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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Brytpunktssamtal är ett samtal mellan läkare och patient om att vården övergår till 
palliativ vård i livets slutskede och där planering av den fortsatta vårdens inriktning diskuteras. 
Det är viktigt att ha en dialog med patienten för att den palliativa vården ska kunna utgå från 
patientens behov. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och 
upplevelser av brytpunktssamtal på särskilda boenden för äldre personer. Metod: Studien 
gjordes med kvalitativ metod med induktiv ansats. Intervjuer gjordes med åtta sjuksköterskor vid 
särskilda boenden. Datamaterialet analyserades utifrån Elo och Kyngäs kvalitativa 
innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskorna upplevde att det var de som tog initiativ till 
brytpunktssamtalen samt att brytpunktssamtalen skedde sent. Det framkom även att man skulle 
våga prata mer om döden och lyfta frågan tidigare. Brytpunktssamtalen upplevdes ta mycket 
energi av sjuksköterskorna och samarbetet med läkare såg olika ut. Brytpunktssamtalens innehåll 
handlade om döendeprocessen, symtomlindring och riktlinjer kring akutmedicinska åtgärder, 
vilket gav trygghet till anhöriga och patienter. Diskussion: Brytpunktssamtalen skedde sent 
vilket inte gav patienten möjlighet att uttrycka sina önskemål inför livets slutskede. En modell att 
använda för att samtala om livets slutskede är de 6 S:en som står för symtomlindring, 
självbestämmande, självbild, sociala relationer, sammanhang och strategier. Bättre samarbete 
mellan läkare och sjuksköterska krävs och tydligare rutiner kring hur brytpunktssamtal ska hållas 
behövs. Slutsats: Att arbeta utifrån modellen med de 6 S:n kan möjliggöra att samtal om 
önskemål inför döden hålls tidigare. Mer utbildning efterlyses för att öka förutsättningarna för en 
god palliativ vård på särskilda boenden för äldre.  

Nyckelord: brytpunktssamtal, information, kommunikation, palliativ vård, särskilt boende 



 

 

ABSTRACT 

Background: End-of-life discussion is a conversation between physician and patient about the 
care put into palliative end-of-life care and where planning for the continued management 
strategies are discussed. It is important to have a dialogue with the patient to palliative care 
should be based on the patient´s needs. Aim: The aim of the study was to describe 
nurses´experiences of end-of-life discussions in nursing homes for elderly. Methods: The study 
was qualitative with an inductive approach. Interviews were conducted with eight nurses at 
nursing home for elderly. The data was analyzed based on Elo and Kyngäs qualitative content 
analysis. Results: The nurses felt that it was they who took the initiative to end-of-life 
discussions and that the conversations took place in a late stage. It also emerged that the nurses 
would have courage to talk about death more and raise the issue earlier. The end-of-life 
discussions was perceived to take a lot of energy of the nurses and the cooperation could be 
different with different physicians. The end-of-life discussions was about the process of dying, 
symptom relief and guidelines regarding emergency medical interventions which created 
comfortness to relatives and patients. Discussion: The end-of-life discussions took place in a late 
stage, which didn´t gave the patients the opportunity to express their wishes for their end of life. 
A model to use is the 6 S:n (six words/concepts in swedish who begins with the letter S). The 
words/concepts is symptom relief, self-determinaton, self-image, social relations, contexts and 
strategies. Better cooperation between physician and nurse is required and clearer routines about 
end-of-life discussion is needed. Conclusion: Using the model with the 6 S:n can enable the end-
of-life conversation to be held earlier. More education is called for by nurses to improve the 
conditions for good palliative care in nursing homes for elderly. 

Keywords: communication, end-of-life discussion, information, nursing home, palliative care 
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INTRODUKTION 

Oavsett inom vilket område, till exempel hemsjukvård, särskilt boende, korttidsplatser eller 

hospice kommer vi som sjuksköterskor att träffa äldre personer med palliativt vårdbehov. 

Majoriteten av de äldre som bor på särskilt boenden idag lever med kroniska sjukdomar som 

KOL, hjärt- och kärlsjukdomar, Parkinsons sjukdom, stroke eller demens och vårdas palliativt 

(World Health Organization [WHO], 2011). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 

1982:763 2§) ska vården och behandlingar genomföras i samråd med patienten och om möjligt 

med anhöriga. För att patienten och dennes anhörig ska kunna känna sig delaktig, men också för 

att planeringen ska bli så bra som möjligt under patientens sista tid i livet är det viktigt att 

brytpunktssamtal hålls (Sveriges Kommuner och Landsting, 2013).  

Vi har i denna uppsats valt att kalla de som får brytpunktssamtal för patienter eftersom vi arbetar 

utifrån Hälso- och sjukvårdslagen. I Socialtjänstlagen är det vanligare att använda begreppen 

brukare eller vårdtagare, oavsett vilket har individen rätt till brytpunktssamtal.  

BAKGRUND 

Palliativ vård 

Palliativ vård innebär att vården inriktas på att lindra symtom istället för att bota och avser inte 

endast den vård som sker sista veckorna i livet i den sena palliativa fasen. Målet med den 

palliativa vården är att patienten ska kunna leva ett så gott liv som möjligt utifrån sina 

förutsättningar (Glimelius, 2012, s.17-19). WHO (2014) beskriver den palliativa vården och 

döendet som en normal process och syftar till att hjälpa patienten att behålla sin värdighet och få 

chans att uppnå största möjliga välbefinnande i livets slut. Den palliativa vården ska varken 

påskynda eller skjuta upp döden.  

Den palliativa vården kan delas in i två faser. Den tidiga fasen är ofta är lång, behandlingen 

syftar till att förlänga livet och öka livskvaliteten för patienten. Den sena palliativa fasen är 

kortare och vården inriktas huvudsakligen på att symtomlindra och främja livskvaliteten. 

Tidpunkten för när den tidiga fasen övergår till sen fas kan vara svår att identifiera. Äldre 
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personer har ofta ett långdraget döende som ofta beror på multisjuklighet vilket resulterar i att 

det är svårare att bedöma när döden närmar sig (Socialstyrelsen, 2013).  

Den palliativa vården arbetar utifrån fyra hörnstenar vilka är symtomlindring, samarbete, 

kommunikation och relation samt stöd till anhöriga. Symtomlindring innebär att lindra all form 

av lidande som kan vara av både fysisk, psykisk och existentiell karaktär. För att få en bred 

kompetens i vården och se till hela individens behov är det viktigt med samarbete mellan olika 

professioner. Kommunikation och relation innebär att vården ska arbeta för att hjälpa patienten 

att upprätthålla eller skapa en så bra livskvalitet som möjligt utifrån patientens egna önskemål. 

