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Bakgrund: Brytpunktssamtal är svåra samtal för alla deltagande. Bemötandet och hur 
beskedet ges kan bli avgörande för patient och närståendes upplevelse av livets slut.  
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av brytpunktssamtal i kommunal 
hemsjukvård. Metod: Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv 
ansats. Sju intervjuer genomfördes med sjuksköterskor.  
Resultat: Ur analysen av datamaterialet framträdde fyra teman såsom; sträcker sig över tid 
och rum, teamet samlat runt patienten, eftersträvar att vara överens, höga krav på 
sjuksköterskan med 13 underteman.  
Konklusion: Ökad kunskap kring brytpunktssamtal, dess innehåll samt hur det 
dokumenteras behövs. Brytpunktssamtalet bör dessutom eventuellt omvärderas från att 
vara starkt kopplat till läkarnärvaro till att användas i hemsjukvården även när 
sjuksköterskorna utför liknande samtal själva. Kraven på sjuksköterskan ställer ytterligare 
anspråk på sjuksköterskeutbildningar att undervisa palliativ vård. Inom hemsjukvården bör 
arbetsledning erbjuda handledning, stöd och vidareutbildningar inom ämnet. 
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Background: End-of-life discussion is a difficult conversation for everyone involved. 
How information is given and patient and relatives are treated can determine their 
experiences of the end-of-life. Aim: The aim was to describe nurses’ experiences of end-
of-life discussions in municipal home care. Method: The data were analyzed using 
qualitative content analysis technique with inductive approach. Seven interviews with 
registered nurses were performed. Results: Four themes emerged from the analysis; 
expanding over time and space, the team surrounding the patient, striving for everyone to 
get along and high demands on the nurse, with 13 subthemes. 
Conclusion: Further knowledge about end-of-life discussion, what it withholds and how it 
is to be documented, is needed. The definition of the concept might need to be reevaluated 
from being highly associated with doctor presence to also be used in municipal home care 
when nurses have similar conversations without the doctor. The high expectations and 
demands on nurses within this context requires for education programs to teach palliative 
care. The management of the municipal home care should offer guidance, support, and 
further training to their nurses. 
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INLEDNING 
Av de cirka 90 000 människor som avled i Sverige år 2010 beräknas cirka 80 % ha vårdats 
palliativt (Socialstyrelsen, 2012a). Sveriges Kommuner och Landsting (2012) visar i 
statistik från december 2011 till november 2012 att av de palliativa patienter som vårdas 
under den här tiden utfördes brytpunktssamtal endast i cirka 50 % av fallen (Svenska 
Palliativ registret, 2012a). En välfungerande palliativ vård består av symtomlindring, 
teamarbete och kommunikation samt stöd till närstående (SOU, 2001:6). Om vården ska 
kunna uppfylla patienternas rätt till en god död krävs det att vårdgivarna är väl insatta i 
patientens önskningar kring vårdtiden (SFS, 1982:763). Många patienter har en önskan om 
att få dö hemma. Faktorer som kan påverka huruvida detta är möjligt är tillgång till 
fungerande stöd, kvalificerad personal, sjukdomsförloppet och närståendes inställning och 
situation (Socialstyrelsen, 2012a). När både den döende och de närstående är väl insatta i 
situationen kan de förberedas och ges en möjlighet att forma livets slutskede till något 
värdefullt och fint. Grunden för detta läggs vid den vårdplanering som benämns 
brytpunktssamtal (Svenska Palliativregistret, 2012a). Om sjuksköterskan är väl förberedd 
kan denne på ett bra sätt möta patientens behov och avläsa känslomässiga reaktioner (Wist 
& Kaasa, 2001). Det är betydelsefullt att sjuksköterskor är insatta i hur ett brytpunktsamtal 
bör utformas, vad som ska tas upp och vilka hinder som kan tillstöta, för att adekvat kunna 
möta patienters behov (Svenska Palliativregistret, 2012a). Denna studie fokuserar därför på 
sjuksköterskors erfarenheter av dessa samtal. 

BAKGRUND 

Palliativ vård 
Ordet palliativ är en form av latinets ”pallium” som betyder mantel eller hölje 
(Nationalencyklopedin, 2004). Manteln kan symboliskt ses som något människan kan 
omslutas i. Palliativ vård är ett begrepp som är internationellt rådande och som innebär 
vård i livets slutskede då botande behandling inte längre är möjlig (SOU, 2000:6). 
Socialstyrelsen (2012a) beskriver vård i livets slutskede som en tidpunkt då döden är 
oundviklig inom en överskådlig framtid. Vanligen delas den palliativa processen in i en 
tidig och en sen fas, där den tidiga fasen kan omfatta flera år, medan den sena fasen kan 
röra sig om veckor till månader (SOU, 2001:6). Socialstyrelsen (2012a) benämner även 
den palliativa vården som hälso- och sjukvård som syftar till att lindra lidande och främja 
livskvalitet hos patienter med obotlig sjukdom eller skada. Detta inbegriper att såväl 
fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov beaktas. Statens offentliga utredningar 
(SOU, 2000:6) tillägger att den typen av vård syftar till att aktivt vårda hela den döende 
människan längs vägen fram till döden. Det skall då präglas av ett synsätt som bejakar livet 
och betraktar döden som en naturlig process. Palliativ vård beskriver en vårdfilosofi och är 
inte knuten att bedrivas i särskild vårdkontext, utan innebär att palliativ vård kan utövas på 
såväl sjukhus som i särskilt eller ordinärt boende (SOU, 2000:6). 
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Grunden för palliativ vård baseras på fyra hörnstenar (SOU, 2001:6). 1) Vården bygger på 
att adekvat lindra smärta och andra svåra symtom. 2) Ett palliativ vårdande kräver ett 
samarbete mellan olika professioner i ett team som bland annat består av sjuksköterskor, 
läkare och undersköterskor. 3) God kommunikation och goda relationer inom teamet, samt 
mellan dessa och patienten och närstående är väsentligt för vårdandet. 4) Närstående skall 
även erbjudas att aktivt delta i vården av den döende samt erbjudas stöd under 
sjukdomstiden och efter dödsfallet (SOU, 2001:6). Vid allvarlig sjukdom är det även 
viktigt att bevara kontinuiteten i vården. En fördel är om patienten kan ha fortsatt kontakt 
med den personal som denne i ett tidigt stadium fått en relation till (Hytten, 2001). 
 
God palliativ vård utmärks av en helhetssyn på människan där individen stöds till att leva 
ett värdigt liv, med största möjliga välbefinnande fram till livets slut (Socialstyrelsen, 
2012a). Förhållningssättet innebär även att patientens tillstånd, behov och önskemål 
bedöms professionellt utifrån dennes fysiska, psykiska, sociala och existentiella tillstånd. 
Beslut som tas skall alltid vägas mot vilka för- och nackdelar det har för patientens 
välbefinnande (Socialstyrelsen, 2012a). För att uppnå god palliativ vård krävs ett bra 
samarbete i ett team där olika professioner bidrar med sitt specifika kompetensområde 
(Thorén Todoulos, 2005). Tillsammans skall de utgöra en helhet där respekt och god 
kommunikation präglar arbetssättet, då teamet tillsammans med patienten och närstående 
utgör ett kommunikationsnätverk. Det är därför av betydelse att varje teammedlem är 
medveten om sin specifika roll (Thorén Todoulos, 2005).  

Döden och döendet 

’Att dö’ är ett begrepp som kan delas in i tre olika betydelser - själva döendet, händelsen 
död och tillståndet död. Döendet är en tidbegränsad process och brytpunkten för när 
behandlingen övergår från kurativ till palliativ kan vara svår att fastställa. Förloppet kan 
både ske mycket fort, men kan ibland vara i timmar till dagar. När slutfasen i döendet väl 
inträder är symtomen i stort sett detsamma för alla som drabbas oavsett grundsjukdom 
(SOU, 2001:6).  
 
När en patient får besked om att döden står att vänta går denne igenom olika psykosociala 
faser såsom: Förnekande, köpslående, depression och accepterande (Svarre, 2001). Partiellt 
förnekande hjälper patienten att ta in en mycket svår situation i ett tempo som de själva 
orkar med. Ofta orkar patienten tala om döden som en realitet under korta stunder för att 
sedan totalt slå om och tala om vad som ska hända efter tillfrisknandet. Det är en naturlig 
försvarsmekanism som inte bör brytas. Köpslåendet handlar ofta om ett hopp om att kunna 
skjuta upp döden (Svarre, 2001). Det kan för patienten handla om att vilja hinna vara med 
vid någon särskild livshändelse med tydlig tidsgräns, innan denne är redo att dö. Inte sällan 
uppfylls också detta hopp mot all förmodan (Svarre, 2001; Volker, Kahn, & Penticuff, 
2004). Volker et al. (2004) beskriver sjuksköterskors erfarenheter kring patientens olika 
önskningar för att få kontroll och komfort. Sjuksköterskor i studien berättar om patienter 
som efter beslut att avsluta kurerande vård helt går in för att arbeta så mycket som möjligt. 
Författarna sammanfattar detta som patientens önskan om att få leva ända in i livets slut 
(Volker et al., 2004). Många palliativa patienter utvecklar vid någon tidpunkt depressiva 
tillstånd som nedstämdhet, sorg och förtvivlan (Svarre, 2001). Dessa tillstånd är ofta starkt 
knutna till patientens känsla av förlust och att gå miste om livsprojekt. Patienten behöver 
ges möjlighet att samtala om och uttrycka den förlusten i känslor. När döden närmar sig 
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kommer patienten ofta alltmer till ett accepterande av döden som väntar. Det är en viktig 
fas där patienten avskärmar sig från omvärlden och kan dö i frid. När detta inträffar har 
sjuksköterskan en viktig roll i att ta hand om närstående som ofta upplever denna fas som 
smärtsam och svår att förstå (Svarre, 2001).  

Brytpunktssamtal 
Brytpunktssamtal är ett administrativt begrepp som endast förekommer inom och mellan 
berörda professioner (Socialstyrelsen, 2012a). Ett brytpunktssamtal äger rum när 
medicinska möjligheter att förlänga patientens livstid saknas eller är begränsade. Samtalet 
innebär att ansvarig läkare och patient samtalar kring ställningstagandet att avsluta 
kurerande behandling och övergå till lindrande vård i livets slutskede. De diskuterar då hur 
den fortsatta vården ska läggas upp utifrån patientens aktuella tillstånd, behov och 
önskemål (Socialstyrelsen, 2012a). Om patienten går med på att ha närstående närvarande 
är det en fördel för den fortsatta vården (Wist & Kaasa, 2012). Det är av betydelse att alla 
involverade är införstådda med att vårdens målsättning fortsättningsvis är att främja 
livskvalitet och lindra symtom (Socialstyrelsen, 2012a). Vid planerade samtal är 
grundregeln att både ansvarig läkare och sjuksköterska bör vara närvarande (Wist & 
Kaasa, 2001). Det ger möjligheten för sjuksköterskan att följa upp patientens upplevelse av 
samtalet och reda ut eventuella missförstånd (Wist & Kaasa, 2001). Brytpunktssamtal med 
närvarande läkare, sjuksköterska, patient och närstående sker i regel vid ett flertal tillfällen 
i samband med övergången till palliativ vård. Alla samtal dokumenteras i patientjournalen 
(Socialstyrelsen, 2012a).  
 
