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Bakgrund: Palliativ vård skyddar och värnar om patienten i livets slutskede. 

Sjuksköterskan jobbar för att bibehålla patientens respekt för rättigheter, rätt till liv, till 

värdighet och att behandlas med respekt. En lugn död hos patienten kräver att 

sjuksköterskan har en god kommunikation och relation till patient, anhöriga och kollegor. 

Syfte: Syftet är att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att vårda palliativa patienter i 

livets slutskede. Metod: Genom en litteraturöversikt med användning av kvalitativa och 

kvantitativa artiklar har syftet besvarats. Resultat: Studien har kommit fram till tre 

huvudkategorier samt åtta underkategorier. Sjuksköterskan har inte tillräckligt med tid för 

att ge en god personcentrerad vård. Många känslor uppkommer hos sjuksköterskan vid 

palliativ vård som både kan hindra och främja arbetet. En välfungerande kommunikation 

och relation mellan läkare, sjuksköterska, patient och anhörig är av god vikt för att den 

palliativa vården ska bli bra för patienten. Ständig kunskap behöver erfordras från 

sjuksköterskans egna håll. Erfarenhet är något som sjuksköterskan bygger upp med åren 

och genom erfarenhet ökar kunskapen samt en trygghet i rollen som sjuksköterska. 

Konklusion: Tidigare studier belyser vikten av sjuksköterskans tidsbrist att kunna ge god 

palliativ vård. Läroplanen måste utveckla mer kunskap om palliativ vård för att 

sjuksköterskor ska kunna känna ökad trygghet.
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Background: Palliative care protects and care for the patient at the end of life. The nurse 

works to maintain the patients respect for rights, right to live, to have dignity and to be 

treated with respect. In order for the death to be as calm as possible, the nurse needs a good 

communication and relationship with the patient, relatives and colleagues. 

Aim: The aim is to investigate the nurse's experience of caring for palliative patients in the 

final stages of life. Method: The aim of the study was answered through a literature review 

using qualitative and quantitative articles. Results: Three main categories and eight 

subcategories was made. Nurses do not have enough time to provide good person-centered 

care. Many feelings occur when nurses provide palliative care that can both prevent and 

promote their work. A well-functioning communication and relationship between the 

doctor, nurse, patient and relatives is of great importance in the context of palliative care. 

Constant knowledge needs to be required from the nurse's. Experience is something that 

the nurse builds over the years, and through experience, knowledge and security in the role 

of nurse increase. Conclusion: Previous studies show the importance of the nurse's lack of 

time to provide a good palliative care. The curriculum must develop more knowledge of 

palliative care in order for nurses to feel more secure. 
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INLEDNING 

Palliativ vård bör vara det som skyddar och håller om patienten i livets slutskede. 

Sjuksköterskan kommer med största trolighet stöta på döden i sin profession vid något 

tillfälle. För att kunna ge en god vård krävs god kunskap, erfarenhet och förberedelse för 

att döden ska bli bra för patient och anhöriga. Vård i livets slutskede kräver att 

sjuksköterskan jobbar för att symtomlindra patienten, stötta anhöriga, upprätthålla ett gott 

samarbete mellan multiprofessionella arbetslag och föra en god kommunikation till alla 

parter. Döden är förknippat med många känslor och sjuksköterskan har en viktig roll att 

hålla varje patientmöte professionellt, men samtidigt kunna visa empati och stöttning i 

svåra situationer. Sjuksköterskan behöver ha en god relation som bygger på trygghet och 

stöttning till patienter och anhöriga som gör att döden kan bli något enklare att hantera. Att 

göra en litteraturöversikt som fokuserar på hur sjuksköterskan upplever rollen i att vårda en 

patient i livets slutskede, kan informationen användas för att ge en ökad förberedelse och 

förståelse till sjuksköterskan vid kommande vårdsituationer i livets slutskede.  

BAKGRUND 

Palliativ vård  

Palliativ vård bör vara det som skyddar och värnar om patienten i livets slutskede. Pallium 

är det latinska ordet för mantel, vilket symboliskt representerar vård i livets slutskede och 

som innebär lindrande och stöd när sjukdom inte längre går att bota. Vid palliativ vård är 

syftet att lindra lidande och främja livskvaliteten men även ta i beaktning de psykiska, 

fysiska, sociala och existentiella behoven för patientens sista tid i livet (Widell, 2016) 

(Flyttat upp denna delen av stycket till början). Den moderna palliativa vården grundades i 

slutet av 1960-talet när Dame Cively Saunders grundade St Christophers Hospice i 

England. I Sverige startades verksamheter med palliativ inriktning i Göteborg och 

Stockholm under början av 1980-talet. Verksamheterna var främst tillgängliga för 

cancersjuka patienter i livets slutskede. Idag bör palliativ vård omfatta alla patienter med 

avslutande livsuppehållande behandling (NRPV, 2008).  

 

Palliativ vård kan vara behövligt under en längre tid och kan i den tidiga fasen ges 

tillsammans med bromsande behandling (Socialstyrelsen, 2006). Den tidiga fasen innebär 

att sjukdomen inte går att bota, men med hjälp av bromsande behandling kan det ta 

månader eller år innan döden inträffar (Beck-Friis & Strang, 2012). När den bromsande 

behandlingen inte längre har effekt inträffar den senare fasen i den palliativa vården som 

kräver en brytpunkt (Socialstyrelsen, 2006). Under den sena fasen är döden förväntad inom 

mycket kort tid, veckor eller dagar och målet är då att skapa livskvalitet trots svår sjukdom 

(Beck-Friis & Strang, 2012).  

 

För att underlätta vårdprocessen är kärnan i god palliativ vård att kombinera vetenskap, 

öppenhet, närvaro, medkänsla och uppmärksamhet på detaljer men även teamarbete (Ferrel 



2 

 

& Coyle, 2006). Under ledning av sjuksköterskor är det främst undersköterskor som ger 

den basala palliativa omvårdnaden, men den basala vården kan även behöva läkarstöd. För 

att inge trygghet för patienten och även dess anhöriga är det av stor vikt att det finns 

tillgång till omvårdnadspersonal som kan smärtlindra, handleda och instruera genom hela 

vårdförloppet (Socialstyrelsen, 2006).   

Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskan arbetar efter den etiska koden ICN:s Code of ethics som styr 

yrkesverksamheten. Sjuksköterskan ska ta hänsyn till rättigheter, rätten till liv, till 

värdighet och till att behandlas med respekt. Omvårdnaden som ges till en patient bör 

därför vara respektfull och inte begränsas av ålder, hudfärg, trosuppfattning, kultur, 

handikapp, sjukdom, kön, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, ras eller social 

status. Fyra ansvarsområden som sjuksköterskan förhåller sig till är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017).  

 

Sjuksköterskan ska ta hand om patienten, anhöriga och situationen där omkring. Det 

beskrivs att det inte är svårt att veta vilken vård en palliativ patient ska ha, utan snarare hur 

den vården ska ges till patienten (Noome, 2016). Patienter och anhöriga vänder sig ofta till 

sjuksköterskan för att få ärliga svar gällande förväntningar om prognos. Vid en känsla av 

otillräcklighet i sin roll att informera och stötta patienter och anhöriga, kan sjuksköterskan 

uppleva en ökad stress och negativ inställning till arbetet. Om sjuksköterskan känner en 

otillräcklighet i sitt vårdarbete kan det också ge ett missnöje hos patienten och dess 

anhöriga (Blair Arbour & Wigand, 2015). Det krävs en bred kompetens och erfarenhet hos 

sjuksköterskan för att patienten ska kunna få en bra lindring och omvårdnad. För att kunna 

uppnå bästa möjliga vård, behövs det ett vårdteam med yrkeskategorier som har kunskap 

och erfarenheter inom psykiska, fysiska, sociala och existentiella symtom och problem 

(Widell, 2016).  

 

När en sjuksköterska blir engagerad i den palliativa vården hos en patient kan känslor som 

både glädje och sorg uppstå (Sekse, 2018). Det är viktigt att i god tid uppmärksamma en 

kollegas behov av samtal eller annat stöd för att det ska finnas kraft att orka med att ta 

hand om palliativa patienter och anhöriga (Widell, 2016). Sekse (2018) menar att det kan 

finnas förväntningar kollegor emellan gällande intresse och medkänsla gentemot patienten. 

En sjuksköterska som inte har samma förmåga att ge en betryggande känsla för patienter 

kan då anses av kollegor vara ointresserade, inte närvarande och ha brist på personligt 

engagemang. Sekse (2018) hävdar att sjuksköterskor som inte är redo att ta hand om 

patienter i livets slutskede kan ha en passiv inställning till patienten och vill bara få jobbet 

gjort.  

Sjuksköterskans relationer 

För att döden ska bli så god som möjligt för patienten behöver relationen mellan 

sjuksköterska, patient och anhörig vara bra samtidigt som allt fokus måste vara på 

patienten. Alla patienter bär med sig unika levnadssätt, kulturella aspekter, psykiska och 

hälsorelaterade egenskaper som kan påverka relationen och vården till patienten (Noome, 
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2016). Enligt Joyce Travelbees omvårdnadsteori finns det en känsla av mening hos 

sjuksköterskan om patienten behöver hjälp och stöttning. Omvårdnadens syfte bygger på 

mellanmänskliga relationer mellan olika individer där sjuksköterskan är en central punkt. 

En sjuksköterska måste kunna visa empati, sympati och ha en ömsesidig förståelse och 

kontakt med patienten för att kunna upprätthålla en god mellanmänsklig relation 

(Kirkevold, 2014). Ifall sjuksköterskan inte har en god kommunikation med andra 

professioner kan patienter och anhöriga bli lidande. När det inte finns en fungerande 

kommunikation kan det leda till bristande information gällande patientens hälsostatus och 

prognos (Garner, Goodwin, McSweeney & Kirchner 2012). Sjuksköterskan kan undvika 

klagomål och otillfredsställelse från patienter och anhöriga om det finns en god 

kommunikation i svåra situationer (Eide & Eide, 2009)  

 

När en människa närmar sig livets slut är det av stor vikt att beakta individen och dennes 

önskemål. Sjuksköterskan ska kunna svara på eventuella frågor samt finnas där som en 

hjälpande hand för att patienten ska få förståelse för livets slutskede (Bélanger et al., 

2016). Sjuksköterskan kan vara ett bra stöd för att kunna göra döden lite lättare för 

patienten, genom att kunna identifiera omvårdnadsåtgärder som kan underlätta den döende 

processen. Sjuksköterskan bör ha ett helhetsperspektiv av patienten som gör det lättare att 

finnas där på ett genuint och omsorgsfullt sätt (Barrere & Durkin 2014). 