Att ha en god relation mellan vårdpersonal och patient är viktigt för att skapa förtroende och 

trygghet. Stöd bör ges till både patient och anhöriga (Strang, 2012, s.31-33). Tidigare innefattade 

den palliativa vården i livets slutskede enbart de med cancerdiagnoser, men har kommit att 

innefatta även andra diagnoser och kroniska sjukdomar (Socialstyrelsen, 2013). Det har visat sig 

att äldre patienter blir mindre informerade om sin förestående död än yngre patienter samt att 

ökad ålder ger högre risk för sämre palliativ vård vid cancersjukdom (Lindskog, Tavelin & 

Lundström, under tryckning). Inom äldrevården efterlyses tydligare ledarskap, mer samarbete 

med läkare samt mer kunskap och förståelse om behovet av palliativ vård i livets slutskede. Den 

palliativa vården på särskilda boenden måste få vara en del av den större organiserade palliativa 

vården och arbeta över gränserna med specialistsjukvården, oavsett sjukdom, för att patienterna 

ska få en ökad livskvalitet i livets slutskede (Seymour, Kumar & Frogatt, 2010). 

De sex S:en 

En modell att använda vid pallativ vård är de 6 S:en som tillsammans bildar en helhetssyn på 

patienten (Figur 1). De sex S:n innefattar sex begrepp som alla börjar på S och som tillsammans 

kan beskrivas som en helhet med olika dimensioner: självbild, självbestämmande, 

symtomlindring, strategier, sammanhang och sociala relationer. Självbestämmandet innefattar 

patientens psykiska behov och att få vara medbestämmande i sitt eget liv. Sociala relationer 

innebär gemenskap och umgänge med andra. Sammanhang och strategier är nära sammanflätade 

med varandra och innebär de andliga och existentiella behoven samt hur patienten upplever sin  

situation här och nu. Det är viktigt att patienten får reflektera över livets mening och vad som 
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händer när man dör. Att få tala om sin livsberättelse ingår också här. Symtomlindring är den 

främsta och viktigaste dimensionen, en optimal symtomlindring främjar självbilden och 

självbilden är det som håller ihop de 6 S:en. Självbilden är patientens bild av sig själv och sin 

situation. Poängteras bör att samtliga S inte nödvändigtvis behöver vara relevant för alla 

patienter och det kan förändras över tid. Att använda modellen de sex S:en kan vara en viktig 

utgångspunkt vid planering av den palliativa vården och livets slutskede (Ternestedt, 2012, s. 24-

26).  

Figur 1: De 6 S:n (Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2012, s.25). 

Akutmedicinska åtgärder 

För kommunal hälso- och sjukvård, där särskilda boenden ingår, finns riktlinjer för 

akutmedicinska åtgärder som exempelvis hjärt- och lungräddning vid plötsligt hjärtstopp. Dessa 

säger att hälso- och sjukvårdspersonal omedelbart ska påbörja hjärt- och lungräddning om det 

inte finns ett dokumenterat ställningstagande att det inte ska utföras. Det är läkare som i samråd 

med patienten, om möjligt, tillsammans med övriga teamet som ska besluta detta och 

ställningstagandet ska ses som en del av planeringen av vården. Detta ska tydligt framgå i 

vårdplanen och särskilt viktigt är det om patienten vårdas palliativt. Vårdpersonal är inte skyldig 
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att ta upp frågan rutinmässigt om det inte bedöms att risken för hjärtstopp finns. Frågan kan 

skapa onödig oro för patienterna (Svenska Läkaresällskapet, 2013). 

I en studie där äldre personer på ett särskilt boende följdes under fem år framkom att hälften av 

patienterna redan vid inflyttning tagit ställning eller hade ett ställningstagande om att inte 

återupplivas vid hjärtstopp. Av de patienter som ville återupplivas ändrade sig 40 procent under 

vårdtiden vilket i huvudsak berodde på försämrad hälsa eller inläggning på sjukhus. Resultatet 

visade även att det inte är tillräckligt att identifiera patientens önskemål gällande återupplivning 

vid ankomst till vårdenheten utan det måste uppdateras. Att diskutera med patienterna angående 

deras önskemål gällande återupplivning borde ingå i rutinerna (Mukamel, Ladd & Temkin-

Greener, 2013). En tydlighet i dokumentationen av vården i livets slutskede är efterfrågad då 

sjuksköterskor kan uppleva att de blir ifrågasatta, av andra yrkeskategorier inom vården, när 

frågor om medicinska åtgärder uppkommer (Hov, Athlin & Hedelin, 2009). 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning utgår från en värdegrund som vilar på en humanistisk 

människosyn, att visa omsorg om och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet. 

Sjuksköterskan ska tillvarata patientens och anhörigas kunskaper och erfarenheter, visa öppenhet 

och respekt för olika värderingar och trosuppfattningar. Utifrån patientens och anhörigas 

önskemål och behov ska sjuksköterskan föra deras talan och genom teamsamverkan bidra till en 

helhetssyn på patienten (Socialstyrelsen, 2005). Vården ska erbjuda möjligheten att kunna ändra 

sitt beslut över tid och dokumentera önskemål i livets slutskede för att garantera att vården 

uppfattat patienternas önskningar (Mukamel, Ladd & Temkin-Greener, 2013). Det är viktigt att 

samtala med patienter som är i palliativt skede för att kunna planera framtiden och för att patient, 

anhöriga och vårdpersonal ska känna sig trygga och införstådda med den nya situationen (Gove 

et al., 2010). Sjuksköterskan har en viktig roll i den palliativa vården då hen är den som träffar 

patienten kontinuerligt och kan samtala med patienten utifrån vad patienten känner att den vill 

prata om. Samtalen kan handla om allt från symtomlindring till praktiska saker. Att informera 

och stödja anhöriga är också en viktig del av sjuksköterskans arbetsuppgifter i den palliativa 

vården (Strang, Henoch, Danielson, Browall & Melin-Johansson, 2013).  
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Sjuksköterskan är ofta den som hjälper patienten att hantera känslomässiga och existentiella 

frågor och ger stöd till både patient och anhöriga på ett medkännande och konsekvent sätt då det 

är sjuksköterskan som har en relation till dem. Sjuksköterskans roll i samtal är också att vara 

uppmärksam på anhörigas behov och lyssna in och se språkliga eller kulturella skillnader 

(Kalowes, 2015). För att kunna samtala med patienter om svåra saker som vård i livets slutskede 

krävs att sjuksköterskan har skapat ett förtroende och visat att hen är öppen för att samtala om 

dessa ämnen. Ofta kan samtalen komma spontant under en omvårdnadsåtgärd (Strang, Henoch, 

Danielson, Browall & Melin-Johansson, 2013).  

Brytpunktssamtal 

Brytpunktssamtal är ett samtal mellan ansvarig- eller tjänstgörande läkare och patient om att 

vården övergår till palliativ vård i livets slutskede och vad den fortsatta vården ska innehålla. 

Detta samtal utgår från patientens tillstånd, behov och önskemål. Behandling som tidigare verkat 

som livsförlängande men som inte botar patienten sätts ut. Brytpunktssamtalets innehåll och 

vårdens fortsatta innehåll och planering ska dokumenteras i journal (Socialstyrelsen, 2013). Vid 

brytpunktssamtalet är det bra om en sjuksköterska kan vara med så att patient och/eller anhöriga 

kan ställa frågor till hen i efterhand. Sjuksköterskan kan även fånga upp patientens och anhörigas 

reaktioner efter samtalet. Under samtalet är det viktigt att försöka ta reda på hur patienten 

upplever sin sjukdom och tänker kring framtiden, vad som är viktigt för patienten samt hur hen 

vill ha det vid ytterligare försämring (Svenska Palliativregistret, u.å; Socialstyrelsen. 2013). 