Under de senaste 50 åren har inställningen till att berätta sanningen för patienten förändrats 
(Wist & Kaasa, 2001). I slutet på 50-talet meddelades patienten sällan information kring 
diagnos och prognos. Från 80-talet har denna tradition gjort en helomvändning i 
västvärlden, medan den fortfarande är vanlig i andra delar av världen (Wist & Kasa, 2001). 
I Sverige finns det nu lagar som ställer höga krav på patientens rätt till information (SFS 
1982:763). Patientens kunskap kring diagnos och prognos har många fördelar. Det minskar 
osäkerhet och bygger ett öppet, tillitsfullt förhållande mellan patient och personal (Wist & 
Kaasa, 2001; Erichsen, Hadd Danielsson, & Friedrichsen, 2010; Volker et al., 2004).  

Hildén, Louhiala, Honkasalo och Palo (2004) rapporterar i sin studie kring sjuksköterskor 
och läkares syn på planering av vård i livets slut, att sjuksköterskor anser att patientens 
prognos inte meddelas patienten i tid (Hildén et al., 2004). Genom att ge patienten kunskap 
får denne en möjlighet att bearbeta vad som kommer hända och planera för sin sista tid i 
livet (Kaasa & Wist, 2001). Informationen behöver dock ges på ett sätt, och i en takt som 
patienten klarar av och önskar. Höga krav ställs på både sjuksköterskan och läkaren att se 
dessa signaler. Det är också betydelsefullt att informationen ges på ett sätt som inte berövar 
patienten allt hopp (Kaasa & Wist, 2001). Det gjordes genom att sjuksköterskan samtidigt 
presenterade förslag och möjligheter för hur den fortsatta vården kunde utformas (Volker 
et al., 2004). En del sjuksköterskor menar att patienterna behöver delges sanningen även 
när den gör ont, eftersom den kommer ikapp till slut ändå (Erichsen et al., 2010). Andra 
anpassar sanningen efter magkänslan för hur stor del av den patient och närstående kan 
hantera (Erichsen et al., 2010). Sjuksköterskan kontrollerar att patienten förstår och får 
svar även på frågor de inte tänkt på att ställa (Volker et al., 2004). Även om läkaren är den 
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som ger medicinska besked är det ofta sjuksköterskan som får förklara på ett begripligt sätt 
och agera patientens advokat (Volker et al., 2004). 

Kommunal hemsjukvård 
Hemsjukvård definieras som en form av hälso- och sjukvård som bedrivs 
sammanhängande över tiden i patientens bostad eller motsvarande (Socialstyrelsen, 
2012b). Den 1 januari 1992 genomfördes ädelreformen i Sverige vilket innebar en 
omfattande omstrukturering av vård och omsorg där kommunerna tog över ansvar från 
landstinget för hälso- och sjukvård samt långvarig service. Syftet med reformen var att 
klargöra ansvarsfördelningen samt att undvika att äldre människor vårdas onödigt länge på 
sjukvårdens institutioner (Socialstyrelsen, 1996). Varje kommun ansvarar för att erbjuda 
god hälso- och sjukvård. Möjligheten att vårdas i sitt eget hem kan erbjudas av 
kommunerna, där även habilitering, rehabilitering samt hjälpmedel till funktionsnedsatta 
ingår (SFS 1982:763). Det skall även finnas en sjuksköterska inom verksamhetsområdet i 
kommunen med medicinskt ansvar då kommunens ansvar för hälso- och sjukvård är 
exklusive läkarinsatser (Socialstyrelsen, 1996). 
 
För att en patient skall kunna vårdas hemma i livets slut ställs vissa krav på hemsjukvården 
(Beck-Friis & Österberg, 2005). Det fodras att den problemintensiva vård av den döende 
människan kvalitetssäkras genom att erbjuda de insatser dygnet runt som vanligen bara ges 
på sjukhus. Flertalet kriterier ska kunna uppfyllas, såsom att patienten själv ska kunna ta ett 
frivilligt beslut om att dö i sitt hem. Eventuella närstående ska ha samma önskan och vara 
villiga att ställa upp. Krav ställs även på hög kompetens och erfarenhet hos vårdteamet 
samt en läkarmedverkan. För att kvalitetsäkra den palliativa vården i hemmet krävs även 
tillgång till hemtjänst, effektiva hjälpmedel samt att ekonomiskt stöd kan ges till 
närstående. Även omedelbar tillgång till slutenvård skall kunna erbjudas om det inte längre 
lämpar sig att patienten vårdas hemma (Beck-Friis & Österberg, 2005). 

Kommunikation i palliativ omvårdnad 
God kommunikation är något mycket komplext (Eide & Eide, 2007). Ömsesidig respekt, 
aktivt lyssnande och öppenhet är några grundläggande delar. Konsten är att uppfatta vad 
som sägs både verbalt och icke-verbalt, samt att svara på helheten av vad den andre 
förmedlar. Omvårdnadsorienterad kommunikation är patientcentrerad och fungerar som en 
kvalitetssäkring av omvårdnadsarbetet (Eide & Eide, 2007). 

God kommunikation mellan sjuksköterska och patient är viktigt i palliativ vård (Wist & 
Kaasa, 2001). Det är vanligt att svår sjukdom utlöser en traumatisk kris (Hytten, 2001). 
Sjukdomen är ett hot mot själva livet, mot patientens integritet och självuppfattning. Den 
förändrar patientens sociala status, medför rädsla, vrede och frustration och kräver 
anpassning till en helt ny livssituation. Sjuksköterskan behöver vara medveten om krisens 
olika uttryck i bemötandet av patienten. Vreden riktas ofta mot vårdgivarna. 
Sjuksköterskan behöver då ha förmågan att lyssna till patientens frustration, visa förståelse 
och ge tid för samtal. Sjuksköterskan ska förmedla till patienten att reaktionen är normal 
samtidigt som den inte får bagatelliseras (Hytten, 2001; Volker et al., 2004).  
Vårdrelationen underlättas om den bygger på tillit, medmänsklighet, empati och sensitivitet 
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(Wist & Kaasa, 2001) Det handlar ofta mer om att ge patienten möjlighet att uttrycka 
tankar och känslor, än att säga rätt saker. Genom att göra sig tillgänglig för patienten 
reducerar sjuksköterskan patientens känsla av isolering och övergivenhet (Svarre, 2001).  

Sjuksköterskans arbetsuppgifter innebär en nära kontakt med patienten och många tillfällen 
till informella samtal (Wist & Kaasa, 2001). Under dessa kan sjuksköterskan ta reda på var 
i sorgeprocessen patienten befinner sig och vilka behov och önskemål patienten upplever. 
Det är dock viktigt att sjuksköterskan är noggrann med att dokumentera vad som kommer 
upp även vid dessa samtal så att andra i behandlingsteamet kan ta del av det (Wist & 
Kaasa, 2001).	   Sjuksköterskans kommunikativa arbetsuppgifter sätter höga krav på 
emotionella resurser och möjlighet att ge tid till patienten (Hytten, 2001). Sjuksköterskan 
bör ha kunskap om sin egen syn på död och lidande. Ett obehag inför att prata om död och 
lidande läser patienten ofta av från vårdpersonalens kroppspråk (Wist & Kaasa, 2001; 
Hildén & Honkasalo, 2006). 

Patientdelaktighet 
Sahlsten (2008) beskriver patientdelaktighet som uppbyggd på fyra dimensioner/strategier: 
Interpersonellt tillvägagångssätt, terapeutiskt förhållningssätt, resursfokusering samt 
påverkansmöjligheter: 
Det interpersonella tillvägagångssättet innebär att båda parter genom kommunikation kan 
förstå varandra och bli förstådda. Detta uppnås genom att sjuksköterskan aktivt lyssnar och 
ställer öppna frågor, vilket i sin tur ger patienterna ett ökat lärande, känsla av 
meningsfullhet och stimulans till reflektion. Det är ett samspel mellan sjuksköterska och 
patient som förutsätter att sjuksköterskan engagerar sig känslomässigt i sina patienter. 
Genom att sjuksköterskan uppvisar en vilja att lyssna till patientens problem uppmuntras 
denne till ökat deltagande i vården. Ett terapeutiskt förhållningssätt handlar om 
sjuksköterskans attityder kring närhet och ömsesidighet i förhållande till sin patient. Det 
krävs att sjuksköterskan kontinuerligt reflekterar över sitt förhållningssätt till patienterna 
och vågar släppa kontrollen. Ömsesidig respekt skapas och patienten betraktas som expert 
på sin egen situation. Sjuksköterskan visar tilltro till patientens egen förmåga och 
uppmuntrar denne att uttrycka tankar, känslor och farhågor. Resursfokusering innebär att 
fokusera på vilka resurser patienten har i förhållande till behov. Grund för detta är ett 
kontinuerligt information- och kunskapsutbyte där sjuksköterskan får inblick i hur 
patientens självbild och insikt utvecklas, samtidigt som hon delger och kompletterar med 
ny adekvat information. Genom att hjälpa patienten att själv identifiera styrkor, 
förväntningar och behov kan de tillsammans sätta upp mål och delmål samt planera för 
vägen till dessa. Ansvarsfördelningen inventeras regelbundet och anpassas kontinuerligt 
efter patientens individuella förutsättningar. Påverkansmöjligheter handlar slutligen om 
sjuksköterskans öppnande för patientens påverkan och medverkan i processen av det ökade 
ansvarstagandet. Genom sjuksköterskans förmedlande av saklig information kan patienten 
göra egna val i planeringen av vården. Efterhand som ansvaret överläggs på patienten kan 
denne dessutom ta egna välinformerade beslut. Till en början görs detta tillsammans med 
sjuksköterskan, medbestämmande, och slutligen på eget initiativ, självbestämmande. 
Sjuksköterskan ger då sitt fulla stöd även om det motsäger egna åsikter. En förutsättning 
för sådan frihet och egenansvar är att patienten tar på sig ansvaret för sina handlingar och 
beslut. Detta är en process, och det är sjuksköterskans uppgift att avgöra hur långt 
patienten kommit i denna och anpassa ansvaret därefter (Sahlsten, 2008). 
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I palliativ vård sviktar ofta patientens förmåga till självbestämmande (Svenska 
Palliativregistret, 2012b). Det är därför viktigt att tidigt informera patienten när denne inte 
längre svarar på kurerande vård. På så sätt ges patienten möjlighet att delta i planeringen av 
hur han/hon vill ha sin sista tid i livet, vilket ger goda förutsättningar att bibehålla det som 
patienten själv identifierar som god livskvalitet i livets slut (Svenska Palliativregistret, 
2012b). 