En god palliativ omvårdnad kräver kunskap och förståelse  

Palliativ medicin är en omfattande del av vården som bygger på utveckling, forskning och 

utbildning där det gemensamma målet är att förbättra och att ge en bra vård vid livets 

slutskede (Beck-Friis & Strang, 2012). Att vårda palliativa patienter i livets slutskede kan 

vara en komplex uppgift att genomföra, vilket kräver att sjuksköterskan behöver kunskap 

och erfarenhet för att ha en god grund att stå (Sekse, 2018). En sjuksköterska ska kunna 

öka förståelsen till patientens gällande medicinska tillstånd, diskutera olika 

behandlingsstrategier, hjälpa till med beslutstagande av behandling och främja användning 

av lämpliga hälsovårdstjänster. För att en sjuksköterska ska kunna ge rätt information till 

en patient behövs relevant träning i att ta initiativ till att diskutera svåra och utmanande 

samtal om livets slutskede (Garner, et al., 2012). Sjuksköterskor med mindre erfarenhet 

inom palliativ vård i livets slutskede kan uppleva döendet obehagligt och något som är 

svårt att hantera. Med ökad kunskap och kompetens inom palliativ vård kan sjuksköterskan 

uppleva ett större självförtroende och trygghet i sin roll (Zheng, Lee & Bloomer, 2016).  

En god palliativ vård bygger på fyra hörnstenar; kommunikation, stöd till anhöriga, 

symtomkontroll och samarbete i multiprofessionella arbetslag. Från det första mötet är det 

viktigt att sjuksköterskan skapar en god relation som bygger på förtroende och tillit genom 

att ge patienten och dess anhöriga uppmärksamhet. Sjuksköterskan bör utifrån sin 

profession kunna bedöma adekvat omvårdnad genom att sätta sig in i patientens känslor 

och situation (Widell, 2016). Sjuksköterskan behöver en god kunskap oavsett arbetsplats 

för att kunna möta patienter i livets slutskede (Friedrichsen, 2012). Tidigare erfarenheter 

och grad av kunskap kan påverka vården som ges till palliativa patienter i livets slutskede 

(Barrere & Durkin, 2014). Sjuksköterskeyrket har fokus på att bota en människa, men vid 

palliativ vård i livets slutskede är kunskap kring att kunna lindra lidande en stor del 

(Friedrichsen, 2012).  
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Personcentrerad vård 

En central utgångspunkt i personcentrerad vård är att alltid utgå ifrån den enskilda 

patientens behov. Vid planering av personcentrerad vård läggs grunden i vad patienten har 

för tankar, känslor, livsåskådning, livsstil och behov relaterat till dennes förmåga och 

livssituation (Ternestedt, Henoch, Österlund, & Andershed, 2013). Personcentrerad vård 

innebär ett närmande av patienten som individ. Genom att sjuksköterskan hjälper till att ta 

itu med svårigheter i vardagen, visar ett engagemang i vårdprocessen samt behandlar 

patienten med respekt och värdighet ses individen som en helhet (Öhlén, et al., 2017). 

Personcentrerad vård innebär att patienten kontinuerligt får information om sitt 

hälsotillstånd och involveras i diskussioner om behandling eller prognos (Ortiz, 2018). 

Sjuksköterskan bör ha förståelse och kunskap för anhörigas värde och inflytande för 

patienten (Graubæk, 2017). Det personcentrerade tillvägagångssättet är komplicerat och 

utmanande då det har blivit ett ökat palliativt vårdbehov relaterat till att individer lever 

längre (Öhlén, et al., 2017). Sjuksköterskan har sitt expertkunnande och patienten är expert 

på sig själv. Dessa expertiser behöver mötas för att säkra kvaliteten och behoven i vården 

(Ternestedt et al., 2013). När patienter drabbas av svår sjukdom kan det innebära en känsla 

av maktlöshet och det är sjuksköterskans uppgift att tillsammans med annan vårdpersonal 

arbeta för att reducera negativa känslor som maktlöshet och sårbarhet (Ortiz, 2018). 

Personcentrerad vård har visat sig öka den upplevda livskvaliteten (Ternestedt et al., 2013). 

Lindra lidande och främja livskvaliteten  

Att lindra lidande och främja livskvaliteten är en av sjuksköterskans främsta uppgifter när 

palliativ vård i livets slutskede är nödvändigt (NRPV, 2018). är olika för alla människor. 

Beroende på personens karaktär och hot mot personligheten som innefattar individens 

kropp, identitet, livserfarenhet, olika aktiviteter och relationer uttrycker sig lidande olika. 

Lidande är inte alltid lätt att bedöma och mäta då varje människa reagerar olika på hotande 

och ångestrelaterade situationer (Krikorian, Limonero & Maté, 2011). Enligt Joyce 

Travelbee är lidandet en fundamental allmänmänsklig erfarenhet. Lidande är något som 

alla individer någon gång får uppleva och är främst kopplat till sjukdom (Kirkevold, 2014). 

Sjuksköterskan har ansvaret för en fungerande vårdrelation till patienten som kan förhindra 

negativt bemötande och påverka patientens hälsa negativt. Lidande hos patienten kan 

uppkomma dels för att vårdpersonal inte lyssnar och lägger tid på patienten, men också att 

sjuksköterskan kan ha svårt att sätta sig in i patientens individuella oro och funderingar. 

Svårigheter med att uppnå ett gott vårdande kan även uppstå om patienten inte kan uttrycka 

sitt lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). Lidandet kan förbli outtalat om sjuksköterskan, 

patienter och anhöriga inte vågar öppna upp diskussioner kring lidande (Meeker, Waldrop, 

Schneider & Case, 2014). Krikorian et al. (2011) beskriver att om patienten är medveten 

och accepterar sin sjukdom kan patienten skapa en egen helhetsbild av sin situation. Finns 

det psykisk smärta, fysiskt obehag eller en funktionsnedsättning hos patienten kan det bli 

svårare att acceptera döden. De patienter som istället uppnår en fridfull acceptans kan 

komma att känna en minskad psykologisk smärta och istället en positivare sinnesstämning.  

 

Peterson och Strang (2012) diskuterar kring begreppet livskvalitet som inte har någon klar 

definition. Begreppet livskvalitet kan förklaras på individ – och gruppnivå som kan 

definieras som individuell - och hälsorelaterad livskvalitet. Individuell livskvalitet har inte 
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nödvändigtvis ett samband med fysisk hälsa, utan handlar mer om en sammantagen 

livskvalitet där många olika faktorer är inräknade. Exempelvis kan en svårt sjuk patient 

uppleva en god livskvalitet samtidigt som en fullt frisk människa kan uppleva en sämre 

livskvalitet. Hälsorelaterad livskvalitet gäller snarare fysiska och psykiska symtom samt 

biverkningar som sjukvården kan påverka med hjälp av behandling eller stöd. Inom 

sjukhusmiljön är det mer relevant att tala om hälsorelaterad livskvalitet. Där är målet oftast 

att patienten skall vara fri från psykiska och fysiska besvär men också biverkningar. Detta 

för att uppnå en sådan god fysisk och psykisk funktion som möjligt (Peterson & Strang 

2012).  

PROBLEMFORMULERING 

Palliativ vård i livets slutskede kan inträffa på alla vårdenheter. Sjuksköterskan har en 

central roll i vårdandet av en patients sista tid i livet. När sjuksköterskan behöver vårda 

palliativa patienter i livet slutskede kan det uppstå känslor som är svåra att hantera. Finns 

det inte kunskap och ett visat engagemang hos sjuksköterskan kan den palliativa vården 

som ska skydda och värna om patienten bli bristande. Denna studie kommer ha fokus på att 

undersöka sjuksköterskans känslor och erfarenheter av att ta hand om patienter i livets 

slutskede. Om en sjuksköterska inte har mött palliativa patienter kan förståelse och 

kunskap saknas för hur vården av patienter i livets slutskede bör utformas. Genom att göra 

en studie ur ett sjuksköterskeperspektiv kan andra sjuksköterskor få en bild av hur 

upplevelser från vården kan vara för att kunna förbereda sig på kommande vårdsituationer. 

SYFTE 

Syftet är att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter under palliativ 

vård i livets slutskede.  

 

METOD 
 

För att besvara studiens syfte gjordes valet att göra en litteraturöversikt. Friberg (2017) 

förklarar att syftet med en litteraturöversikt är att på ett strukturerat sätt kunna öka 

förståelsen för ett specifikt område genom att studera tidigare forskning. I studien har både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar använts. Det förklaras av Henricson och Billhult (2017) 

att en kvalitativ metod innebär att studera erfarenheter och upplevelser av något, 

exempelvis i form av intervjuer. Dahlborg- Lyckhage (2017) skriver att vid en kvantitativ 

metod görs datainsamlingen genom mätningar, observationer, experiment och enkäter. 

Studien valde att använda sig av både kvalitativ och kvantitativ forskning som belyser 

studiens syfte och problemformulering.  
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Urval 

Ett helikopterperspektiv tillämpades där det gavs en översiktsbild över artiklarna och som 

gjorde det möjligt att finna typiska drag och innehåll hos varje artikel. För att studien 

skulle få relevanta artiklar i sökningen har det valts inklusion- och exklusionskriterier 

(Friberg, 2017). Studien har valt att endast inkludera artiklar som var peer reviewed, inte 

äldre än 15 år och skrivna på engelska. En inklusionkriterie var att ha fokus på 

sjuksköterskeperspektiv vid vård av palliativa patienter i livets slutskede. Patientgruppen 

var från 18 år och äldre. För att få en bred bild på området valdes det att använda både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Det har gjorts en exklusion av artiklar som endast 

fokuserar på specifik etnicitet eller specifik sjukdom.  

Datainsamling 

Databaserna som användes vid sökning av artiklar var Cinahl, Medline och WorldCat. 

Cinahl är en databas där informationen främst är centrerad kring omvårdnadsvetenskap 

(Östlundh, 2017). Medline och WorldCat användes också då även de innehåller artiklar 

med fokus på omvårdnadsvetenskap (Forsberg & Wengström, 2013). Sökorden som har 

valts för att hitta relevanta artiklar är: end of life, nurse, experience, quality of life, quality 

of care, knowledge, palliative care, nursing, dying, caring, communication, emotions, 

dignity. På vissa sökord användes trunkering (*) för att kunna få alla böjningsformer av ett 

ord. Boolesk sökteknik (AND, OR) användes för att utöka sökningarna ytterligare 

(Östlundh, 2017), (Bilaga 1). Det var 12 artiklar som söktes fram till resultatet och dessa 

genomgick en granskning enligt Fribergs (2017) granskningsmall där samtliga artiklar 

besvarade alla frågor (Bilaga 2).  

Analys 

Analysen av det insamlade materialet gjordes utifrån Fribergs (2017) analysgång, (Bilaga 

3). Enligt Friberg (2017) ska en litteraturöversikt följa en analysgång där artiklarna först 

ska läsas som en helhet för att få en förståelse för artiklarnas innehåll. Examensarbetets 

författare skrev ut och läste igenom valda artiklar för att viktig information inte skulle gå 

förlorad. Friberg (2017) beskriver att artiklarna ska brytas ner i delar där den egentliga 

analysen sker genom att fördela in texten i meningsbärande delar. Frågor till texten ställdes 

ständigt för att identifiera innebörden eller det innehåll som texten hade. Genom 

användning av markeringspennor i olika färger markerades områden som relaterade till 

syftet. För att skapa en ny helhet förklarar Friberg (2017) att ny information sätts samman 

utifrån kategorier som hittats i artiklarna. Efter att artiklarna lästs igenom och viktiga 

områden markerats, sammanställdes de gemensamma nämnarna. Utifrån dessa framtogs tre 

kategorier och åtta underkategorier med stöd av handledning. Kategorierna och 

underkategorierna sammanställdes i en resultatmatris för att synliggöra artiklarnas 

respresentation i kategorier (Bilaga 4).  

