som blev erbjuden regelbunden handledning

i grupp av arbetsplatsen. De hade träffar en gång i veckan med kurator och sjukhuspräst.

De övriga fyra berättade att de har möjlighet till handledning vid behov på personalens

eget initiativ. Flera av informanterna berättade att de hade testat grupphandledning men

tyckte inte att de behövde det regelbundet. De föredrog istället att ha kollegiala samtal.

Tre utav dem sa också att kuratorn på avdelningen fanns tillgänglig för enskilda samtal

om de skulle känna att detta behövdes.
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Meningsfullhet

Flera av informanterna beskrev sina positiva upplevelser av att vårda de patienter som

vårdas med ett kurativt syfte. De menade att det är lättare att ha en positiv attityd och att

man kan samtala om framtiden på ett lättsammare sätt med dessa patienter. De uttryckte

även att det skulle kännas tungt att enbart jobba med patienter i ett palliativt skede och

att de patienterna som vårdas kurativt ”lättar upp”:

.. ibland kan jag ju tycka att.. om vi säger.. att det är väldigt skoj och skönt

att se någon som mår lite bättre och går härifrån.. (IP 3).

För två utav informanterna handlade det mycket om att ge råd och stöd till de patienter

som vårdas kurativt. En informant uttryckte att hon inte upplevde någon skillnad i att

vårda olika typer av patienter utan hon såg alla som unika individer. Flera av

informanterna menade även att det är viktigt att de kurativa patienterna inte nonchaleras

då de ofta kommer in akut med mycket ängslan och oro. En informant uttryckte det på

detta sätt:

.. man kan å ena sidan kanske lite negligera de som ligger där med

botbara sjukdomar som man tycker att.. det är väl inte så mycket att

gnälla för.. för de blir ju bättre [lite senare i intervjutexten].. men

samtidigt så är det ju.. det kan ju vara lika svårt att ha en botbar sjukdom

sådär.. man kan må lika dåligt i det skedet.. (IP 2).

Samtliga informanter beskrev sin upplevelse av att vårda patienter i palliativt skede som

något som är viktigt och meningsfullt. Två av informanterna uttryckte att det är en

komplex och mentalt påfrestande vård men också en vård som ger mycket tillbaka.

Flera utav informanterna ansåg att det inte är just vården av de palliativa patienterna

som är svår utan det är övergången från kurativ- till palliativ vård som kan vara

påfrestande. Följande uttalande av en informant visar detta:

.. vet du att du har en kurativ patient och utgår helt ifrån det eller helt

vård i livets slut.. då är det ju inte svårt. Men att det är ju hela den biten

där emellan och den övergången att följa dem där.. då är det ju svårt

oftast.. (IP 1).
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Informanterna beskrev också att om de vårdade en patient i livets slutskede så var det

detta som fick högsta prioritet. De lämnade då ifrån sig vissa arbetsuppgifter och annat

fick vänta för att de skulle kunna lägga all sin tid på just den patienten och dess

närstående. En informant uttryckte det så här:

.. är det någon som är i det sista stadiet då.. då brukar jag släppa.. det

mesta för att gå in dit.. då får allting vänta.. även doktorerna.. (IP 5).

Gemensamt för de fem informanterna var att de upplevde sitt arbete meningsfullt, men

det var individuellt vad det var som de upplevde meningsfullt.

Identifikation

Flera utav informanterna uttalade att de upplevde det särskilt svårt att vårda yngre

patienter i livets slutskede. Detta på grund av att de identifierade sig med patienten och

dennes familj. Följande två citat visar detta:

.. det är ju alltid svårare med dem som är jämnåriga.. och det är ju mer

komplext ju yngre de är. Ju yngre barn de har.. de som dör.. ju mer

komplext och ju svårare är det.. (IP 4).

.. när vi har unga patienter som är i palliativt skede så är.. berör det

väldigt.. och det är klart det är väl en naturlig tanke att det tär så.. (IP 3).

