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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Palliativ vård syftar till att lindra lidande för patienter som närmar sig livets 

slut. Det handlar om att förbättra livskvalitén genom att tillfredsställa både fysiska och 

andliga behov. För att få palliativ vård hålls ett brytpunktssamtal mellan läkare och patienter 

om övergång från kurativ till palliativ vård. Problem: Utan brytpunktssamtal fortsätter den 

kurativa behandlingen trots att patienter inte blir bättre. Sjuksköterskor kan då inte ge god 

palliativ vård i livets slut.  Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

brytpunktssamtal i livets slut. Metod: En litteraturstudie med beskrivande syntes. 

Resultat: Efter analys av tolv artiklar framkom två teman och fyra subteman. De två teman 

var erfarenheter av tidigt initierat brytpunktssamtal och erfarenheter av sjuksköterskors roll i 

samband med brytpunktssamtal. De fyra subteman var brytpunktssamtal som en 

förutsättning för anpassad vård, att initiera brytpunktssamtal är en utmaning, att vara 

delaktig men inte ansvarig och att värna om patienter. Slutsats: Brytpunktssamtal är en 

resurs för vårdandet. Sjuksköterskor lyfter fram patienter i livets sluts behov av palliativ vård. 

Sjuksköterskor samarbetar med läkare, patienter och närstående under processens gång för 

att skapa bäst möjliga vård. 

Nyckelord: Kurativ, kvalitativ, palliativ, sjuksköterskors erfarenheter, övergång 



ABSTRACT 

Background: Palliative care aims to alleviate suffering for patients approaching end of life. 

It is about improving the quality of life by satisfying both physical and spiritual needs. In 

order to get palliative care, a decision making conversation between physicians and patients 

is being held on to transfer from curative to palliative care. Problem: Without decision 

making the curative treatment continues, even when patients are not getting better. Nurses 

can then not provide good palliative care at the end of life. Aim: To describe nurses' 

experiences of decision making at the end of life. Method: A systematic literature study with 

descriptive synthesis. Result: After the analysis of twelve articles, two themes and four 

subthemes emerged. The two themes were experiences of early initiated decision making and 

experiences of nurses role in decision making. The four subthemes were decision making 

enables customized care, initiating decision making is a challenge, involved but not 

responsible and to care for patients. Conclusion: Decision making is a resource for caring. 

Nurses highlight patients in the end of life's need for palliative care. Nurses cooperate with 

physicians, patients and families during the process to create the best possible care. 

Key words: Curative, nurses’ experiences, palliative, qualitative, transition
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1 INLEDNING 

Livet och friskhet är något som skattas högt av befolkningen världen över, vilket påverkar vår 

syn på livets slut och döden. I takt med att människor blir allt äldre och sjukare samt att den 

medicinska utvecklingen går framåt ställs sjukvården inför svåra beslut när en kurativ 

behandling ska avbrytas. När det inte längre är etiskt försvarbart att låta en kurativ 

behandling fortgå hålls ett brytpunktssamtal för att patienter som närmar sig livets slut ska få 

palliativ vård. Sjuksköterskor i det kliniska vårdarbetet möter nästan oavsett avdelning 

patienter med en framskriden sjukdomsprognos som närmar sig livets slut. Intresseområdet 

för detta examensarbete kommer i uppdrag från Landstinget Sörmland med inriktningen 

“Upplevelser vid besked om vård i livets slut”. Detta intresseområde ligger oss nära till hand 

då vi under den verksamhetsförlagda utbildningen på två olika avdelningar mötte och 

vårdade patienter med dålig sjukdomsprognos. Många patienter hade en sjukdom som var så 

pass allvarlig att den kurativa behandlingen inte längre gjorde dem bättre och döden var 

oundviklig. För dessa patienter var det angeläget att ett brytpunktssamtal ägde rum så att 

vårdens inriktning och innehåll kunde ändras. Brytpunktssamtal är ett medicinskt 

inriktningsbeslut och kan ses som en symbol för övergången till palliativ vård. Eftersom 

sjuksköterskor är de som leder omvårdnadsarbetet för patienter i vårdteamet väckte detta 

tankar och funderingar hos oss kring sjuksköterskors erfarenheter av brytpunktssamtal. Med 

denna litteraturstudie kan sjuksköterskors erfarenheter kring brytpunktssamtal i livets slut 

beskrivas och öka förståelsen för vikten av brytpunktssamtal.  

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs allmänna definitioner inom kurativ och palliativ vård och tidigare 

forskning gällande brytpunkssamtal. Vidare beskrivs även sjuksköterskors ansvar, vald 

teoretisk referensram och problemformulering. 

2.1 Olika former av vård 

Kurativ vård innebär behandling med syfte att bota sjukdom. Med en kurativ behandling 

kan patienter utsättas för behandlingar som kan vara riskfyllda och ge kraftiga biverkningar 

just för att patienter ska bli friska igen (Glimelius, 2012). 

Livsuppehållande vård innebär olika medicinska åtgärder som hälso-och sjukvården 

erbjuder då patienter befinner sig i en livshotande situation för att upprätthålla liv. Det kan 
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handla om kirurgiska ingrepp, läkemedel som insulin, antibiotika eller diuretika. 

Livsuppehållande vård kan även stödja vitala funktioner såsom andning, cirkulation och 

medvetande, samt tillförsel av vätska och näring. Målet är att patienter ska bli bättre och 

återuppta kontroll över dessa vitala funktioner men för vissa patienter blir det en livslång 

behandling. Sjukvården ska genom vetenskap och beprövad erfarenhet så långt så möjligt 

behandla patienter så att de återfår hälsa och välbefinnande eller får kontroll över 

sjukdomen. Det är vårdpersonalens uppgift att ge sakkunnig vård som är i enighet med säker 

vård och som ger medicinsk effekt. Det är således viktigt att använda sjukvårdens resurser till 

behandlingar med utsikten att bli bättre. Vid livsuppehållande behandling är det viktigt att 

respektera patienters vilja huruvida de önskar behandling eller inte. När det saknas 

dokumentation om patienters önskningar angående livsuppehållande åtgärder och dessa inte 

kan föra sin egen talan är det behandlande läkares ansvar att ta ställning till den 

livsuppehållande behandlingen. Närstående kan inte ta över ansvaret för de åtgärder som 

vidtas men vårdpersonalen ska erbjuda samtalsstöd och tid så långt det går så att de 

närstående kan acceptera att livet går mot sitt slut. När det inte är möjligt att kunna behandla 

patienter utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet är det sjukvårdens ansvar att erbjuda 

palliativ vård (Socialstyrelsen, 2011). 

Palliativ vård är ett förhållningssätt som förbättrar livskvalitén för patienter och närstående 

i samband med livshotande sjukdom (WHO, 2014). Palliativ kan betyda både lindringsmedel 

och lindrande. Uttrycket palliativ beskrivs som en handling och är detsamma som att palliera 

vilket betyder att dölja eller tillfälligt lindra utan att bota (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 

2014). Enligt Henoch (2002) används ordet palliativ ofta tillsammans med ordet vård eller 

medicin som anger inriktning av vården som ges till patienter. Palliativ vård handlar om att 

lindra lidandet genom att tidigt upptäcka och bedöma samt tillfredsställa fysiska och andliga 

behov (WHO, 2014). Den har en inledande och en avslutande fas. Den inledande fasen är 

lång och kan vara upp mot flera år. Där ges oftast fortfarande kurativ behandling med syfte 

att förlänga livet och symtomlindra. Den avslutande palliativa fasen varar från dagar till 

högst några månader och omfattar sista tiden i livet. I denna fas som också uttrycks som 

“vård i livets slut” sker en successiv försämring av sjukdomsutvecklingen där kurativ 

behandling inte längre ges (Thulesius, 2016). Övergången mellan faser kan vara svår att 

fastställa och är beroende av vilken sjukdom det rör sig om, dock är symtomen vid den sena 

fasen liknande för alla. Det är således viktigt för vårdpersonalen att vara uppmärksam på 

symtom som karakteriserar den döende processen (Statens offentliga utredningar [SOU], 

2001:6). Målet med palliativ vård i livets slut är att patienter ska kunna få största möjliga 

välbefinnande där fokus ligger på endast symtomlindring som varken ska skjuta upp eller 

påskynda döden (WHO, 2014). Enligt Benkel, Molander och Wijk (2016) ska palliativ vård 

kunna utföras överallt där patienter som har behov av det finns. Det vill säga i hemmet, på 

sjukhus, på kommunala boenden och speciella enheter för palliativ vård. Det finns allmän 

palliativ och speciell palliativ vård. Den allmänna ska ges av all hälso- och sjukvårdspersonal 

och personalen ska ha en grundläggande kompetens inom området. Den speciella palliativa 

vården ges på enheter som hospice, eller avancerad sjukvård i hemmet. Enligt Jakobsson et 

al. (2014) vårdas de flesta patienter i livets slut på allmänna vårdavdelningar i stället för på 

speciella palliativa vårdenheter. 
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2.2 Livets slut och brytpunktssamtal 

Livets slut benämns som sista tiden i livet och det finns ingen exakt definition av uttrycket 

men kunskap finns om hur det upplevs och vad det kan innebära för patienter ur ett 

omvårdnadsperspektiv (Jakobsson et al., 2014). Ur ett kliniskt perspektiv beskriver National 

Institute of Health (2004) att utmärkande drag för livets slut är förekomsten av obotlig 

sjukdom, funktionsnedsättning som kräver formell eller informell vård och kan leda till 

döden samt hög ålder och skörhet. Det går inte att säkerställa trots dessa särdrag när 

patienter ska dö. Utifrån ett forskningsprojekt av Moss et al. (2010) kan vårdpersonalen 

ställa sig frågan om de skulle bli förvånade ifall en patient dog inom ett år. Detta har visat sig 

vara effektivt för att identifiera patienter som närmar sig livets slut. 

Brytpunktssamtal är en speciell form av samtal mellan läkare och patienter om att vården 

bör ta en annan inriktning. Det kan behövas flera samtal under sjukdomsförloppet men 

oftast handlar brytpunktssamtal om den sena fasen, vid övergången till palliativ vård. Där ges 

information om att allt botande så väl som livsuppehållande behandling ska avslutas. 

Beslutet om att avsluta den kurativa behandlingen och övergå till palliativ vård tas när den 

livsförlängande behandlingen inte längre är till någon nytta för patienter. Det kan också tas 

när behandlingen ger allvarliga biverkningar eller skapar ökat lidande för patienter. 

Brytpunktssamtal innebär planering om vårdens inriktning och innehåll utifrån patienters 

tillstånd, önskemål och behov. För att säkerställa att patienter förstår innebörden av att 

vården byter inriktning bör brytpunktssamtal upprepas flera gånger (Socialstyrelsen, 2013). 

Enligt Benkel et al. (2016) ska samtalet vara individanpassat och innehålla information om 

varför vården bör ändra inriktning. Huvudpersoner i samtalet är läkare och patient men 

ansvarig sjuksköterska samt närstående kan vara med om patienten så önskar. 

Brytpunktssamtal ska förberedas noga av läkare och ansvarig sjuksköterska så att det upplevs 

meningsfullt och stödjande för de inblandade. Det ska även dokumenteras i patienters 

journaler (Svenska palliativregistret, 2016). Enligt Thulesius (2016) är brytpunktssamtal ett 

medicinskt beslut som tas av läkare men trots detta är det oftast sjuksköterskor som inleder 

och tar initiativ till beslutet. 