Stöd 
Stöd är ett begrepp med många betydelser vilket kan leda till missförstånd i vården (Hall & 
Wigert, 2010). Det finns olika sorters stöd; instrumentellt, informativt, emotionellt och 
genom visad uppskattning eller småprat. Instrumentellt stöd innebär att bidra med praktisk 
hjälp och assistans i olika situationer. Informativt stöd handlar om att ge kontinuerlig, 
individanpassad information. Emotionellt stöd ligger i vård, omsorg, kärlek och tillit. 
Uppskattningsstöd handlar om att uppmuntra patientens handlande, åsikter eller utveckling 
och därmed stärka deras självkänsla. Småpratsstöd innebär att prata om vardagliga saker 
utanför sjukdom och vård och på så sätt ge patienten ett andrum i en svår situation (Hall & 
Wigert, 2010). 
 
I den palliativa vården är det givna stödet en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter 
(Hildén & Honkasalo, 2006). Stöd ges i denna kontext genom att missförstånd som uppstår 
korrigeras, fakta tydliggörs och patient och närstående stödjs till att ta informerade beslut. 
Sjuksköterskan ger även stöd till patienten genom att agera dennes advokat. Patientens 
önskningar framförs i diskussioner med läkaren, som ofta inte har en lika tydlig bild av 
patientens åsikter och beslut. Emotionellt och existentiellt stöd erbjuds av sjuksköterskan 
genom att diskutera med och lyssna in patienten. Andra sätt att ge den formen av stöd kan 
vara att visa sig tillgänglig och vara nära patient och närstående. Sjuksköterskan kan ibland 
också erbjuda stöd genom att anta en ledarroll och på så sätt hjälpa patient och närstående 
att komma till ett accepterande av det svåra beskedet (Hildén & Honkasalo, 2006). 

Sjuksköterskans funktion och ansvar 
Hälso- och sjukvårdslagens (SFS 1982:763) bestämmelser över god vård avser ett arbete 
som bland annat tillgodoser patientens behov av trygghet samt bygger på en respekt för 
människans självbestämmande och integritet. Vidare skall vården förebygga ohälsa, 
sjukdom och skada samt utformas efter patientens vilja och behov i möjligaste mån. God 
vård innefattar även att visa respekt för den avlidne och att bemöta närstående med 
omtanke och hänsyn.  
 
Socialstyrelsen (2005) belyser i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska att 
det friska hos patienten skall tillvaratas samt att specifika och basala omvårdnadsbehov 
skall tillgodoses oavsett om de är fysiska, psykiska, andliga eller sociala. Vidare bygger 
professionen på att uppmärksamma patientens egen upplevelse av sjukdom och lindra 
lidande i största möjliga mån. Det ställs även höga krav på sjuksköterskans kommunikativa 
förmåga i vården. De ska ge stöd och vägledning till patienter och närstående som en grund 
för delaktighet i vård och behandling. Sjuksköterskan ska informera och undervisa 
patienter och närstående samt kunna anpassa innehållet. Denne ska förvissa sig om att 
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patienter och närstående har förstått given information och uppmärksamma de patienter 
som inte visar tecken på eller uttrycker informationsbehov (Socialstyrelsen, 2005). 
 
Sjuksköterskans centrala funktion i den palliativa vården är att handla och agera i samråd 
med patienten och närståendes intressen så långt det är möjligt (Friedrichsen, 2005). Det 
innebär således en komplex omvårdnad då såväl avancerade symtom som existentiella 
frågor aktualiseras. När en människa är döende ställs mycket på sin spets och det gäller för 
sjuksköterskan att möta patienten och närstående för att bidra med en viss balans och 
stabilitet i tillvaron. I sjuksköterskans funktion ingår att vara relationsskapande vilket 
handlar om att bygga förtroendefulla relationer. Detta kräver att sjuksköterskan sätter sig in 
i patientens och närståendes situation. Dessutom förväntas sjuksköterskan ha den 
koordinerande förmågan, vilket innebär att vara den som arbetar nära patienten och 
närstående samt kan bedöma och besluta om när kontakt behöver förmedlas till övriga 
teamet. Denna förmåga bygger på kunskap om att göra adekvata bedömningar av problem 
som kan uppstå och vilka insatser som är nödvändiga. Utöver detta inriktas arbetet även till 
att lindra fysiska symtom såsom förstoppning, muntorrhet och sömnproblem med mera 
(Friedrichsen, 2005). 
 
Sjuksköterskan har ett stort ansvar när det gäller att uppfylla patientens önskningar kring 
dennes sista tid i livet (Volker et al., 2004). Sjuksköterskan ska dessutom försvara dessa i 
det fortsatta samarbetet med närstående och vårdpersonal från olika yrkesgrupper. En av 
sjuksköterskans uppgifter blir således att samordna vården rent logistiskt samt att 
underlätta för patient och närstående i beslutstaganden (Volker et al., 2004). 

PROBLEMFORMULERING 
Många patienter som vårdas palliativt väljer att dö i sina hem. Dessa patienter har rätt till 
samma vårdinsatser som ges i slutenvård, vilket ställer höga krav på den kommunala 
hemsjukvården. Om kraven på god vård skall kunna uppfyllas är kännedom om patientens 
önskemål kring den sista tiden i livet en förutsättning. För att detta ska vara möjligt fordras 
att brytpunktssamtal genomförs vid den tidpunkt där vården övergår från kurativ till 
palliativ. Detta brytpunktsamtal är en utgångspunkt för att främja patientens livskvalitet 
fram till livets slut och förutsätter goda kunskaper hos sjuksköterskan. Tidigare forskning 
inom området fokuserar oftast läkarperspektivet och merparten av studierna har 
genomförts i sjukhusmiljö. Eftersom den kommunala hemsjukvården erbjuder vård utan 
läkarinsatser bär sjuksköterskan ett stort ansvar för de patienter som vårdas. Kunskaper 
behöver därför utvecklas om brytpunktssamtal ur sjuksköterskors perspektiv. 

SYFTE 
Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av brytpunktssamtal 
inom kommunal hemsjukvård.  
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METOD 
I denna studie användes induktiv ansats där datamaterialet analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys utifrån Lundman och Hällgren Graneheim (2009). Kvalitativ 
innehållsanalys används i omvårdnadsforskning för att granska och tolka texter som 
transkriberade intervjuer. Induktiv ansats innebär att texter, baserade på exempelvis 
människors berättelser kring upplevelser, analyseras förutsättningslöst (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2009). 

Urval 
För att få tillträde till forskningsfältet kontaktades en enhetschef inom hemsjukvården i en 
medelstor kommun i Västra Götalandsregionen. Enhetschefen gavs muntlig och skriftlig 
information om studiens syfte och tillvägagångssätt (se bilaga 1). När tillstånd getts av 
enhetschefen, ombads denne att kontakta sjuksköterskor med erfarenhet av 
brytpunktssamtal i kommunal hemsjukvård och undersöka om intresse fanns att delta i 
studien. Ett informationsbrev som förklarade studiens syfte och tillvägagångssätt skickades 
sedan av författarna, till de sju sjuksköterskor som anmält intresse att delta (se bilaga 2). 
Därefter kontaktades berörda sjuksköterskor per telefon, och tider för intervjuer bokades 
in. Urvalet kom att bestå av samtliga sju sjuksköterskor. Deras ålder var mellan 35-58 år 
(medelålder 42 år). Deltagarnas yrkesmässiga erfarenhet varierade från 8-37 år och 
anställningstiden inom hemsjukvård var 5-18 år. Samtliga hade någon form av 
vidareutbildning, vilka var inom följande områden; intensivvård, operation, rehabilitering, 
distrikt och palliativ vård. Alla deltagarna var kvinnor. 

Datainsamling 
Datainsamlingen utfördes genom kvalitativ intervju enligt Kvale och Brinkmann (2009). 
Det innebär att intervjuaren strävar efter att förstå ett fenomen utifrån 
undersökningspersonernas synvinkel, och utveckla mening ur deras erfarenheter. 
Intervjuerna genomfördes på en plats som informanterna själva valt. Alla intervjuer skedde 
ostört, utom ett fåtal som vid något tillfälle distraherades av annan personal. Den 
information som delges i intervjun är helt beroende på hur mötet blir (Kvale & Brinkmann, 
2009). Det är betydelsefullt att intervjuaren lyckas skapa en miljö där informanterna 
känner sig bekväma och fria att tala om eventuellt känsliga erfarenheter (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Två pilotintervjuer genomfördes och diskuterades mellan författarna 
för att säkerställa att intervjuerna skulle göras på ett likartat sätt, samt för att 
medvetandegöra författarnas förförståelse kring ämnet. Även mellan intervjuerna gjordes 
avstämningar. Intervjuerna varade mellan 30-50 minuter och skedde enskilt mellan 
informanten och intervjuaren. Intervjun bestod av fyra öppna frågor följt av följdfrågor 
såsom ’kan du vidareutveckla det’, ‘hur kände du då’ och ‘hur menar du då?’ (se bilaga 3). 
Intervjuerna spelades in på ljudband och transkriberades ordagrant. Författarna 
genomförde och transkriberade hälften av intervjuerna vardera. Bandinspelningen 
avlyssnades upprepade gånger för att undvika bortfall av data och felaktig avskrivning. 
Utskriften gjordes ordagrant med en omvandling av talspråk till ett mer formellt 
skriftspråk. Detta för att återge en mer lättläst text samt för att undvika igenkännande 
karaktärsdrag i informanternas uttryckssätt. Författarna diskuterade sinsemellan och valde 
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att skriva ut pauser, betoningar, emotionella uttryck såsom skrattar och suckar. Även icke-
verbala utryck som förstärkte uttalandena skrevs ut. Materialet korrekturlästes en sista 
gång mot inspelningen för att ytterligare kvalitetssäkra utskriften. 

Analys  
Datamaterialet analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys beskriven av Lundman och 
Hällgren Graneheim (2009). Datamaterialet lästes först upprepade gånger enskilt för att få 
en överblick av innehållet. Därefter sammanfattades innehållet skriftligt och diskuterades 
för att uppnå konsensus. Meningar eller fraser som var relevanta för studiens syfte 
urskildes till meningsbärande enheter. Dessa kondenserades ned till kortare meningar, 
abstraherades och försågs med koder som ytterligare tydliggjorde och sammanfattade 
innehållet. Kondensation, abstraktion och kodning gjordes utan att innehållet i texten gick 
förlorad. Slutligen jämfördes koderna med varandra för att finna likheter och skillnader. 
Därefter grupperades de i preliminära teman. Innehållet inom och mellan varje subtema 
jämfördes. Slutligen identifierades fyra teman. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Studien har präglats av Belmontrapportens principer som står för respekt för individen, att 
göra gott, icke-skada samt rättvisa (Forsman, 1997). En avvägning mellan risker och nytta 
med studien gjordes genom att önskan mellan om att få fram värdefull kunskap 
balanserades mot respekt för informantens integritet. Det medförde även en beredskap på 
eventuell uppkomst av känslomässiga reaktioner. Studien utfördes i enlighet med de 
forskningsetiska krav på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande som 
presenteras av Vetenskapsrådet (2002). Studien godkändes därmed först av ansvarig 
enhetschef. Alla deltagare fick skriftlig och muntlig information kring studiens syfte och 
intervjuernas tillvägagångssätt. Information gavs om frivillig medverkan och att de utan 
förklaring kunde avbryta deltagandet när som helst i processen. Därefter försäkrades att 
informanterna var införstådda och skriftligt samtycke inhämtades. Det som framkom i 
studien behandlades konfidentiellt. Detta innebar att deltagarnas identitet och 
personuppgifter skyddades från igenkänning.	   Endast författarna hade tillgång till 
datamaterialet och personuppgifterna. För att värna om konfidentialiteten avidentifierades 
intervjuerna genom att kodas med kodnyckel. Under arbetsprocessen förvarades det 
inspelade materialet och utskrifterna inlåsta. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) skall 
ljudupptagningarna raderas då de inte längre behövs, vilket ska utföras efter att studien 
avslutats och godkänts. Ytterligare en etisk övervägning gjordes i val av att omformulera 
talspråk till skriftspråk under transkriberingen för att undvika igenkänning av informanters 
särskiljande uttryckssätt. Resultatet skrevs även på ett sätt som gör att ingen identitet kan 
avslöjas.	   Godkännande för studien från etisk nämnd behövde inte inhämtas eftersom 
studentarbeten på grundnivå inte kännetecknas som forskning (SFS 2003:460).	  
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RESULTAT 
Ur analysen av datamaterialet framträdde fyra teman och tretton subteman vilka 
presenteras nedan i tabell 1. Temana benämndes; Sträcker sig över tid och rum, Teamet 
samlat runt patienten, Eftersträvar att vara överens samt Höga krav på sjuksköterskan. 
Teman och subteman presenteras tillsammans med belysande sammanfattningar och citat i 
texten nedan.  
 