Informanterna upplevde att de identifierade sig med patienterna. Det var dock en

skillnad beroende på var informanten befann sig själv i livet.

Att byta fokus

Frågan ställdes till informanterna om hur de upplevde att arbeta med olika typer av

patienter (med inriktning på kurativ- respektive palliativ vård) samtidigt. Tre

informanter upplevde inte att de hade några svårigheter att byta fokus när de gick från

en patient till en annan. De menade att varje människa är unik och att de också

betraktade varje omvårdnadssituation just på detta sätt. Följand två citat speglar detta:
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.. jag kan väl säga som såhär.. att jag tycker inte själv att det är svårt

egentligen att ställa om mig så utan varje människa har ju sin

frågeställning.. (IP 3).

.. jag tycker inte att det är någon skillnad för mig för att jag tycker att

varje människa är ju individuell.. (IP 1).

De två andra informanterna upplevde däremot svårigheter i att gå mellan olika patienter

med olika sjukdomsbild. De kände att det var svårt att ställa om när de exempelvis

lämnade en svårt sjuk/döende patient för att gå in till någon med en mindre komplex

sjukdomsbild. En av dem menade trots detta att det är något som tillhör

sjuksköterskeprofessionen:

.. och visst är det tufft att gå från det ena rummet till det andra.. men det

är ju det som är lite flexibilitet och professionalitet.. att man kan ställa om

sig.. (IP 5).

Ytterligare en informant uttryckte det på detta sätt:

.. det är svårt att ställa om tror jag liksom på något sätt.. för åtminstone är

jag väldigt programmerad.. eller liksom.. att vi ska arbeta för att de ska

bli friska liksom.. det är ju våran.. våran grej som sjuksköterskor.. (IP 2).

Informanterna hade alltså olika upplevelser av att byta fokus, d v s att växla mellan att

ge information inför hemgång och att strax därefter ge god vård till en patient i livets

slutskede.

Att inge trygghet

Tre utav informanterna upplevde att de patienter som vårdas i ett sent palliativt skede på

deras avdelning kände sig nöjda och trygga. Detta trodde de berodde på att patienterna

oftast kände personalen på avdelningen eftersom de vårdats där tidigare och kände

därför stor trygghet i att vistas där sin sista tid. De upplevde även att de närstående var

nöjda med det stöd som erbjöds dem. Följande två citat visar på detta:
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.. jag tror de.. de flesta är nöjda [lite senare i intervjutexten].. vi ger en

god palliativ vård.. och även innan så ger vi mycket stöd.. vi erbjuder ju

allting som finns.. så att de anhöriga ska känna sig väl tillgodosedda..

(IP 5).

.. men tryggheten har ju.. har ju också att göra med att de känner oss och

att de har legat hos oss sen tidigare då.. (IP 1).

Två av informanterna ansåg att deras avdelning inte var en optimal miljö för patienter

att vistas i den sista tiden i livet. Vidare uttryckte de att sjukhus i allmänhet inte är

någon passande atmosfär för palliativ vård eftersom det är en tråkig miljö och ett högt

tempo med för mycket stress som inte passar för den typen av patienter. Däremot

menade en av dessa två informanter att fördelen dock är att patienter känner sig trygga

på sjukhus trots den olämpliga miljön:

.. rent personligen tycker jag ju egentligen inte att det är bra..  jag tycker

att det är tråkigt på sjukhus [lite senare i intervjutexten].. miljön är bökig,

mycket folk som är i omlopp, ringningar.. men samtidigt ser jag ju det att

patienterna är så otroligt trygga på sjukhus så de vill ju vara där.. (IP 3).