Tidpunkten när vården ska byta inriktning från kurativ till palliativ är inte lätt att fastslå 

eftersom det är svårt att veta när den döende processen inleds. En anledning till detta kan 

vara att vårdpersonal har inställning att rädda liv och döden känns som ett misslyckande. Det 

finns dessutom inga tydliga kriterier för när brytpunktssamtal ska äga rum men övergången 

till palliativ vård ska baseras på en grundlig medicinsk bedömning. Därför är det viktigt att 

ha en samlad bedömning från olika personalgrupper innan information ges till patienter 

(SOU 2001:6). Lundqvist (2013) menar att brytpunktssamtal ger möjlighet till patienter och 

närstående att ta tillvara på sista tiden i livet. Detta innebär bland annat att de kan välja var 

de vill spendera sista tiden i livet. Tidigare forskning visar dock att läkare upplever 

svårigheter att tala om för patienter och deras närstående att vården bör övergå till palliativ 

vård i livets slut eftersom rädslan finns att de förminskar patienters hopp. Detta kan leda till 

att den kurativa vården fortsätter trots att den inte gagnar dem och att brytpunktssamtal 

försenas. Studien visar också att oerfarna läkare har svårt att ta ställning till att avbryta den 

kurativa behandlingen då de känner sig osäkra i sin yrkesroll (Dong et al., 2016). Tan och 

Manca (2013) menar att en annan faktor som skjuter upp övergång till palliativ vård är när 
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närstående till patienter som inte kan tala för sig inte accepterar att vården byts till palliativ. 

Detta kan undvikas genom att läkare har samtal om vårdens inriktning med patienter medan 

de fortfarande kan tala för sig och att detta dokumenteras.  

En studie av Zhang et al. (2009) visar att patienter med en långt framskriden 

sjukdomsprognos som samtalar med sina läkare om vilken behandlingsform de önskar, har 

utmärkande högre livskvalité i livets slut jämfört med de patienter som inte haft 

brytpunktssamtal. Vårdkostnaderna är dessutom mindre för de som haft brytpunktssamtal. 

Lundqvist, Rasmussen och Axelsson (2011) menar även att patienter som fått information 

om vårdens inriktning vårdas i mindre utsträckning på intensivvårdsavdelningar. Dessa 

patienter vårdas oftast i hemmet eller på speciella palliativa vårdenheter. Enligt SOU 

(2001:6) kan patienter på särskilda boenden ofta försämras i sjukdomar utan att personalen 

lägger märke till detta. Läkare blir inte tillkallade förrän det händer något allvarligt. Det är 

inte ovanligt att de tillkallade läkarna inte känner till patienterna. När de inte kan nås under 

till exempel kvälls- och nattetid skickas patienter till sjukhus med ambulans och det kan 

handla om en transport på många mil. Dessa transporter är många gånger omotiverade då 

patienter kan dö strax efter transporten.  Detta kan undvikas om det finns bättre utbildad 

personal i frågor gällande livets slut och framför allt fasta läkare som ansvarar för planering 

av vården i livets slut.  

2.3 Brytpunktssamtalets betydelse för vårdkvalitén ur patient- och 

närståendeperspektiv 

Tidigare forskning visar att patienter med långt framskriden sjukdom som närmar sig livets 

slut upplever att brytpunktssamtal som ger palliativ vård skapar en trygghet. De upplever att 

de blir väl omhändertagna inom den palliativa vården och får den smärtlindring som de 

önskar. De menar även att brytpunkten kan kännas som en lättnad efter en lång kurativ 

behandling som de inte blivit bättre av och att de fick sin värdighet tillbaka som de ansåg var 

borta (MacArthney, 2015). Tidigare forskning visar även att patienter som tillbringar sista 

månaden i livet på en palliativ vårdenhet upplever bättre smärtlindring och omvårdnad i 

livets slut i jämförelse med patienter som får mindre än en månads tid på palliativ vårdenhet. 

Forskningen pekar på att diskussion om palliativ vård bör initieras så tidigt som möjligt 

eftersom ju längre tid på palliativ vårdenhet innan döden desto bättre kan vårdkvalitén bli i 

livets slut (Hatfield, Keating, Kumar, Temel & Wright, 2017; Wright et al., 2016). Närstående 

beskriver att de upplever mindre sorg när patienter får dö i hemmet i stället för att dö på 

sjukhuset. De menar att de känner att patienterna har frid sista tiden i livets slut vilket 

innebär att patienterna har fått information om sitt tillstånd och har förstått att döden 

närmar sig. Vårdpersonalen har då även tagit hänsyn till hemmiljön och närståendes 

önskemål om vård i hemmet (Calanzani, Gomes, Higginson & Koffman, 2015).  

Vidare visar forskning att om patienter som vårdas intensivt får åka hem för att dö istället för 

att vara kvar på sjukhuset får de en bättre livskvalité i livets slut. Detta sker om 

brytpunktssamtal initieras tidigt i sjukdomsprocessen (Tellet, Pyle & Coombs, 2012). Enligt 

Heyland et al. (2006) har de flesta patienter som närmar sig livets slut inte haft ett 
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brytpunktssamtal. Patienter med dödlig sjukdom och deras närstående önskar få ärlig 

information angående vårdens inriktning så att de kan planera i god tid och hinna utföra 

saker tillsammans. Närstående menar att de är mer rädda för en dålig död än för själva 

döendet i sig. Patienter betonar själva vikten av att få ta beslut om platsen för döden så att 

deras närstående slipper bördan att bestämma. Royak Schaler et al. (2006) menar att 

närstående ofta upplever att vårdpersonal undanhåller information om patienters tillstånd 

och att de måste kämpa för att få rätt information för att kunna ta konsekventa beslut. Det 

framkommer även i tidigare forskning att närstående upplever att information om vård i 

livets slut inte är associerad med ökad ångest eller smärta, utan ger bättre möjligheter att 

förbereda sig inför den ofrånkomliga döden (Lundqvist et al., 2011). Dock visar tidigare 

forskning att samtal om palliativ vård kan skapa rädsla och oro hos patienter då de kan ha en 

syn att övergång till palliativ vård innebär döden. Dessa patienter vill inte samtala om 

övergången eftersom de inte vill ge upp och tappa hoppet att en kurativ behandling ändå ska 

hjälpa dem (MacArthney, 2015). 

2.4 Sjuksköterskors ansvar 

Ett av sjuksköterskors främsta kompetensområden är omvårdnad som innefattar det 

patientnära arbetet med en helhetssyn på människan. Arbetet ska utföras enligt de riktlinjer 

och författningar som styr vården (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2017). Målet för 

omvårdnaden är att ge vård med respekt för patienters autonomi och värdighet och vården 

ska utformas i samråd med patienter. Patienter ska få information om sitt hälsotillstånd och 

möjlighet att välja behandlingsalternativ (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS: 2017:30). 

Sjuksköterskor ansvarar för att patienter ska få korrekt och tillräcklig information så att 

vården och behandlingen utgår från patienters vilja. Sjuksköterskor ska även inneha värden 

såsom respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet. Sjuksköterskor är 

ansvariga för att vården sker på ett sätt så att patienters värdighet bevaras och medverkar till 

ett etiskt förhållningssätt i vårdandet. Om patienters hälsa hotas till följd av andra 

människors handlande är det sjuksköterskors skyldighet att ingripa på lämpligt sätt för att 

skydda patienters välbefinnande (SSF, 2014). Sjuksköterskor är även de som leder 

omvårdnadsarbetet och ansvarar för patienters vård tillsammans med arbetsteamet, 

patienter och närstående. En förutsättning för god omvårdnad är att sjuksköterskor skapar 

en förtroendefull relation till patienter och närstående. Sjuksköterskor ska arbeta för att 

involvera patienter och närstående i vården så att de känner delaktighet och inflytande. 

Sjuksköterskor ska även arbeta efter ett kritiskt förhållningssätt, ifrågasätta och kontinuerligt 

utvärdera vårdprocesser samt motivera etiska reflektioner i arbetsteamet (SSF, 2017).  

I livets slut är det viktigt att se till att patienter bevarar sin identitet och 

självbestämmanderätt. Det är därför angeläget för omvårdnaden av patienter i livets slut att 

sjuksköterskor är lyhörda och utformar omvårdnaden utifrån patienters egna viljor. Samtal 

om vårdens inriktning i livets slut kan förhindra att patienter känner oro och ångest. Det ökar 

tryggheten och förbättrar livskvalitén för både patienter och närstående (Socialstyrelsen, 

2013). Vid omvårdnad av denna kategori av patienter är det viktigt att endast genomföra de 

omvårdnadsåtgärder som främjar välbefinnande och understödjer värdighet. Det innebär att 
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avstå från de åtgärder som inte bidrar till välbefinnandet och värdighet (Lindqvist & 

Rasmussen, 2014).  Vid palliativ vård i livets slut syftar omvårdnaden, behandlingen och 

medicineringen till att symtomlindra och framför allt minska oro, ångest samt smärta 

(Socialstyrelsen, 2013). Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

läkemedelshantering (SOSFS 2000:1, § 5 kap 4) ska den som administrerar ett läkemedel till 

patienter se till att de får rätt ordination. Enligt SOU (2001:6) bör ett värdigt avsked från livet 

ges till varje patient som lämnar livet, det vill säga att hjälpa, se och bekräfta dessa patienter. 

Det är inte lätt att reda ut vad värdighet innebär då det upplevs olika från patient till patient 

men till värdig vård hör dock en eftersträvan att uppfylla den unika patientens önskningar. 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

I detta examensarbete kommer sjuksköterskor erfarenheter av brytpunktssamtal att 

beskrivas. Sjuksköterskor leder vårdarbetet där vårdandet innebär att hjälpa patienter och 

lindra lidande. Vid övergång till palliativ vård är medlidande centralt i vårdandet då 

patienters välbefinnande ska bevaras. Vid vårdandet av patienter i livets slut är det viktigt att 

sjuksköterskor främjar livskvalité och utför de åtgärder som bevarar patienters värdighet. 

Där av valdes Erikssons (1994; 2014; 2015) omvårdnadsteori som med fokus på vårdandet 

och medlidande.  

2.5.1 Vårdandet 

Eriksson (2015) menar att vårdandet innebär att lindra lidande och hjälpa den lidande 

människan. Alla människor har en naturlig förmåga att vårda och att det är ett beteende som 

vi alla i grunden har. Det är sjuksköterskors ansvar att tillvarata denna förmåga som Eriksson 

beskriver som en konstform. Eriksson menar att sjuksköterskor har förmågan att göra något 

speciellt av något som inte är så märkvärdigt. Eriksson (2014) menar att vårdandet är en 

konstform på så sätt att varje vårdsituation är en unik handling där vårdaren skapar en 

vårdhandling som är avsedd för den unika patienten. Vårdandet består av att ansa, leka och 

lära i syfte att förändra eller upprätthålla hälsoprocesser. Ansa är det centrala i vårdandet och 

innebär att se den lidande människan och verkligen vilja denne väl. Ansningen är att visa 

omsorg och omhändertagande av den andre. I den vårdande akten menar Eriksson att 

sjuksköterskor ansar bort det som skapar ett lidande för patienter. Vårdandet innebär att två 

människor, till exempel en sjuksköterska och en patient är delar av en helhet. Det innebär att 

vara närvarande i både en konkret kontext men också att vara tankemässigt närvarande.  

Genom en utökad teknologisk vård menar Eriksson (2015) att vårdare i alla dess former 

behöver påminnas om vårdandets konst i dess grundform för en varmare och kvalitativt 

bättre vårdkvalité då hela vårdandets idé utgår från två levande personer. Eriksson (2014) 

talar om olika former av vårdande. Naturlig vård är den formen av vård som alla människor 

är beroende av oavsett hälsotillstånd som till exempel en relation till en annan människa. 