Etiska överväganden 

Även om samtliga artiklar som väljs har ett etiskt godkännande och övervägande kommer 

inte denna studie genomgå en etikprövning eftersom studentarbeten på högskolenivå 
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normalt inte behöver granskas etiskt (Kjellström 2017). Under sökning av artiklar har 

Helsingforsdeklarationen tagits i beaktning som har fokus på medicinsk klinisk forskning. 

Frågor som behandlas i Helsingforsdeklarationen är omsorg till individen, rättviseaspekter, 

informerat samtycke och värnande om personers privatliv (Kjellström, 2017). Artiklarna 

har lästs igenom där samtliga frågor från Helsingforsdeklarationen har tagits i beaktning. 

Båda författarna har en förförståelse för palliativ vård som undersköterskor på palliativa 

avdelningen och intensivvårdsavdelningen på Skaraborgs sjukhus, Skövde. När artiklarna 

lästes försökte förutfattade meningar att sättas åt sidan. 
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RESULTAT 

Kategorier Underkategorier 

 

 

Arbetsplatsens inverkan  

 

 Otillräcklig tid 

 Sjuksköterskans roll i vårdteamet 

 Vikten av god kommunikation 

 

 

Förutsättningar för att ge god vård 

 

 En väl fungerande tre-vägs-relation 

 Betydelsen av personcentrerad vård 

 

 

 

En bra grund att stå på 

 

 Sjuksköterskans känsla av att ta hand om en 

patient i livets slutskede 

 Behov av erfarenhet 

 Teoretisk kunskap ger trygga sjuksköterskor 

 

 

Arbetsplatsens inverkan 

Här presenteras tre underkategorier; Otillräcklig tid – där förklaras sjuksköterskans brist på 

tid för att kunna ge en god palliativ vård. Sjuksköterskans roll i vårdteamet – där tydliggörs 

vikten av gott samarbete kollegor emellan. Vikten av god kommunikation – en bra 

kommunikation krävs för att kunna ge god vård i livets slutskede. 

Otillräcklig tid  

Som sjuksköterska kan det vara svårt att få tiden att räcka till för alla patienter. När 

palliativa patienter vårdas tillsammans med andra patienter på samma avdelning upplever 

sjuksköterskan ett stort ansvar och en otillräcklighet när det kommer till att ge god vård till 

alla (Wallerstedt & Andershed, 2007). En ambition hos sjuksköterskan är att kunna ge 

tillräckligt med tid till en patient i vård vid livets slutskede så att behov och önskningar 

uppfylls hos varje individ (Hopkinson, Hallett & Luker, 2003). Det kan kännas 

meningslöst för sjuksköterskan att göra en planering av arbetet under dagen, då det inte 

finns tillräckligt med tid att utföra det som är planerat. Under vissa perioder av dygnet är 

bemanningen av sjuksköterskor inte lika stor som i sin tur kan öka tidsbristen och stressen 

på sjuksköterskan. När det finns möjlighet att kunna ändra på planeringen kan det leda till 

mer tid som kan ges till patienter som på så sätt kan uppfylla en god (Wallerstedt & 

Andershed, 2007). Många gånger anser sjuksköterskan att god palliativ vård inte uppfylls 

för att tiden eller resurserna inte räcker till för patienter och dess anhöriga i vård vid livets 

slutskede (Dillworth, et al., 2016; Hopkinson et al., 2003).  
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När sjuksköterskan har extra tid till godo att kunna ge mer omsorgsfull vård till patienten 

har det visat sig att tiden emellanåt används för administrativa uppgifter (Wallerstedt & 

Andershed, 2007). För sjuksköterskan kan tiden kännas väldigt kortvarig. Varje sekund av 

tiden värderas till vem som ska ha hjälp och som i sin tur kan påverka patienter som ligger 

inför döden på ett negativt sätt (Kongsuwan et al., 2016). När en konstant tidsbrist hänger 

över sjuksköterskan och det endast finns en liten lucka för att kunna göra akuta 

förändringar blir den goda kvaliteten på vården bristande. Personlig interaktion samt 

omvårdnad till en patient i livets slutskede får många gånger pressas in under begränsade 

tidsperioder (Dillworth et al., 2016; Wallerstedt & Andershed, 2007). När sjuksköterskan 

känner en avsaknad av tid kan det leda till ett problem på organisations- och personlig nivå 

(Wallerstedt & Andershed, 2007). Har sjuksköterskan mer tid för patienten kan 

emotionella tankar samt fysisk och psykisk smärta är något som kan lindras innan 

problemet uppstår (Hopkinson et al., 2003). 

 

Att kunna samtala med patienter i den palliativa processen är av stor vikt. Det är många 

gånger som sjuksköterskan uttrycker att det inte finns tid och att det finns för mycket att 

göra för att det ska hinnas med. Bristen på tid leder till att sjuksköterskan inte kan sitta ned 

med patienten och kunna föra en djupare konversation om vård vid livets slutskede samt 

om döden (Ong, Ting & Chow, 2017). Istället finns risken att sjuksköterskan endast hinner 

lyssna på några av de mindre akuta problemen som patienten upplever (Wallerstedt & 

Andershed, 2007). Det förtydligas att anhöriga behöver tid från sjuksköterskan för att få 

svar på eventuella frågor om döden samt emotionellt stöd för att enklare kunna acceptera 

döden hos patienten (Kongsuwan et al., 2016).  

Sjuksköterskans roll i vårdteamet 

Läkaren har en viktig roll i att framföra information till patient och anhörig som är 

avgörande för patientens framtida palliativa vård. Sjuksköterskan kan i de här 

sammanhangen anses som mer passiv och sjuksköterskan själv får då upplevelsen av 

minskad delaktighet i patientens vård (Ong et al., 2017). Sjuksköterskor upplever att läkare 

ofta är motvilliga till att lyssna på vad sjuksköterskan har att säga och följa deras råd trots 

att de har en nära relation till patienterna. Enligt sjuksköterskor i hemsjukvården blev 

resultatet av detta i vissa fall att patienterna blev tvungna att åka in till sjukhuset för något 

som enkelt hade kunnat lösas i hemmet (Törnquist, Andersson & Edberg, 2013). 

 

Sjuksköterskor känner att de till stor del inte får möjlighet att vara involverade i 

beslutstagande av patienten då de inte alltid blir hörda av läkare. När sjuksköterskan får 

vara delaktig i beslutsfattandet av vården till patienten upplevs en ökad tillfredsställelse i 

sitt jobb (Ong et al., 2017; Badir et al., 2015). Vid fundersamhet över situationer kan 

sjuksköterskan ta hjälp av sin egen förförståelse för att kunna motivera beslut och 

handlingar (Hopkinson et al., 2003). Kollegor bör dela med sig av kunskap och lärdomar 

för att sjuksköterskan som utför ensamarbete ska kunna ge en bättre palliativ vård. Det 

krävs också att kollegor jobbar tillsammans för att öka sitt kunskapsområde (Törnquist et 

al., 2013). Sjuksköterskan hittar ett stöd emotionellt hos kollegor som förstår deras 

situation bättre då de delar liknande situationer (Ong et al., 2017). Relationen 

sjuksköterskor emellan upplevs som positiv och gör att den palliativa vården blir något 
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lättare att utföra och hantera då professionen delar samma upplevelser och utmaningar 

(Hopkinson et al., 2003).  

Vikten av god kommunikation  

En god och effektiv kommunikation är nyckeln till en bra palliativ vård. Att kunna lyssna 

och ha en öppen kommunikation spelar en viktig roll i god palliativ vård vid livets 

slutskede. Sjuksköterskan ska kunna besvara frågor oavsett innebörd från patienter och 

anhöriga för att de inte ska uppleva känslor av att någon döljer något för dem (Johnston & 

Smith, 2006). Sjuksköterskan uppfattar ibland läkares kommunikation till patienter och 

anhöriga gällande prognos och behandling som vag och ofullständig, vilket kan öka 

osäkerhet och bidra till onödigt lidande hos patienten (Dillworth, et al., 2016; Ong et al., 

2017). Sjuksköterskorna upplever därmed att deras roll är att hjälpa patient och anhöriga 

med att förstå vad läkarna säger samt att översätta medicinska termer och uttryck (Ong et 

al., 2017). Kommunikation är en viktig komponent när det kommer till att ge säker och 

lämplig vård till palliativa patienter. Hur saker framförs till patienter och anhöriga gällande 

prognos, behandling eller försämring av tillstånd har en avgörande roll för kvaliteten på 

vården (Croxon., Deravin & Anderson,. J, 2018).  

 

Kommunikation är en viktig beståndsdel i att vårda palliativa patienter i livets slutskede 

(Croxon et al., 2018). Klyftor i kommunikation mellan sjuksköterska- läkare, patient och 

anhöriga bidrar till svårigheter gällande beslutsfattandet i vård vid livets slutskede. Dessa 

klyftor kan leda till att god palliativ vård hamnar i skymundan och viktiga processer blir 

fördröjda (Dillworth et al., 2016). Sjuksköterskan anser att bättre kommunikation mellan 

sjukhus, hemsjukvård och dess vårdpersonal är nödvändig för en säkrare och bättre 

palliativ vård (Törnquist et al., 2013). Bristfällig kommunikation mellan sjuksköterska - 

anhörig tros bero på att sjuksköterskan har rädsla i att säga fel saker och uppröra de 

anhöriga (Ong et al., 2017). Kommunikationen mellan sjuksköterska- patient kan kännas 

otillräcklig om patienten ligger medvetslös inför döden, vilket anses av sjuksköterskan som 

problematiskt då de anser att tillräckligt god vård i livets slutskede inte kan uppnås 

(Efstathiou & Walker, 2014). Den nyutexaminerade sjuksköterskan upplever stress när det 

kommer till att ge en fungerande kommunikation till patient och anhöriga (Croxon et al., 

2018). Att framföra svåra besked och stötta anhöriga och patienter upplevs som en svår 

uppgift för sjuksköterskan. Rädsla av att uttrycka sig fel och skapa negativa känslor är 

starka (Hussin, Wong, Chong & Subramanian 2018; Kongsuwan et al., 2016). 