Tabell 1. Översikt av teman och subteman baserat på sjuksköterskors utsagor.   
  
Tema Subtema 
Sträcker sig över tid och rum 	  
	   Samtalet är en process 
	   Kräver tid och planering 
	   Dokumentationen är avgörande 
	   Ostörd hemmiljö 
Teamet samlat runt patienten  
	   Patienten som utgångspunkt 
	   Främja delaktighet 
	   Läkarens medverkan väsentlig 
	   Följsamhet i omvårdnadsarbetet  
  
Eftersträvar att vara överens	    
	   Bygga nära samspel  
	   Närstående formar och formas 
	    
Höga krav på sjuksköterskan  
	   Att växla funktioner 
	   Sjuksköterskans egenskaper påverkar 
	   Balans mellan närhet och distans 

Sträcker sig över tid och rum 
Informanterna beskrev att brytpunktsamtal bestod av mer än själva mötet mellan 
deltagarna. Det krävdes omfattande förberedelser och efterarbete i samband med samtalen. 
Detta innefattade; samtalet är en process, kräver tid och planering, dokumentationen är 
avgörande och ostörd hemmiljö. 

Samtalet är en process 

Informanterna beskrev brytpunktssamtal som ett samtal mellan läkare, sjuksköterska, 
patient och närstående. Vissa kände en osäkerhet inför att använda ordet om inte läkaren 
hade varit närvarande vid samtalet, men beskrev det ändå som en sorts brytpunktssamtal. 
Ordet betraktades inte som självklart, utan förklarades mer som en process som kunde ske i 
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olika steg, då beslut ibland ändrades över tid. Informanterna beskrev det som att så ett frö 
för patient och närstående att bearbeta i sin takt. Samtalet kunde ske i olika stadier av ett 
sjukdomsförlopp, då brytpunkten inte alltid var tydlig. Därför blev samtalen ibland av 
mindre formell karaktär och gjordes upprepade gånger i olika former. När brytpunkten 
varit otydlig urskiljdes samtalen först i efterhand. Bland de äldre äldre patienterna var 
samtalsformen sällan uttalad. I terminala skeden hann ibland inte samtalen utföras regelrätt 
eftersom döendeförloppet gick snabbt. Följande citat beskriver samtalets successiva 
process:  
 

”Man [sjuksköterskan] kanske har haft ett hembesök med en doktor, ett år innan så man 
har liksom pratat med anhöriga och patienten också hur de vill ha det om de blir dåliga. 
Då blir ju inte alltid det här brytpunktssamtalet så konstigt. Utan det kommer nästan lite 
automatiskt. Men sen är det kanske inte så, det är ju inte så ofta som man gör ett sådant 
här riktigt klart brytpunktssamtal. Nä, utan det kommer lite smygande kanske” (Intervju 7) 

Kräver tid och planering 

Fastställandet av tidpunkt för brytpunktssamtal upplevdes av informanterna som svårt. 
Patientens avtacklade kroppsfunktioner ansågs kunna vara en indikator på att det var dags. 
Progressiva prognoser samt äldre äldre patienters försämring kom dock ofta smygande och 
blev därmed svåridentifierade. Informanterna upplevde det smidigt om de kunde ligga i 
framkant, då de kände osäkerhet när alla praktiska delar inte var förordnade. Hastig 
försämring utgjorde hinder för samtalet och planeringen av vården i livets slutskede. Ju 
tidigare i förloppet läkemedel ordinerades, desto mindre stressad blev sjuksköterskan. 
Beredskapen inför oroliga närstående var tidskrävande för sjuksköterskan. För ett lyckat 
brytpunktssamtal fodrades därför avsatt tid och framförhållning. Om samtalet utfördes i 
god tid ökade utrymmet för patientens och närståendes förberedelse inför döendet, vilket 
minimerade rädslor hos dem. Framtida tidskrävande problem kunde därför undvikas om 
tillräcklig tid lades på samtalet från början. Brytpunktssamtalens uppföljning var viktig för 
att sedan kontrollera uppnått samförstånd. 
 

”Ifall jag ger tid till det nu så betalar det sig i andra ändan. För då behöver inte jag ha en 
frustrerad anhörig som sitter och är jätteförtvivlad och jätteångestfylld för att mamma får 
dö hemma” (Intervju 5)  

 
Informanterna beskrev brytpunktssamtalen ofta som välplanerade. Dock förekom det att 
patient och närstående ändrade besluten under loppets gång. Det gick aldrig att förutsäga 
hur slutet skulle bli. Ibland tvingades informanterna skicka in patienten till sjukhuset mot 
dennes egen vilja när hemsjukvårdens kapacitet inte räckte till eller närstående inte längre 
orkade. Det fodrade en ständig beredskap i arbetet och ställde krav på sjuksköterskans 
förmåga att delegera arbetsuppgifter för att kunna ta sig tid. Informanterna upplevde det 
frustrerande och splittrande. Trots tidspressen och merarbetet som brytpunktssamtalet gav 
upphov till, upplevdes det leda till något gott. Regelbundna medicinska vårdplaneringar 
betraktades som bra, då detta kunde ge mer kontinuitet och leda till en naturlig 
förberedelse för brytpunktssamtal. 
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Dokumentationen är avgörande  

Informanterna betonade betydelsen av en adekvat dokumentation av brytpunktssamtal. 
Dokumentationen kring samtalet upplevdes bristfällig, då det inte alltid skrevs något om 
det i journalerna av sjuksköterskorna och läkarna. Ibland var samtalet dokumenterat som 
utfört, men det saknades information kring vad som sagts och vilka som deltagit. 
Informanterna uppfattade dokumentationen kring äldre äldre som otydlig, då 
brytpunktssamtalet ibland dokumenterades som ett vanligt läkarbesök. Det upplevdes även 
ovanligt att ordet brytpunktssamtal skrevs i journalen då det utfördes på sjukhuset. När 
sjuksköterskan inte medverkade på brytpunktssamtalet eftersökte informanterna tydligare 
dokumentation från läkaren, för att kunna besvara patient och närståendes frågor i 
efterhand. Fördelarna med noggrann dokumentation var att döendet i större utsträckning 
kunde ske i enlighet med patients vilja. Dessutom kunde grundlig dokumentation gardera 
sjuksköterskan och läkaren från efterverkningar om närstående ifrågasatte saker i 
efterhand. Informanterna hade erfarenheten att dokumentationen ofta blev mer utförlig och 
tydligare då sjuksköterskan deltog i brytpunktssamtalet.  
 

”För det är ju vi som ska föra all informationen vidare, så vi måste ju veta vad som är 
sagt. Och veta hur vi ska skriva i journalerna så andra kan läsa. Så att det blir liksom rätt 
nedskrivet och inte bara genom någon annan. Utan att man får höra det direkt. Så man 
fångar lite tankegångar också. Kanske inte bara just att man får med ordinationerna punkt 
för punkt. Utan att det är lite mer tankar om hur man har tänkt [under brytpunktssamtalet]. 
Att det ska gå till liksom. Lite om hur man känner” (Intervju 7) 

Ostörd hemmiljö 

Miljön beskrevs av informanterna som betydelsefull för utgången av brytpunktssamtalet. 
Att utföra samtalet i hemmet sågs som det bästa alternativet. Där blev sjuksköterskan en 
gäst som visade respekt för patientens privata sfär. Förutom att hemmiljön utjämnade 
maktpositionerna, vågade även patienten vara mer öppen. Om samtalet skedde i en stilla 
miljö, i lugn och ro, kände patient och närstående sig tryggare med besluten. Då harmoni i 
hemmet uppstod upplevde informanterna tillfredsställelse. För att uppnå en lugn miljö 
förklarade informanterna betydelsen av att eliminera störande moment som att stänga av 
telefonen. Sjuksköterskan blev ofokuserad och tappade tråden om miljön blev stökig. Detta 
kunde i sin tur leda till misstroende hos patient och närstående. 
 

”Du [sjuksköterskan] kan ju inte kalla hit de närstående till mitt kontor och prata om det. 
Nä. Utan man är i hemmet där det är lugnt. Och där är ju de på säker mark också. Åker 
man till ett sjukhus så är det ju lite hotfullt… hur det än är. Hemma är man ju kung över 
sin egen lägenhet eller hus lite grand. Mm, där är lugnet. Och så att man [sjuksköterska 
och läkare] visar att man kommer hem till folk med. Det ger en trygghet i sig” (Intervju 4)   

Teamet samlat runt patienten 
Informanterna beskrev sjuksköterskans funktion före, under och efter samtalet som 
samordnaren, ”spindeln i nätet” mellan de olika yrkeskategorierna, patient och närstående. 
Samarbete, kommunikation och respekt mellan alla inblandade var avgörande för hur bra 
brytpunktssamtalen och patientens sista tid blev. Detta innefattade att ha patienten som 
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utgångspunkt, främja delaktighet, läkarens medverkan väsentlig samt följsamhet i 
omvårdnadsarbetet.  

Patienten som utgångspunkt 

Brytpunktssamtalet var ett sätt att behålla patientfokus även i det skede då patienten inte 
längre kunde delta i att ta beslut. Samtalen ökade sjuksköterskans förståelse för patienten 
som individ och dennes tankar. Brytpunktssamtalen ansågs ge förutsättning för patientens 
rätt att veta vad som skulle hända. Kunskapen kunde med sjuksköterskans stöd, ge 
patienten en känsla av kontroll och stärkt autonomi. Det önskvärda var alltid att patienten 
själv fick bestämma. Då patienten sällan deltog i de sista brytpunktssamtalen strävade 
informanterna efter att följa patientens tidigare uttryckta vilja. Antalet brytpunktssamtal 
som utfördes anpassades efter individuella behov, liksom sjuksköterskans sätt att formulera 
sig. Sjuksköterskan såg möjligheter, informerade om dessa och avstod från rutiner som var 
begränsande. De försökte se till hela människan, även i samarbetet med de olika 
yrkeskategorierna. Genom samtalen kunde sjuksköterskan hjälpa patienten att uppnå mål, 
något som gav en positiv upplevelse för både patienten, närstående och sjuksköterskan.  
 