Brytpunktssamtal är en förutsättning för god palliativ vård. Det finns en etisk skyldighet att vara 

öppen, visa respekt för självbestämmande och värdighet genom att tala om döende och död med 

patienten för att kunna planera för den fortsatta palliativa vården. Mer specifik utbildning för 

sjuksköterskor krävs för att dessa samtal ska kunna genomföras. De flesta läkare och 

sjuksköterskor vill ha brytpunktssamtal, men hinder för att detta inte sker är yttre omständigheter 

som brist på tid, personliga skäl som rädsla för sin egen dödlighet samt förnekande eller kognitiv 

svikt hos patienten (Lenharr, Meyer-Zehnder, Kressig & Reiter-Theil, 2012). Det är utmanande 

för läkare, sjuksköterskor och patienter att diskutera prognoser och vård i livets slut. 

Diskussioner kring förväntad livslängd undviks ofta av läkare av rädsla för att ta bort hoppet 

eller tilliten i den terapeutiska relationen (Kalowes, 2015). Fler studier har visat att vårdpersonal 
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känner sig obekväma med att diskutera vård i livets slutskede med patienter med rädsla för att 

det ska väcka känslor hos patienterna (Frogatt et al., 2009; Stone, Kinley & Hockley, 2013) men 

att patienter ofta inte själv känner sig stressade över att diskutera detta (Stone, Kinley & 

Hockley, 2013).  

En svensk nationell studie visade att majoriteten av sjuksköterskor som var ansvariga för 

hjärtsjuka patienter ansåg att det huvudsakligen var läkarens ansvar att informera patienten om 

prognos och vård i livets slutskede, men att även de kunde diskutera dessa ämnen om patienten 

själv tog upp diskussionen. Sjuksköterskorna upplevde dock att de hade för lite utbildning i hur 

diskussion om prognos och vård i livets slutskede skulle genomföras, men att de ansåg sig ha 

tillräckligt med kunskap för att kunna besvara frågor om prognos (Hjelmfors, Strömberg, 

Friedrichsen, Mårtensson & Jaarsma, 2014). Få studier har gjorts om sjuksköterskan och 

brytpunktssamtal, medan desto fler studier finns om läkarens roll i brytpunktssamtalet. 

Sjuksköterskor skulle kunna utföra denna uppgift om utbildning gavs (Friedrichsen, 2013, 

s.431).   Skillnaderna mellan sjuksköterskans och läkarens roll i brytpunktssamtalet är att läkaren 

är den som håller i samtalet, medan sjuksköterskan har en mer övergripande helhetssyn och 

koordinerar vården kring patienten (Raphael, Waterworth & Gott, 2014). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Statistik från Svenska Palliativregistret (2014, s.48) visar att drygt hälften (55%) av 21703 

personer som avlidit på särskilt boende år 2013 fått ett brytpunktssamtal med läkare. Målet är 

100 %. Utifrån att det kan skilja sig åt när äldre patienter på särskilt boende får brytpunktssamtal, 

om de får brytpunktssamtal, vad samtalet innehåller, vem som genomför dem och när i tid de 

genomförs såg vi det som angeläget att ta reda på vilka upplevelser och erfarenheter 

sjuksköterskor inom äldreomsorgen hade av brytpunktssamtal. Utifrån egna erfarenheter var vi 

även intresserade av att undersöka om frågan och patientens önskemål gällande hjärt- och 

lungräddning lyftes under brytpunktssamtalet.  



7 

 

SYFTE 

Syftet med uppsatsen var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av 

brytpunktssamtal på särskilda boenden för äldre personer. 

METOD 

Design 

För att kunna uppnå syftet valdes kvalitativ metod med en induktiv ansats, vilket innebär att 

slutsatser dras utifrån erfarenheter. Kvalitativ innehållsanalys innebär att texter granskas och 

tolkas. Datamaterial innehåller både latent och manifest material. Latent budskap är den 

underliggande meningen där det som sägs mellan raderna behöver tolkas. Manifesta budskap 

innebär att återberätta det som har beskrivits i datamaterialet (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012, s.187-189). I detta arbete ligger fokus på det manifesta budskapet.  

Urval och deltagare 

Studien genomfördes med åtta sjuksköterskor verksamma på särskilda boenden i en kommun i 

Mellansverige. Ett strategiskt urval gjordes för att få deltagare som hade erfarenheter av att 

medverka vid brytpunktssamtal. Inklusionskriterier var att deltagarna var omvårdnadsansvariga 

sjuksköterskor på särskilda boenden för äldre. Totalt intervjuades åtta omvårdnadsansvariga 

sjuksköterskor och åldrarna var mellan 35-63 år, majoriteten var kvinnor. Tre av deltagarna hade 

eller gick specialistutbildningen Vård av äldre. Deltagarnas yrkesverksamma tid som 

sjuksköterska varierade mellan 1-35 år.  

Procedur 

Inför rekryteringen skickades informationsbrev (bilaga 1) till verksamhetschefer inom 

kommunala verksamheter och till privata utförare för att få ett godkännande att genomföra 

studien i deras respektive verksamheter. Det var svårt att nå ansvarig verksamhetschef inom 

kommunen. Efter erhållet godkännande ombads verksamhetscheferna att förmedla 
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informationsbrev till omvårdnadsansvariga sjuksköterskor (bilaga 2) verksamma på särskilda 

boenden. Totalt fick 42 sjuksköterskor information om studien och av dessa tog två stycken 

själva kontakt med författarna via mejl för att de var intresserade av att delta.  

Författarna valde att ringa runt till olika särskilda boenden i kommunen för att påminna om 

studien. Urvalet av sjuksköterskor som blev uppringda gjordes utifrån sändlista som 

verksamhetscheferna delgett via mejl vid förfrågan om godkännande. Av nio uppringda 

sjuksköterskor avböjde tre stycken och sex stycken tackade ja till att delta. Via telefon och mejl 

bestämdes tid och plats för intervjun. Sju av åtta intervjuer skedde på deltagarnas arbetsplatser. 

Totalt intervjuades åtta sjuksköterskor med omvårdnadsansvar på särskilda boenden. Alla 

deltagare fick möjligheten att själva välja tid och plats för intervjun. Alla utom en valde att 

genomföra den på sin arbetsplats. Författarna var oroliga över att intervjuerna lätt skulle bli 

avbruten på arbetsplatserna, men alla blev lyckade och endast tre av åtta intervjuer blev störda av 

annan personal eller telefon som ringde. Intervjuerna ägde rum under mars månad 2015.  

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes utifrån två frågeområden som berörde sjuksköterskans 

erfarenhet av brytpunktssamtal samt när de sker. Syftet med semistrukturerade intervjuer utifrån 

en frågeguide (bilaga 4) var att täcka in olika områden som skulle besvaras utifrån studiens syfte.  

Semistrukturerade intervjuer ger deltagaren möjlighet att besvara frågan med sina egna ord och 

utifrån sin egen berättelse om ett fenomen (Kvale, 1997, s.121; Polit & Beck, 2012, s.537). 