Grundvård utgår ifrån människans grundläggande behov som att äta, sova och uträtta våra 

naturbehov. Det grundliga vårdandet innebär en kompensering för det patienter inte längre 

klarar av på egen hand. Den tredje formen av vård är specialvård där grundläggande åtgärder 
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inte räcker för att upprätthålla eller återställa patienters hälsa såsom medicinska eller 

kirurgiska åtgärder. Vid specialvård ges också alltid grundvård till patienter. I vårdandet och 

den vårdande processen föreslår sjuksköterskor vårdhandlingar och vårdaktiviteter som 

utgör den vårdande akten i syfte att förändra, förbättra eller bibehålla hälsa. 

2.5.2 Medlidande 

Eriksson (1994) skriver att medlidande innebär att lida med någon annan men är inte det 

samma som att lida själv. Dock menar Eriksson att gränsen mellan medlidande och att lida 

själv ibland kan vara minimal. Viljan att hjälpa andra har i alla tider funnits hos människan 

och har visats i olika former genom olika tidsperioder beroende av omständigheter som varit. 

Medlidande är kärnan i vårdandet och förutsätter mod samt att vårdaren tar hand om 

patienten. I den vårdande akten innebär det att vårdaren offrar något av sig själv för att 

hjälpa och göra någonting för den unika patienten. Genom sjuksköterskans barmhärtighet 

och medlidande stöttar sjuksköterskan den lidande patienten. Att känna medlidande innebär 

att vårdare har en känslighet och en ömhet för patienters lidande. Av denna känslighet ges 

vårdare en möjlighet att lindra patienters lidande. Eriksson (1994) menar att medlidande 

inte blir medlidande först vårdare gör en konkret handling. Denna konkreta handling 

beskriver Eriksson (2014) som att bry sig om genom val av vårdhandlingar som kan bestå av 

att lyssna på patienters berättelse, bekräfta lidande och inge hopp. Medlidande innebär att 

vårdare vandrar tillsammans med lidande patienter och hjälper samt bär patienter då de 

egna krafterna inte längre räcker till.  

2.6 Problemformulering 

Palliativ vård handlar om att lindra lidande när en kurativ behandling inte längre hjälper 

patienter att tillfriskna. För att möjliggöra palliativ vård i livets slut hålls ett 

brytpunktssamtal där vården ändrar inriktning. Palliativ vård ska kunna utföras överallt där 

patienter i behov av palliativ vård finns. Brytpunktssamtal är ett medicinskt inriktningsbeslut 

som tas av läkare men sjuksköterskor kan initiera det. Tidigare forskning visar att palliativ 

vård ger bättre livskvalité för patienter i livets slut och både patienter och närstående önskar 

att få tidig samt ärlig information om vårdens inriktning. Tidigare forskning visar även att 

läkare upplever svårigheter att samtala med patienter och närstående om att den kurativa 

behandlingen bör avbrytas vilket kan leda till att brytpunktssamtal försenas eller uteblir. 

Även när närstående till patienter inte vill acceptera att patienten är döende kan den kurativa 

behandlingen fortgå. Sjuksköterskor är de som leder omvårdnadsarbetet efter riktlinjer att ge 

vård med respekt för patienters värdighet. Sjuksköterskor ska lindra lidande och ge en etisk 

korrekt vård samt skydda patienters välbefinnande. Utan brytpunktssamtal fortsätter den 

kurativa behandlingen och sjuksköterskor kan inte ge god palliativ vård i livets slut. Genom 

att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av brytpunktssamtal kan ökad förståelse och 

kunskap om övergången till palliativ vård skapas vilket kan leda till ett bättre vårdande i 

livets slut.  
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3 SYFTE 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

brytpunktssamtal i livets slut. 

4 METOD 

Kvalitativa studier är lämpliga för att beskriva erfarenheter och upplevelser. Att göra en 

litteraturstudie är ett sätt att översätta och omvandla teoretiskt forskningsresultat till 

underlag för praktiskt omvårdnadsarbete (Friberg, 2012). Syftet för detta examensarbete var 

att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av brytpunktssamtal. Där av valdes en 

litteraturstudie enligt Friberg (2012) med en beskrivande syntes enligt Evans (2002) för att 

besvara syftet. Detta eftersom enligt Evans (2002) skapas ett större kunskapsvärde om ett 

flertal artiklars resultat sammanställs vilket förstärker överförbarheten av resultatet. 

Metoden innebär en genomgång av tidigare kvalitativ forskning inom ett visst 

intresseområde för att sammanställa kunskapen inom ett fenomen. Evans (2002) beskriver 

två olika metoder för litteraturstudier, en tolkande och en beskrivande syntes. Beskrivande 

syntes valdes för detta examensarbete då Polit och Beck (2017) menar att resultatet förbli 

textnära och inte ändras utifrån egna tolkningar.  

4.1 Urval och datainsamling 

Enligt Evans (2002) börjar en litteraturstudie med att avgränsa det problemområde som ska 

studeras. Därmed söks vetenskapliga artiklar fram som kan svara an på syftet för den egna 

litteraturstudien. Artiklarna för detta examensarbete söktes fram via databaserna CINAHL 

plus och PubMed med olika sökord. Ord och meningar som användes var: From cure to 

palliative care, nurses experiences, nurses views, nurses perceptions, nurses attitudes, nurses 

role, communication of prognosis, decision making, transitions, end of life care, palliative 

care och terminal care. Dessa ord kombinerades olika med trunkeringar samt ord som AND 

och OR, se sökmatris i Bilaga A. Ordet brytpunktssamtal fanns inte direkt översatt till det 

engelska språket vilket ledde till att olika ord kombinerades för att finna studier med samma 

innebörd. Samtliga sökningar gjordes med advanced search. Inklusionskriterier var att 

artiklarna fick vara maximum tio år, det vill säga från 2007-2017. Författarna valde tio års 

avgränsning då erfarenheter av brytpunktssamtal bedömdes inte kunde ha förändrats över så 

kort tid. Artiklarna skulle vara peer reviewed, från sjuksköterskors perspektiv, handla om 

övergång från kurativ till palliativ vård och vara kvalitativa. Artiklar från PubMed söktes igen 

i Cinahl Plus där det kunde kontrolleras att artiklarna var peer reviewed. Studier där fler 

perspektiv än sjuksköterskors studerades analyserades bara den delen om sjuksköterskors 

erfarenheter. När studier med flera perspektiv studerades och där det inte framkom tydligt i 

resultatet vem som erfor vad exkluderades. Exklusionskriterier var artiklar som handlade om 
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enbart palliativ vård där beslutet om att avbryta den kurativa behandlingen redan var taget, 

pediatrik, psykiatri, aktiv dödshjälp, artiklar som inte var tillgängliga i fulltext och artiklar 

som var på annat språk än engelska eller svenska. Studier där det framkom att 

sjuksköterskorna var vidareutbildade inom intensivvård exkluderades eftersom detta 

examensarbete är riktat till att studera grundutbildade allmänsjuksköterskor. En studie som 

analyserades var av mixad metod med både kvalitativ och kvalitativ design där endast den 

kvalitativa delen användes.  

För att göra urvalet granskades titlarna på sökträffarna för att se om de svarade an på syftet 

och verkade en titel intressant i förhållande till syftet lästes sedan sammanfattningen. De tolv 

artiklarna som granskades lästes i sin helhet och kvalitén i innehållet granskades enligt 

Fribergs (2012) fjorton granskningsfrågor, se Bilaga C. Kvalitén i studierna bedömdes genom 

att besvara granskningsfrågor som bestod av om det fanns en tydlig problemformulering och 

tydligt syfte för studien. Hur metoden var beskriven och hur data analyserades. Vidare 

granskades studiernas resultat och diskussion. Artiklarna fick ett poäng för varje 

granskningsfråga de bedömdes uppfylla. Författarna valde att inkludera artiklar som 

uppfyllde mer än tio av fjorton poäng vilket bedömdes vara hög kvalité. Samtliga tolv artiklar 

som granskades var av hög kvalité. För en fullständig artikelmatris se Bilaga B. 

4.2 Genomförande och dataanalys 

Evans (2002) andra steg är att identifiera nyckelfynd i varje artikels resultat som svarar an på 

syftet för den egna studien. Resultatet för varje artikel ska läsas flera gånger för att inte något 

nyckelfynd ska missas. Artiklarna som analyserades för detta examensarbete delades upp 

mellan författarna och nyckelfynden markerades med en överstrykningspenna, därefter 

byttes artiklarna mellan författarna så att alla artiklar lästes av båda författarna. Detta för att 

inga nyckelfynd skulle förbises. Artiklarna numrerades från ett till tolv och alla markerade 

nyckelfynd fick en bokstav från a till ö. Ett nyckelfynd kunde till exempel heta 1a, vilket 

innebar att det var första fyndet i artikel nummer 1. Nyckelfynden skrevs sedan för hand upp 

på post-it lappar direkt citerat från engelska. På grund av författarnas namngivning av 

nyckelfynden kunde de lätt återfinnas i artiklarna för att se fynden i sitt sammanhang.  

Det tredje steget innebär att schematiskt sammanställa nyckelfynden och gruppera i teman 

och subteman i förhållande till nyckelfyndens innehåll i likheter och skillnader (Evans, 

2002). Nyckelfynden sammanställdes schematiskt för att få en överblick över det nya 

resultatet. Preliminära teman och subteman identifieras utifrån likheter och skillnader. 

Analysen upprepades och författarna bearbetade nyckelfynden genom att omgruppera teman 

och subteman ett flertal gånger vilket gav en ökad förståelse för fenomenet. När nyckelfynden 

var långa skrevs de på två olika post-it lappar och kunde delas in i olika subteman. Från 

början kunde tre teman och sex subteman urskiljas. Efter bearbetningen återstod två teman 

och fyra subteman. Exempel från analysprocessen kan ses i Tabell 1.  

Det fjärde och sista steget i Evans (2002) analys är att beskriva fenomenet som framkom. Det 

nya resultatet bestående av teman och subteman skrivs i löpandet text och refereras tillbaka 
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till de ursprungliga artiklarnas resultat. Det nya resultatet kan även stärkas upp med citat 

från originalartiklarna.  

Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, teman och subteman 

Nyckelfynd Subtema  Tema 

“Some nurses mentioned that the care of 
the patients becomes calmer when there is 
a clear info on palliative care” (Pettersson, 
Hedlund & Höglund, 2014) 
 
“One nurse believed that treatment was 
administered merely to prolong a patients’ 
life, rather than to bring about recovery 
and that treatment only prolonged the 
patient’s pain” (Kinoshita, 2007) 

 
 
 
Brytpunktssamtal som 
en förutsättning för 
anpassad vård 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Erfarenheter av 
tidigt initierat 
brytpunktssamtal 

”The nurses acknowledges that family 
members are frequently not ready to let 
go” (Calvin, Lindy & Clingon, 2009) 
 
“Nurses described their perceptions that 
physicians often did not communicate 
‘honestly’ regarding a patient’s prognosis, 
which delayed essential and timely 
discussions of end of life care and 
palliative care referrals” (Dillworth et al., 
2015) 

 
 
 
Att initiera 
brytpunktssamtal är 
en utmaning 
 
 

 
 
 
 
 

 

4.3 Etiska överväganden 

Detta arbete skrivs med stöd av CODEX (2017) som behandlar forskningsetiska riktlinjer. 