Trots informanternas erfarenhet av att brytpunktssamtalen ofta banade väg för patientens 
förmåga till insikt, uppstod hinder i samtalet då patienten inte accepterade beskedet om 
avslutad behandling. Sjuksköterskan hjälpte patienten till insikt genom att ge tid till 
eftertanke kring den sista tiden. Det var viktigt att respektera patientens förnekelseprocess 
men samtidigt inte acceptera den som slutgiltig.  
 

”Jag brukar alltid fråga patienterna i ett tidigt skede ’Vad är det värsta om kan hända 
dig?’. Är det att du får ångest? Eller att du får ont? Eller illamående? Eller är det att 
lämna dina barn?” (Intervju 4)  

Främja delaktighet 

Brytpunktssamtalet beskrevs ge upphov till delaktighet. Informanterna förklarade att det 
var sjuksköterskans skyldighet att göra alla delaktiga i samtalet.  En öppen dialog ansågs 
ge patient och närstående tillfälle att få del av information, uttrycka känslor och lyssna in 
varandra. Det var av betydelse att sjuksköterskan vände sig till alla i samtalet och visade 
hänsyn till olika åsikter. Informanterna upplevde att närstående ibland fick för stort fokus 
och patienten kom i skymundan. Patientens grad av delaktighet och närvaro ansågs vara 
beroende av dennes grundsjukdom och dagsstatus. Det blev då en utmaning att balansera 
patientfokus och bidra till delaktighet. Informanterna tog även upp problematiken kring att 
göra närstående delaktiga när hemmaboende yngre barn fanns med i bilden. Det upplevdes 
betydelsefullt att få med barnen i vårdandet, men att först ha informerat familjens vuxna i 
ett första brytpunktssamtal poängterades. Då kunde de vuxna bli ett bättre stöd och hjälp 
för barnen. Följande citat beskriver sjuksköterskans strävan efter att göra alla delaktiga: 
 

”Det är ju viktigt att alla känner sig med… att man [sjuksköterskan] liksom ser till att alla 
är med i samtalet och att man inte vänder någon ryggen” (Intervju 1) 
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Läkarens medverkan väsentlig 

Läkarens medverkan i brytpunkssamtalet beskrevs som central. Deras ansvar var att leda 
samtalet, informera, ordinera läkemedel samt förklara varför behandlingar avslutades. Hur 
brytpunktsamtalet utfördes kunde variera. Vissa skillnader i samarbetet med palliativa 
teamet jämfört med vårdcentralernas läkare uppmärksammades. När palliativa teamet höll i 
brytpunktssamtalet upplevde informanterna bättre samarbete, större stöd och mer 
uppbackning. Sjuksköterskan tog då emot information snarare än att ge den, vilket ofta var 
fallet när vårdcentralens läkare var med. Även sjuksköterskans ansvar att initiera samtalet 
minskade, vilket upplevdes som positivt. Generellt upplevdes läkarna utföra 
brytpunktssamtalen på ett bra och likartat sätt. Läkarnas medverkan kunde ha lugnande 
effekt och gav en känsla av trygghet, seriositet och att allt var förberett. Det ansågs vara 
viktigt att läkaren vågade tala om döden med patienten då detta kunde stärka förmågan till 
acceptans. Läkarens närvaro på de uppföljande samtalen ansågs dock inte alltid nödvändig. 
Väsentligt var god kommunikation och tillit mellan läkaren och sjuksköterskan, vilket 
underlättade informanternas arbete. Framförallt vid tillfällen då närstående blev offensiva 
eller oroliga. Informanterna hade liten erfarenhet av att vårdcentralens läkare tog initiativ 
till brytpunktssamtal. Det kunde förekomma att läkaren delegerade brytpunktssamtalet till 
sjuksköterskan. Bristen på initiativtagande från läkarnas sida lade ett tungt ansvar på 
sjuksköterskorna att få till samtalet. Samordningen av brytpunktssamtal styrdes i regel av 
läkarens skiftande schema vilket ibland medförde att tidpunkten för samtalet behövde 
flyttas i sista stund. Informanterna upplevde det frustrerande då sjuksköterskan fick stå till 
svars inför patient och närstående. Problemet kunde minimeras med hjälp av ett nära 
samarbete. Läkarens medverkan i brytpunktssamtalet gav denne större insikt i patientens 
situation, vilket var en stor fördel för kommande rådgivning under vårdtiden.  
 

”Det är ju klart att en läkare är ju också väldigt bra. De kan få förklara för dem [patient 
och närstående]. Att man [sjuksköterska] har en läkare med sig också lite som kan 
förklara vad som kommer ske. Och då blir det ju lite mer tyngd bakom orden kan jag ju 
uppleva” (Intervju 1) 

Följsamhet i omvårdnadsarbetet 

Informanterna beskrev att brytpunktssamtalet hade stor inverkan på hur omvårdnadsarbetet 
runt patienten utformades. Då sjuksköterskan och undersköterskorna var utförare av de 
tagna besluten hade det betydelse att båda yrkesgrupper var närvarande vid samtalet. 
Sjuksköterskan var informationskällan som möjliggjorde att besluten sedan efterföljdes. 
Brist på delgivande av information efter brytpunktssamtalet kunde leda till patientlidande 
och slöseri med resurser. Undersköterskorna kunde enligt informanterna tydliggöra bilden 
av patientens dagsstatus och förmåga, eftersom de träffade patienten dagligen. Särskilt 
viktigt ansågs det vara då patienten inte kunde delta. Informanterna menade att 
undersköterskornas närvaro vid brytpunktssamtalen kvalitetssäkrade vården då det 
garanterade att information inte gick förlorad. Om undersköterskorna inte hade möjlighet 
att närvara betonades betydelsen av att vidarebefordra informationen efteråt. När 
sjuksköterskan hade närvarat vid brytpunktssamtalen kunde hon utstråla en säkerhet till 
undersköterskorna vilket gav trygghet i vårdarbetet. Trygga undersköterskor gav även 
trygga närstående och patienter, och främjade därmed ett lugnt slut och lindrad oro. En 
färdig handlingsplan, som utformats under brytpunktssamtalet, ansågs minska närståendes 
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ifrågasättande av vården under patientens sista tid. Betydelsen av att visa upp en enad front 
inför patient och närstående betonades.	  
 

”Man [sjuksköterska och undersköterska] behöver vara med i teamet även om man kanske 
inte har så jättestor funktion just vid brytpunktssamtalet när det händer praktiskt. Det är ju 
vi [sjuksköterska och undersköterska] som har den största betydelsen runt omkring dem 
[patient och närstående] sedan” (Intervju 7) 

Eftersträvar att vara överens 
Sjuksköterskornas erfarenhet av brytpunktssamtal beskrevs som att ”få alla med på tåget”, 
en strävan efter att alla skulle vara överens om besluten. Ett bra brytpunktssamtal 
kännetecknades av att besluten kändes överkomliga vilket inkluderade; bygga nära 
relationer och närstående formar och formas.  

Bygga nära samspel 

Informanterna betonade vikten av att bygga en nära relation till patient och närstående för 
att bättre kunna möta deras behov. Brytpunktssamtalen gjordes sällan innan informanterna 
hunnit bekanta sig med patient och närstående. Personkemin som uppstod formade 
brytpunktssamtalet. När patient och närståendes samarbete med hemsjukvården sedan 
tidigare varit bra främjades samtalens utgång. Patient och närstående upplevde trygghet 
och kontinuitet när sjuksköterskan var känd sedan tidigare, vilket främjade en nära kontakt. 
Hur kontakten blev påverkade upplevelsen av hela vårdtiden, särskilt närståendes 
förtroende till vården. Det kändes viktigt för sjuksköterskan att lyckas skapa en tillitsfull 
relation till närstående och patient, speciellt om de inte var överens om 
brytpunktssamtalens beslut. Om informanterna hade kunskap om familjesituationerna 
kunde stöd lättare ges.   
 

”Det är ganska bra om man [sjuksköterskan] känner patienten lite först. Och 
anhöriga också. Att man liksom kan prata med dem om de här sakerna. Man 
behöver veta lite om dem först då. Och de behöver känna till oss lite. Annars är det 
inte stå lätt att få några bra svar. De får ju inte svara som doktorn vill utan de ska 
ju svara som de själva vill då. Det tar lite tid” (Intervju 7) 

Närstående formar och formas 

Sjuksköterskorna betonade närståendes roll i brytpunktssamtalet och vården som följde. 
Att närstående deltog i samtalen upplevdes i regel som positivt eftersom de kunde lugna 
patienten och påminna om vad som sagts efteråt. Närståendes ålder, personlighet och 
tidigare erfarenheter påverkade samtalets utformning. Då närstående visade bristande 
acceptans, beskrev informanterna situationen som negativ och besvärlig. Det kunde ibland 
leda till att närstående och patient inte var överens. Det var något sjuksköterskan behövde 
acceptera och visa förståelse för. Brytpunktssamtalet ansågs kunna göra närstående mentalt 
förberedda på vad som skulle ske. När alla deltagare var införstådda i situationen blev 
brytpunktssamtalen mindre känsloladdade och fokus lades på att göra slutet så bra som 
möjligt. En gemensam utgångspunkt gav trygga beslut och tiden efter dödsfallet blev mer 
lätthanterligt. Informanterna menade att många brytpunktssamtal blev för närståendes 
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skull. Det kunde lindra oro och ingjuta trygghet. Det var därför viktigt att låta 
brytpunktssamtalen ta den tid som krävdes, ge tid att smälta beskeden och anpassa 
informationen efter närståendes reaktioner. Ett forcerat brytpunktssamtal kunde leda till att 
närstående kände ånger efteråt och att förtroendet för vården minskade. Alltför 
ifrågasättande närstående blev ett hinder under brytpunktssamtalen och kunde ge problem 
senare under vårdtiden i form av anklagelser. Närståendes erfarenheter av döendet spred 
sig efteråt. Informanterna upplevde det därför som en vinst om de lyckades främja en lugn 
och harmonisk död.  
 

”Eller vi säger att den gamle patienten har sagt att ’Jag vill dö hemma’. Och sen 
ska alla vara med på detta då för att patienten vill det. Men sen kanske hon 
[patienten] blir så dålig så kanske familjen sitter runt där och känner att ’Näe, det 
här ville vi inte. Så här hade vi inte tänkt oss’” (Intervju 1) 

Höga krav på sjuksköterskan 
Sjuksköterskornas erfarenhet var att brytpunktssamtalen krävde mycket av dem både som 
sjuksköterska och som person. Kraven inkluderade att växla funktioner, sjuksköterskans 
egenskaper inverkar samt balans mellan närhet och distans. 