Författarna genomförde tre respektive fem intervjuer vardera. Intervjuerna varade mellan 20-45 

minuter och spelades in digitalt. Ljudfilerna lagrades på författarnas skyddade användarkonto på 

Mittuniversitetet där de förvaras oåtkomligt för obehöriga. 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s.199) kan resultatet av studien inte ses helt 

oberoende av författarna då de är en del av intervjuerna genom samspelet med deltagarna.  
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Analys 

Kvalitativ innehållsanalys innebär att en kondenserad och bred beskrivning ges av ett fenomen. 

Tillvägagångssättet är kodning av det insamlade materialet, skapande av kategorier och 

abstraktion (Elo & Kyngäs, 2008). Intervjuerna skrevs ner ordagrant av den författare som utfört 

den. Det utskrivna intervjumaterialet som utgjorde 62 sidor analyserades utifrån kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats med inspiration av Elo och Kyngäs (2008). Analysarbetet 

genomfördes manuellt av båda författarna. Båda författarna lyssnade igenom intervjuerna och 

läste igenom det utskrivna materialet flera gånger för att få en känsla och djupare förståelse. Vid 

genomläsning av materialet skrev författarna koder i marginalen som beskrev flera aspekter i 

innehållet. Koderna jämfördes sedan med varandras och författarna diskuterade vad koderna stod 

för. Utifrån koderna lyftes meningsenheter och citat fram. De koder som hade likheter jämfördes 

och lades samman och bildade underkategorier och sedan kategorier. Resultatet blev sju 

underkategorier och tre kategorier. Analysarbetet genomfördes gemensamt vilket ökar 

tillförlitligheten (Elo & Kyngäs, 2008) i denna studie.  

Tabell 1: Exempel från analysarbetet 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

För det handlar om att vi som 
sjuksköterskor och vårdpersonal i 
allmänhet måste bli bättre på att 
prata om döden, att det är en del 
av livet. 

Bli bättre på att prata 
om döden. 
 

Tidigt 
samtal 

Att våga samtal 
om döden 

Sjuksköterskan 
initierar 
brytpunktssamtalet 

Oftast blir brytpunktssamtalen 
sent så den boende hinner tackla 
av och sluta äta och äter man inte 
längre så kan man inte ta sina 
mediciner och då brukar jag sätta 
in ett brytpunktssamtal. 

Brytpunktssamtalen 
skedde när patienten 
beräknas avlida inom 
några dagar eller 
veckor vilket gjorde 
att patienten inte 
kunde delta i 
brytpunktssamtalet. 

Sent 
samtal 

Tidpunkt för 
brytpunktssamta
let 

Sjuksköterskan 
genomför 
brytpunktssamtalet 

Vi informerar att vi kan 
smärtlindra och lindra ångest och 
rosslighet eller vad det är här. 

Information om 
symtomlindring ges. 

Innehåll Symtomlindring 
och 
akutmedicinska 
åtgärder 

Att skapa trygghet 
genom information 
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Etiska överväganden 

Vid forskning ska deltagarna ges information om studiens syfte, hur datainsamling går till och 

hur resultatet kommer att användas för att kunna ge ett informerat samtycke (Polit & Beck, 2012, 

s.158). Deltagarna ska ges information om att de när som helst har möjlighet att avsluta 

deltagandet utan att uppge orsak (Kvale, 1997, s.107). Deltagarna ska garanteras konfidentialitet 

vilket innebär att den information de ger ska förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta 

del av materialet och identifiera uppgiftslämnare (Polit & Beck, 2012, s.162; Vetenskapsrådet, 

2012). Personuppgifter relaterade till resultatsvar ska anonymiseras så att det inte går att härleda 

till uppgiftslämnaren (Vetenskapsrådet, 2011). För studier på människor krävs etikprövning 

(Centrala etikprövningsnämnden, u.å). 

Deltagarna i studien fick både muntlig och skriftlig information om studiens syfte och mål. 

Garanti om konfidentialitet lämnades samt information om att deltagarna när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande. Alla deltagare fick skriva på ett informerat samtycke (Bilaga 3).  

Då studien inte genomfördes på patienter eller närstående och är ett studentarbete på avancerad 

nivå behövdes i det här fallet inget etiskt övervägande från regional etisk kommitté 

(Mittuniversitetet, u.å; SFS 2003:460).  
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RESULTAT 

Under analysarbetet framkom tre kategorier; Sjuksköterskan initierar brytpunktssamtalet, 

Sjuksköterskan genomför brytpunktssamtalet och Att skapa trygghet genom information. Till 

dessa kategorier framkom totalt sju underkategorier (Tabell 2). 

Tabell 2: Resultat 

Kategori Underkategori 

 
Sjuksköterskan initierar brytpunktssamtalet 

Att våga samtala om döden 
Sjuksköterskan tar initiativ till brytpunktssamtal 

 
Sjuksköterskan genomför brytpunktssamtalet 

Tidpunkt för brytpunktssamtalet 
Brytpunktssamtalets påverkan på sjuksköterskan 
Erfarenheter av samarbete med läkare 

 
Att skapa trygghet genom information 

Brytpunktssamtalets innehåll 
Symtomlindring och akutmedicinska åtgärder 

Sjuksköterskan initierar brytpunktssamtalet 

Att våga samtala om döden 
Sjuksköterskorna upplevde att de och övrig vårdpersonal vara rädda för att prata om döden, men 

upplevde samtidigt att patienter var redo och hade behov av att prata om döden. 

Sjuksköterskornas livserfarenhet påverkade deras kompetens när det gällde att samtala om 

döden.   

Man måste ha kommit till en viss punkt själv i livet.  

För att samtalet om döden skulle kunna ske så krävdes relation och dialog med patienter.  

...vi har en dialog ganska tidigt med vårdtagarna, alltså när de kommer till enheten, att hur ser 
du på ditt liv just nu, om det händer någonting, hur vill du ha det... där planterar vi ett frö hos 

den enskilde vårdtagaren. 

Att kunna samtala om döden  skapade trygghet i den fortsatta vården. De sjuksköterskor med 

lång erfarenhet eller med specialistutbildning inom äldrevård vågade lyfta samtal om döden 

tidigt i vårdrelationen. Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att ta reda på patientens tankar 
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och funderingar om tiden som var kvar i livet för att kunna optimera vården och uppfylla deras 

önskemål. Alla sjuksköterskor tyckte att det var viktigt att ha samtalat om dessa frågor innan 

patienten blev sämre för att patienten skulle kunna uttrycka sina tankar och behov.  Förslag på 

när dessa frågor kunde diskuteras var vid ankomstsamtal eller vid den årliga 

läkemedelsgenomgången. 

Sjuksköterskan tar initiativ till brytpunktssamtal 
Alla sjuksköterskor var överens om att det var de som såg behovet av brytpunktssamtal. De 

ansåg sig ha en viktig roll eftersom det var de som hade kontinuiteten i vården av patienten och 

läkaren gjorde hembesök endast på sjuksköterskornas uppmaning.  

Jag är ju den som är drivande till brytpunktssamtalet. Det är ju jag som ser att den här 
människan är på väg ut...så det är väl min roll att få ihop det så att allihopa som vill vara med 

får det. 