Förutsättningar för att ge god vård 

Här presenteras två underkategorier; En väl fungerande tre –vägs –relation – där vikten av 

goda relationer mellan sjuksköterska, patient och anhörig beskrivs. Betydelsen av 

personcentrerad vård ökar livskvaliteten för patienten – där betydelsen av en smärtfri, 

trygg och värdig död kommer presenteras här. 
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En väl fungerande tre – vägs – relation  

(Flyttat upp stycket till början av underkategorin) Att vårda svårt sjuka patienter i livets 

slutskede anses vara ett stort ansvar (Wallerstedt, Andershed, 2007). Det är av stor vikt att 

det finns en fungerande tre-vägs-relation mellan sjuksköterska, patient och andra med 

inflytande i patientens vård (Kim & Seo, 2016). Att skapa en god miljö och relation 

gentemot patient och anhöriga betraktas som en självklarhet. Att ha en god relation med 

patient och anhöriga ses som en förutsättning för att en god död ska kunna uppnås 

(Wallerstedt, Andershed, 2007). Efter att patienten avlidit upplevs det vara svårt att avgöra 

när relationen till de anhöriga tar slut samtidigt som det kan vara betydelsefullt att behålla 

en viss relation till de anhöriga. När en god relation upprättas kan frågetecken väckas kring 

hur mycket av sig själv en sjuksköterska ska dela med sig av till patient och anhörig vid 

vård i livets slutskede (Efstathiou & Walker, 2014). Ofta är det anhöriga som överlåter 

svåra beslut gällande behandling och vård till sjuksköterskan, vilket gör att en ömsesidig 

god relation är viktig. (Kim & Seo, 2016).  

 

Att skapa en bra relation till patient och anhöriga är för sjuksköterskan en viktig men svår 

komponent vid vård i livets slutskede (Kim & Seo, 2016). Vissa sjuksköterskor upplever 

uppgiften att ta hand om svårt sjuka patienter i livets slutskede som en aning enklare om de 

byggt upp en relation till patient och anhöriga samt varit med och följt deras vård (Croxon 

et al., 2018). Att för sjuksköterskan skapa en förtroenderelation till patient och anhöriga 

kan upplevas som en börda och ge känslor som ensamhet hos sjuksköterskan (Hopkinson 

et al., 2003). Genom att inte visa för mycket av sina egna känslor samtidigt som empati 

och förståelse för situationen ska framföras upprättas en bra professionell relation 

(Efstathiou & Walker, 2014). Får sjuksköterskan uppfattningen av att vara utvald som 

favorit av patienten och därmed få fullt förtroende och ansvar kan det upplevas som 

negativt hos sjuksköterskan själv (Hopkinson et al., 2003).  

Betydelsen av personcentrerad vård 

Sjuksköterskan strävar efter och påpekar hur viktigt det är att alla patienter i livets 

slutskede ska få en så smärtfri, ångestfri, värdig och lugn död som möjligt (Efstathiou & 

Walker, 2014; Ong et al., 2017). Det förtydligas att det är patientens trygghet och 

sjuksköterskans närvaro som är i fokus och det gäller att se de små detaljerna (Efstathiou & 

Walker, 2014; Wallerstedt, Andershed, 2007). För sjuksköterskan anses det vara värdefullt 

att ge tid till personcentrerad vård och att uppfylla den döende patientens sista önskan och 

viljor (Hopkinson et al., 2003). Att anpassa vården till individen anses som nödvändigt för 

att ge en god palliativ vård i livets slutskede, trots att det kanske kräver att sjuksköterskan 

är flexibel och ibland blir tvungen att bryta mot rutiner (Kim & Seo, 2016). Vård i livets 

slutskede bör ge patienten trygghet och stöd, men om det inte finns adekvat stöd kan 

vården ha en negativ inverkan på patienten. Sjuksköterskan för ha ett helhetsperspektiv på 

patienten för att kunna avgöra vad som behövs just där och då (Johnston & Smith, 2006). 

Åtgärder för att uppnå personcentrerad vård i livets slutskede är exempelvis att erbjuda 

hygienbehov, ge adekvat smärtlindring och ångestlindring samt trycksårsförebyggande 

åtgärder (Efstathiou & Walker, 2014). Att spendera tid hos patienten anses vara en viktig 

del när det kommer till att kunna stötta patientens känslor och finnas där i de svåra 

stunderna (Wallerstedt, Andershed, 2007).  
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Sjuksköterskan ansvarar för att patienten ska få vara med och lägga grunden för 

beslutfattandet och vara delaktig sin egen vård, som gör att patienten alltid har sista ordet 

(Ong et al., 2017). Enligt sjuksköterskan kan små saker som en mjuk kudde eller en skön 

säng vara avgörande för om patienten står ut med långa sjukhusvistelser eller inte 

(Johnston & Smith, 2006). Att kontrollera symtom som smärtor, oro och ångest, 

emotionella symtom och trygghet är något som sjuksköterskan tar upp som mycket viktigt 

(Kim & Seo, 2016; Ong et al., 2017). Med god symtomlindring kommer vården även i 

andra aspekter bli bättre för både patient och anhöriga. (Kim & Seo, 2016). För att det ska 

bli personcentrerad vård behöver sjuksköterskan spendera tid på att lära känna patienten 

och därmed kunna möta deras behov enklare och utläsa vad de behöver för stöd 

emotionellt (Johnston & Smith, 2006). Spirituella och andliga symtom anses beröra 

anhöriga mer eftersom patienter i livets slutskede många gånger inte kan uttrycka sig med 

ord (Ong et al., 2017). Att möta patientens religiösa och spirituella behov är av stor vikt 

enligt sjuksköterskan och har en påverkan på patientens upplevda livskvalitet (Badir et al., 

2016).  

 

Det viktigaste för sjuksköterskan är att bibehålla patientens värdighet och 

självbestämmande in i det sista. Sjuksköterskan trycker på att det är betydelsefullt för 

anhöriga att de ser och minns patienten som den person de faktiskt var (Ong et al., 2017). 

Sjuksköterskan anser att en viktig del av den palliativa vården i livets slutskede är att 

anhöriga är närvarande hos den döende patienten (Efstathiou & Walker, 2014). Patienter 

och även anhöriga bör i vissa fall få stöttning och vägledning av sjuksköterskan i 

beslutsfattande processer för att de skall känna sig mer delaktiga (Badir et al., 2016). 

Sjuksköterskan har en stor uppgift i att finnas där och vaka över patienten i individens sista 

tid i livet om det inte finns anhöriga närvarande. Detta är av stor betydelse för att patienten 

inte ska behöva gå igenom dödsprocessen ensam (Efstathiou & Walker, 2014).  

En bra grund att stå på 

Här presenteras tre underkategorier; Sjuksköterskans känsla av att ta hand om en patient i 

livets slutskede – där sjuksköterskans känslor av att vårda patienter i livets slutskede 

belyses. Behov av erfarenhet – där erfarenhetens sammankoppling med sjuksköterskans 

inställning till palliativ vård förklaras. Teoretisk kunskap – för att en god palliativ vård ska 

kunna ges behövs en bra teoretisk kunskap där sjuksköterskan behöver mer utbildning.  

Sjuksköterskans känsla av att ta hand om en patient i livets slutskede 

Möten med patienter i livets slutskede framkallar olika sorters känslor och etiska tankar 

hos sjuksköterskan (Badir et al., 2016; Wallerstedt & Andershed, 2007). Att ta hand om 

döende patienter är något som tillhör yrket och är något som sjuksköterskan måste bli van 

vid (Hopkinson et al., 2003). Nyutexaminerade sjuksköterskor kan känna en stress att 

behöva ta hand om både palliativa patienter och resterande patienter om de är ensam 

sjuksköterska på sin avdelning (Croxon et al., 2018). Sjuksköterskan kan få en känsla av 

ensamhet om en oförberedd situation uppstår där åtgärder som ska göras känns osäkra 

(Hopkinson et al., 2003).  
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För majoriteten av sjuksköterskorna är det varken etiskt rätt att hålla kvar livsuppehållande 

medel eller dra tillbaka livsuppehållande medel. Trots detta tycker vissa sjuksköterskor att 

det är mer värdigt och etiskt rätt för patienten att dra tillbaka livsuppehållande medel vid 

livets slutskede (Badir et al., 2016). Möten med patienter i vård vid livets slutskede kan ge 

känslor till sjuksköterskan som osäkerhet och andra känslor som kan vara svåra att hantera. 

Känsla av otillräcklighet, frustration, sorg och förlust kan uppstå när en patient dör 

(Wallerstedt & Andershed, 2007). För sjuksköterskan kan det vara svårare att hantera 

döden om patienten är ung, har ung partner, om patienten har barn eller om patienten är 

gravid (Ong et al., 2017). Har sjuksköterskan kommit en patient nära inpå livet och upplevt 

situationer som varit ångestfyllda kan det bli svårt att släppa taget om patienten efter 

döden. Detta gör att jobbet lätt kan följa med hem och kan orsaka yrsel och sömnproblem 

(Hopkinson et al., 2003; Wallerstedt & Andershed, 2007). 

 

Döden känns för sjuksköterskan mer levande när känslor som sorg och lättnad är 

inblandade. Lättnad kan uppstå hos sjuksköterskan om patienten under en längre tid har 

lidit mycket och sedan får dö en stillsam död (Ong et al., 2017). Det finns även känslor 

som hjälplöshet, skuld, ovisshet, frustration och ilska när det kommer till att vårda en 

patient i livets slutskede (Hopkinson et al., 2003). Viljan hos sjuksköterskan att ge mer 

vård till en palliativ patient än vad som går kan leda till känsla av otillräcklighet. 

Möjligheten att kunna uppfylla en patients önskningar och kunna vårda patienten ur ett 

helhetsperspektiv anses vara en tillfredsställelse för sjuksköterskan (Wallerstedt & 

Andershed, 2007). Om patientens önskningar och viljor inte uppfylls kan sjuksköterkan få 

en känsla av skuld, frustration och ilska (Hopkinson et al., 2003). Skuld, frustration och 

ilska kan uppstå när en patient inte dör smärtfritt och sjuksköterskan kan då uppleva det 

som ett nederlag och att patienten har blivit sviken (Johnston & Smith, 2006). Känslan av 

sorg kan grunda sig i att det finns en emotionell kontakt till patient och anhöriga som kan 

göra det svårt att släppa taget (Hopkinson et al., 2003). Att som sjuksköterska se en patient 

lida i vård vid livets slutskede kan ge ett obehag då patientens tillstånd inte går att bota 

(Ong et al., 2017). Den emotionella kontakten kan leda till en bättre vård för döende 

patienter, men finns det för mycket emotionell kontakt kan det istället leda till en 

oförmögenhet för sjuksköterskan att fortsätta vårda patienten (Hopkinson et al., 2003).  