Författaren har det yttersta ansvaret för att en forskningsprocess följer etiska riktlinjer och är 

av fullgod kvalité. När en artikel är peer reviewed betyder det att innehållet är vetenskapligt 

accepterat och bidrar till vidare kunskap. I en sammanställning av publicerat material ska 

författarna vara trogna det som skrivs i artikeln och inte förvränga resultatet. En etisk 

prövning inte är nödvändig då ingen egen studie utförs (CODEX, 2017). De valda artiklarna 

följer dock forskningsetiska riktlinjer. Enligt Vetenskapsrådet (2017) får ett 

forskningsresultat aldrig vara förvrängt, vilseledande eller förfalskat. Alla forskningsresultat 

ska därför redovisas med öppenhet så att studien kan kontrolleras och göras om. Det är först 

då som studier kan betraktas som vetenskapligt godtagbara.  
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5 RESULTAT 

Efter analys av tolv artiklar framkom två teman och fyra subteman. De två teman var 

erfarenheter av tidigt initierat brytpunktssamtal och erfarenheter av sjuksköterskors roll i 

samband med brytpunktssamtal. De fyra subteman var brytpunktssamtal som en 

förutsättning för anpassad vård, att initiera brytpunktssamtal är en utmaning, att vara 

delaktig men inte ansvarig och att värna om patienter. 

Tabell 2. Tema och subtema 

 
 
Erfarenheter av tidigt initierat 
brytpunktssamtal 

 Brytpunktssamtal som en förutsättning för 
anpassad vård 

 
 Att initiera brytpunktssamtal är en 

utmaning 

 
Erfarenheter av sjuksköterskors roll i 
samband med brytpunktssamtal  

 Att vara delaktig men inte ansvarig  
 

 Att värna om patienter 

 

5.1 Erfarenheter av tidigt initierat brytpunktssamtal 

Under temat har två subteman urskilts. Brytpunktssamtal som en förutsättning för anpassad 

vård och att initiera brytpunktssamtal är en utmaning. Temat beskriver att sjuksköterskorna 

erfor att patienter som närmade sig livets slut hade fördel av palliativ vård. Brytpunktssamtal 

fördröjdes ofta eller uteblev till följd av att läkare inte tog beslut om brytpunktssamtal eller 

att närstående inte ville acceptera döden. 

5.1.1 Brytpunktssamtal som en förutsättning för anpassad vård 

Sjuksköterskorna erfor att patienter som närmade sig livets slut hade fördel av ett 

brytpunktssamtal som ändrade vårdinriktning. Innebörden av brytpunktssamtal blev enligt 

sjuksköterskorna att ge patienter en god palliativ vård istället för en kurativ behandling med 

målet att förlänga livet en kortare tid (Hov, Athlin & Hedelin, 2008; Kinoshita, 2007; Lopez, 

2008). Sjuksköterskorna uttryckte att brytpunktssamtal gav klara direktiv om vårdens 

innehåll. De beskrev en tydlig skillnad i vårdandet när beslut att avsluta den kurativa 

behandlingen var taget och kände att det gjorde en stor skillnad för vårdandet. Det framkom 

även att vårdandet blev lugnare och sjuksköterskorna erfor att patienter blev mer väl till 

mods. När vården ändrade inriktning från kurativ till palliativ vård menade sjuksköterskorna 

att de i större omfattning kunde fokusera på patienterna istället för att fokusera på en 

medicinsk behandling. De kunde då värna om patienters välbefinnande och livskvalité. 

Sjuksköterskorna ansåg utifrån deras erfarenheter det värdigt och meningsfullt att vårda 

patienter som närmade sig livets slut när den kurativa behandlingen var utsatt (Hov et al., 

2008; Kinoshita, 2007; Lopez, 2008; McLennon et al., 2013; Pettersson, Hedström & 
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Höglund, 2014). Det framkom att brytpunktssamtal skapade en trygghet i vårdandet i 

relation till både patienter och närstående. Sjuksköterskorna menade att de kunde 

kommunicera med öppenhet och ärlighet vilket bidrog till att skapa en bättre vårdrelation. 

De menade också att brytpunktssamtal skapade förutsättningar för patienter och närstående 

att planera inför döden (McLennon et al., 2013; Pattison, Carr, Turnock & Dolan, 2013; 

Pettersson et al., 2014; Silén, Svantesson, Ahlström, 2008).  

“I have noticed a huge difference if we get palliative care involved and how early they get 

involved. You feel like you are actually making a difference. You are helping them cope… You 

are answering questions and directing them to resources that will help them.” (McLennon et 

al., 2013, s.434). 

Sjuksköterskorna beskrev att brytpunktssamtal som initierades tidigt i sjukdomsprocessen 

bidrog till att minska patienters lidande. När brytpunktssamtal initierades tidigt innebar det 

enligt sjuksköterskorna att patienter kunde delta i beslutsfattandet om vårdens inriktning 

och själva välja vilken behandlingsform de önskade. Sjuksköterskorna menade att de 

närstående då inte behövde ta på sig hela ansvaret för beslutet när patienterna blev svårt 

sjuka (Dillworth et al., 2015; Kinoshita, 2007; McLennon et al., 2013; Silén et al., 2008). Det 

framkom dock att trots att brytpunktssamtal bidrog till bättre vårdande erfor 

sjuksköterskorna att i många fall fördröjdes eller uteblev brytpunktssamtal. Utan tydliga 

direktiv fortsatte den kurativa behandling även för de svårt sjuka patienter som var nära 

döden. Detta beskrevs utifrån sjuksköterskornas erfarenheter som ovärdigt och oempatiskt 

eftersom patienterna inte blev bättre av behandlingen (Dillworth et al, 2015; McMillen, 

2007). Vid uteblivet brytpunktssamtal blev patienter enligt sjuksköterskorna 

överbehandlade. Sjuksköterskorna uttryckte att den kurativa behandlingen ofta gick för långt 

så patienter blev så pass dåliga att de själva inte kunde delta i diskussioner om vårdens 

inriktning. Utifrån sjuksköterskornas erfarenheter var patienter många gånger omedvetna 

om vad som pågick omkring dem. Detta ansåg sjuksköterskorna påverkade patienters 

livskvalité (Kinoshita, 2007; Lazenby et al., 2016; McLennon et al., 2013; Silén et al., 2008). 

There have been patients just lying there without even knowing they had been on dialysis. 

They are not really aware of that is going on and what you are doing. That makes us think, or 

at least it makes me think, it has gone a bit too far sometimes (Silén et al., 2008, s. 167). 

Vid avsaknad av brytpunktssamtal beskrev sjuksköterskorna att det blev en konflikt i den 

vårdande akten mellan att förlänga patienters liv och värna om livskvalitén. De menade att 

istället för att fokusera på patienters välbefinnande och tillräcklig smärtlindring blev det ett 

fokus på en kurativ behandling som skapade ett lidande för patienterna (Dillworth et al., 

2015; Lopez, 2008; Silén et al., 2008). Sjuksköterskorna beskrev att de kunde utföra 

återupplivningsförsök på svårt sjuka och sköra patienter på grund av att det saknades tydliga 

direktiv om vårdens inriktning. De påpekade att efter återupplivningen blev patienterna ofta 

försämrade med kroppsliga skador till följd vilket ansågs vara ovärdigt (Dillworth et al., 2015; 

Lopez, 2008; Pettersson et al., 2014). Många gånger uttryckte sjuksköterskorna att vården 

inte längre var mänskligt försvarbar när den kurativa behandlingen fortsatte så pass långt att 

patienterna nästan inte hade något liv kvar (Calvin, Lindy & Clingon, 2009; Lopez, 2008; 

Silén et al., 2008). En sjuksköterska uttryckte: “Treatment may be continued even though in 

the nurses opinion it should be stopped for humanitarian reasons” (Silén et al., 2008, s. 166). 
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Vissa sjuksköterskor uppmärksammade dessutom att behandlingar som fortgick utan 

förbättring för patienter var en onödig kostnad för sjukvården (Dillworth et al., 2015). Det 

framkom att trots att det ofta beskrevs som positivt med att vården blev palliativ så erfor 

vissa sjuksköterskor situationer där patienter blivit bättre mot alla odds (Calvin et al., 2009).  

5.1.2 Att initiera brytpunktssamtal är en utmaning 

Sjuksköterskorna erfor att det kunde finnas en osäkerhet om tidpunkten för när patienter 

hade fördel av palliativ vård i stället för botande behandling. Detta för att det inte fanns 

tydliga kriterier för när ett brytpunktssamtal borde initieras och när en kurativ behandling 

skulle avbrytas (Calvin et al., 2009: Hov et al., 2008). Sjuksköterskorna beskrev att i vissa fall 

var det svårt att avgöra vilka patienter som hade fördel av palliativ vård och när 

brytpunktssamtalet var nödvändigt. Ett fåtal sjuksköterskor ansåg utifrån deras erfarenheter 

att övergången till palliativ vård i vissa fall togs för tidigt. De uttryckte en skuld i att de bidrog 

till att påskynda patienters död eftersom de utförde vården utefter vårdens inriktning 

(Gallagher et al., 2014; Hov et al., 2008; McMillen, 2007). Sjuksköterskorna menade att det 

var viktigt att patienter fick rätt beslut i rätt tidpunkt och att alla i personalgruppen var 

överens om beslutet (Calvin et al., 2009; McMillen, 2007). En annan utmaning med 

brytpunktssamtal enligt sjuksköterskorna var att det fanns en farhåga hos människor att 

samtala om döden vilket ledde till att brytpunktssamtal fördröjdes eller uteblev. De uppgav 

att inom den avancerade sjukvården där syftet är att rädda liv var det svårt att introducera 

samtal om döden. Sjuksköterskorna menade också att vissa avdelningar som till exempel 

intensivsvårdavdelningen inte var en plats för att dö (Kinoshita, 2007). Sjuksköterskorna 

beskrev att det även fanns en farhåga hos läkarna att ta beslut om att den kurativa 

behandlingen skulle avslutas. De beskrev att läkarna oftast undvek frågor gällande 

brytpunktssamtal vilket ledde till att de inte alltid kommunicerade ärligt om patienters 

prognoser och vilseledde patienter och närstående (Calvin et al., 2009; Gallagher et al., 

2014).  

Sjuksköterskorna beskrev att dokumentation angående patienters önskningar om vårdens 

inriktning oftast saknades vilket kunde leda till att det blev ett etiskt dilemma mellan att 

värna om patienters välbefinnande och att respektera närståendes vilja (Dillworth et al., 

2015). Sjuksköterskorna beskrev även att frågor gällande vårdens inriktning oftast togs upp 

med närstående i stället för med patienter själva till följd av att de hunnit bli svårt sjuka. 

Närstående hade många gånger den avgörande makten att bestämma om den kurativa 

behandlingen skulle avslutas trots att de sällan hade formell vårdkompetens (Kinoshita, 

2007; Silén et al., 2008). Sjuksköterskorna erfor att kommunikationen mellan läkare och 

närstående var fragmenterad trots att de är de avgörande parterna i beslutsfattandet (Calvin 

et al., 2009; Pettersson et al., 2014; Silén et al, 2008). De erfor även att i många fall drev de 

närstående på den kurativa behandlingen med orealistiska förväntningar om att patienterna 

skulle bli bättre. Sjuksköterskorna beskrev att närstående inte alltid förstod hur dålig 

prognosen var och inte accepterade att döden var nära vilket försenade brytpunktssamtalet 

(Calvin et al., 2009; Dillworth et al., 2015; Lopez, 2008). “Family does not fully understand 

how poor the prognosis is …the patients goes through much more suffering than should ever 

happen” (Dillworth et al., 2015, s. e6). Enligt sjuksköterskorna kunde konflikter uppstå bland 
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de närstående huruvida den kurativa behandlingen skulle fortsätta eller inte. Detta skapade 

en konflikt med vårdpersonalen då de närstående sinsemellan hade olika åsikter och 

förväntningar av vården vilket fördröjde brytpunktssamtal (Dillworth et al., 2015). Även 

religiösa och kulturella aspekter lyftes fram av sjuksköterskorna som ett hinder i att 

introducera brytpunktssamtal (McLennon et al., 2013). 