Två informanter ansåg att en bra lösning skulle vara att ha en palliativ avdelning i

anslutning till avdelningen eller på sjukhuset. De trodde att patienterna skulle få mer

lugn och ro där och att det även skulle vara lättare för personalen. En informant

uttryckte:

.. jag tror det är svårt.. för oss att ställa om liksom.. det är kanske därför

som jag önskade också att man hade en enhet med.. palliativa patienter..

för att kunna liksom.. koncentrera sig på att ge dem den bästa vården..

(IP 2).

Informanterna hade alltså olika upplevelser som kom till uttryck i detta tema, där det

framkom att de ansåg att patienterna känner sig trygga med känd personal men att det

skulle förbättra för både patienter och personal om de vårdades på en speciell enhet.
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Arbetserfarenhetens betydelse

Samtliga informanter menade att arbetserfarenhet spelar en betydande roll i många

situationer. De tyckte att det blev lättare ju längre de hade jobbat att möta svårt sjuka

och döende och deras närstående. Tre av informanterna upplevde att erfarenheten gjorde

att de inte behövde ställa om, utan att de hanterade varje patientsituation likvärdigt.

Följande citat av en informant visar detta:

.. man tänker inte ens på att det är olika.. man tänker inte riktigt på det

sättet.. det blir ju en erfarenhet som integreras precis som alla andra

livserfarenheter.. (IP 1).

Arbetserfarenhet har under intervjuerna även framkommit som en viktig faktor när det

gäller att hantera stress, göra prioriteringar, hantera svåra situationer och att i allmänhet

kunna hantera sin arbetssituation.

Resultatsammanfattning

Nedanstående figur (Figur 1) åskådliggör resultaten av innehållsanalysen av

informanternas utsagor gällande deras upplevelser av att arbeta på avdelningar där

kurativ och palliativ vård bedrivs parallellt. Personligheten liksom arbetserfarenheten

påverkar hur sjuksköterskorna byter fokus från kurativ till palliativ vård och hur de

inger trygghet till patienterna och deras närstående. Dessutom är hur de identifierar sig

med patient och närstående och upplevelsen av meningsfullhet beroende av deras

personlighet och arbetserfarenhet. Orsaker till stress, konsekvenser av stress och

bemästrandet av stress framkommer som faktorer i innehållsanalysen som beroende av

personlighet och arbetserfarenhet i sin tur påverkar upplevelsen av att byta fokus, inge

trygghet, identifikation och meningsfullhet.

Sammanfattningsvis kan sägas att informanterna upplever sitt arbete som meningsfullt

trots att de att de varje dag ställs inför svåra situationer och att pressen på dem ständigt

ökar. De använder sig av olika strategier, medvetna och omedvetna, för att klara av sitt

arbete. Upplevelsen av stress i arbete är stor och de tycker att detta ger konsekvenser

både för dem själva och för patienterna. Arbetserfarenhet är något som samtliga
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informanter nämnt som en viktig komponent. De menade att arbetssituationen i stort blir

lättare ju mer erfarenhet de får.

Att arbeta med både kurativa och palliativa patienter parallellt upplevdes av några

informanter som stimulerande. De menade att enbart arbeta med döende patienter blir

för tungt och att det lättar upp att samtidigt få möta de patienter som blir friska. Några

av informanterna upplevde det dock som påfrestande att gå mellan olika

patientsituationer medan flertalet av dem inte såg detta som något problem.

Personlighetens betydelse ?  Arbetserfarenhetens betydelse

Att byta fokus
Att inge trygghet
Meningsfullhet
Identifikation

Orsaker till, konsekvenser av och bemästrande av stress
                                     ?                           ?                                    ?
                                kaotisk           fysiska och psykiska       samtal, handledning,
                          arbetssituation              symtom                        reflektion

Figur 1. Resultatsammanställning av sjuksköterskors, som arbetar på avdelningar där

kurativ och palliativ vård bedrivs parallellt, upplevelse av faktorer som är av betydelse.