 

Om det finns ett engagemang hos sjuksköterskan kan en känsla av meningsfull tacksamhet 

åt livet, åt dem själva och åt deras patienter uppstå (Ong et al., 2017). Den största uppgiften 

för sjuksköterskan är att ge en bekväm och värdig död genom att bry sig om och föra 

samman patient och anhöriga, tillhandahålla och uppmuntra närvaro samt hantera känslor 

och tvetydigheter (Efstathiou & Walker, 2014). En känsla av tillfredsställelse finns när 

sjuksköterskan ser värdet av den palliativa vården. För patienten kan den palliativa vården 

vara det bästa tillvägagångssättet för att få den mest lämpliga vården i livets slutskede 

(Ong et al., 2017). Sjuksköterskan har en personlig idé för hur den bästa vården ska se ut 

vid livets slutskede, vilket är att patienten ska få en god död (Hopkinson et al., 2003). Det 

har skapats en kultur av vården som skapar sjuksköterskans emotionella och filosofiska 

förståelse om livet och döden (Ong et al., 2017). Sjuksköterskans egen uppfattning om hur 

döende och död borde och ska vara i teorin, har inte visat sig vara densamma som i 

praktiken (Hopkinson et al., 2003).  
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Behov av erfarenhet 

Den palliativa vården visar sig ha en högre kvalitet hos de sjuksköterskor som har jobbat 

inom vården under en längre tid snarare än hos sjuksköterskor som är nyutexaminerade 

(Hussin et al., 2018). Varje möte med en patient ger sjuksköterskan en ökad erfarenhet 

gentemot dem själva men också till nästa möte med en annan patient. Erfarenheten som 

sjuksköterskan bygger upp ger en bättre insikt och en större medvetenhet om livet 

(Wallerstedt & Andershed, 2007). Som nybliven sjuksköterska kan osäkerhet finnas 

gällande vård vid livets slutskede och känslor av att det inte finns tillräckligt med stöd när 

de tar sig an jobbet. Sjuksköterskor med mer erfarenhet anser att deras roll har ändrats 

sedan de började jobba med palliativ vård i livets slutskede (Croxon et al., 2018). För att 

kunna ha ett helhetsperspektiv av patienten vid den sista tiden i livet behöver 

sjuksköterskan ha erfarenhet. Flexibilitet och användning av metoder som inte anses vara 

traditionella kan behövas för att öka kvaliteten på vården. Det kan till exempelvis vara att 

hjälpa patienter att uppfylla önskningar som kanske inte är optimala för deras tillstånd 

(Wallerstedt & Andershed, 2007). Genom tidigare erfarenheter framkommer det att 

sjuksköterskan är en problemlösare och kan reflektera över vad som är bäst för patienten 

(Törnquist et al., 2013). Har sjuksköterskan varit med om en liknande situation innan kan 

problemet försöka lösas på egen hand. Erfarenheten som sjuksköterskan är med sig kan 

vara till hjälp nästa gång en liknande situation uppstår (Hopkinson et al., 2003). 

 

Att ha gått igenom en personlig erfarenhet av död tidigare kan hjälpa till att känna sorg och 

empati för anhöriga som förlorar någon. För att känna sig säker att jobba inom palliativ 

vård behövs en professionell utveckling som sjuksköterskan anser kommer genom en 

personlig och professionell erfarenhet (Johnston & Smith, 2006). Att möta döden för en 

nyutexaminerad sjuksköterska har visat sig vara något som de inte känner sig redo för. Hur 

de möter döden har stor betydelse i vad de har för erfarenhet med sig sedan tidigare och det 

har visat sig att många känner sig osäkra på att ta hand om döende patienter (Croxon et al., 

2018). Enligt Hussin et al (2018) har det visat sig genom en enkätundersökning till 

sjuksköterskor att den kvalitet som ges vid vård i livets slutskede är bättre hos dem som är 

äldre och som har mer erfarenhet som sjuksköterska. 

 

Att som nyutexaminerad sjuksköterska börja jobba inom palliativ vård kan bli en chock 

och en fundering på vad sjuksköterskans egentliga roll i vården är (Croxon, et al., 2018). 

Erfarna sjuksköterskor anser att när en nyutexaminerad sjuksköterska ska börja jobba kan 

det vara en fördel att börja jobba på sjukhus. På sjukhus finns det fler kollegor att bolla 

idéer och problem med (Törnquist et al., 2013). Att komma ut i arbetet som sjuksköterska 

med tidigare vårderfarenheter kan underlätta men även bli en överraskning då ansvaret 

ökar och får en annan betydelse (Croxon et al., 2018). Det finns flera erfarna och oerfarna 

sjuksköterskor som anser att det finns brist på stöttning, att de inte blir hörda och betrodda 

från såväl olika vårdenheter men också från kollegor (Croxon et al., 2018; Törnquist et al., 

2013). Desto mer palliativa patienter en sjuksköterska möter desto säkrare och bättre blir 

även den palliativa vården som ges (Wallerstedt, Andershed, 2007). 
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Teoretisk kunskap ger trygga sjuksköterskor 

Sjuksköterskan upplever att avsaknad av kunskap kan vara en bidragande faktor till varför 

det uppstår brister i vård vid livets slutskede (Dillworth et al., 2016). Det finns ett samband 

mellan kunskap och synen på palliativ vård. Vid en längre utbildning ökar den positiva 

synen att jobba med palliativa patienter i vård vid livets slutskede (Hussin et al., 2018). Att 

bli konfronterad med döden upplevs som jobbigt och finns det dessutom en bristande 

kunskap om döden blir upplevelsen ännu jobbigare (Croxon et al., 2018). Sjuksköterskan 

bör ha god kunskap om palliativ vård för att kunna ge god vård i livets slutskede. Däremot 

har studier visat att många sjuksköterskor känner sig oförberedda på att tillgodose den 

vården (Ong et al., 2017; Wallerstedt, Andershed, 2007). En faktor till detta tros vara att 

det varken erbjuds eller finns ordentlig utbildning till sjuksköterskor gällande vård vid 

livets slut (Ong et al., 2017).  

 

Enligt sjuksköterskan går det inte att endast arbeta på känsla och insikt utan det behövs en 

god kunskapsgrund att stå på (Wallerstedt & Andershed, 2007). När en sjuksköterska ger 

god vård i livets slutskede finns det alltid en strävan efter mer kunskap. Mer kunskap utgör 

en god grund för goda idéer och tankar och därmed utvecklingen av vården (Johnston & 

Smith, 2006). Nyutexaminerade sjuksköterskor anser sig ha olika mycket kunskap av 

palliativ vård och vård vid livets slutskede. Sjuksköterskan vill därför gärna ha mer 

utbildning för att känna sig säkrare på att de ger en god palliativ vård (Croxon et al., 2018). 

Fokus på palliativ vård har på senare år fått mer uppmärksamhet i både media samt 

politiskt vilket har lett till att mer kunskap kring ämnet har erhållits (Wallerstedt & 

Andershed, 2007).  

 

Sjuksköterskan upplever en brist på kunskap när det kommer till dödsprocessen och 

därmed en bristande förmåga att kunna förklara detta för patienter och anhöriga (Croxon et 

al., 2018). Det uppfattas från sjuksköterskan att oförberedda frågor som inte går att svara 

på från patienter och anhöriga är en svår sak att hantera (Hopkinson et al., 2003). Utan 

kunskap kommer inte sjuksköterskan känna sig trygg och redo för att ha svåra samtal med 

patienter och anhöriga angående information och frågor som de behöver ha svar på 

(Dillworth et al., 2016; Kongsuwan et al., 2016). Genom att tillhandahålla mer kunskap 

från erfarna kollegor kan sjuksköterskan på ett bättre sätt svara på frågorna som uppstår 

(Hopkinson et al., 2003). Trots att palliativ vård finns med i läroplanen upplevs det ändå 

inte tillräckligt och sjuksköterskan anser att mer kunskap och utbildning behöver finnas 

redan i grundutbildningen (Croxon et al., 2018; Ong et al., 2017). Sjuksköterskorna anser 

även att deras kunnande gällande spirituell och emotionell omvårdnad är bristfällig. Vid 

bristfällig kunskap kan sjuksköterskan undvika situationer där kunskapen saknas istället för 

att möta dem (Kongsuwan et al., 2016). Att ta med sig den kunskap som kommer från 

skolan kan vara svårt att få in i arbetslivet då det skiljer sig mycket från teori till praktik 

(Croxon et al., 2018). Däremot känner sjuksköterskorna att de får en ökad tillfredsställelse 

när den vård de har lärt sig i teorin ger en positiv effekt i praktiken (Wallerstedt & 

Andershed, 2007).  
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Resultatsammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att vårda palliativa patienter 

i livets slutskede. Resultatet visade att den tidsbrist som sjuksköterskan upplever i vården 

av livets slutskede inger stress och minskad kvalitet på vården. Detta kan hindra patienter 

att få smärtlindring och emotionellt stöd i rätt tid. Sjuksköterskan har ett personligt ideal av 

hur vården ska se ut och utföras, men då tiden inte räcker till kan det bli fokus enbart på att 

få jobbet gjort och de små detaljerna hinns inte med. Det har framkommit att det finns en 

rädsla hos sjuksköterskan att ha en kommunikation med patient och anhöriga gällande en 

fortsatt vård vid livets slutskede. Sjuksköterskor upplever att en bra kommunikation ger en 

lämplig och säker vård där prognos, behandling och försämring framförs på ett 

professionellt sätt. Resultatet har visat att bra samarbete kollegor emellan och en 

delaktighet från sjuksköterskan ger god vård med bra kvalitet. Sjuksköterskan har framfört 

att det finns en mängd olika känslor vid vård av palliativa patienter. Känslor som lättnad, 

sorg, frustration och otillräcklighet men även positiva upplevelser beskrivs. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor belyser att den palliativa vården är tuffare än vad en 

sjuksköterska med mer erfarenhet anser. Ser sjuksköterskan patienten med ett 

helhetsperspektiv samt erbjuder stöd och trygghet kan den upplevda livskvaliteten hos 

patienten att öka. Finns en bra och trygg relation till patient och anhöriga kan behov och 

önskningar på ett effektivare sätt uppmärksammas. Erfarenhet och kunskap är två 

komponenter som byggs upp under den tid som spenderas i arbetet. Som sjuksköterska 

finns en större trygghet, problem kan lösas bättre och kunskap kan föras vidare ju mer tid 

som spenderas inom palliativ vård.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

För att besvara syftet, att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att vårda palliativa 

patienter i livets slutskede, har en litteraturöversikt gjorts samt analyserats genom Fribergs 

(2017) metod. Kvalitativ forskning har enligt Henricson och Billhult (2017) ett fokus på att 

ta reda på erfarenheter och upplevelser, oftast genom intervjuer. Då denna studie har som 

fokus att ta reda på sjuksköterskans upplevelse valdes det att använda kvalitativ forskning 

som ökar studiens trovärdighet. Den kvantitativa forskningen som användes har i den ena 

artikeln endast använts sig av de kvalitativa intervjusvaren. I den andra artikeln har en 

enkät använts med bra validering, vilket stärker validiteten och reliabiliteten. Ett 

inklusionskriterier för artiklarna som valdes var att samtliga skulle vara peer reviewed. 