Att växla funktioner 

Informanterna beskrev sjuksköterskans ansvar kring brytpunktssamtalet som omfattande 
och komplext. Att sjuksköterskan i hemsjukvården blev länken mellan läkare och patient 
medförde stor arbetsbelastning. Förutom att initiera och samordna brytpunktssamtalen, 
kände sjuksköterskan även in när brytpunkten tog vid. Under samtalet bidrog 
sjuksköterskans närvaro till trygghet och stöd för patient och närstående. Sjuksköterskan 
lyssnade in vad som sades och kompletterade läkaren genom att bidra med praktisk 
information om hemsjukvårdens vårdarbete. Det krävdes av sjuksköterskan att balansera 
informationsflödet, samt att förklara för patient och närstående att inget beslut var hugget i 
sten. I uppföljningen ansvarade sjuksköterskan för att praktiskt och emotionellt fånga upp 
patient och närstående. Sjuksköterskans ansvar var även att göra situationen så smidig som 
möjligt för patient och närstående. Det innebar att handleda och vägleda dem över hinder 
som uppstod så att allt flöt på. 
 

”Man [sjuksköterska] blir den där… alltså mentala coachen för anhöriga och patienten att 
man får försöka… vägleda och göra det så bra som möjligt” (Intervju 5) 

Sjuksköterskans egenskaper påverkar 

Sjuksköterskorna betonade tidigare erfarenhet som en central färdighet i 
brytpunktssamtalen. Den oförutsägbara uppkomsten av känslor och reaktioner skapade 
behov av ett varsamt tillvägagångssätt och en handlingsberedskap. Genom livserfarenhet 
och människokännedom kunde sjuksköterskan möta de unika situationer som uppstod. 
Informanterna angav även lyhördhet som en viktig färdighet då patientens mottaglighet för 
brytpunktssamtal varierade. Lyhördheten innefattade även att sjuksköterskan 
uppmärksammade när patienten själv gav en öppning till brytpunktssamtalet. Om 
sjuksköterskan vågade ta upp samtal om döden underlättades samtalen, då patienterna ofta 
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blev lättade när de själva slapp initiera frågan. Det krävdes mod att släppa taget om rädslan 
av att säga något felaktigt till patient och närstående. Vidare beskrevs ärlighet i samtalet 
som ett viktigt karaktärsdrag hos sjuksköterskan. Detta innebar att sjuksköterskan 
sanningsenligt berättade om både de möjligheter och begränsningar vården i hemmet 
innebar. Genom ärlighet kunde tillit växa fram, likväl som oro och ångest lindrades hos 
patient och närstående. Vid tillfällen då närstående blev upprörda fodrades det av 
sjuksköterskan att lyssna aktivt och visa förståelse, snarare än att ge goda råd. Tillika 
uppmärksammade informanterna betydelsen av en empatisk förmåga för att få förståelse 
för de känslor som gav sig till känna kring den döende patienten. Därmed krävdes det av 
sjuksköterskan att vara medveten om sin egen förförståelse eftersom öppenhet inför patient 
och närstående var central. Genom att reflektera efter brytpunktssamtalen kunde de utförda 
handlingarna medvetandegöras, vilket successivt gav förbättring av samtalen och 
sjuksköterskans personliga utveckling. 
 

”Hos en del [patienter] kan det vara jättekänsligt och en del kan man [sjuksköterska] vara 
väldigt rätt fram med, men det är ju sådant man lär sig när man lärt känna en person. Då 
måste man våga vara öppen, vara lite ärlig och rättfram. Och det brukar oftast gå ganska 
bra att vara det. Även om man inte tror det. Just då att våga passera den här gränsen. Men 
uttrycka sig på ett bra sätt” (Intervju 6) 

Balans mellan närhet och distans 
Att närvara vid brytpunktssamtal kunde väckta många känslor hos informanterna. 
Samtalen både tog och gav sjuksköterskan energi. Ibland identifierade sig sjuksköterskan 
med patient och närstående vilket skapade ångest inför livets skörhet. Informanterna 
pekade på sjuksköterskans behov av att balansera empati och engagemang i arbetet för att 
orka med. Denna uppgift ställde krav på förmågan att agera professionellt. Genom att våga 
visa känslor uppfattades sjuksköterskan som mänsklig, medan för stor känslomässig 
inblandning kunde leda till utbrändhet. Konflikter som ibland uppstod vid 
meningsskiljaktigheter ställde krav på att sjuksköterskan höll sina känslor i schack. Enligt 
informanterna ställde uppkomsten av tunga känslor krav på ett balanserat sitt inre och 
distansera sig. Till att börja med behövde sjuksköterskan särskilja arbete från privatliv 
genom att medvetandegöra sig själv och närstående var gränsen gick. Informanterna hade 
olika strategier för att stärka sig själva i svåra situationer som påverkade känslolivet. Bland 
annat laddade sjuksköterskan upp själsligt genom umgänge med den egna familjen eller 
fysisk aktivitet. Informanterna uppgav att kollegiala samtal var till stor hjälp och stöd i 
hanteringen av svåra situationer, men att de saknade stödjande handledning. 
 

”Man [sjuksköterskan] kan ju inte gräva ner sig. Då orkar man inte. Det är lite farligt att 
göra så. Det är nog lurigt. Att man inte riktigt… att man måste i alla fall ha en viss distans. 
’Det här hör till jobbet’. Det är ju inte mina anhöriga. Nej utan att man hela tiden 
påminner sig om det. Och det kanske kan vara svårt att visa det att ’Så här långt kan jag 
gå men inte här’” (Intervju 1) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av brytpunktssamtal i 
kommunal hemsjukvård. Erfarenheter av brytpunktssamtal kan variera från person till 
person. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är intervjuteknik något som kräver övning och 
erfarenhet för att behärska. Provintervjuer utfördes vilket bidrog till förbättrad teknik men 
också att medvetandegöra författarna om sin förförståelse kring ämnet. En intervjuguide 
med öppna frågor utformades för att ge informanterna möjlighet att ffritt berätta om sina 
erfarenheter. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2009) handlar en del av resultatets 
trovärdighet om hur författarnas förförståelse präglat analysen. I vissa fall kan det ge en 
bredd i analysen när förförståelse används för att fånga upp budskap genom igenkänning 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2009). De första intervjuerna räknades som 
pilotintervjuer och utvärderades innan resterande intervjuer utfördes. Då de var 
innehållsrika togs dessa sedan med i analysen. Att intervjuerna inte utförts identiskt kan ses 
som en styrka, då det gav möjlighet att fånga fler variationer av erfarenheter kring 
brytpunktssamtal. Allt datamaterial lästes upprepade gånger av båda författarna och 
analyserades gemensamt vilket stärker tillförlitligheten då olika tolkningsmöjligheter 
diskuterats kontinuerligt. Under analysen av datamaterialet diskuterades giltigheten mot 
syftet och kontexten de tagits ur, tills konsensus uppnåtts mellan författarna. Koderna 
kontrollerades kontinuerligt mot de meningsbärande enheterna, för att försäkra att dessa 
stämde överens med varandra och att koderna inte lyftes till en alltför hög abstraktionsnivå. 
En sådan kontroll stärker analysens trovärdighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2009; 
Kvale & Brinkmann, 2009). Hur en text förstås är beroende av subjektiv tolkning, och en 
text kan alltid tolkas på flera olika sätt (Graneheim & Lundman, 2004). Författarnas olika 
erfarenheter och kunskap kan därför ses som en styrka.  
 
För att uppnå en bredd på sjuksköterskornas erfarenheter eftersträvades ett urval som 
representerade varierande åldrar, kön och arbetslivserfarenhet. Tidsbegränsningen för 
studien gjorde att ett bekvämlighetsurval fick tillämpas och de sjuksköterskor som anmälde 
intresse blev de som deltog. Detta begränsade urvalet så tillvida att studien saknar manliga 
deltagare. Det är möjligt att manliga sjuksköterskors upplevelser av brytpunktssamtal 
skiljer sig något från det datamaterial som framkommer i studien. Resultatet stärks av 
informanternas långa erfarenhet av brytpunktssamtal inom kommunal hemsjukvård då de 
kunde motivera och beskriva sin erfarenhet genom att ge flera konkreta exempel på 
brytpunktssamtal. Informanternas tidigare erfarenheter inom vården, åldersvariation samt 
anställningstid på arbetsplatsen kan också anses stärka resultatet. Undersökningsgruppens 
yngsta informant var 35 år och kortast erfarenhet inom kommunal hemsjukvård var 5 år. 
De informanter som deltagit var intresserade av ämnet. Att inte fler sjuksköterskor ville 
delta kan ha berott på att de inte kände sig bekväma med att tala om brytpunktssamtal, 
hade jobbiga erfarenheter kring det, eller inte såg betydelsen av det. Detta kan ha begränsat 
resultatet något eftersom deras möjligen negativa aspekter då inte kunnat synliggöras.  
 
Ett problem var att skapa en lugn atmosfär vid intervjutillfället. Omständigheter på 
arbetsplatsen gjorde att ett par intervjuer stördes vid ett antal tillfällen. Detta kan ha 
påverkat informanternas förmåga att slappna av och tala fritt om ämnet. Trots avbrotten 
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upplevde författarna inte att informanterna visade tecken på att vara obekväma i 
situationen. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver resultatet som beroende av den relation 
som bildas mellan informant och intervjuare. Detta ställer höga krav på intervjuarens 
balansgång mellan önskan att få fram värdefull kunskap och respekt för informantens 
integritet (Kvale & Brinkmann, 2009). Författarna i denna studie eftersökte på ett varsamt 
sätt att nå viktig kunskap. Informanterna svarade villigt på frågorna och utan tecken på 
osäkerhet. 
 
Tidsbegränsningen gjorde att det inte var möjligt att göra fler intervjuer som eventuellt 
kunde ha bidragit med mer information. Dock bidrog de sista intervjuerna med ungefär 
samma information som framkommit i tidigare intervjuer, om än på ett nytt sätt. Däremot 
är det troligt att resultatet hade blivit fylligare om fler kommuner inkluderats i urvalet, då 
utvecklingen av brytpunktssamtal förmodligen kommit olika långt i olika kommuner. 
Begränsningen av urvalet kan ha påverkat studiens resultat och fortsatta studier i andra 
kommuner rekommenderas för att ge ytterligare perspektiv kring ämnet. Huruvida 
resultaten är överförbara till andra kontexter och grupper är upp till läsaren att bedöma. 

Resultatdiskussion 
Resultaten visar att brytpunktssamtalet sträcker sig över tid och rum, vilket kan benämnas 
som en process där upprepade samtal kan behövas under den palliativa tidsperioden. 
Informanterna menar att samtalen sätter höga krav på planering, fokus och god 
dokumentation. Brytpunktssamtalet ska enligt Socialstyrelsens (2012a) definition innehålla 
en planering av fortsatt vård utifrån patientens tillstånd, behov och önskemål och sedan 
dokumenteras i journalen. Det framgår dock inte tydligt vilka delar av samtalet som ska 
ingå. Informanterna i denna studie uttrycker att läkarna i regel endast dokumenterar givna 
ordinationer, trots betydelsen av att vårdpersonalen har god insikt i patientens preferenser 
av vård i livets slut. Om sjuksköterskan deltar i brytpunktssamtalen kan denne, som 
omvårdnadsansvarig, inkludera patient och närståendes åsikter, känslomässiga reaktioner 
och preferenser i dokumentationen. På så sätt tydliggörs besluten för alla inblandade, 
patientens rätt att välja säkras, kontinuiteten bevaras och onödiga, dyra vårdåtgärder 
undvikas.  Om sjuksköterskan ges god tid att planera och samordna kan en bättre 
utformning av samtalet möjliggöras. Bland annat kan det innebära att miljön formas efter 
behov, risken för att utelämna något av betydelse minimeras samt att dokumentationen 
efteråt blir klarare och tydligare. 
 