Sjuksköterskorna beskrev att svårt sjuka patienter som närmade sig livets slut många gånger 

hade flera olika behandlande läkare. Dessa läkare hade olika åsikter om samma patient då de 

hade olika medicinska specialiteter och var och en drev den kurativa behandlingen utifrån sin 

specialitet. Sjuksköterskorna menade att det fanns en brist i kommunikationen mellan 

läkare. Vissa läkare ville avbryta den kurativa behandlingen och andra ville fortsätta 

behandlingen. De som ville avbryta och övergå till palliativ vård var oftast de läkare som var 

erfarna och trygga i sin yrkesroll (Lazenby et al., 2016; McLennon et al., 2013; Silén et al., 

2008). Sjuksköterskorna ansåg utifrån deras erfarenheter att vissa läkare överskred vad som 

var medicinskt möjligt för att de var ovilliga att ge upp den medicinska behandlingen. Dessa 

läkare var många gånger rädda att misslyckas i sin yrkesroll (Calvin et al., 2009). 

Brytpunktssamtal kunde också fördröjas eller utebli när läkare och sjuksköterskor var oense 

om vårdens inriktning (Pettersson et al., 2014). Sjuksköterskorna beskrev att i vissa fall 

visade läkare en tydlig auktoritet i att fortsätta den kurativa behandlingen (McLennon et al., 

2013). Detta ledde till att diskussionen om brytpunktssamtal ibland startade på ett informellt 

sätt som till exempel i fikarummet och inte på en formell rond tillsammans med hela 

vårdteamet (Dillworth et al., 2015; Silén et al., 2008). Sjuksköterskorna uttryckte också att 

när det gällde diskussioner om vårdens inriktning berodde det på vilken läkare som var 

ansvarig för ronden huruvida den kurativa behandlingen skulle avslutas eller inte (Gallagher 

et al., 2014; Hov et al., 2008; Silén et al., 2008). 

5.2 Erfarenheter av sjuksköterskors roll i samband med 

brytpunktssamtal 

I detta tema har två subteman urskiljts. Att vara delaktig men inte ansvarig och att värna om 

patienter.  Temat beskriver att det inte är sjuksköterskors ansvar att besluta om 

brytpunktssamtal men att det oftast var de som lyfte frågan före läkare. Detta därför att 

sjuksköterskor var de som stod patienter närmast.  

5.2.1 Att vara delaktig men inte ansvarig 

Sjuksköterskorna uppgav att beslutet om brytpunktssamtal inte ingick i deras 

arbetsuppgifter. De påpekade att det var behandlande läkares ansvar att besluta om övergång 

från kurativ till palliativ vård och hålla ett brytpunktssamtal med patienter och deras 

närstående (Calvin et al, 2009; Lopez, 2008; McMillen, 2007; Pattison et al, 2013). 

Sjuksköterskorna uttryckte att de ofta ville diskutera prognosrelaterad information med 

patienter och närstående men hade inte formell rätt att göra det. Eftersom beslutet om 

vårdinriktningen var läkares ansvar och sjuksköterskorna utförde vården efter beslutet om 

inriktningen kunde de känna skuld, ångest och frustration när läkare inte tog det ansvaret 
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(Hov et al., 2008; McLennon et al., 2013; Pattison et al., 2013). “Sometimes when the nurses 

caused what they perceived as needless suffering to patients they experienced themselves as 

tormentors, and could feel shortcomings and guilt” (Hov et al., 2008, s. 655).  

Vissa sjuksköterskor nämnde att de ibland kände sig utanför diskussionen om vårdens 

inriktning och var ovetande om patienters prognoser vilket ledde till en osäkerhet i 

vårdandet. De beskrev en osäkerhet då de ibland inte visste om läkare hade diskuterat 

prognosen med patienter och närstående (Dillworth et al., 2015; Hov et al, 2008; McLennon 

et al., 2013). Sjuksköterskorna uttryckte att det fanns en rädsla hos dem att de skulle 

överskrida gränser i det som ingick i deras ansvarsområde genom att samtala med patienter 

och närstående om något som läkare inte hade diskuterat. De beskrev också en känsla av oro 

över att avvika från det som läkare hade sagt och på så sätt överskrida gränserna in på 

läkares ansvarsområde (Gallagher et al., 2014; McLennon et al., 2013). Sjuksköterskorna 

menade att ett etiskt dilemma kunde uppstå då patienter och närstående ställde frågor som 

de inte hade svar på. De beskrev en gråzon över vilken information de fick ge till patienter 

och närstående och detta kändes som att de dolde sanningen för patienter (McLennon et al., 

2013). Sjuksköterskorna menade även att de kunde inta en passiv roll då de inte visste 

vårdens inriktning. Denna passivitet ledde till att sjuksköterskorna erfor svårigheter i att stå 

på patienters sida gentemot läkare och närstående. Sjuksköterskorna beskrev även att när de 

inte visste vårdens inriktning kunde de inte ge klara direktiv om omvårdnadsarbetet till 

undersköterskorna. De uttryckte att det många gånger krävdes mod för att ifrågasätta 

behandlingar och ställa frågor om nästa steg i behandlingen. Sjuksköterskorna klargjorde att 

trots att beslut om vårdens inriktning inte var deras ansvarsområde så hade de en viktig roll i 

frågor gällande brytpunktssamtal (Gallagher et al., 2014; McLenon et al., 2013). 

5.2.2 Att värna om patienter 

Sjuksköterskorna beskrev det som deras skyldighet att värna om patienters välbefinnande 

och värdighet genom att säkerställa att beslut som togs var för patienters bästa (McMillen, 

2007). Sjuksköterskorna beskrev även att det oftast var de som ville avsluta en kurativ 

behandling innan läkare. Då de hade närmare kontakt med patienter än vad läkare hade 

kunde de tidigt se förändringar hos patienter. Sjuksköterskorna menade att det var de som 

spenderade mest tid med patienterna och var uppmärksamma på när patienter inte längre 

svarade på en kurativ behandling eller inte längre önskade den. Från denna uppmärksamhet 

kunde sjuksköterskorna föreslå till läkare att avbryta kurativ behandling (McMillen, 2007; 

Pettersson et al., 2014; Silén et al., 2008). Sjuksköterskorna beskrev att de stod mellan 

läkare, patienter och närstående och att det var de som skulle skapa förutsättningar och en 

vård som var acceptabel för alla parter. Det var sjuksköterskornas ansvar att ta reda på 

närståendes förkunskaper om patienters prognoser och förbereda dem inför 

brytpunktssamtalet. Sjuksköterskorna menade att det var deras roll att stötta både patienter 

och närstående under processens gång. Att samtala så att de förstod att beslutet att avbryta 

den kurativa behandlingen var genomtänkt (Gallagher et al., 2014; Lopez, 2008; McLennon 

et al., 2013; McMillen, 2007). Sjuksköterskorna uttryckte att när information om vårdens 

inriktning gavs till patienter och närstående ville de delta. Sjuksköterskorna menade att när 

de var närvarande kunde de svara på patienters och närståendes frågor (McLennon et al., 
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2013; Pettersson et al., 2014). Sjuksköterskorna beskrev vikten att involvera närstående tidigt 

i processen då detta underlättade förståelsen och acceptansen om livets slut. 

Sjuksköterskorna uppmanade även läkarna att kommunicera ärligt med de närstående 

(Calvin et al., 2009).  

Ett flertal sjuksköterskor uppgav att trots att det var läkares slutgiltiga beslut att vården 

skulle gå från kurativ till palliativ vård kände de sig lika delaktiga i beslutet som läkare 

(Pattison et al., 2013).  Sjuksköterskorna uttryckte att en del av deras yrkesroll var att stötta 

läkare i beslut om brytpunktssamtal, framförallt när läkare tenderade att känna sig 

obekväma med sådana frågor. Detta eftersom sjuksköterskorna såg patienternas behov av 

övergång till palliativ vård (McMillen, 2007; Silén et al., 2008). Många gånger erfor 

sjuksköterskorna att diskussionen om övergången från kurativ till palliativ vård var en 

obekväm situation. Vissa sjuksköterskor beskrev att det var orättvist att en ensam läkare 

skulle ha det ansvaret och menade att dessa beslut skulle tas som ett team där 

sjuksköterskorna lyfte fram det vårdvetenskapliga perspektivet och patienters värdighet (Hov 

et al., 2015; McMillen, 2007). ”I think the ultimate decision is the consultant’s, of what is 

going to be done. But I think when is it [sic] going to be done, I feel just as involved as anyone 

else” (Pattison et al., 2013, s. 1448). Sjuksköterskorna beskrev att när läkare inte tog beslut 

om övergång till palliativ vård var det deras roll att lyfta frågan om vad nästa steg skulle bli. 

Ett flertal sjuksköterskor beskrev även att läkare lyssnade till deras synpunkter om att 

patienter skulle övergå till palliativ vård och tillsammans beslutade de att informera 

patienterna. De menade också att det var viktigt att alla i teamet deltog i beslutet och var 

nöjda med övergången till palliativ vård (Gallagher et al., 2014; McLennon et al., 2013; 

McMillen, 2007; Silén et al., 2008). Sjuksköterskorna uppgav att de kunde veta hur vårdens 

inriktning skulle bli för svårt sjuka patienter beroende på vilken läkare som var ansvarig för 

ronden. De hade lärt sig vilka som ofta avbröt en behandling och vilka som alltid drog en 

behandling till det yttersta. Detta gjorde att sjuksköterskorna styrde förslaget om 

brytpunktssamtal beroende på vilken läkare som var på plats (Gallagher et al., 2014; Hov et 

al., 2008; Silén et al., 2008). 

Sjuksköterskorna påpekade att yrkeserfarenhet spelade roll när det gällde hur delaktiga de 

var i brytpunktssamtal och kunde värna om patienterna. De menade att erfarenhet var en 

förutsättning för att kunna medverka i och initiera övergången till palliativ vård. 

Sjuksköterskor med lång erfarenhet beskrev att läkare lyssnade till deras åsikter om att 

patienter hade fördel av palliativ vård istället för kurativ behandling (Gallagher et al., 2014; 

Hov et al., 2008; McLennon et al., 2013; McMillen, 2007). Det framkom att vissa 

sjuksköterskor med lång erfarenhet kunde överskrida gränserna för vad som ingick i deras 

yrkesroll genom att själva ta beslut om vårdens inriktning för vad de själva ansåg humant 

försvarsbart. Detta för att skydda patienters värdighet och välbefinnande. Sjuksköterskorna 

uttryckte att läkare inte prioriterade äldre som bodde på särskilt boende vilket ledde till att 

sjuksköterskorna själva tog ansvar för beslutet utöver deras yrkesroll. Dessa sjuksköterskor 

beskrev att de ofta kände sig övergivna av läkare vid övergången till palliativ vård (Hov et al., 

2008). Sjuksköterskor med kortare yrkeserfarenhet beskrev svårigheter att delta i 

diskussionen om vårdens inriktning eftersom de kände att ingen skulle ta deras åsikter på 

allvar. De beskrev även en brist i självtilliten för yrkesrollen gällande sådana frågor 

(Gallagher et al., 2014; McMillen, 2007; Pattison et al., 2013).  
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6 DISKUSSION 

Nedan följer resultatdiskussion, metoddiskussion och etisk diskussion. Resultatdiskussionen 

diskuterar de viktigaste fynden från resultatet i förhållande till bakgrunden och tidigare 

forskning. Metoddiskussionen innebär att den valda metoden diskuteras med styrkor och 

svagheter. Den etiska diskussionen tar upp etiska riktlinjer och hinder som uppstått. 

6.1 Resultatdiskussion 

Det framkom i resultatet att brytpunktssamtal var en förutsättning för att patienter som 

närmade sig livet slut skulle erhålla palliativ vård. Syftet med brytpunktssamtal var att 

avsluta den kurativa behandlingen som inte längre var till något nytta för dessa patienter. 