DISKUSSION

Metoddiskussion

Då det centrala i denna studie var att ta del av sjuksköterskornas upplevelser av det

undersökta området valdes en kvalitativ forskningsmetod. Intervjuer genomfördes med

hjälp av en halvstrukturerad frågeguide, något som kändes bra att arbeta med då det

fanns plats att ställa fria följdfrågor. Flick (1998) menar att reliabiliteten kan ökas för
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det framkomna materialet om intervjuarna tränar sig i att utföra intervjuer samt att de

ser över frågorna som används efter att de gjort en provintervju. För att öka

reliabiliteten i denna studie utfördes en provintervju innan undersökningen startade

eftersom tidigare erfarenhet av att utföra intervjuer saknades. Detta gjordes både för att

kontrollera frågorna men också för att få träning i att genomföra en intervju.

Att inhämta information om saker och ting är något som görs dagligen. Ofta används

instrument som är tillförlitliga för att göra detta. Vid konstruktionen av de instrument

som används för att samla information uppstår problemet att inte på samma självklara

sätt få nödvändig och säker information. En god validitet innebär att undersöka det som

avses. Validiteten kan säkerställas genom att någon utomstående som är väl insatt i

ämnet granskar intervjufrågorna (Patel & Davidson, 1994). Detta har gjorts av vår

handledare innan frågorna skickades ut till informanterna.

Fem sjuksköterskor deltog i studien. Samtliga blev tillfrågade av sin avdelningschef och

medverkan var frivillig. En forskningsetisk och kanske framförallt en metodologisk

fråga var om detta var det bästa sättet att göra urvalet på. Ett kriterium var att välja ut de

avdelningar där den aktuella typen av vård bedrevs. Därefter togs kontakt med

respektive avdelningschef för att höra om de var intresserade av att medverka samt för

att få tillstånd att genomföra studien. Samtliga avdelningschefer var positiva och de

hade förslag på vilka personer som kunde tänkas vilja medverka. Detta resulterade i att

de sjuksköterskor som deltog i studien hade ett intresse och engagemang för att

medverka och var därför motiverade att svara på frågorna.

Patel och Davidson (1994) menar att då intervjuer bygger på frågor innebär det att

forskaren är hänvisad till individens villighet att svara på dessa frågor. I

intervjusituationer i vardagen såsom t ex samtal mellan läkare och patient eller

arbetsgivare och anställd, faller sig detta oftast naturligt då samtalen har en klar

inriktning och de olika personerna känner till varandras ”roller”. Förhållandet är inte

lika enkelt när en undersökning genomförs. Personerna som ska besvara frågorna har på

ett eller annat sätt blivit utvalda och kan ibland inte se nyttan med att besvara frågorna.
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Intervjuerna ägde rum på det sjukhus där informanterna arbetade, dock ej på

avdelningen. Dessutom genomfördes intervjuerna under eller i anslutning till arbetstid.

Att en annan lokal valdes var för att intervjuarna och informanten inte skulle bli störda

under intervjun. Det kan diskuteras om det var bra eller ej att intervjuerna genomfördes

under arbetstid. Några av informanterna påtalade att de kände sig stressade, och det kan

ha haft en negativ inverkan på resultatet.

Intervjuerna spelades in på band och transkriberades därefter ordagrant av författarna.

Kvale (1997) menar att om utskrifterna görs av forskaren själv kan många viktiga

detaljer säkras som är relevanta för den kommande analysen. Båda författarna

medverkade vid intervjuerna och vid transkriberingen. Detta gjordes för att få ett så

säkert resultat som möjligt. Transkriberingsprocessen har varit lång och tidskrävande

men har samtidigt gett författarna en god möjlighet att bekanta sig med materialet.

I analysen har använts en kvalitativ innehållsanalys vilket innebär att centrala begrepp

har resulterat i teman. DePoy och Gitlin (1999) menar att det som rör sanningshalt och

korrekthet benämns trovärdighet i forskarens resultat och tolkningar. Är informanternas

upplevelser och erfarenheter korrekt representerade eller återgivna och analyserade?