När informanterna får hålla brytpunktssamtal utan läkares närvaro är de särskilt ovilliga att 
använda det ordet då processen starkt förknippas med att läkare är närvarande. Detta är i 
linje med Socialstyrelsens (2012a) ståndpunkt eftersom definitionen av brytpunktssamtal 
inte alls omnämner någon närvaro av en sjuksköterska. Om mindre formella samtal inte 
liknas vid ett brytpunktssamtal, trots att det har samma beröringspunkter, riskerar 
dokumentationen av information som ingår i ett brytpunktssamtal att bli bristfällig eller gå 
förlorad helt. Enligt Palliativa registret (2012a) utförs brytpunktssamtal endast hos ungefär 
50 % av de cirka 72 000 patienter som dör i palliativ vård. Det kan dock ifrågasättas 
huruvida denna låga statistik beror på att sjuksköterskan utfört samtalet utan läkarens 
närvaro och därmed inte dokumenterat det som ett brytpunktssamtal. Harding et al. (2008) 
menar att tydligare dokumentation, kring vad som framkommit i diskussioner om livets 
slutskede, kan skapa klarhet hos patienterna (Harding et al., 2008). Det finns ett behov av 
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att bredda begreppet, förtydliga innebörden samt tydliggöra vad som ska ingå i 
dokumentationen av ett brytpunktssamtal. Om det görs kan dokumentationen bli mer 
lättillgänglig och möjliggöra att brytpunktssamtalen utförs i större grad eftersom det får en 
starkare ställning i vårdprocessen. 
 
Av resultaten framgår att brytpunktssamtalet innebär att teamet är samlat runt patienten. 
Här finns en potential för ett utvecklat teamarbete som gagnar både delaktighet och 
patientnära vård. Samarbetet med läkaren sågs som både betydelsefullt och problematiskt. 
Läkarens närvaro under brytpunktssamtalet var viktig samtidigt som informanterna 
upplevde svårigheter med att samordna det. Harding et al. (2008) poängterar att det finns 
behov av förbättring i kommunikationen mellan och inom vårdteam. Studier visar att 
samarbetet läkare-sjuksköterska ofta har brister när det gäller diskussioner kring beslut vid 
livet slut (Hov, Athlin & Hedelin, 2009). Sjuksköterskorna upplever osäkerhet när vårdens 
målsättning inte är tydliggjord. Avsaknad av initiativ till brytpunktssamtal från läkarna kan 
därför leda till frustration (Hov et al., 2009). Hildén et al. (2004) diskuterar betydelsen av 
att läkaren och sjuksköterskorna samarbetar och vidhåller en öppen diskussion kring 
vården och de beslut som tas. Författarna betonar betydelsen av att läkaren lyssnar in 
sjuksköterskans syn på situationen (Hildén et al., 2004). Av resultaten framgår att 
sjuksköterskans närvaro i brytpunktssamtalet har många fördelar jämfört med de hinder 
som uppstår då de inte deltar. Utifrån detta ses betydelsen av att både läkaren och 
sjuksköterskan deltar i brytpunktssamtalen. Då skulle helheten runt patienten kunna 
bevaras, information ges på bästa sätt och kontinuiteten i vården stärkas. Informanterna 
betonar att det är viktigt att sprida information till alla i teamet för att besluten ska följas 
och menar att noggrannhet i detta ger positiva effekter både ekonomiskt och för patient och 
närstående. Detta är i linje med en studie av Jackson, Purkis, Burnham, Hundt och Blaxter 
(2010) där sjuksköterskor och närstående beskrev problematiken när patienter skickas in 
till sjukhus mot patientens vilja under sista levnadsdygnen. Patienter som skickas in i 
onödan tar resurser från sjukhusen och leder till stort lidande för patient och närstående. 
Liknande scenarion kan hindras genom god förberedelse av närstående angående 
döendeprocessen samt utbildning och handelsberedskap till personal som vårdar 
patienterna i hemmet eller på särskilt på boende. Öppen kommunikation mellan alla 
inblandade var av stor betydelse (Jackson et al., 2010). Det visar sig att brytpunktssamtal 
har flera positiva fördelar, såsom att det möjliggör patientens rätt till en god död, sparar 
resurser samt skapar trygghet.  
 
Enligt informanterna är det bäst om patienten själv får bestämma kring sin sista tid. Dock 
uttrycks att så sällan blir fallet på grund av patientens dåliga tillstånd vid tidpunkten för 
samtalet. Det indikerar att brytpunktssamtal ofta initieras för sent. Patienten har rätt att 
delta i besluten kring sin sista tid i livet (Svenska Palliativregistret, 2012b). Det är därför 
viktigt att brytpunktssamtalen görs i ett stadium då patienten fortfarande kan uttrycka sina 
preferenser. Inom sluten vård görs bedömningar av brytpunkten av läkare. Resultaten i 
denna studie tydliggör att det ofta är sjuksköterskan som identifierar brytpunkten inom 
hemsjukvården, något som upplevs vara mycket svårt. Det kan ge slutsatsen att 
sjuksköterskorna behöver mer stöd och utbildning i att identifiera och bedöma när det är 
dags att övergå till palliativ vård. Därmed skulle möjligheten att initiera 
brytpunktssamtalen i tid kunna öka. Här behövs forskning för att undersöka identifiering 
av brytpunkter bland sjuksköterskor inom hemsjukvård. 
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Tidigare forskning beskriver patientens känsla av att inte ha rätt att ta beslut kring 
vårdandet i livets slut (Clover, Browne, McErlain & Vanderberg, 2004; Piers et al., 2013). 
Patienterna ser vårdpersonalen som experter och undviker att diskutera beslut av rädsla att 
ha fel (Clover et al., 2004). Det är därför viktigt att sjuksköterskorna tydliggör patientens 
rättigheter och skapar öppningar för diskussion (Clover et al., 2004). Av resultaten framgår 
att sjuksköterskan söker efter patientens önskningar och mål med vården vilket kan 
identifieras i brytpunktssamtalen. Om sjuksköterskan stödjer patienten att se sig själv som 
expert på sin situation kan möjligheterna till delaktighet stärkas. Sahlsten (2008) menar att 
sjuksköterskan kan öka delaktigheten bland annat genom att uppmuntra patienten att 
uttrycka tankar, känslor och farhågor. Om sjuksköterskan hjälper patienten att identifiera 
styrkor och förväntningar kan mål och delmål sättas upp och en plan för hur dessa ska nås 
formuleras (Sahlsten, 2008). Volker et al. (2004) beskriver att det viktigaste för vissa 
patienter är att inte bli medvetandesänkt av mediciner, medan det för andra är att få 
smärtlindring. Det visar hur viktigt det är att låta patienten uttrycka sin vilja. Om patientens 
röst blir hörd kan dennes förutsättning att dö i frid och komma till avslut öka. 
 
Resultaten belyser även betydelsen av att eftersträva att vara överens, vilket innebär att 
alla känner delaktighet i besluten. På så sätt minskas risken att patientens vilja bryts i 
slutet. Osämja kring besluten är arbetsamt för alla inblandade och försvårar informanternas 
möjlighet att ge patienten en god död. Närstående har även inverkan på hur sjuksköterskan 
erfar brytpunktssamtalen. Dunne, Sullivan och Kernohan (2005) framhåller att ett 
familjecentrerat perspektiv i vård av svårt sjuka och döende kan påverka hela familjens 
upplevelse av situationen. De menar att den kombinerade rollen familjemedlem och 
informell vårdare är mycket krävande, varför de också bör innefattas i vården (Dunne, 
Sullivan & Kernohan, 2005). Närståendes roll i hemsjukvården skiljer sig mycket från den 
i slutenvården. I hemmet har de en betydande roll och avlastar personalen från flertalet 
mindre omvårdnadsåtgärder. Ett kriterium för att patienten ska få vårdas i hemmet är att 
närstående delar patientens önskan att låta denne dö hemma och är villiga att ställa upp 
(Beck-Friis & Österberg, 2005). Närstående som vårdar den sjuke kan uppleva att det blir 
ett stort ansvar och ett tungt lass att bära (Wennman-Larsen & Thiselman, 2002). De 
upplever att kontakten med sjukvården ofta är uppgiftsorienterad och saknar förmåga att be 
om emotionell avlastning. Samtidigt innebär vården i hemmet fördelar för närstående då de 
undkommer långa resor till sjukhuset och minskar ångest över att inte vara nära patienten 
(Wennman-Larsen & Tiselman, 2002). Närståendes hjälpande insatser är en viktigt för att 
patienten ska kunna dö hemma. Det besparar resurser i vården, vilket ger en samhällsvinst 
om närstående orkar stå fast vid besluten. Därför krävs utökad kunskap kring hur dessa kan 
stödjas på bästa sätt. Det finns behov av mer forskning för att kartlägga närståendes behov 
av stöd och i vilken mån sjuksköterskan kan stå för detta. 
 
När patientens vilja att dö hemma kolliderar med närståendes förmåga att klara det uppstår 
ett etiskt dilemma för sjuksköterskan. Informanterna strävar efter att uppfylla patientens 
önskan men är samtidigt medvetna om närståendes lidande. Om delaktighet kan främjas i 
brytpunktssamtalet skulle slutet kunna bli bättre för både patient, närstående och 
sjuksköterska eftersom det då finns en handlingsberedskap som alla är eniga om. Sahlberg-
Blom, Ternstedt och Johansson (2000) menar att medbestämmande mellan patient och 
närstående underlättar för alla inblandade, eftersom besluten tas gemensamt. Samtidigt 
som patienten visar vad denne önskade, tas hänsyn till närståendes känslor och förmåga att 
axla ansvaret för den sjuke hemma. Sjuksköterskan kan då fungera som ett aktivt stöd och 
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utforma ett teamarbete runt patienten på ett hänsynsfullt sätt. När patienten inte alls deltar 
eller överlämnar beslutet till närstående eller sjuksköterskan skapas en osäkerhet hos dem 
(Sahlberg-Blom et.al, 2000). Genom att erbjuda stöd och avlastning till närstående samt 
främja deras delaktighet i besluten skulle chansen öka att de orkar följa patientens vilja 
ända till slutet.  
 