Sjuksköterskorna menade att efter brytpunktssamtal kunde de ge god vård i stället för att 

fokusera på en kurativ behandling. Detta följer Socialstyrelsens (2012) riktlinjer som säger 

att när patienter i livets slut inte blir bättre av en kurativ behandling ska ett brytpunktssamtal 

hållas för att i tidigt skede ge patienter tillgång till palliativ vård. Tidigare forskning visar 

även att brytpunktssamtal ger möjligheter till bättre palliativ vård (Lundquist, 2013; Kumar 

et al. 2017). Resultatet visade att det blev en tydlig skillnad i vårdandet efter övergången till 

palliativ vård. Sjuksköterskorna beskrev att vårdandet blev lugnare efter brytpunktssamtal då 

det gav tydliga direktiv om vårdens inriktning. Det styrks av Socialstyrelsen (2013) som 

skriver att samtal om vårdens inriktning ökar tryggheten och förbättrar livskvalitén för både 

patienter och närstående. Det styrks även av tidigare forskning då patienter menar att de får 

tillbaka värdighet efter brytpunktssamtal när en lång kurativ behandling övergår till palliativ 

vård (McArthney, 2015). Socialstyrelsen (2012) menar att planering av vårdens innehåll ska 

genomföras utifrån patienters behov. Detta för att patienter ska erhålla den vård de är i 

behov av. Även Benkel, Molander och Wijk (2016) påtalar att alla patienter i behov av 

palliativ vård ska kunna erbjudas denna möjlighet oberoende av var dessa befinner sig.  

När vårdandet blev lugnare uppmärksammande sjuksköterskorna att vårdrelationen blev 

bättre då sjuksköterskorna i större utsträckning kunde fokusera på patienters behov och 

välbefinnande samt tillräcklig smärtlindring. WHO (2014) skriver att målet med palliativ 

vård är att patienter ska få största möjliga välbefinnande där fokus ligger på symtomlindring. 

WHO menar även att palliativ vård är ett förhållningssätt som förbättrar livskvalitén för 

patienter i livets slut. Att vårdandet blev lugnare och sjuksköterskorna kunde fokusera mer 

på patienters välbefinnande kan kopplas samman med det som Eriksson (2014; 2015) skriver 

om vårdandet som en konstform. Eriksson menar att vårdhandlingen ska anpassas efter 

vårdsituationen och att sjuksköterskor skapar vårdhandlingar utefter den unika patientens 

behov. Utifrån den unika patienten hjälpte sjuksköterskorna patienter att ansa bort det som 

skapade ett lidande, i det här fallet den kurativa behandlingen. Detta innebar att skapa 

vårdhandlingar som då främjade välbefinnandet och stärkte patienters värdighet. Utefter den 

unika patientens behov såg sjuksköterskorna patienters behov av palliativ vård då den 

kurativa behandlingen inte längre hjälpte.  
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Sjuksköterskorna beskrev att tidigt initierat brytpunktssamtal bidrog till att minska 

patienters lidande då den kurativa behandlingen ansågs vara aggressiv och smärtsam. Enligt 

Socialstyrelsen (2012) ska brytpunktssamtal erhållas när livsförlängande åtgärder ger 

allvarliga biverkningar eller skapar ett lidande för patienter. Detta styrks av WHO (2014) som 

skriver att förutsättningar till att lindra lidande hos patienter med livshotande sjukdom är att 

tidigt upptäcka och bedöma tillståndet. Dock menar SOU (2001:6) att det finns en svårighet 

att veta när brytpunktssamtal ska äga rum eftersom det inte finns tydliga kriterier för när 

vården ska byta inriktning. Därför ska all vårdpersonal vara uppmärksam på symtom som 

karakteriserar döendet för att på sätt avgöra om vården bör byta inriktning. Det framkom i 

resultatet att sjuksköterskorna även beskrev att tidigt initierat brytpunktssamtal skapade 

förutsättningar för både patienter och närstående att planera inför döden. Detta 

framkommer också i tidigare forskning som visar att tidiga diskussioner om vårdens 

inriktning ger möjlighet till patienter och närstående att ta tillvara på sista tiden i livet 

(Lundquist, 2013).  Vidare visar tidigare forskning att information om vård i livet slut inte är 

associerad med ökad ångest men ger möjlighet att förbereda sig inför döden (Lundqvist et al., 

2011). Trots att det i resultatet och i tidigare forskning visar att tidigt initierat 

brytpunktssamtal är en resurs fann ett antal sjuksköterskor att brytpunktssamtal initierades 

för tidigt. Dessa sjuksköterskor beskrev att de påskyndade döden när brytpunktssamtal 

initierades för tidigt. WHO (2014) skriver att målet för palliativ vård är att symtomlindra och 

detta ska varken skjuta upp eller påskynda döden. Det är således viktigt att den kurativa 

behandlingen endast ska avbrytas när det inte tillför någon nytta för patienter.   

Resultatet visade att patienter själva kunde vara med och påverka vårdens innehåll när 

brytpunktssamtal initierades tidigt i sjukdomsförloppet. Detta erfor sjuksköterskorna stärkte 

patienters autonomi då det var viktigt att de själva fick välja vilken behandlingsform de 

önskade. Patienters självbestämmanderätt är i förenlighet med Hälso-och sjukvårdslagen 

(SFS 2017:30) som fastslår att patienter ska få information om sitt hälsotillstånd och därmed 

få möjlighet att själva välja behandlingsalternativ. Patienters självbestämmanderätt stärks 

även av Socialstyrelsen (2013) som menar att samtal om vårdens inriktning ska involvera 

patienter. Även tidigare forskning styrker patienters självbestämmanderätt då det visat sig 

att patienter med dödlig sjukdom önskar få information om prognosen så att de själva kan 

välja platsen för att dö (Heyland et al., 2006).  

Resultatet visade att i många fall fördröjdes eller uteblev brytpunktssamtal. Utan 

brytpunktssamtal fortsatte den kurativa behandlingen i livets slut trots att det inte tillförde 

patienterna någon förbättring. Detta överensstämmer med tidigare forskning som visar att 

brytpunktsamtal ofta uteblir (Heyland et al., 2006). Resultatet visade även att uteblivet 

brytpunktssamtal många gånger ledde till att patienter blev överbehandlade och fick en 

ovärdig död. Sjuksköterskorna beskrev att det kändes oempatiskt att vårda patienter som 

närmade sig livets slut med en aggressiv kurativ behandling. De kände även ångest, 

frustration och skuldkänslor när de såg patienter genomgå en smärtsam behandling som 

skapade ett lidande. Eriksson (2014; 2015) beskriver medlidande som att lida med de som 

lider och att det kan vara svårt vart gränser går för att lida med samt lida själv. Eriksson 

menar att vårdaren ska ha en känslighet och en ömhet för patienters smärta. Av denna 

känslighet ges vårdaren en möjlighet att lindra lidande då vårdaren är både tankemässigt och 

konkret närvarande. Eriksson (2015) menar att vårdandet består av två levande människor 
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som är delar av en helhet. Att sjuksköterskorna upplevde vårdandet som oempatiskt kan bero 

på att de inte såg denna helhet när patienter fick aggressiv behandling som inte hjälpte. 

Eriksson (2015) menar även att vårdandet består av ansning som är centralt och syftar till att 

verkligen vilja patienter väl samt visa omsorg. Lindqvist och Rasmussen (2014) menar att vid 

omvårdnad av patienter i livet slut ska endast de åtgärder som främjar välbefinnande utföras. 

Detta innebär att en kurativ behandling som inte främjar välbefinnandet ska avbrytas. Att 

brytpunktssamtal uteblev trots patienters behov av det går emot det som Thulesius (2016) 

beskriver att en kurativ behandling ska avslutas i den sista tiden i livet när en behandling inte 

tillför förbättring.  

Resultatet visade att sjuksköterskorna ansåg att en kurativ behandling som fortgick utan 

förbättring för patienter var en onödig kostnad för sjukvården. Detta överensstämmer med 

tidigare forskning som visar att vårdkostnader för patienter i livet slut kan bli mindre om 

dessa får ett tidigt brytpunktsamtal (Zhang et al, 2009). Även Socialstyrelsen (2011) påpekar 

att målet med behandling är att tillföra förbättring och att sjukvårdens ekonomiska resurser 

ska användas effektivt. När brytpunktssamtal initieras tidigt i ett sjukdomsförlopp kan 

patienter välja att lämna sjukhuset för att åka hem och spendera sista tiden i livet hemma, 

vilket också minskar på sjukvårdens kostnader (Lundqvist et al., 2011). Även SOU (2001:6) 

menar att onödiga sjuktransporter kan undvikas om det finns klara besked om vårdens 

inriktning för patienter på särskilt boende.  

Resultatet visade att det kunde finnas utmaningar med brytpunktssamtal och övergången till 

palliativ vård. Sjuksköterskorna beskrev att tidpunkten för brytpunktssamtal var svår att 

fastslå. Detta berodde på en osäkerhet då det inte fanns tydliga kriterier. Detta i förenlighet 

med SOU (2001:6) som beskriver att sjukvården har inställningen att rädda liv och att tala 

om döden känns som ett misslyckande vilket leder till att brytpunktssamtal fördröjs eller 

uteblir. Även Jakobsson et al. (2014) skriver att det är svårt att definiera vad livets slut är. 

Resultatet som visade på otydliga kriterier för när brytpunktssamtal skulle initieras kan 

kopplas samman med Benkel et al. (2014) som skriver att brytpunktssamtal ska vara 

individanpassat eftersom det inte finns allmänna kriterier för att initiera det. En annan 

utmaning som framkom i resultatet var att sjuksköterskorna erfor att det fanns en rädsla hos 

läkare att ta ställning och avbryta en kurativ behandling. Denna rädsla var uttalad hos 

mindre erfarna läkare som erfors leda till att de inte var ärliga om patienters prognoser. 

Utmaningen med att läkare inte tar beslut styrks i tidigare forskning som visar att kurativa 

behandlingar fortsätter endast för att vissa läkare upplever svårigheter att meddela 

övergången till palliativ vård. Dessa läkare är många gånger oerfarna och rädda att förminska 

patienters hopp (Dong et al., 2016). Vidare visar tidigare forskning att närstående upplever 

att vårdpersonalen inte är ärliga om patienters prognoser och att de måste kämpa för att få 

rätt information (Royak et al., 2006). Ytterligare en utmaning med brytpunktssamtal och 

övergång till palliativ vård var när närstående hade orealistiska förväntningar av vården och 

inte accepterade att patienter var nära döden. Detta erfor sjuksköterskorna som ett etiskt 

dilemma mellan att bevara patienters värdighet och samtidigt respektera närståendes vilja. 

Tidigare forskning visar också att närståendes acceptans kan hindra övergången till palliativ 

vård (Tan & Manca, 2013). Dock menar Socialstyrelsen (2011) att när patienter inte kan föra 

sin egen talan om vårdens inriktning är det ansvarig läkare som beslutar om vårdens 
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inriktning och inte de närstående. Trots detta visade resultatet att sjuksköterskorna erfor att 

de närstående i stor utsträckning bestämde om vårdens inriktning.  

Det framkom i resultatet att brytpunktssamtal var behandlande läkares ansvar. 