Genom att ha inklusionskriterien peer reviewed ökar kvaliteten på forskningsartikeln 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). För att få en bred sökning som svarar mot syftet, har 

samtliga artiklar som valts varit skrivna på engelska. Hade valet gjorts att artiklarna enbart 

varit skrivna på svenska hade resultatet kunnat bli begränsat för att artiklarna endast 

fokuserar på den svenska sjukvården. Artiklarnas ursprung är Storbritannien, Sverige, 

Singapore, Australien, Japan, Malaysia och Korea. Genom att använda sig av artiklar från 

olika delar av världen kan sjuksköterskan upplevelser av palliativ vård synliggöras och 

överföras till andra sjuksköterskor. Resultaten från forskningsartiklarna har visat sig ha 

liknande upplevelser och erfarenheter oavsett land. Upplevelser och erfarenheter verkar 

enligt artiklarna ha kulturella skillnader. I artiklarnas resultat har de kulturella skillnaderna 

inte haft någon betydelse för erfarenheter och upplevelser hos sjuksköterskan. Med andra 

ord har denna studies resultat och syfte inte påverkats av kulturella skillnader, vilket ökar 

överförbarheten (Henrcison, 2017). Sjuksköterskeutbildningen fokuserar på vård till 

patienter över 18 år och därför har litteraturöversikten endast fokuserat på patienter i vuxen 

ålder. Att fokusera på sjuksköterskeperspektiv kan vara en fördel då sjuksköterskestudenter 

som snart tar examen och ska ut i arbetslivet kan känna en större trygghet och säkerhet i 

vad palliativ vård innebär. Uteslutandet av patientperspektiv istället ge en minskad 

förståelse för hur patienten upplever vården samt hur de påverkas av sjuksköterskans 

arbete. Exklusion av specifik sjukdom gjordes då syftet inte har varit att fokusera på 

omvårdnad vid sjukdom utan omvårdnad vid livets slutskede överlag. Att fokusera på 

specifik sjukdom eller tillstånd kan vara till fördel då det hade gett en mer avgränsad bild 

av upplevelser hos sjuksköterskan. Helsingforsdeklarationen (Kjellström, 2017) tar upp 

frågor angående individen, rättvisa, samtycke och personers privatliv. Det har varit av stor 

vikt att examensarbetet har använt sig av artiklar där både sjuksköterskors och patienters 

integritet har varit skyddade samt där deltagare har samtyckt till forskningen. Då 

examensarbetets författare har tagit hänsyn till dessa frågor upplevs resultatet kunna vara 

av hög kvalitet och något som kan forskas vidare på samt stärker tillförlitligheten i 

examensarbetes resultat (Henricson, 2017).  

 

Examensarbetets tillförlitlighet och validitet har stärkts genom att olika databaser med 

inriktning på omvårdnad har använts för att söka fram relevanta artiklar (Henricson, 2017). 

Sökorden har valts utifrån syftet och nyckelord har tagits fram som fokuserar på studiens 

innehåll. Resultatet på artikelsökningen hade kunnat bli annorlunda om andra sökord valts 
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eller om de lagts i en annan ordning. Hade det blivit ett annat sökresultat skulle också 

andra artiklar kunnat väljas och slutresultatet hade då kunnat bli annorlunda. Svagheten vid 

valda sökord är att de var väldigt breda som i sin tur att kan ge många resultat och artiklar 

som inte svarar mot syftet. Av detta har därför examensarbetets författare valt att använda 

trunkering i vissa fall samt boolesk sökning för att minska ner det stora omfånget på 

artikelsökningens resultat (Henricson, 2017). Analysarbetet av artiklarna har genomförts 

genom Fribergs (2017) analysgång. Gemensamma kategorier har tagits fram från de valda 

artiklarna och lagt grunden för examensarbetets resultat. Examensarbetets 

bekräftelsebarhet och reliabilitet har stärkts genom att båda författarna har läst och 

granskat samtliga artiklar som lägger grunden för en bra trovärdighet enligt Henricson 

(2017). Då båda författarna har en förförståelse för palliativ vård inom tidigare arbete går 

det inte att frånse att viss påverkan på resultatet har skett. Enligt Dahlborg-Lyckhage 

(2017) kan ett analysarbete störas om det finns förutfattade meningar eller antaganden samt 

om det låter sig styras av teorier eller färdiga kategorier om en text. Artiklarna i studien har 

lästs med öppenhet, tålmodighet, ovisshet och en följsamhet som kan ge en annan 

förståelse och slutresultat av analysen kan då bli annorlunda. Däremot har examensarbetets 

författare varit medvetna om sina förförståelser och därmed försökt lägga sina egna åsikter 

och tankar åt sidan när resultat har hittats som gör att resultatet blivit mer objektiv.  

Resultatdiskussion  

Resultatet visar att sjuksköterskan känner en ständig tidspress som i sin tur kan leda till ett 

ökat patientlidande. Beckstrand, Collette, Callister och Luthy (2012) beskriver att enligt 

sjuksköterskan är tillräckligt med tid grundläggande för att kunna ge stöttning och 

uppmärksamhet till patienten och dennes anhöriga. Resultatet visar även att det inte finns 

mycket rum för att göra ändringar i den dagliga planeringen och varje patient har ett visst 

antal minuter som sjuksköterskan kan avvara för en god omvårdnad. Enligt Beckstrand, 

Collette, Callister och Luthy (2012) finns det en oro hos sjuksköterskan när det kommer till 

tidsbrist eftersom då det finns en koppling mellan tidsbrist och patientlidande. Benkel, 

Molander och Wijk (2016) skriver att om sjuksköterskan har en hög stressnivå kan det leda 

till att orken att ge sig tid till patienten minskar. I resultatet framkommer det även att utan 

tillräckligt med tid, kommer en god vård inte att uppfyllas. Emotionella tankar och smärta 

kan lindras mer effektivt om sjuksköterskan har mer tid för patienten. Enligt Sekse (2018) 

är gott om tid en viktig komponent för att sjuksköterskan ska kunna bygga goda relationer 

och skapa tillit till patienten.  

 

I resultatet framkommer det att relationen kollegor emellan upplevs som positiv och 

palliativ vård blir en lättare uppgift att utföra då professionen delar liknande upplevelser 

och utmaningar. Widell (2016) skriver att om det finns en god samverkan kollegor emellan 

kommer förutsättningarna för att ge en god vård öka. Johansson (2013) styrker att goda 

relationer leder till att sjuksköterskorna ser sina kollegor som resurser och stöd samt en 

hjälpande hand för varandra. Det skapas en bred kompetens när arbetsplatsen omges av 

kunniga och professionella kollegor som leder till en god vård. Resultatet visar att 

sjuksköterskan upplever att läkare har svårt att lyssna på dem och följa deras råd och stöter 

då bort deras delaktighet trots att de har en mycket nära relation till patienterna. Widell 

(2016) beskriver vidare att det krävs ett gott stöd från kollegor för att sjuksköterskan ska 
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orka med sina uppgifter. Tidigare forskning visar att god samverkan kollegor emellan är 

viktig för att sjuksköterskan ska orka med sina uppgifter. Sjuksköterskan får en positivare 

syn på sitt arbete om det finns tillit till sina kollegor (Wilson, 2014). I resultatet 

framkommer det att vid bristande samverkan leder det i vissa fall till att patienterna 

behövde besöka sjukhus för något som kunde lösas i hemmet. 

 

Kommunikation spelar en stor roll när det kommer till att ge god palliativ vård. God 

kommunikation innefattar den kommunikation som sker mellan sjuksköterska-patient, 

sjuksköterska-anhörig men även sjuksköterska-kollega. Benkel, Molander och Wijk (2016) 

belyser vikten av att kommunikationen fungerar. Vid icke fungerande kommunikation kan 

patient och anhöriga uppleva minskad trygghet och vårdlidande. Resultatet visar att brister 

i kommunikationen kan leda till att sjuksköterskan upplever att svårigheter och hinder i 

vårdprocesser uppkommer, och att god vård i livets slutskede inte kan uppnås. Forskning 

visar på liknande sätt att brister i kommunikation kan leda till att allvarliga och 

smärtsamma samtal inte uppmärksammas och därigenom skapar ett lidande för patienten 

men även anhöriga (Ouimet Perrin & Kazanowski, 2015). Resultatet visar att 

kommunikation även kan upplevas som ett hinder då rädsla och negativa känslor kan 

uppstå för sjuksköterskan. Detta är främst relaterat till att säga fel saker eller att uppröra 

anhöriga eller patient. Tidigare forskning (Cramer, 2010) styrker att bristande 

kommunikation och undvikande av svåra samtal mellan sjuksköterska - patient kommer 

leda till sämre livskvalitet och en mer negativ inställning till livets slut för patienten. 

 

Det är inte alltid lätt för sjuksköterskan att skapa en god relation till patient och anhöriga. 

Widell (2003) styrker resultatet med förklaringen att sjuksköterskan måste skapa en 

relation som präglas av tillit och förtroende genom att sjuksköterskan ger patienten sin 

odelade uppmärksamhet. Resultatet visar även att om det finns en god relation kan 

uppgiften för sjuksköterskan att ta hand om en döende patient kännas något enklare att 

hantera. Enligt Joyce Travelbees teori har omvårdnaden mellanmänskliga dimensioner. 

Detta innebär att det ska finnas en förståelse för vad omvårdnad är och bör vara. Det ska 

finnas en förståelse för vad som sker mellan en patient och en sjuksköterska. Men också 

hur relationen kan upplevas och vilka konsekvenser som eventuellt kan uppkomma för 

patienten och individens tillstånd (Kirkevold, 2014). För att en bra relation mellan 

sjuksköterska, patient och anhörig ska finnas måste inte sjuksköterskan alltid visa för 

mycket av sina egna känslor. Det går att visa empati och förståelse ändå, som istället gör 

att det finns en bra professionell relation. Genom att ha en god tre-vägs-relation ökar 

kvaliteten på vården i livets slutskede och patienten kan känna att de får en värdig och god 

död. Noome (2016) styrker att det blir en tre-vägs-relation mellan olika människor när en 

sjuksköterska finns där för patienten och dess anhöriga. 

 

Att kunna uppfylla en patients önskan och vilja är något som tillfredsställer sjuksköterskan 

och det är nödvändigt att kunna anpassa den personcentrerade vården. Öhlen, et al (2017) 

förklarar att sjuksköterskan måste med sin egen förmåga förstå hur en god personcentrerad 

vård ska ges. För att kunna ge personcentrerad vård utgår sjuksköterskan ifrån en omsorg 

som bygger på personlig respekt och medkänsla till patienten och tar vara på patientens 

erfarenheter och livsuppfattning. Liu och Chiang (2017) förklarar att som sjuksköterska är 
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det svårt att ge avancerad medicin till patienter samtidigt som det är väldigt lite de kan 

hjälpa till med för det oundvikliga lidandet. Joyce Travelbee beskriver olika grader av 

lidande. Lidandet går från övergående fysiskt, emotionellt eller själsligt obehag till extremt 

lidande. Den sista fasen inkluderar den terminala fasen av apati och likgiltighet. Vid den 

sista fasen är det viktigt att sjuksköterskan agerar snabbt, helst innan individen har kommit 

så långt (Kirkevold, 2014). I resultatet beskrivs det att om det inte finns stöd från 

sjuksköterskan kan patienten få onödigt lidande och eventuella symtom hos patienten tar 

längre tid att få botade. Att ge personcentrerad vård till patienten och avgöra vad för behov 

som behövs just i denna stund är något som sjuksköterskan måste ta i beaktning och 

fokusera på. Patienten har alltid ett självbestämmande och individens värdighet ska 

bibehållas in i det sista. Ortiz (2018) hävdar att personcentrerad vård handlar om att 

sjuksköterskan bör ge sådan vård som fokuserar på patienter som individ och dennes behov 

och önskningar. 