Eller är temana enbart forskarens fraser och personliga tolkningar? För att öka

trovärdigheten i denna studie ges ett exempel på analysprocessen i Tabell 1 där alla steg

i analysen kan följas. Detta tillvägagångssätt har sedan upprepats vid analysen av

samtliga frågor i intervjuerna. Kvalitativ innehållsanalys har passat bra att använda till

det insamlade materialet då den innebär att beskriva och inte att tolka. Den har varit lätt

att arbeta med då den har bidragit till att reducera och samtidigt lyfta fram det

essentiella i intervjuerna.

Med endast fem deltagare är detta en liten studie. Om fler sjuksköterskor deltagit i

studien hade materialet varit större och detta hade kunnat påverka resultatet genom att

en större variation på svaren eventuellt hade kunnat ses. Dock är det vår uppfattning att

flera tydliga mönster har framkommit under intervjuerna och att materialet därför varit

tillräckligt för denna studie.
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Resultatdiskussion

Fokus i denna undersökning har legat på sjuksköterskornas upplevelser av att vårda

patienter med kurativ och palliativ inriktning samtidigt. Detta har undersökt utifrån två

aspekter; dels vilka strategier de har för att klara av sitt arbete och dels vilka faktorer

som är av betydelse för dem. Som en intressant synvinkel i studien har Antonovskys

teori (1991) om KASAM – känsla av sammanhang, valts. Detta för att se om

sjuksköterskornas förmåga att stå emot de påfrestningar de dagligen utsätts för är något

som de har med sig från början (Antonovskys teori) eller om det är något de utvecklar

med tiden. Bygger i så fall denna förmåga på deras personliga egenskaper eller på de

yttre faktorer som påverkar dem? För att tillfredsställande kunna utreda detta hade det

krävts en större studie än denna varför teorin inte är central i arbetet men är ändå en

intressant aspekt.

Informanterna själva var väl medvetna om hur de yttre faktorerna, såsom stress, stor

arbetsbelastning m.m. påverkade dem. Däremot var det inte lika självklart för dem att

beskriva sina inre egenskaper och hur dessa påverkar dem i sin yrkesroll. Något som

dock framkom tydligt var att valet av arbetsplats hade gjorts, medvetet eller omedvetet,

beroende på vilken typ av personlighet de var.

Under intervjuerna framkom det att samtliga informanter dagligen upplevde stress i sitt

arbete som ett resultat av de krav arbetsplatsen ställde på dem. Dessa krav kan

exempelvis vara några av de som Henderson (1991) beskriver i sin definition av

omvårdnad; att hjälpa individer, sjuka eller friska att uppnå hälsa, tillfrisknande eller en

fridfull död. Dessa krav återfinns även i ICN:s kodex (2000) där fyra grundläggande

ansvarsområden för sjuksköterskor beskrivs; att främja hälsa, förebygga sjukdom,

återställa hälsa samt lindra lidande.

De mest stressande faktorerna för informanterna var när flera arbetsmoment skulle

utföras samtidigt samt att de konstant blev avbrutna i sitt arbete. Det som var stressande

var inte vilka patienter de skulle vårda utan hur förutsättningarna för att göra detta var.

Detta är också något som Vachon (1993) beskriver i sin modell om arbetsrelaterad

stress. Hon menar att när förväntningarna på den anställde inte överensstämmer med
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förutsättningarna i arbetsmiljön uppstår stress. Enligt Antonovsky (1991) är det i detta

sammanhang som förutsättningarna för komponenten hanterbarhet försämras. När de

resurser individen har till sitt förfogande inte stämmer överens med de krav som ställs

och de stimuli som han eller hon utsätts för minskar möjligheterna att uppnå en hög

grad av hanterbarhet.