Sjuksköterskorna påpekade att detta inte var inom deras yrkesområde men att de kände sig 

delaktiga i beslut som togs. Sjuksköterskorna menade att det var deras roll att lyfta frågan om 

vårdens inriktning och initiera brytpunktssamtal eftersom de stod patienter närmare än 

läkare. Sjuksköterskorna menade att de därför kunde vara uppmärksamma på patienters 

tillstånd och tidigt se förändringar. Att sjuksköterskor inte har formell rätt att ta beslut styrks 

av Thulesius (2016) som skriver att brytpunktssamtal är ett medicinskt beslut men att det 

oftast är sjuksköterskor som tar initiativet vid övergången till palliativ vård. I resultatet 

påpekade sjuksköterskorna vikten av teamarbete vid brytpunktssamtal då allas 

kompetensområde vägdes in för att ta rätt beslut. Detta överensstämmer med riktlinjer inom 

sjukvården att beslut om övergång till palliativ vård ska grunda sig i en samlad bedömning av 

hela vårdteamet och allas kunskap ska värdesättas. Detta för att minska risken för att fel 

beslut tas (SOU 2001:6; Thulesius, 2015). Svenska palliativregistret (2016) instämmer i detta 

då det står att övergången till palliativ vård ska förberedas noga av läkare och sjuksköterskor 

så att det upplevs meningsfullt för både patienter och närstående. Trots att brytpunktssamtal 

är ett medicinskt beslut visade resultatet att i vissa fall överskred sjuköterskorna gränsen för 

deras kompetensområde och själva tog beslutet. Socialstyrelsen (2015) skriver dock att 

beslutet om övergång till palliativ vård inte är ett beslut som en ensam sjuksköterska kan ta.  

Resultatet visade att sjuksköterskorna ansåg det som deras skyldighet att värna om 

patienters välbefinnande och värdighet. Det var även deras skyldighet att säkerställa att 

behandlingar var för patienters bästa. Detta överensstämmer med vad SSF (2017) skriver 

ingå i professionen. De menar att sjuksköterskor ska arbeta efter ett kritiskt förhållningssätt, 

ifrågasätta och kontinuerligt utvärdera vårdprocesser samt motivera etiska reflektioner i 

arbetsteamet. Även SSF (2014) beskriver sjuksköterskor som ansvariga för att vården sker på 

ett sätt så att patienters värdighet bevaras och medverkar till ett etiskt förhållningssätt i 

vårdandet. Resultatet visade att för att värna om patienters bästa krävdes mod av 

sjuksköterskorna för att ifrågasätta behandlingar. Detta kan kopplas samman med Eriksson 

(1994) som menar att mod är en förutsättning för att vårdare ska kunna ta hand om 

patienter. Mod enligt Eriksson kan även innebära att offra av sig själv i syfte att hjälpa 

patienter då medlidande som är kärnan i vårdandet blir konkret i handlingar. Mod krävs av 

sjuksköterskor för att ifrågasätta läkare som står högre i den hierarkiska vårdkedjan och det 

kan innebära att offra av sig själv då det eventuellt skapas en obekväm situation när 

sjuksköterskor ifrågasätter läkares ordinationer. Även SSF (2014) menar att om patienters 

hälsa hotas till följd av andra människors handlande är det sjuksköterskors skyldighet att 

ingripa på lämpligt sätt för att skydda patienters välbefinnande. Resultatet visade att 

patienters livskvalité kunde hotas till följd av kurativ behandling som enligt sjuksköterskorna 

gick för långt. Utifrån detta ville sjuksköterskorna initiera brytpunktssamtal för att värna om 

patienters bästa. Med en utökad teknologisk vård menar Eriksson (2014; 2015) att vårdare i 

alla dess former behöver påminnas om vårdandets konst i dess grundform. Den vårdande 

akten ska alltid utgå från den unika patientens behov.  
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Resultatet visade att sjuksköterskorna stod i mitten av läkare, patienter och närstående. Från 

denna position kunde de skapa förutsättningar och en vård som var acceptabel för alla parter. 

Detta styrks av SSF (2017) som menar att sjuksköterskor ska vara de som leder 

omvårdnadsarbetet och ansvarar för patienters vård tillsammans med arbetsteamet, 

patienter och närstående. Eriksson (1994; 2014) menar att vårdandet är en konst på så sätt 

att varje vårdsituation är en unik handling där vårdare skapar en vårdhandling som är avsedd 

för den unika patienten. Denna konkreta vårdhandling gör sjuksköterskor av medlidande. En 

förutsättning för god omvårdnad enligt Eriksson är att sjuksköterskor skapar en 

förtroendefull relation till patienter och närstående. Sjuksköterskor ska även enligt SSF 

(2017) arbeta för att involvera patienter och närstående i vården så att de känner delaktighet 

och inflytande. Resultatet visade att utifrån sjuksköterskornas position i mitten stöttade de 

patienter och närstående. Detta styrks av Thulesius, (2016) som menar att vid 

brytpunktssamtal och övergången till palliativ vård ska sjuksköterskor ge stöd till patienter 

och närstående.  

6.2 Metoddiskussion 

Metoden som valdes för detta examensarbete var en litteraturstudie med beskrivande syntes 

enligt Evans (2002). En kvalitativ ansats valdes eftersom Friberg (2012) skriver att det 

lämpar sig bra för att beskriva erfarenheter och upplevelser, vilket ger en djupare förståelse 

för ett fenomen. En fördel med metodvalet var att redan bearbetat material analyserades och 

varje artikel hade ett färdigt resultat. Axelsson (2012) menar att det finns ett behov av 

litteraturstudier då det finns många artiklar inom omvårdnadsvetenskapen. Genom 

litteraturstudier sammanställs dessa publicerade artiklar för att få en större förståelse för 

fenomenet. Evans (2002) analysmetod med beskrivande syntes valdes då analysstegen är 

tydliga att följa och är väl beskriva. Beskrivande syntes minimerar risken för omtolkning då 

syftet är att endast sammanställa redan bearbetat material utan att lägga in egna tolkningar 

(Evans, 2002). Ett annat metodval hade kunnat vara att göra en empirisk studie och 

intervjuat sjuksköterskor om deras erfarenheter av brytpunktssamtal men på grund av 

begränsad tid för kursen valdes den metoden bort. Detta eftersom Polit och Beck (2017) 

menar att det är en metod som kräver mycket tid och förberedelser. De menar vidare att 

intervjuer är kostsamma och kräver goda forskningskunskaper av författarna. Dessa aspekter 

var något som ansågs saknades. Alla artiklar var kvalitativa utom en som var både kvalitativ 

och kvantitativ, då analyserades bara den kvalitativa delen. Artiklarna söktes fram i 

databaserna Cinahl Plus och PubMed som enligt (Östlundh, 2012) är lämpliga databaser för 

vårdvetenskapligt material. Relevanta artiklar kan ha missats som kan ha funnits i andra 

databaser som det inte gjordes sökningar i. Artiklar som var maximum tio år inkluderades. 

Detta ansågs som ett lämpligt tidsintervall och under analysens gång konstaterades att det 

inte skiljde i sjuksköterskornas erfarenheter beroende på när studien var gjord trots olika 

kulturella kontexter.  

En utmaning i sökprocessen av artiklarna var att ordet brytpunktssamtal inte fanns direkt 

översatt till ett engelskt ord utan flera sökord med samma innebörd fick användas. Orden 

bedöms ha använts med noggrannhet och varje artikel som hittades diskuterades vad den 
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egentligen handlade om. Att kombinera olika sökord för att få samma innebörd som det 

svenska ordet sågs som en styrka för examensarbetet då risken minskade att missa relevanta 

artiklar. En annan utmaning var att många artiklar som hittades var från intensivvården och 

flera artiklar fick väljas bort då studierna beskrev vidareutbildade sjuksköterskors 

erfarenheter. De artiklar som slutligen valdes och som var från intensivvården handlar om 

grundutbildade sjuksköterskor erfarenheter. I sökprocessen lästes först en artikels rubrik för 

att se om den verkade intressant i förhållande till examensarbetets syfte och därefter lästes 

sammanfattningen. Relevanta artiklar kan ha missats om innehållet i resultatet svarade an på 

examensarbetets syfte men som inte framkom i rubriken eller sammanfattningen. Dock 

gjordes bedömningen att om de relevanta sökorden inte fanns med i sammanfattningen eller 

rubriken så var inte heller artikeln relevant.  

Enligt Polit och Beck (2017) finns tre kvalitetskriterier för att en kvalitativ studie ska vara 

tillförlitlig. Dessa kriterier är överförbarhet, giltighet och trovärdighet.  Överförbarhet 

innebär att studier ska kunna överföras till en annan kontext och att resultat från olika länder 

och kulturer ökar en studies överförbarhet till exempelvis praktiskt vårdarbete. För detta 

examensarbete gjordes inga begränsningar till specifika sjukdomar eller vårdavdelningar för 

att få ett så brett resultat som möjligt och även se om erfarenheter av brytpunktssamtal 

skiljde sig mellan olika vårdformer. Begränsningar gjordes inte heller till kön eller ålder. 

Under analysen av artiklarna konstaterades att erfarenheter av brytpunktssamtal inte skiljde 

sig beroende av ålder, kön, länder eller vårdformer. Detta gör att examensarbetets resultat av 

sjuksköterskors erfarenheter troligtvis kan överföras till alla sjuksköterskor som arbetar med 

patienter som närmar sig livets slut oberoende vart de befinner sig. Artiklarna som 

analyserades var även gjorda i olika länder runt om i världen vilket också ansågs som en 

styrka och ökade resultatets överförbarhet.  

Giltighet innebär enligt Polit och Beck (2017) att författarna till en studie analyserar det som 

avses analyseras. Det innebär också att artiklarna som analyseras ska ha hög kvalité och att 

resultatet ska bli liknande om studien görs om av annan forskare. Samtliga artiklar var peer 

reviewed vilket också var ett inklusionskriterium. Det innebär att artiklarna är granskade av 

ämnesexperter och anses ha en hög vetenskaplig kvalité, dock kan artiklar ha missats som 

inte var peer reviewed men som eventuellt var av god vetenskaplig kvalité ändå. I början var 

det fler än tolv artiklar men vissa valdes bort som vid en första läsning handlade om 

brytpunktssamtal men som vid en djupare analys belyste aktiv dödshjälp. Detta eftersom 

brytpunktssamtal syftar till att ge palliativ vård och aktiv dödshjälp leder till en direkt död. 

De valda artiklarna kvalitégranskades av författarna till examensarbetet enligt Fribergs 

(2012) granskningsmall för att ytterligare säkerställa att de höll en hög kvalité. 

Examensarbetets process har noga dokumenterats och beskrivit i metodsavsnitet vilket gör 

att arbetet kan göras om och leda till liknande resultat.  

Polit och Beck (2017) skriver att trovärdighet av en studie innebär att resultatet inte är 

förvrängt eller felaktigt tolkat. Då alla artiklar var på engelska användes ett engelskt-svenskt 

lexikon för att översätta ord som inte förstods. Det översätta ordet satts sedan i sitt 

sammanhang för att minimera felaktig tolkning. Kodningen av nyckelfynden sågs som en 

styrka då det blev enkelt att återfinna fynden i sitt sammanhang. Totalt analyserades 

hundrafjorton nyckelfynd som efter gruppering och bearbetning utgjorde nya teman och 
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subteman. Nyckelfynden som plockades ut från varje artikels resultat analyserades noga i 

förhållande till examensarbetets syfte. Vissa fynd plockades då bort efter genomgång mellan 

författarna eftersom de inte ansågs svara på examensarbetets syfte. Resultatet för detta 

examensarbete skrevs med utgång utifrån nyckelfynden och med citat från originalartiklarna 

vilket stärker trovärdigheten att förbli textnära. Polit och Beck (2017) menar att författarnas 

egna erfarenheter och förkunskaper inte ska påverka analysen. Risken att tolka artiklarnas 

resultat eller att plocka ut nyckelfynden utifrån författares egna tolkningar var liten då 

författarna för detta examensarbete inte hade tidigare erfarenheter av brytpunktssamtal. 

Detta ansågs som en styrka och ökar trovärdigheten för examensarbetet. 