Utifrån den sammanvägda bedömningen av patientens försämrade allmäntillstånd och gradvisa 

avtackling som t.ex att patienter slutade äta, urinproduktionen minskade och att de sov mer 

kontaktades läkare för beslut om brytpunktssamtal. Sjuksköterskorna upplevde att brytpunkten 

kunde vara svår att se då patienten efter att ha varit sämre en tid kunde bli bättre igen under en 

period. Sjuksköterskornas erfarenhet var att det var viktigt att det var ett teambaserat beslut 

utifrån personalens, sjuksköterskans och läkarens bedömning som resulterade i ett 

brytpunktssamtal.  



13 

 

Sjuksköterskan genomför brytpunktssamtalet 

Tidpunkt för brytpunktssamtalet 
Brytpunktssamtalen skedde i de allra flesta fall dagar eller någon vecka innan patienten avled 

eller när patienten var i så dåligt skick att hen inte själv kunde vara delaktig i samtalet och 

uttrycka sina önskemål.  

Så att det är ju kanske lite vårt fel. Eh, att man kanske tar diskussionen för sent och hamnar i lite 
oplanerade situationer. 

Sjuksköterskorna var överens om att många som borde fått brytpunktssamtal inte fick något. 

Några av sjuksköterskorna funderade över om de orsakat att samtalen blev sena eftersom de inte 

lyft frågan tidigare och samtalat med patienten om den sista tiden. De vittnade samtidigt att de 

fokuserade mer på att ge information till anhöriga än till patienterna. Brytpunktssamtalen skedde 

därför istället oftast med anhöriga utan att patienten var delaktig.  

Brytpunktssamtalets påverkan på sjuksköterskorna 
Sjuksköterskorna vittnade om att de behövde förbereda sig noga och hitta känslan av att vara här 

och nu under samtalet.  

...jag är så skärpt att säga de rätta orden. Jag känner att jag balanserar på ett knivsegg… 

Sjuksköterskorna upplevde att brytpunktssamtalen tog mycket energi och att de var 

koncentrerade för att säga de rätta orden. De upplevde att ordet död undveks och att de letade 

synonymer och pratade om god omvårdnad och vård i livets slut istället. 

Det var viktigt att uppmärksamma och känna in anhörigas reaktioner för att kunna förvissa sig 

om att de hade uppfattat situationen och få dem att känna sig trygga. Sjuksköterskorna vittnade 

om att det var bland det svåraste i yrket att se till att alla inblandade fick det så bra som möjligt.  

Det är en mycket existentiell situation, man dör bara en gång och man har ett jättestort ansvar. 

Sjuksköterskorna upplevde en trygghet och en större tydlighet i omvårdnaden efter 

brytpunktssamtalet. 
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Erfarenheter av samarbete med läkare 
De sjuksköterskor som hade en god läkarkontinuitet upplevde ett nära och gott samarbete med en 

och samma läkare som ansvarade för det särskilda boendet. Det resulterade i dialog och 

reflektion dem emellan. Sjuksköterskorna upplevde att läkarna i dessa fall var intresserade av att 

delta i brytpunktssamtalen och var ofta också geriatriskt intresserade.  

Då får alla som är där ett brytpunktssamtal men det är ju läkarens inställning så att säga. 

Läkarkontinuiteten gjorde att sjuksköterskorna kände trygghet.  Några av sjuksköterskorna 

upplevde att en del läkare hade en ovilja eller för hög arbetsbelastning för att kunna medverka 

vid brytpunktssamtal, vilket gjorde att sjuksköterskorna fick ta ett större ansvar. De upplevde att 

det var läkarens inställning som avgjorde om läkaren deltog i brytpunktssamtalet. I de fall där 

sjuksköterskorna upplevde att man inte hade bra läkartillgänglighet och kontinuitet på grund av 

inhyrda läkare och korta anställningstider var det svårt att veta vem som skulle ta ansvar för hur 

den fortsatta vården skulle bedrivas och de fick ofta hålla i brytpunktssamtalen utan läkare 

närvarande. De kände sig utlämnade och ibland maktlösa och hade känslan av att göra läkarnas 

uppgifter. Trots att sjuksköterskorna upplevde sig ha stort ansvar för även läkaruppgifter så 

upplevde de att anhöriga verkade vara nöjda med att prata med sjuksköterskan som de ofta hade 

en lång relation med. Vid dålig läkartillgänglighet eller på jourtid när ordinarie läkare inte fanns i 

tjänst upplevde sjuksköterskorna att färre patienter och anhöriga fick ett samtal med läkare. 

I en drömvärld skulle man ju vilja ha en helt annan tillgänglighet av läkare, det är ju ingen 
orimlig dröm heller kan jag tycka... det är de som ska göra det här egentligen. 

Att skapa trygghet genom information 

Brytpunktssamtalets innehåll 
Sjuksköterskan ansåg sig ha en viktig funktion som den som informerade och hade kontinuitet i 

relationen med anhöriga och patienten. Under brytpunktssamtalet informerades de om patientens 

tillstånd och den förestående döden. Det var viktigt att beskriva hur döendet kunde komma att se 

ut för att anhöriga och patient skulle känna trygghet.  

Man dör inte för att kroppen slutar äta utan man slutar äta för att man dör.  
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Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att anhöriga fick uttrycka sina önskemål och tankar 

och att de fick beskrivit döendeprocessen. Sjuksköterskorna upplevde det som att anhöriga oftast 

kände sig trygga och informerade efter ett brytpunktssamtal.  Frågan om anhöriga vill vara 

närvarande under livets slut fram till döden inträdde ställdes och om anhöriga ville var där även 

nattetid. Information gavs om vak och att patienten inte skulle behöva dö ensam. 

Symtomlindring och akutmedicinska åtgärder 
Det visade sig att sjuksköterskorna hade olika erfarenheter av hur akutmedicinska åtgärder vid 

plötsliga försämringar som till exempel hjärtstopp skulle hanteras. Frågan om inskick till sjukhus 

eller återupplivning kunde ibland diskuteras med anhöriga och då gällde det att vara tydlig med 

att det inte skulle vara en vinst för patienten att åka in på sjukhus eller återupplivas vid 

hjärtstopp. Vid palliativt skede i de sena brytpunktssamtalen var hjärt- och lungräddning ingen 

fråga som diskuterades utifrån valmöjligheter.   

...äldre människor har ofta en väldigt lojal inställning till döden, att det är en del av livet och vill 
vårdas hemma i så stor utsträckning som möjligt. 

De sjuksköterskor som var mer erfarna lyfte frågan om hjärt- och lungräddning och inskick till 

sjukhus i ett tidigt skede vid till exempel ankomstsamtal eller läkemedelsgenomgångar för att 

patienten skulle kunna få en möjlighet att tänka över frågan själv. Läkaren och sjuksköterskan 

gick igenom vilka läkemedel som skulle sättas ut och vilka symtomlindrande vid 

behovsläkemedel som behövde ordineras. Anhöriga och patient informerades om 

symtomlindring; att ångest, rosslighet och smärta kan lindras. Ibland hade anhöriga frågor om 

dropp när de såg att deras närstående inte åt eller drack något själva. Då gavs information om att 

dropp skulle påverka patienten negativt genom att det blir en belastning för en redan intorkad 

kropp. När sådana frågor kom upp önskade sjuksköterskorna att en läkare hade kunnat vara 

närvarande för att stötta i de medicinska frågorna. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka omvårdnadsansvariga sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter av brytpunktssamtal på särskilda boenden. Omvårdnadsansvariga sjuksköterskor 

valdes för att de ansågs ha en relation och kontinuitet med patienterna. Studien genomfördes med 

en kvalitativ metod med en induktiv ansats då denna ansågs kunna svara bäst mot studiens syfte 

då det handlade om att belysa människors erfarenheter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, 

s.187-188). 