Flera av informanterna i studien tyckte att patienterna och deras närstående var de som

främst blev lidande av den stressiga arbetssituationen då tiden inte räckte till. I en

utredande studie av McDonnell, Johnston, Gallagher och McGlade (2002) om

sjuksköterskors uppfattning av hur palliativ vård fungerar på sjukhus visade resultatet

att ca hälften av de tillfrågade upplevde att de inte kunde ge en tillfredställande palliativ

vård. På grund av att det fanns så omfattande rutiner på den avdelning där de arbetade

räckte tiden inte till för detta. Även att de kände sig ytterst motiverade så var de

oförmögna att ge den vård de önskade i den stressiga sjukhusmiljön. Även Beck-Friis,

Strang och Sjödén (1993) har i en jämförande studie funnit att personal på sjukhus

oftare än personal inom hemsjukvård har för lite tid för att kunna tillfredställa

patienternas behov av samtal. Dessutom menar de att sjukhuspersonal ofta känner att de

har för mycket arbetsuppgifter att utföra och att de hellre skulle koncentrera sig på ett

färre antal patienter för att kunna ge dessa en bättre omvårdnad.

Fyra av fem informanter i studien menade att de inte kände något behov av att få

handledning kontinuerligt utan att de istället föredrog att samtala med sina

arbetskamrater om det var något de upplevde som svårt. Endast en av informanterna

hade regelbunden handledning på arbetsplatsen medan de andra kunde få handledning

på eget initiativ. Holm (2003) menar att den förmodligen mest effektiva metoden när det

gäller att identifiera och förstå våra egna reaktioner är handledning. Där kan man i en

trygg atmosfär berätta om och reflektera över sina känslor och tankar och även ta del av

andras reaktioner och synpunkter. Kommittén om vård i livets slutskede anser att all

personal som arbetar med svårt sjuka och döende människor måste erbjudas tid för

reflektion och samtal under handledning (SOU 2001:6). Handledning var något som

utnyttjades sällan eller aldrig av informanterna vilket kan tyda på att om det skall



26

fungera tillfredsställande bör det finnas som en rutin på arbetsplatsen d v s att

handledningen sker regelbundet.

Informanterna uttalade att den mest använda strategin vid svåra situationer var

informella samtal med arbetskollegor. Vachon (1995) beskriver att stödet från kollegor

är mycket viktigt för dem som arbetar med palliativ vård. Fram för allt i början av sin

arbetskarriär tenderar vårdpersonal att samtala mycket med sin familj och sina vänner

om sina arbetsrelaterade problem men det kollegiala stödet blir allt viktigare ju längre

de arbetar. Detta kanske främst för att de där kan få det stöd och den förståelse de söker.

Flera andra strategier framkom även under intervjuerna, såsom att arbeta deltid, hålla

sig kompetent samt att kunna planera sina arbetsuppgifter. Även dessa strategier fann

Vachon (1995) vara av betydelse. De två av informanterna som uttryckte att de inte var

medvetna om att de använde sig av strategier i sitt arbete var de två yngsta i studien.

Detta kan möjligtvis peka på att användandet av specifika strategier oftast finns men att

de medvetandegörs först med ökad arbetserfarenhet och ålder.

Tre av informanterna upplevde att patienter i ett sent palliativt skede, tillsammans med

sina närstående, i de flesta fall var nöjda med den vård de fick. Två av informanterna

uttryckte dock att sjukhusmiljön inte var den optimala för dessa patienter då den är för

stressig. I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:17) om omvårdnad inom hälso-

och sjukvården kan man läsa att omvårdnaden syftar till att bevara hälsa utifrån

patientens individuella möjligheter och behov. Det kan diskuteras om denna författning

kan uppfyllas för patienter i palliativt skede som vårdas på akutvårdsavdelning då denna

vårdkultur och miljö enligt Ternestedt (1998) är mer cure- än care-inriktad. Flera av

informanterna menade trots allt att patienterna kände sig trygga på sjukhuset oavsett den

opassande miljön.