6.3 Etikdiskussion 

Detta examensarbete har följt CODEX (2017) riktlinjer för forskningsetik. Med det innebär 

att innehållet i studierna som analyserades inte är förvrängda eller att examensarbetet är 

plagierat. Samtliga studier som granskades var peer reviewed vilket betyder att de granskats 

av ämnesexperter för vetenskapsområdet innan publicering. Över hälften av studierna hade 

en forskningsetisk kommitté bakom sig och alla de intervjuade sjuksköterskorna hade fått 

information och deltog frivilligt. Enligt Vetenskapsrådet (2017) får ett forskningsresultat inte 

vara förvrängt. Där av har innehållet i artiklarnas resultat omtolkas minimalt då metoden för 

examensarbetet var beskrivande syntes. I översättningen från engelska till svenska har 

författarna tillsammans reflekterat över betydelsen och innebörden för ord och meningar 

som ansågs utmanande. Svenska ord som inte fanns direkt översatta till engelska och 

tvärtom har satts in i sitt sammanhang för att förstå innebörden. Detta för att det ansågs som 

en etisk styrka för examensarbetet. Nyckelfynden i analysprocessen och citat i resultatet har 

behållits på originalspråket för att minimera risken för omtolkning av textens innebörd. 

Mycket tid lades på analysen av studierna för att undvika att få med egna förförståelser och 

erfarenheter som påverkar resultatet. Vetenskapsrådet (2017) skriver att forskningsresultat 

ska redovisas med öppenhet så att studier kan redovisas och göras om. Hela examensarbetet 

har gjorts tillsammans där författarna kontinuerligt har övervägt och reflekterat över den 

etiska arbetsprocessen. 

7 SLUTSATS 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

brytpunktssamtal i livets slut. Brytpunktssamtal uteblir oftast då det finns utmaningar att 

samtala om döden. Trots att brytpunktssamtal är ett medicinskt beslut spelar sjuksköterskor 

en stor roll i diskussioner om vårdens inriktning. Det är oftast sjuksköterskor som initierar 

att vården bör byta inriktning från kurativ till palliativ vård då de har närmare kontakt med 

patienter. För att kunna initiera och vara delaktig i diskussioner angående vårdens inriktning 

lyfter resultatet vikten av erfarenhet då det framkommer att ju mer erfarna sjuksköterskorna 
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var desto mer kunde de påverka beslutet. Detta innebär att oerfarna sjuksköterskor behöver 

stöd och utbildning i sådana frågor. Tidigare forskning visar att brytpunktssamtal ofta 

fördröjs eller uteblir vilket också framkom i resultatet. Dock visar resultatet i detta 

examensarbete att brytpunktssamtal även kan initieras för tidigt i sjukdomsförloppet.  

7.1 Förslag till vidare forskning 

Det framkommer i resultatet att sjuksköterskorna var tvungna att ta beslut om vårdens 

inriktning då äldre på särskilt boende inte var prioriterade av läkare när det gäller 

brytpunktssamtal och övergång till palliativ vård.  Detta var något som inte var förväntat. 

Äldre på särskilt boendes upplevelser av brytpunktssamtal kan därför ligga till grund för 

vidare forskning. 
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prognoser. Sjuksköterskorna ansåg även 
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5 Respecting the wishes of 
patients in intensive care 
units 
Kinoshita S. 
2007 
Nursing Ethics 

Studera varför sjuksköterskor 
upplever svårigheter med att 
respektera patienters vilja i livets 
slutskede och identifiera problem 
gällande brytpunktssamtal.  

Kvalitativ ansats med 
innehållsanalys.  
 
Arton sjuksköterskor 
svarade på enkäter 
med öppna frågor.  
 

Det var svårt för sjuksköterskorna att 
respektera patienters önskan eftersom 
beslut om vård i livets slut togs av 
antingen läkare eller närstående. De 
upplevde att intensivvård inte var en plats 
för att dö och att det saknades 
diskussioner om vårdens inriktning med 
patienter. Sjuksköterskorna erfor att 
kurativ behandling pågick även när den 
inte längre hjälpte och att patienter 
antagligen inte skulle velat behandlas 
under de förutsättningarna.  
 
 

11/14 

6 End-of-life care decisions for 
haemodialysis patients – ‘We 
only tend to have that 
discussion with them when 
they start deteriorating’ 
Lazenby, S., Edwards, A., 
Samuriwo, R., Riley, S., Murray, 
M A., Carson-Stevens, A. 
2016 
Health Expectations 

Undersöka erfarenheter och 
uppfattningar av läkare och 
sjuksköterskor inom nefrologi om 
beslut när vården för 
hemodialyspatienter övergår till 
livets slut. 

Kvalitativ ansats med 
tematisk analys. 
 
Semi-strukturerade 
intervjuer med 
femton läkare och 
fem sjuksköterskor.  
 
 

Sjuksköterskorna erfor att patienters 
prognoser sällan diskuterades efter 
uppfattningen av att patienterna inte ville 
ha den informationen och 
sjuksköterskorna erfor att beslut om 
övergång till vård i livets slut togs för sent- 
Dialysen fortsatte alltför länge vilket 
sjuksköterskorna beskrev som en sämre 
livskvalité för patienterna.  
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7 Decision-making for acutely 
ill nursing home residents: 
nurses in the middle 
Lopez R 
2008 
Journal of advanced nursing 

Skapa en modell över 
sjuksköterskors beteenden och 
sociala processer vid 
brytpunktssamtal för akut sjuka 
äldre på äldreboenden.  

Kvalitativ ansats med 
grounded theory. 
 
Semi-strukturerade 
intervjuer med fyra 
undersköterskor, tre 
allmänsjuksköterskor 
och tre 
vidareutbildade 
sjuksköterskor.  

Studien visade att sjuksköterskor stöttade 
både närstående och läkare gällande 
brytpunktsamtal. Sjuksköterskorna erfor 
att kurativ behandling utan förbättring 
ledde till lidande för patienterna. De erfor 
också att närstående ofta hade orealistiska 
förväntningar av vården och inte 
accepterade döden. Sjuksköterskorna 
ansåg att patienter i livets slut hade fördel 
av palliativ vård. 
 
 

12/14 

8 Oncology nurse’ experiences 
with prognosis-related 
communication with 
patients who have advanced 
cancer 
McLennon M, S., Lasiter, S., 
Miller R, W., Amlin, K., 
Chamness R, A., Helft R, P. 
2013 
Nursing Outlook 

Beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter av kommunikation 
av sjukdomsprognos hos 
patienter med svår cancer. 

Kvalitativ ansats med 
tematisk analys. 
 
Tjugosju 
sjuksköterskor 
intervjuades med 
ljudinspelning.  
 
 

Sjuksköterskorna erfor att de stod mellan 
patienter och närstående samt läkare. 
Ibland beskrevs denna känsla av att vara i 
mitten som positiv då de ansåg att de 
styrde läkare till att ta inriktningsbeslut av 
vården. Men ibland kunde de känna att 
vara i mitten var en belastning när de inte 
visste inriktningen av vården och hur de 
skulle förhålla sig.  
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 Titel, författare, år, tidsskrift Syfte Metod Resultat Kvalitets- 

granskning 

9 End of life decisions making: 
Nursing perceptions, 
feelings and experiences 
McMillen E. Rachel 
2007 
Intensive and critical care 
nursing.  

Undersöka sjuksköterskor inom 
intensivvårdens erfarenheter 
kring att avbryta kurativ 
behandling och att se vilken roll 
sjuksköterskor har i denna 
process samt hur det påverkar 
dem.  

Kvalitativ ansats med 
grounded theory och 
innehållsanalys. 
 
Semi-strukturerade 
intervjuer med åtta 
sjuksköterskor.  
 
 

Sjuksköterskorna kände sig bekväma i 
diskussionen om vård i livet slut genom 
erfarenhet och att det var svårt att delta i 
beslutfattande när de är mindre erfarna. 
De beskrev att beslutet inte direkt var 
deras uppgift men att de ändå kunde 
påverka detta eftersom sjuksköterskorna 
var patienters advokater och såg hela 
människan. Det framkom även att 
sjuksköterskorna lätt blev emotionellt 
involverade men ju mer erfaren 
sjuksköterskorna var desto lättare var det 
att hantera dessa känslor. 
 
 
 

12/14 

10 ‘Viewing in slow motion’: 
patients’, families’, nurses’ 
and doctors’ perspectives on 
end-of-life care in critical 
care  
Pattison N, Carr M S, Turnock C 
and Dolan S  
2013 
Journal of Clinical Nursing 

Beskriva innebörden av vård i 
livets slut för kritiskt sjuka 
patienter med cancer.  

Kvalitativ ansats med 
Van Manens 
analysmetod.  
 
Intervjuer med sju 
sjuksköterskor, elva 
läkare, sju patienter 
och tolv närstående.  

Studien visade att sjuksköterskor var de 
som tog ansvaret för patienter när de inte 
kan tala för sig. Sjuksköterskorna hade en 
viktig roll när det gällde brytpunkssamtal. 
Det var läkare som tog beslut om palliativ 
vård och att sjuksköterskorna följde det 
som läkarna beslutat. Sjuksköterskorna 
ansåg att erfarenhet var nödvändigt när 
det kommer till brytpunktssamtal.  
 
 
 
 
 

12/14 
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 Titel, författare, år, tidsskrift Syfte Metod Resultat Kvalitets- 

granskning 

11 Striving for good nursing 
care: Nurses’ experiences of 
do not resuscitate orders 
within oncology and 
hematology care 
Pettersson, M., Hedlund, M., 
Höglund T, A. 
2014 
Nursing Ethics 

Undersöka hematologiska och 
onkologiska sjuksköterskors 
erfarenheter och uppfattningar 
om ”ej HLR-beslut” för att uppnå 
en djupare förståelse för 
sjuksköterskors specifika roll i 
dessa beslut. 

Kvalitativ ansats med 
deskriptiv analys 
 
Semi-strukturerade 
intervjuer med 
femton 
sjuksköterskor.  
 
 

Sjuksköterskorna beskrev att de kände 
patienter bäst och var de som bäst kunde 
känna av om patienter borde få beslut om 
icke återupplivning. Sjuksköterskorna 
erfor att när beslut fanns blev det en 
bättre vårdkvalité som då inte längre var 
fokuserad på medicinsk apparatur. 
Sjuksköterskorna berättade att när HLR 
gjorts på svårt sjuka patienter för att 
beslut inte var tagna blev patienternas 
livskvalité efteråt mycket sämre.  

12/14 

12 Nurse’ conceptions of 
decision making concerning 
life-sustaining treatment  
Silén, M., Svantesson, M., 
Ahlström, G. 
2008 
Nursing Ethics 
 

Beskriva sjuksköterskors 
föreställningar om 
beslutsfattande när det gäller 
livsuppehållande behandling för 
dialyspatienter. 

Kvalitativ ansats med 
induktiv 
analysmetod. 
Semi-strukturerade 
intervjuer med 
tretton 
sjuksköterskor.   
 
 

Sjuksköterskorna erfor att det oftast var 
de som ville avbryta en behandling när 
läkare ville fortsätta. De erfor också att 
sjuksköterskor och läkare i större 
utsträckning skulle behöva ta dessa beslut 
tillsammans. De ansåg att många läkare 
var för rädda för att ta beslut om att 
stoppa dialysbehandling och att detta 
ledde till ett lidande för patienterna.  
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BILAGA C: KVALITETSGRANSKNING  

Frågor för kvalitetsgranskning inspirerade av Friberg (2012) s. 138  

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? 

4. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

5. Hur är metoden formulerad? 

6. Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

7. Hur har data analyserats? 

8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

9. Vad visar resultatet? 

10. Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

11. Vilka argument förs fram? 

12. Förs det några etiska resonemang? 

13. Finns det en metoddiskussion? 

14. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden?
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