Det var svårt att nå verksamhetschefen för särskilda boenden inom kommunen för att få ett 

tillstånd att genomföra intervjuer. Kontakt togs med högsta chef för för vård- och omsorg i 

kommunen som uppmanade verksamhetschefen att vara behjälplig. Författarna blev uppringda 

av biträdande verksamhetschef som sedan förmedlade information till sjuksköterskorna på 

särskilda boenden. De privata aktörerna med egna verksamhetschefer och mindre organisation 

var mer lättillgängliga än de kommunala cheferna. Första svårigheten var att informationen 

fastnade hos verksamhetscheferna innan den nådde sjuksköterskorna, sedan anmälde inte 

sjuksköterskor sig att delta i den utsträckning som författarna förväntat. Alla 

omvårdnadsansvariga i kommunen fick möjlighet att delta genom att verksamhetschefen hade 

vidarebefodrat informationsbrevet om studien till alla sjuksköterskor i kommunen, men många 

svarade inte. Efter att åtta intervjuer genomförts framkom ingen ny information. Författarna 

upplevde att data var mättat och valde därför att inte kontakta fler deltagare, vilket även berodde 

på tidsbrist. Datamättnad innebär att ny kunskap inte ges trots mer insamlat material från till 

exempel intervjuer (Thorén-Jönsson, 2012, s.140). En begränsning i studien var att åtta intervjuer 

genomfördes i endast en kommun. Utfallet kunde möjlighen ha blivit annorlunda om intervjuer 

gjorts med sjuksköterskor från flera kommuner beroende på hur organisationen är uppbyggd i 

kommunerna. 

Intervjuerna var semistrukturerade och en intervjuguide utformades som en vägledning för 

författarna under intervjun. Intervjuguiden täckte de områden som skulle besvaras utifrån 



17 

 

studiens syfte. Enligt Polit och Beck (2012, s.537) är det intervjuarens uppgift att se till att 

intervjun täcker de områden som ska behandlas utifrån syftet. Intervjuguiden innehöll två 

frågeområden som handlade om hur brytpunktssamtal brukade gå till och när i tid de brukade 

ske. Sjuksköterskorna fick utifrån de två områdena berätta fritt om sina upplevelser och 

erfarenheter. Då båda författarna av studien genomförde intervjuer kan det ha medfört att olika 

följdfrågor kan ha ställts under intervjuerna. Detta kan ha gjort att fler nyanser eller variationer 

av sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter kan ha framkommit, vilket stärker 

tillförlitligheten (Lundman & Graneheim, 2012, s.197-198). Författarna upplevde att 

sjuksköterskorna var avslappnade under intervjuerna och kunde tala fritt om ämnet. 

Sjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser vittnade om att det var ett relevant ämne som 

väckte diskussion och nya tankar.  

Hur trovärdigt ett resultat är beror på hur väl kategorierna täcker datamaterialet (Graneheim och 

Lundman, 2004, i Elo & Kyngäs, 2008). Författarna anser att studien har trovärdighet då allt 

material hamnade i kategorier och underkategorier och ingen data lämnades oredovisad. 

Datamaterialet lästes igenom flera gånger av författarna och analysarbetet genomfördes 

gemensamt vilket stärker tillförlitligheten. Koderna och de meningsbärande enheterna 

kontrollerades ständigt genom hela analysarbetet för att hamna i rätt kategori. Detta stärker både 

trovärdigheten och tillförlitligheten. Giltighet handlar om hur trovärdiga resultaten är och om 

studien lyfter fram det som är typiskt för det som beskrivs. Citat ökar giltigheten då läsaren får 

en inblick i och känsla för vad som direkt sagts under intervjuerna (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012, s.197-198).  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av 

brytpunktssamtal på särskilda boenden för äldre personer. I resultatet framkom att det var 

sjuksköterskorna som tog initiativ till brytpunktssamtalen utifrån deras bedömning av patientens 

status, att brytpunktssamtalen ofta genomfördes av sjuksköterskorna och att information ingav 

trygghet. Brytpunktssamtalen skedde när patienten bedömdes endast ha några dagar eller några 

veckor kvar i livet. Sjuksköterskorna som medverkade i studien upplevde att brytpunktsamtalen 
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var en mycket existentiell situation som tog mycket energi. De reflekterade över att de brukade 

undvika ordet död och istället använde andra ord som god omvårdnad och vård i livets slutskede. 

Många vittnade om att brytpunktssamtalet var bland det svåraste de gjorde som sjuksköterskor 

och att de endast hade en chans på sig att ge patienten en fin och värdig död.  

Som äldre kan det vara svårare att be om hjälp och uttrycka sina behov även om man fortfarande 

har ett självbestämmande (Andershed, 2013, s.202). Att vara öppen och lyhörd för om patienten 

vill samtala om livet och döden är viktigt. Dessa tillfällen kan komma när som helst och särskilt i 

nära omvårdnadsarbete. Patienter berättar ofta för någon som de har förtroende för bland 

personalen. Lika viktigt är det att respektera om patienten inte vill samtala om svåra saker och 

tankar (Socialstyrelsen, 2013). Genom att ha en förtroendefull relation öppnas möjligheten att 

kunna prata med patienten om framtiden. Det är viktigt att lyssna, stötta och ha ett lugnt 

förhållningssätt för att kunna samtala om svåra frågor som sjukdom och död med patienten. Att 

diskutera framtiden och innehållet av vården i livets slutskede med patient och anhöriga är ett 

professionellt ansvar som ger patienten en möjlighet att planera för den tid som är kvar och få 

berätta om sina rädslor (Clayton, Butow, Psych & Tattersall, 2005; Regionala Cancercentrum i 

Samverkan, 2012).  

Studiens resultat visade att sjuksköterskorna upplevde att information om döendet, 

symtomlindring och planering vad gäller akutmedicinska åtgärder gav trygghet till anhöriga i 

mötet med sin döende närstående. De upplevde även att patienterna inte var rädda för att samtala 

om döden och att de hade en naturlig inställning till döden. En svensk studie gjord utifrån 

statistik från Svenska Palliativregistret visade att de patienter som fått brytpunktssamtal, i högre 

grad hade symtomlindrande läkemedel ordinerade, dog på önskad plats och hade anhöriga som 

erbjudits efterlevandesamtal. Detta visar att informerade patienter i högre grad kan öka 

förutsättningarna för en bättre vård i livets slut och en god död (Lundqvist, Rasmussen & 

Axelsson, 2011). Denna studies resultat visade att sjuksköterskornas erfarenhet av 

brytpunktssamtalen var att de skedde sent, vilket gav patienten begränsad möjlighet till 

delaktighet. Enligt HSL (SFS 1982:763) ska behandlingar och beslut genomföras i samråd med 

patienten. När ingen från vården samtalar om den framtida döden med patienten eller när 

brytpunktssamtalen hålls i ett mycket sent skede, så patienten inte själv kan uttrycka sina 
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önskemål, innebär detta att patientens rätt till självbestämmande och delaktighet inte ges. 