 

Resultat visar att när sjuksköterskan tar hand om döende patienter blir det förknippat med 

många olika sorters känslor. Osäkerhet, sorg, frustration, otillräcklighet och hjälplöshet är 

känslor som nämns upprepade gånger av sjuksköterskan. Costello (2004) beskriver att 

sjuksköterskan kan känna sig osäker när anhöriga och patient uppvisar starka känslor som 

sorg och ilska. Sjuksköterskan kan då bli osäker på om de gjort allt det kunnat eller om de 

framför information på fel sätt. Enligt Liu och Chiang (2017) finns det inte tillräckligt med 

andrum för sjuksköterskan att fundera på sina egna känslor vid möte med döden. Att kunna 

hantera sina känslor i nuet är viktigt då det på lång sikt kan påverka sjuksköterskans inre 

och yttre beteende. Det framkommer i resultatet att en känsla av lättnad och 

tillfredsställelse beskrivs av sjuksköterskan, främst om patienten lidit en lång tid och nu 

fått somna in och de känner sig nöjda med den vård som de givit patienten. Det förklaras 

från Liu och Chiang (2017) att sjuksköterskan har en stark känsla av lidande när patienter i 

vård vid livets slutskede behöver lida under avancerade insatser. Freidrischen (2005) 

menar att nyutexaminerade sjuksköterskor ska lära sig att överleva känslomässigt och det 

är inte alltid lätt att möta den palliativa vården. Sjuksköterskan har under den första tiden 

efter examen svårt att balansera sin roll som kan leda till frustration och osäkerhet.  

 

Resultatet visar att erfarenhet hänger ihop med den grad av kvalitet och tillfredsställelse 

som sjuksköterskan upplever att vården ger till patienten. Engström (2013) förklarar att 

sjuksköterskan har den professionella erfarenheten att se symtom och problem ur ett 

medicinskt perspektiv. I resultatet skrivs det att desto mer palliativa patienter 

sjuksköterskan vårdat desto säkrare och bättre blir vården. Det har framkommit i Barrere & 

Durkin (2014) att sjuksköterskan har vissa erfarenheter som är varaktiga och som leder till 

en större förståelse för vård vid livets slutskede. Wilson (2014) uppger att sjuksköterskor 

som har mer erfarenhet, både personlig och arbetsmässig har en större förmåga att ge god 

vård. Efter ökad arbetslivserfarenhet förklarar Friedrichsen (2005) att det har utvecklats en 

professionalitet och en djupare passion för den palliativa vården. Resultatet framför att 

sjuksköterskan uppger att det behövs mer stöd och tillfälle till att få erfarenhet inom 

palliativ vård för att kunna växa i sin roll och bli mer självsäker. Just den professionella 

erfarenheten förklarar Engström (2013) kan underlätta tolkandet av svåra situationer 

tillsammans med patientens erfarenheter. Resultatet visar att arbeta med erfarna 

sjuksköterskor som nyutexaminerad ses som en fördel. Friedrichsen (2005) förklarar att 
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sjuksköterskor som inte har jobbat inom palliativ vård innan kan uppleva yrket som tufft 

och utmanande. Den första tiden handlar det om att lära sig och förstå de mångskiftande 

uppgifterna.  

 

Det uppstår brister i att vårda en patient i livets slutskede för att det finns en avsaknad av 

kunskap hos sjuksköterskan. Stevens, Jackson och Milligan (2009) understryker vikten av 

att sjuksköterskan erhåller adekvat och uppdaterad kunskap inom palliativ vård för att 

kunna ge en god vård med hög kvalitet. Resultatet visar att om en god vård i livets 

slutskede ges finns också en vilja att söka mer kunskap inom området. Då skapas en god 

grund för goda idéer och tankar som utvecklar den palliativa vården. Tidigare forskning 

visar att sjuksköterskan upplever att mer utbildning krävs för alla sjuksköterskor, oavsett 

arbets- eller livserfarenhet (Garner., et al, 2012). Resultatet i denna studie visar också att 

kunskapen som en sjuksköterska bär med sig ger en syn på palliativ vård som kan 

utvecklas till en mer positiv syn om det finns längre utbildning inom vård vid livets 

slutskede. Enligt Stevens, Jackson och Milligan (2009) är det av stor vikt att 

sjuksköterskan som är under utbildning erhåller kunskap som ger dem en god grund att stå 

på. Resultatet visar att en del av de sjuksköterskor som kommer ut i arbetet känner sig 

oförberedda och upplever att de har svårt att tillgodose den vård som behövs. Coller och 

Blythe (2017) menar att sjuksköterskan som inte har någon utökad kunskap inom palliativ 

vård kommer få svårigheter när det kommer till svåra samtal och vården kan upplevas svår 

och pressande för dem. I resultatet framkommer det även att det finns en positiv inställning 

till att den teoretiska kunskap som lärs ut i läroplanen ger ett effektivt resultat ute på 

arbetsplatsen. 

Konklusion 

Studien har visat att sjuksköterskan upplever en tidsbrist och har endast en begränsad tid 

till varje patient, vilket gör att den personcentrerade vården läggs åt sidan. Sjuksköterskan 

skulle behöva mer tid på arbetspasset för att planeringen ska fungera. När sjuksköterskan 

upplever en delaktighet samt samarbete och trygghet till andra kollegor fungerar vården 

bättre. Kommunikation mellan sjuksköterska-läkare, patient och anhörig är viktigt för en 

fungerande vård i livets slutskede. Bristfällig kommunikation kan bero på stress, osäkerhet 

och rädsla hos sjuksköterskan som kan fördröja viktiga processer. Det är inte alltid lätt för 

sjuksköterskan känslomässigt att skapa en förtroenderelation till patient och anhöriga då 

det kräver en balansgång mellan den professionella och den personliga delen av sig själv. 

Genom personcentrerad vård kan symtom upptäckas och åtgärdas i tid vilket leder till en 

bättre palliativ vård och patienten får uppleva en smärtfri, ångestfri, värdig och lugn död.  

 

Sjuksköterskan upplever en rad olika känslor vid vård av en patient som ligger inför döden. 

Känslorna är inte alltid lätta att hantera. Det blir en tillfredsställelse när sjuksköterskan får 

möjligheten att uppfylla patientens önskningar men upplevs ett lidande hos patienten kan 

negativa känslor uppstå. Sjuksköterskor med längre erfarenhet upplever att de har en 

positivare syn på palliativ vård och kan enklare lösa problem och reflektera över den bästa 

behandlingen för patienten. De sjuksköterskor som inte jobbar inom palliativ vård under en 

längre tid känner en osäkerhet och otrygghet. Det behövs mer kunskap inom palliativ vård 
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redan under utbildningen. Däremot upplever även sjuksköterskan att den utbildning de har 

fått har varit effektiv i arbetet.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Studien har visat att sjuksköterskan känner sig osäker på hur de ska hantera patienter som 

behöver vård i livet slutskede. En stor faktor till att vården inte fungerar som den ska är på 

grund av tidsbrist där personcentrerad vård inte hinns med. Kunskap saknas hos 

sjuksköterskan med mindre arbetslivserfarenhet. I denna studie framkommer det att mer 

utbildning inom palliativ vård behöver finnas redan i läroplanen för sjuksköterskor. Därför 

kan lärosäten tillämpa denna studie som stöd för att utveckla och förbättra utbildningen 

inom palliativ vård. I studien framkommer det även att sjuksköterskan upplever att 

trygghet och stöd är viktiga komponenter för att orka med att vårda svårt sjuka patienter i 

livets slutskede. Vårdverksamheter kan erbjuda en bättre stöttning genom till exempel 

samtal då palliativ vård framkallar en mängd känslor hos sjuksköterskan. Vidare forskning 

behövs när det kommer till att studera vilken ytterligare kunskap sjuksköterskan behöver 

för att känna sig trygg i att ge palliativ vård i livets slut. Även hur arbetsplatser kan 

utveckla arbetslagen behöver beforskas när det gäller stöttning och samarbete.  
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Bilaga 2 – granskningsmall  

 

Förslag på frågor vid granskning av kvalitativa studier: 
 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna 

isåfall beskriven? 

 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

 Hur har data analyserats? 

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

 Vad visar resultatet? 

 Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

 Vilka argument förs fram? 

 Förs det några etiska resonemang? 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden isåfall? 

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 

antaganden? 

 

Förslag på frågor vid granskning av kvantitativa studier  
 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta isåfall formulerat och 

avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa isåfall formulerade? 

 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna 

isåfall beskriven? 

 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur har urvalet gjorts (t. ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterier)? 

 Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

 Hänger metod och teoretisk utgångspunkt ihop? I så fall hur? 

 Vad visar resultatet? 

 Vilka argument förs fram? 

 Finns det några etiska resonemang? 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, till exempel vad 

gäller generaliserbarhet? 

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel 

omvårdnadsvetenskapliga antaganden? 

 

(Friberg, 2017)



 

 

Bilaga 3 – artikelmatris  

 

 Problem och syfte Metod Resultat Diskussion 

Författare: Badir, A., 

Topcu, I., Türkmen, 

E., Göktepe, N., 

Miral, M., Ersoy, N 

& Akin, E 

Titel: Turkish critical 

care nurses’ views on 

end-of-life decision 

making and practices 

Tidsskrift: British 

Association of 

Critical Care Nurses 

Årtal: 2015, Turkiet.  

Syftet är att undersöka 

turkiska intensivvårds-

sjuksköterskors syn och 

utövande av vård i livets 

slutskede. Trots att 

sjuksköterskan förväntas ta 

svåra etiska beslut gällande 

vård i livets slutskede är det 

fortfarande oklart hur redo 

sjuksköterskan är gällande 

att ta dessa beslut.  

 

Tvärsnittsstudie 

gjordes på 32 

intensivvårdsavdelni

ngar i Turkiet där 

602 sjuksköterskor 

svarade på en enkät. 

Hälften av sjuksköterskorna 

upplevde att upprätthålla och 

avveckla livsuppehållande 

behandling är två olika etiska 

dilemman. En majoritet av 

sjuksköterskorna upplevde sig inte 

vara med i besluten av vård vid 

livets slutskede. 

Trycksårsprevention, smärtlindring, 

förebygga malnutrition och 

dehydrering var viktiga 

beståndsdelar i en god palliativ 

vård i livets slutskede enligt 

majoriteten av sjuksköterskorna. 

Studien visar sjuksköterskornas 

perspektiv när det gäller beslut om 

upprätthållande och avvecklande 

behandling, vilka faktorer som krävs 

för att kunna göra ett sådant beslut 

samt sjuksköterskornas erfarenhet 

gällande beslutsfattande och rutiner i 

vård vid livets slutskede. En 

begränsning med studien var att de 

endast utförde studien i en storstad och 

inte i mindre städer.  

 

Författare: Croxon, 

L., Deravin, L. & 

Anderson, J 

Titel: Dealing with 

end of life - New 

graduated nurse 

experiences. 

Tidsskrift: Journal of 

Clinical Nursing 

Årtal: 2017, 

Australien.  

En undersökning på 

nyexaminerade 

sjuksköterskors 

uppfattningar gällande 

deras förmåga att kunna ta 

hand om döende patienter. 