Då informanterna beskrev sina upplevelser av att vårda olika typer av patienter uttryckte

flera av dem att det kändes positivt att vårda patienter med kurativ behandling för att de

då fick uppleva tillfrisknande. Informanterna var alltså inte intresserade av att enbart

vårda palliativa patienter eftersom den vården kändes stundtals mycket tung. Samtliga
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informanter menade att vårda palliativa patienter var något som kändes meningsfullt

och som de heller inte skulle vilja vara utan. Antonovsky (1991) menar att

meningsfullhet kan ses som en motivationskomponent. De områden där individen

upplever meningsfullhet är vanligtvis de som betraktas som utmaningar, värda

känslomässig investering och engagemang.

Det som informanterna framhöll som en svårighet var att vårda patienter i övergången

till palliativ vård, d v s innan beslutet var taget och strax därefter. Att vårda patienter i

detta skede, när de fortfarande vill ha en aktiv behandling och har svårigheter att

acceptera att de är döende, är något som även Copp och Dunn (1993) funnit som

problematiskt. Antonovsky (1991) menar att komponenten begriplighet syftar på i

vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som begripbara, som

information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig snarare än

kaotisk, oväntad eller oförklarlig. Informanternas grad av begriplighet kan ses som låg

varför de upplevde situationer där patienter vårdas i övergången till palliativ vård som

svåra att hantera.

Något som tydligt framkom var att det upplevdes svårare att vårda någon i ett palliativt

skede som var yngre och/eller i liknande livssituation som de själva. Patienter som är

lika oss själva vad gäller ålder och kön inbjuder till identifikation och tenderar därför att

väcka starka känslor hos vårdgivaren (Vachon, 1993, Holm, 2003).

Det centrala i studien var att ta reda på om sjuksköterskorna upplevde svårigheter i att

gå från en svårt sjuk patient till en annan med en mindre komplex situation.

Upplevelserna av detta är något som har visat sig variera mycket och även stå i relation

till ålder och arbetserfarenhet. Några av informanterna menade att de såg varje

människa och omvårdnadssituation som unik och att de inte kände någon svårighet i att

byta fokus. De som uttryckte detta hade något längre arbetserfarenhet och var också de

äldsta deltagarna i studien. De två yngsta däremot påtalade att de upplevde svårigheter i

att byta fokus och ställa om sig men att detta ändå var något som blev lättare med tiden.

Ålder är något som Vachon (1993) har funnit vara en viktig variabel. Hon menar att ju
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yngre vårdgivarna är ju mer stress upplever de och ju färre copingstrategier har de. De

är också mer benägna att bli utbrända.

Relaterat till Antonovskys KASAM-teori kan det tolkas att begripligheten och

hanterbarheten ökade hos informanterna ju mer arbetserfarenhet de fick medan

meningsfullheten var den komponent som fanns redan från början i deras yrkesval.

Konklusion

Det som framkommit i resultatet är att personligheten och arbetserfarenheten påverkar

sjuksköterskornas förmåga att byta fokus från kurativ till palliativ vård och deras

förmåga att inge trygghet till patienterna och deras närstående. Även hur de upplever

identifikation och meningsfullhet är beroende av personlighet och arbetserfarenhet.

Orsaker till stress, konsekvenser av stress och bemästrandet av stress framkommer som

faktorer som beroende av personlighet och arbetserfarenhet i sin tur påverkar

upplevelsen av att byta fokus, inge trygghet, identifikation och meningsfullhet.

Flertalet av informanterna uttryckte att de inte kände det som ett problem att vårda olika

typer av patienter medan några menade att det ibland kunde vara svårt. Gemensamt för

dem var dock att de regelbundet upplevde stress i sitt arbete och att de därför inte alltid

kunde ge den optimala vård de önskade till främst patienter i ett palliativt skede.