Möjligheten för vården att handla och vårda utifrån patientens egna önskemål går då förlorad. 

I likhet med vårt resultat visade en studie från Belgien (Vandervoort et al., 2014) att personer 

med demenssjukdom boendes på ett särskilt boende ofta inte hade fått möjlighet att uttrycka sina 

önskemål och tankar om sin sista tid i livet. Det låg i vårdpersonalens intresse att veta hur 

patienten ville ha det och det är de som måste driva frågan. När man väl började planera i livets 

slutskede hade patienten ingen möjlighet att uttrycka sina tankar då patienten förlorat den 

förmågan på grund av försämrat allmäntillstånd. Studien visade också att det var vanligare att 

personal samtalade och informerade anhöriga än patienten själv. De önskningar som var mest 

uttryckta var viljan att inte bli återupplivad. Det var vanligt att patienten pratade med 

sjuksköterskan, hade flera uppföljande samtal och att sjuksköterskan informerade anhöriga. De 

menade att det är viktigt att det finns en plan för patientens sista tid. 

I USA finns möjligheten till avancerad vårdplanering vilket innebär att patienten får uttrycka och 

anteckna sina önskemål i ett tidigt skede. Syftet med detta är att den nedskrivna planen ska guida 

vårdpersonalen när patienten inte kan uttrycka sig själv. Särskilt viktigt är det för demenssjuka 

personer som i början av sin sjukdom kan fatta egna beslut vilket är viktigt i den senare delen när 

denna förmåga gått förlorad. Patienten kan också namnge en person som sedan kan fatta beslut i 

sitt ställe (Hirschman, Kapo & Karlawish, 2008).  I en sammanställning av flera europeiska 

studier om brytpunktssamtal, där information till patienten gavs om sjukdomsförsämring, 

prognos, symtomlindring och vilka tankar patienten och anhöriga hade om livet och döden, 

framkom att läkare ansåg att det var svårt att bedöma när dessa skulle hållas. Det betonades att 

det var viktigt att ha uppföljande samtal och att ett första samtal skulle ske när patienten var 

relativt välmående för att själv kunna uttrycka sina önskemål. Studierna visade att det var relativt 

få patienter som fick samtal i ett palliativt skede vilket ger möjlighet till förbättringsarbete 

(Glandemans, Moll van Charante & Willems, 2015). 

Sjuksköterskor har en avgörande roll i att se behoven hos patienten och anhöriga. Genom 

information och kontinuitet kände de trygghet när de hade en tät kontakt med sjuksköterskan. 

Sjuksköterskan är den som kan se helheten och vårda hela människan (Dilworth, Dickson, 

Mueller, Shuluk, Yoon, & Capezuti, under tryckning). Patienter som upplevde att vårdpersonalen 
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tog sig tid till att lyssna var mer benägna att känna trygghet vilket sågs som en förutsättning för 

att den palliativa vården skulle bli så bra som möjligt (Stajduhar, Thorne, McGuinness & Kim-

Sing, 2010). Desto fler arbetade år som sjuksköterskan har, desto tryggare var man att diskutera 

vård vid livets slutskede med patienter. Det framkom även att de sjuksköterskor som kände sig 

mest trygga att kommunicera med patient och anhöriga var de som hade vidareutbildning (Moir, 

Roberts, Martz, Perry & Tivis, 2015). Sjuksköterskorna upplevde att brytpunktssamtalet var ett 

svårt existentiellt samtal och att de använde olika uttryck för att inte nämna ordet död. Att vårda 

döende människor kan ibland vara mycket svårt. Sjuksköterskor har vittnat om att de blivit 

påverkade både fysiskt och psykiskt av att ständigt ha döden och döendet närvarande i sitt arbete 

(Hov, Athlin & Hedelin, 2009). Ordval, handlingar och sättet sjuksköterskor framför besked 

upplevs som ett stort ansvar då det påverkar patient och anhöriga (Wallerstedt & Andershed, 

2007). 

I resultatet i genomförd studie upplevde sjuksköterskorna att det var läkarens inställning som 

avgjorde om brytpunktssamtal hölls. Det bekräftas av andra studier (Dilworth, Dickson, Mueller, 

Shuluk, Yoon, & Capezuti, under tryckning; Wallerstedt & Andershed, 2007) där sjuksköterskor 

upplevde att det fanns en motvillighet och rädsla bland läkare att informera om palliativ vård och 

hålla i brytpunktssamtal med äldre patienter. Antingen hölls brytpunktssamtalen för sent eller 

inte alls. Sjuksköterskorna efterlyste specialistkompetens inom äldrevård för att förbättra den 

palliativa vården (Dilworth, Dickson, Mueller, Shuluk, Yoon, & Capezuti, under tryckning). I 

Socialstyrelsens (2013) definition av brytpunktssamtal finns ingen beskrivning av 

sjuksköterskans närvaro eller roll i brytpunktssamtalet. I genomförd studie framkom att 

sjuksköterskor ofta ensamma fick genomföra brytpunktsamtalen utan läkares närvaro. Utifrån att 

sjuksköterskorna ofta fick genomföra brytpunktssamtalen ensamma, krävs bättre samarbete 

mellan sjuksköterska och läkare samt tydligare rutiner för hur brytpunktssamtal ska hållas.  

Samarbete är en av hörnstenarna i den palliativa vården. För att vården ska kunna utföras på 

bästa möjliga sätt måste alla resurser i teamet användas. Det är ingen ensam som ska fatta beslut 

eller kunna se alla behov hos patienten. Teamet måste ha ett gemensamt mål och vårdplanen 

upprättas tillsammans med patienten (Strang, 2012, s.33). En del av sjuksköterskorna i vår 

studie, som inte hade någon läkarkontinuitet eller där läkartillgängligheten var sämre, fick stå 
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ensam med beslut om behov av brytpunktssamtal och även hålla i brytpunktssamtalen själva. De 

sjuksköterskor som hade gott samarbete med läkaren och där en dialog kunde föras om 

patientens status uttryckte att det kände sig tryggare i sin yrkesroll genom samarbetet. Detta visar 

på vikten av ett teamarbete där olika kompetenser tillsammans arbetar för patientens bästa.  

I en amerikansk studie framkom att patienter associerade till tidigare erfarenheter av sjukdom 

och död när de tänkte på sin egen förestående död. Samma studie visade att vårdpersonal lyfte 

svåra händelser och olyckor var patienterna mer benägna att samtala om livsfrågor och döden. 