Brytpunktsamtalen ställer höga krav på sjuksköterskan inom den kommunala 
hemsjukvården, såsom både bred professionell kompetens och personlig inre styrka. 
Hildén och Honkasalo (2006) framhåller att sjuksköterskan har olika funktioner och ansvar 
i diskussioner om beslutsfattandet kring livet slut. Informationen anpassas efter individen 
genom konkreta exempel, enkelt språk och tid till reflektion. Emotionellt och existentiellt 
stöd erbjuds genom aktivt lyssnande, diskussion och närvaro. Patient och närståendes 
emotionella status kan även ställa krav på sjuksköterskan att anta en ledarfunktion (Hildén 
& Honkasalo, 2006). Volker et al. (2004) tar upp betydelsen av att presentera 
valmöjligheter i samband med avslöjandet av dåliga nyheter. På så sätt kan sjuksköterskan 
inge nytt hopp och känsla av kontroll till patienten (Volker et al., 2004). Sjuksköterskan 
behöver utbildning i hur stöd och information kan ges på olika sätt i den palliativa vården. 
Om sjuksköterskan utvecklar sin kommunikativa förmåga kan patient och närstående bli 
tryggare i de beslut som tas eftersom de förstått all information.  
 
Brytpunktssamtalen väcker starka känslor hos sjuksköterskan. Flera studier poängterar 
betydelsen av att sjuksköterskan reflekterar över sina egna känslor inför döden för att inte 
dessa ska påverka arbetet negativt (Hildén & Honkasalo, 2006; Steinhauser et al., 2001). 
Obearbetade känslor av detta slag kan göra att sjuksköterskan distanserade sig från 
patienten (Hildén & Honkasalo, 2006; Steinhauser et al., 2001).  Det är därför viktigt att 
arbetsgivare uppmärksammar den emotionella belastning som arbetet medför och erbjuder 
avlastning, bearbetning och handledning. Om sjuksköterskorna utvecklar verktyg för att 
hantera sådana känslor kan de göra ett bättre arbete och risken minskar att de distanserar 
sig från patienterna eller blir utbrända. 

Konklusion och klinisk implikation 
Hemsjukvården skiljer sig från slutenvården på flera punkter. Det finns begränsad 
forskning kring hur brytpunktssamtalen ska hanteras i hemsjukvården där närhet till 
läkaren är svåruppnådd. Det behövs ökad kunskap kring begreppet brytpunktssamtal, vad 
det ska innehålla samt hur det ska dokumenteras. Begreppet behöver dessutom eventuellt 
omvärderas från att vara starkt kopplat till läkarnärvaro till att användas i hemsjukvården 
även när sjuksköterskorna utför liknande samtal utan läkaren. De höga krav som ställs på 
sjuksköterskans kompetens, personliga färdigheter och inre styrka sätter press på 
sjuksköterskeutbildningar. Utbildningarna bör inkludera palliativ vård, kommunikation och 
hantering av känslor som kommer upp i samtalen både för sjuksköterskan själv och för 
patient och närstående. Inom hemsjukvården sätter det även press på arbetsledning att 
erbjuda handledning, debriefing och vidareutbildningar inom ämnet.  
 
Brytpunktssamtal ger vården vid livet slut en tydlig riktning och främjar ett patientcentrerat 
vårdande. Dessa samtal hålls inom både slutenvård och hemsjukvård. Svårigheterna i 
samtalet och de fördelar som det medför liknar sannolikt varandra oavsett kontext. 
Utvecklandet av klara rutiner och riktlinjer för när och hur dessa samtal ska gå till kan 
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därför ses som eftersträvansvärt i fler sammanhang än hemsjukvården. Denna studie är 
utförd i en specifik kommun, och det är möjligt att olika kommuner och landsting kommit 
olika långt i utvecklingen av brytpunktssamtalen. Det behövs därför forskning ur flera 
perspektiv och i olika kontexter för att se hur väl resultatet i denna studie är applicerbart i 
andra geografiska områden. Det är dock författarnas upplevelse att resultaten ger 
intressanta indikationer kring problematiken med brytpunktssamtal, vilket kan ge ett 
underlag för vidare forskning kring ämnet.  
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BILAGA 1.  

Medgivandebrev enhetschef	  

 
Hemsjukvården i Skövde kommun 
 
Brev till ansvarig enhetschef. Förfrågan om deltagande i studien, 
”Sjuksköterskors erfarenheter av brytpunktssamtal inom kommunal 
hemsjukvård - En intervjustudie”. 
 
Hej! 
Vi är två sjuksköterskestudenter från Högskolan i Skövde som nu ska påbörja 
datainsamlingen till vårt examensarbete på kandidatnivå inom omvårdnad. Uppsatsen 
syftar till att ge fördjupad förståelse kring sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av 
brytpunktssamtal inom kommunal hemsjukvård. Vi vill därför be om Ert medgivande till 
att intervjua sjuksköterskor inom er verksamhet som har dessa erfarenheter.  
 
Eftersom allt fler palliativa patienter väljer att dö hemma ställs krav på hemsjukvården att 
möta deras behov på bästa sätt. Brytpunktssamtal är en viktig del av den palliativa vården. 
Samtalet är en utgångspunkt för hur den fortsatta vården lyckas främja patientens 
livskvalitet mot livets slut. Forskningen kring sjuksköterskors erfarenheter av 
brytpunktsamtal är begränsad. Målet med studien är att ge breddade kunskaper inom 
området. Vi vill därför intervjua sjuksköterskor inom den kommunala hemsjukvården. 
 
Om intresse finns önskar vi genomföra intervjuerna så snart som möjligt. Intervjuerna 
beräknas ta cirka 30-45 minuter. Medverkan är helt frivillig och deltagaren har rätt att när 
som helst avbryta deltagandet utan närmre förklaring. Intervjuerna kommer att spelas in 
med bandspelare. Datamaterialet behandlas konfidentiellt vilket innebär att uppgifter om 
enskild deltagare eller arbetsplats inte kommer kunna härledas. Till vår studie behövs cirka 
6-8 sjuksköterskor som är intresserade av att delta. Vi vill därför be om Er hjälp att välja ut 
lämpliga deltagare. Vi anpassar oss givetvis till de tider Ni har möjlighet att avsätta för 
intervjuerna. 
 
Härmed önskar vi göra en förfrågan om intresse finns att delta i studien samt godkännande 
för genomförandet. Vi kommer att kontakta Er inom några dagar för en eventuell 
bekräftelse. Vid frågor, tveka inte att kontakta oss.  
 
Med Vänliga Hälsningar 



 
 

 
Elin Brolin och Elin Gullstrand 
 
 
Ansvarig handledare: 
 
 
Veronika Karlsson 
 
 
 
Kontaktpersoner: 
 
Elin Brolin 
Telefonnummer: xxx 
Email: xxx 
 
Elin Gullstrand 
Telefonnummer: xxx 
Email: xxx 
 
Handledare: Veronika Karlsson 
Telefonnummer: xxx 
Email: xxx 
 
Medgivande till intervjustudie med sjuksköterskor inom kommunal 
hemsjukvård: 
 
Jag godkänner härmed ett en intervjustudie genomförs bland de anställda. 
 
Namn:      

 
 
Telefonnummer: 

 



 

 
 

BILAGA 2.  

Brev om samtycke till deltagande i studie 
	  

Information till berörda personer om samtycke till deltagande i studien, 
”Sjuksköterskors erfarenheter av brytpunktssamtal inom kommunal 
hemsjukvård”. 
 
Hej! 
Vi är två sjuksköterskestudenter från Högskolan i Skövde som nu ska påbörja 
datainsamlingen till vårt examensarbete på kandidatnivå inom omvårdnad. Uppsatsen syftar 
till att ge fördjupad förståelse kring sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av 
brytpunktssamtal inom kommunal hemsjukvård. Vi vill därför be Dig som sjuksköterska i 
kommunen om ditt medgivande till att delta i studien.  
 
Forskningen kring sjuksköterskors erfarenheter av brytpunktsamtal är begränsad. Målet med 
studien är att ge bredare kunskap inom området. Vi vill därför intervjua sjuksköterskor inom 
den kommunala hemsjukvården som har erfarenheter inom ämnet. Vid intervjun kommer du 
beskriva dina erfarenheter av brytpunktssamtal med egna ord. 
 
Om intresse finns önskar vi genomföra intervjuerna så snart som möjligt. Intervjuerna 
beräknas ta cirka 30-45 minuter. Medverkan är helt frivillig och Du har rätt att när som helst 
avbryta deltagandet utan närmre förklaring. Intervjuerna kommer att spelas in med 
bandspelare. Datamaterialet behandlas konfidentiellt vilket innebär att uppgifter om enskild 
deltagare eller arbetsplats inte kommer kunna härledas. När examensarbetet sedan granskats 
och godkänts kommer samtligt datamaterial att raderas.  
 
För att genomföra vår studie behöver vi cirka 6-8 sjuksköterskor som är intresserade av att 
delta. Resultatet kommer att publiceras för allmänheten i form av en kandidatuppsats på 
Högskolan i Skövde. Vi kommer givetvis se till att Du får ta del av resultatet.  
 
Härmed önskar vi göra en förfrågan om intresse finns att delta i studien. Vi kommer att 
kontakta Er inom några dagar för en eventuell bekräftelse. Är Du då fortfarande intresserad 
bokas tid och plats för intervjuen utefter Dina möjligheter. Vid frågor, tveka inte att kontakta 
oss.  
 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 



 

 
 

 
Elin Brolin och Elin Gullstrand 
 
 
Ansvarig handledare: 
 
 
Veronika Karlsson 
 
 
 
Kontaktpersoner: 
 
Elin Brolin 
Telefonnummer: xxx 
Email: xxx 
 
Elin Gullstrand 
Telefonnummer: xxx 
Email: xxx 
 
Ansvarig handledare: Veronika Karlsson 
Telefonnummer: xxx 
Email: xxx 
 

Medgivande till deltagande i intervjustudie: 
 
Härmed ger jag mitt samtycke till deltagande i intervjustudie: 
 
 
Namn:  

 



 
 

 
 

BILAGA 3. 

Intervjuguide 
Erfarenheter av brytpunktssamtal 

Inledningsvis:  
Förklara syftet med studien och att vi tar ytterligare frågor efter intervjun.  
Ålder, utbildningar, när, arbetslivserfarenhet, tid på arbetsplatsen.  
 

Ø Skulle du vilja berätta för mig om dina erfarenheter av brytpunktssamtal? 
- Skulle du vilja beskriva hur ett brytpunktssamtal kan se ut i er verksamhet? 
- Hur ofta förekommande? 
 

Ø Upplever du att det finns svårigheter med att hålla brytpunktssamtal? 
- Kan du beskriva faktorer som påverkar utifrån din erarenhet?  
- Känslor 
 

Ø Upplever du att det finns fördelar/möjligheter med att hålla brytpunktsamtal? 
- Finns det något du tycker är extra viktigt i samtalet? 

 
Ø Hur ser du på din funktion som sjuksköterska i brytpunktssamtalet? 

- Ansvar, skyldigheter, betydelse 
 

Ø Finns det något mer du vill tillägga innan vi avslutar? 
 
 
Följdfrågor: 
Kan du beskriva… utifrån dina erfarenheter? 
Kan du vidarutveckla/säga något mer om? 
Vad gjorde du…? 
Hur upplevde du det…? Vill du beskriva känslan/hur du känner…? 
Vad kände/känner du då…? 
Vad anser du om det…? 
Hur ser du på det som hände idag…? 
 
Tolkande frågor 
Du menar alltså att…? 
Har jag förstått dig rätt…? 
När du säger… hur menar du då? 