Däremot upplevde informanterna det meningsfullt att vårda patienter i livets slutskede.

Under arbetets gång har frågan väckts om det finns ett behov av att ha särskilda

vårdplatser eller en avdelning där patienter i palliativt skede kan få optimal omvårdnad?

Kan arbetet för sjuksköterskorna omorganiseras så att vården av dessa patienter kan

underlättas? Detta är något som skulle vara av intresse att undersöka i en kommande

studie.
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avbryta Din medverkan. Dina svar kommer att behandlas strikt konfidentiellt och Du
garanteras anonymitet. Dina svar kommer inte att kunna identifieras.
Efter avslutad studie kommer alla uppgifter att förstöras och bandinspelningar att
raderas.

Resultatet av studien kommer att redovisas i en tiopoängsuppsats, omvårdnad 41-60 p,
vid högskolan Trollhättan/Uddevalla, Institutionen för omvårdnad, under våren 2004.

Vi bifogar de frågeområden som intervjun kommer att innehålla. Utöver dessa kommer
även följdfrågor att ställas.

Har Du några frågor innan intervjun är du välkommen att höra av dig till oss.

Vi är tacksamma för Din medverkan, för att Du vill hjälpa oss med att svara på frågor
till vår studie.

Med vänlig hälsning

Anki Berntsson Hannah Johansson
Sjuksköterskestuderande Sjuksköterskestuderande
Tel. hem: 0520-38882 Tel. hem: 0522-18847
Tel. mobil: 0708-631270 Tel. mobil: 0707-664679
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Frågeområden vid intervju med sjuksköterskor

Vilken typ av vård är det på din arbetsplats?
Varför har du valt att arbeta med denna typ av vård?

- Hur länge har du jobbat med denna typ av vård?
- När bestämde du dig för att arbeta inom detta område?
- Fanns det andra alternativ och i så fall vilka?
- Har dina personliga egenskaper betydelse för ditt val av arbetsplats?

Hur upplever du det som sjuksköterska att arbeta med både patienter som kräver
palliativ vård och de som vårdas kurativt (d v s mot hälsa)?

- När upplever du detta?
- Varför tror du att du upplever det såhär?
- Vad känner du?
- Kan du berätta hur det är (Konkretisera, ge gärna exempel)

Vilka strategier har du för att klara av ditt arbete?

- När behöver du använda dig av dem?
- Varför har du dessa strategier?
- Hur har du kommit fram till detta?
- Vad ger det för resultat?

Upplever du stress i ditt arbete?

- När – i vilka situationer? Ge exempel.
- Varför tror du att det känns så?
- Hur påverkar det dig?
- Vad ger det för konsekvenser?



Hur upplever du att vårda palliativa patienter?

- När – i vilka situationer? Ge exempel.
- Varför tror du att det känns så?
- Hur påverkar det dig?
- Vad ger det för konsekvenser?

Hur upplever du att vårda de andra?

- När – i vilka situationer? Ge exempel.
- Varför tror du att det känns så?
- Hur påverkar det dig?
- Vad ger det för konsekvenser?

Finns någon hjälp och stöttning?

- När erbjuds ni detta?
- Varför just detta?
- Hur har det varit utformat? Ex på arbetstid, på fritid mm.
- Vad tycker du om detta?

Vad underlättar ditt arbete när du vårdar båda typer av patienter samtidigt?

- Varför är det just detta som underlättar?
- Beskriv hur det underlättar.
- När behövs du detta som mest?
- Vilka personer underlättar ditt arbete? Ex arbetskamrater, patienter, du själv?

Vad försvårar ditt arbete när du vårdar båda typer av patienter samtidigt? Finns det
några problem?

- Varför är det just detta som försvårar?
- Beskriv hur det försvårar.
- När upplever du detta?
- Vilka personer försvårar ditt arbete?
- Hur skulle du vilja ha det?
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