Vårdpersonalen använde sig sedan av sådana händelser och erfarenheter för att lättare kunna 

börja samtala om behov och önskemål i livets slutskede (Amjad, Towle och Fried, 2014). Som 

sjuksköterskor föreslår vi att utgå ifrån livserfarenheter när frågor om livet och döden med 

patienter ska diskuteras. Som en hjälp för att vårda patienten utifrån ett helhetsperspektiv med 

sina kroppsliga, psykologiska, sociala och andliga behov kan man använda de 6 S:n. Genom att 

utgå från de 6 S:n vid vårdplanering kan den palliativa vården säkras att den ges utifrån 

patientens vilja och behov (Ternestedt, 2010, s.256-258). De 6 S:n återspeglar även de fyra 

dimensionerna i den palliativa vården som inbegriper fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

problem. Vården måste ta hänsyn till varje enskild dimension, men även till helheten för att 

hjälpa patienten till bästa möjliga livskvalitet (Strang, 2012, s.30-31). För att implementera de 6 

S:en i verksamheten måste hela arbetslaget kring patienten vara delaktiga och det kan ske genom 

utbildning med de fyra hörnstenarna som grund. Målet är att medvetandegöra all personal att se 

den äldre döende människan som en unik person med sina alldeles särskilda behov (Ternestedt, 

Österlind, Henoch & Andershed, 2012 s. 187, 192). Ett sätt att arbeta med de 6 S:n kan vara att 

få in dem som sökord i journalsystem och att den som haft ett samtal med patienten kan 

dokumentera direkt i vårdplanen (Ramqvist & Witalis, 2012, s.178-179). Alla S:en behöver inte 

vara relevanta för patienten under hela vårdtiden utan de är situationsbundna, relaterade till 

varandra och föränderliga över tid (Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2012 s.26). 
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Slutsats 

Sjuksköterskor initierar till brytpunktssamtal och får ofta genomföra dem utan läkares 

medverkan på särskilda boenden för äldre personer. Sjuksköterskorna upplevde att 

brytpunktssamtalen ofta hölls i ett sent skede som inte gav möjlighet för patienten att själv 

uttrycka sina önskemål och farhågor inför döden. Genom att utgå från de 6 S:n kan det bli 

naturligare att tidigt lyfta frågor om vad som kan vara viktigt för patienten vid livets slut. Fler 

sjuksköterskor med specialistkompetens behövs inom äldrevården för att öka förutsättningarna 

för att en god palliativ vård bedrivs på särskilda boenden. 

Kliniska implikationer 

- Att utgå från de 6 S:n i planeringen av den palliativa vården säkrar att det finns ett 

helhetsperspektiv kring patienten. 

- Kontinuitet är viktigt för att skapa trygghet och dialog mellan patient och sjuksköterska. 

- Ett välfungerande teamarbete är viktigt för att tillgodose patientens behov. 

- Tydligare rutiner behövs för hur och när brytpunktssamtalen ska genomföras på särskilda 

boenden. 

Framtida forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka hur patienter på särskilt boende tänker kring att planera 

för sin sista tid i livet.  

Idag flyttar många personer med demenssjukdom in på särskilt boende när de har redan har svår 

kognitiv svikt och hur kan den vården planeras bättre utifrån patientens önskemål om de inte kan 

uttrycka sig själva och förstå innebörden av planeringen.  
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och ska nu genomföra vårt examensarbete på magisternivå inom omvårdnad. Examensarbetet 
genomförs som en intervjustudie, vars syfte är att undersöka sjuksköterskors erfarenheter och 
upplevelser av brytpunktssamtal på särskilda boenden. Målet är att få fördjupad förståelse och 
ökad kunskap om brytpunktssamtal inom äldrevården. 

Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska på särskilt boende för äldre tillhör du studiens målgrupp. 
Vi hoppas att du är positiv till att delta i studien och att vi kan få intervjua dig. 

Intervjuer tar ca 30-45 minuter. Intervjun kommer att spelas in för att materialet senare ska 
kunna analyseras. Endast de som utför intervjuerna samt handledare kommer att ha tillgång till 
det inspelade materialet. Inspelningarna kommer att förvaras enligt forskningsetiska riktlinjer. 
De digitala ljudfilerna lagras på skyddat användarkonto på Mittuniversitetet, dit endast 
undertecknade har tillträde. Materialet kommer att hanteras enligt Personuppgiftslagen (SFS 
1998:204) för att skydda människors integritet från att bli kränkt. Det inspelade materialet 
kommer endast att användas till denna studie som resulterar i en magisteruppsats inom 
specialistutbildningen Vård av äldre. 

 Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst under studiens gång välja att inte 
delta. Du behöver inte ge någon förklaring till varför du inte längre vill vara med. Var och när 
intervjun ska genomföras kommer vi överens om tillsammans. 



 

Om du vill vara med i studien ber vi dig skicka dina kontaktuppgifter via mejl till oss så snart 
som möjligt. Vi tar kontakt med dig för att bestämma tid för intervju. Har du ytterligare frågor är 
du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

Vänliga hälsningar 

Leg. Sjuksköterska Martha Nilsson Leg. Sjuksköterska Marie Salthammer 
Mittuniversitetet Mittuniversitetet 
Telefon: XXXXX Telefon: XXXXX 
E-post: XXXXX E-post: XXXXX 
 
Handledare Madeleine Blusi 
Mittuniversitetet 
Telefon: XXXXX 
E-post: XXXXX 



 

Bilaga 3: Informerat samtycke 

 

 

  

Informerat samtycke 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om denna studie med syfte att undersöka 
sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av brytpunktssamtal på särskilda boenden. 

 Mitt deltagande är frivilligt och jag kan när som helst välja att avbryta deltagandet utan att 
uppge skäl. Jag har fått information om att det jag svarar på, under intervjun endast kommer att 
användas till denna studie och att intervjumaterialet endast kommer att vara tillgängligt för dem 
som utför intervjuerna och deras handledare. Mina personuppgifter och svar kommer att 
behandlas konfidentiellt. 

Härmed lämnar jag mitt samtycke till att delta i denna studie. 

  

___________________________________________________________________________ 

Sjuksköterska/Deltagare          Datum 

  

___________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4: Intervjuguide 

 

INTERVJUGUIDE 

 
Kan du berätta om ditt senaste brytpunktssamtal? 

Vilka var närvarande vid brytpunktssamtalet? (patient, närstående, läkare?) 

Medverkade läkare vid varje brytpunktsamtal? Hur upplever du att samarbetet mellan 
sjuksköterska och läkare är? 

Vad togs upp under brytpunktssamtalet? 

Upplevde du att du förmedlade det du ville?  

Vilka svårigheter fanns under samtalet? 

Hur kände du under samtalet? 

Hur ser du på din funktion i brytpunktssamtalet? 

Bestäms beslut om att inte genomföra hjärt- och lungräddning? 

 

När sker brytpunktssamtalen vanligtvis här hos er? 

Sker brytpunktssamtal i den utsträckning som du skulle vilja? 

Har du varit med om något tillfälle där brytpunktssamtal inte skedde men hade behövts? Vill du 
berätta om det tillfället? /Varför skedde det inte? 

Känner du dig trygg i att vårda patienter i livets slutskede?  

Har du haft brytpunktssamtal utan läkare? 

Anser du att brytpunktssamtalet ger en tydlig riktlinje om hur vården ska fortsätta? Anser du att 
det behövs uppföljande samtal med patient/närstående?  

Skulle brytpunktssamtalen behöva hållas tidigare? 