Även om palliativ vård är 

en viktig del i läroplanen 

enligt sjuksköterskor är det 

detta område som det finns 

mest osäkerhet i.  

Det mejlades ut 

intervjufrågor till 

sjuksköterskor som 

tagit examen 1-2 år 

tillbaka. Teman togs 

sedan fram utifrån 

sjuksköterskornas 

svar. 

Fyra teman togs fram från svaren; 

rollen som nyexaminerad 

sjuksköterska i palliativ vård, 

förberedelser för palliativ vård i 

läroplanen, förmåga att hantera död 

och döende samt avsaknad av 

kunskap i läroplanen.   

Det faktum att nyexaminerade 

sjuksköterskor känner sig oförberedda 

och bristande kunskap gällande 

palliativ vård styrks av både litteratur 

och sjuksköterskor själva. Studien kan 

användas som en referens till både 

universitet och sjukhus för att kunna 

förbereda studenter och 

nyexaminerade gällande döende 

patienter och dess närstående.  



 

 

Författare: 

Dillworth, J., 

Dickson, V., Mueller, 

A., Shuluk, J., Yoon, 

H. & Capezuti, E 

Titel: Nurses’ 

perspectives: 

hospitalizd older 

patients and end-of-

life decision-making.  

Tidsskrift: British 

Associations of 

Critical Care Nurses 

Årtal: 2015, 

Storbritannien.  

Genom att identifiera 

problem när det gäller 

beslutsfattande som 

sjuksköterskor upplever vid 

vård av palliativa äldre 

patienter i livets slutskede. 

Studien syftar till att ta reda 

på vilka övervägande 

problem som syftar till 

patientens behov i livets 

slutskede.  

Det har gjorts en 

sekundär analys. Det 

har använts frågor 

som mejlats mellan 

2008-2013 till 

sjuksköterskor med 

ett svarsantal på 

21639 personer. 

Efter det har en 

kvalitativ och 

kvantitativ analys 

gjorts var för sig 

genom Dedoose 

software.  

Den kvalitativa analysen gav ett 

tema att det fanns en motsägelse för 

att förlänga livet i jämförelse med 

att skydda livskvaliteten. 

Kommunikationshålrummen gav ett 

utmanande till beslutprocessen för 

att ge en god palliativ vård. Det 

kom också fram att det behövs mer 

utbildning, tid och tjänster som kan 

hjälpa till i palliativ vård.  

Genom den motsägelse som finns att 

förlänga livet och skydda 

livskvaliteten finns det en orolighet 

hos sjuksköterskan över den onödiga 

smärta och lidande som kan förlänga 

livet hos palliativa patienter. Den 

bristande kommunikationen är den 

stora orsaken till att det blir dessa 

oroligheter hos sjuksköterskorna.  

Författare: 

Efstathiou, N. & 

Walker, W 

Titel: Intensive care 

nurses’ experiences 

of providing end-of-

life care after 

treatment 

withdrawal: a 

qualitative study 

Tidsskrift: Journal of 

Clinical Nursing 

Årtal: 2014, 

Storbritannien.  

Det är vanligt med 

behandlingstopp på 

intensivvård. Det finns inte 

mycket information om 

sjuksköterskors 

erfarenheter att 

tillhandahålla den vård för 

den döende. Studien vill få 

fram en förståelse av 

erfarenheten hos 

intensivsjuksköterskor att 

tillhandahålla palliativ vård 

till patienter med 

behandlingstopp.  

En semi-strukturerad 

personlig 

intervjustudie med 

13 intensivvårds-

sjuksköterskor. 

Intervjuerna 

transkriberades efter 

en erfarenhetsmässig 

analys.   

Sjuksköterskorna ville ge en den 

bästa möjliga vård för att ge en 

bekväm och värdig död. Det 

framkom fyra huvudteman; vård av 

den döende patienten samt 

närstående, uppmuntra och ta 

tillvara på närvaro, återkoppla till 

patient och familj samt hantera 

känslor och tvetydigheter. Det 

fanns osäkerheter hos 

sjuksköterskan hur återkopplingen 

till patient och familj ska gå till 

samt hur den tekniska miljön kan 

minskas effektivt.   

Vård vid livets slutskede såg som en 

viktig aspekt i intensivvården och sågs 

som ett privilegium hos dem flesta. En 

stor del av vården är fysisk vård till 

den döende patienten. Genom att ge en 

trivsam miljö och vård visas respekt 

till patienten men också tröst till 

familjen då patientens sociala 

betydelse blir synliggjord.  

Författare: 

Hopkinson, J., 

Problemet är att det inte ges 

tillräckligt god vård till 

Det har gjorts 28 

djupgående 

Det tas upp sex gemensamma 

komponenter från sjuksköterskor; 

Modellen som har gjorts kan användas 

som ett hjälpmedel för 



 

 

Hallett, C. & Luker, 

K 

Titel: Caring for 

dying people in 

hospital. 

Tidsskrift: Journal of 

Advanced Nursing. 

Årtal: 2003, 

Storbritannien.  

döende patienter på sjukhus 

från sjuksköterskan. Syftet 

är att ta reda på vad 

sjuksköterskor behöver för 

kunskap och stöd för att 

kunna ge en god palliativ 

vård. 

intervjuer med 

sjuksköterskor 

utifrån en 

erfarenhetsmässig 

filosofi.  

personliga idealet, det faktiska 

idealet, det okända idealet, det 

ensamma idealet, påfrestning och 

lättnad. Genom dessa komponenter 

byggdes det en bild hur det är för 

sjuksköterskan att vårda en patient 

med palliativ vård.  

sjuksköterskestudenter. Detta för att 

kunna ge sjuksköterskestudenter en 

förberedelse inför palliativ vård. För 

att en sjuksköterska ska kunna ge en 

god vård behöver den egna bilden av 

död och döende matcha den faktiska 

verkligheten av processen.  

Författare: Hussin, 

E.D., Wong, L.P., 

Chong, M.C. & 

Subramanian, P. 

Titel: Factors 

associated with 

nurses’ perceptions 

about quality of end-

of-life care. 

Tidsskrift: 

International Nursing 

Review 

Årtal: 2018, 

Malaysia.  

Det finns ökade krav på att 

sjukhus ska kunna ge vård 

vid livets slutskede. Dock 

är den låga kvaliteten på 

palliativ vård på sjukhuset 

en oroande växande faktor. 

Studien har som syfte att 

undersöka de faktorer som 

är förknippade med 

sjuksköterskans uppfattning 

av kvaliteten på palliativ 

vård.  

Det har gjort en 

strukturerad 

enkätundersökning 

med hjälp av 553 

sjuksköterskor som 

jobbar på ett lärosäte 

i Malaysia.  

Sjuksköterskor kunskap om 

palliativ vård, hur deras syn på 

sluten vård ser ut och hur kvaliteten 

på vården har varit ansågs vara 

låga. Den livskvaliteten som 

patienterna får var väldigt 

förknippande med hur mycket 

kunskap sjuksköterskan bar på samt 

hur deras attityd var mot palliativ 

vård.  

Det fanns lite kunskap om vård vid 

livets slutskede hos sjuksköterskorna i 

denna studie. Deras okunskap på om 

palliativ vård kan bero på en brist av 

utbildning och specifika utbildningar 

och kurser angående palliativ vård. 

Ingen av sjuksköterskorna hade gått en 

sådan kurs och i Malaysia finns inte 

den specifika träningen och 

utbildningen för palliativ vård.  

Författare: Johnston, 

B. & Smith, L 

Titel: Nurses’ and 

patients’ perceptions 

of expert palliative 

nursing care 

Tidsskrift: Journal of 

Advanced Nursing 

Syftet med studien är att 

belysa palliativa patienters 

såväl som 

specialistutbildade 

sjuksköterskors syn på 

palliativ vård. Det finns inte 

så många studier som 

belyser palliativa patienters 

En fenomenologisk 

studie gjordes med 

hjälp av djupgående 

intervjuer. 22 

sjuksköterskor samt 

22 palliativa 

patienter var 

intervjuade mellan 

Palliativa patienter har främst en 

önskan om att bibehålla 

självständighet och kontroll. Både 

patienter och sjuksköterskorna var 

överens om att de två viktigaste 

egenskaperna hos en bra 

sjuksköterska inom palliativ vård 

var goda färdigheter som 

Patienter upplevde att sjuksköterskan 

som ger palliativ vård bör möta deras 

behov genom att hjälpa dem, vara där 

för dem, ge emotionellt stöd, ge tröst 

samt spendera tid med dem. 

Sjuksköterskorna betonade vikten av 

kunskap och yrkeserfarenhet. Det 

finns mycket omskrivet om sambandet 



 

 

Årtal: 2006, 

Storbritannien.  

behov kombinerat med 

sjuksköterskans syn på 

palliativ vård. 

 

1996 och 1997. 

Teman framtogs 

sedan vid analys av 

intervjuerna. 

exempelvis vänlighet, värme, 

medkänsla och äkthet. Samt en 

förmåga att skapa goda relationer 

med patienten. 

mellan expertis och erfarenhet. 

Författare: Kim. S. 

& Seo, M 

Titel: Description of 

good patient care at 

the end of life 

Tidsskrift: Applied 

Nursing Research  

Årtal: 2015, Korea. 

Det är väldigt lite studerat 

om sjuksköterskors 

upplevelser och 

uppfattningar kring vård 

vid livets slutskede trots att 

de är dem som har en 

väldigt stor roll i processen. 

Syftet är att utforska 

koreanska sjuksköterskors 

upplevelse och uppfattning 

gällande god vård vid livets 

slutskede.  

Det användes semi-

strukturerade 

intervjuer där 11 

sjuksköterskor 

deltog. Det användes 

ett antal frågor som 

ställdes till samtliga 

sjuksköterskor.   

Det togs fram fyra teman gällande 

sjuksköterskors upplevelser av god 

vård vid livets slutskede. De fyra 

teman var adekvat symtomlindring, 

vara närvarande, att bygga goda 

relationer och att kunna ge 

personcentrerad vård.  

Det har gjorts en annan liknande 

studie som också visar att god vård vid 

livets slut inte bara är att lösa faktiska 

problem. Som sjuksköterska måste 

personen också vara med spirituellt för 

patienten. Det bör göras liknande 

studier från sjuksköterskeperspektiv då 

det fortfarande saknas.  

Författare: 

Kongsuwan, W., 

Matchim, Y., 

Nilmanat, K., Locsin, 

R., Tanioka, T. & 

Yasuhara, Y 

Titel: Lived 

expereince of caring 

for dying patients in 

emergency room. 

Tidsskrift: 

International Council 

of Nurses 

Årtal: 2016, Japan. 

Att ta reda på betydelsen av 

sjuksköterske-erfarenheter 

gällande kritiska och 

döende patienter på akuten. 

Då patienter ofta dör på 

sjukhus och en del på 

akuten behöver det finnas 

en förståelse och kunskap 

för att det ska bli en 

kvalitetssäkrad omvårdad.  

Det gjordes 

intervjuer på tre 

olika akuter i 

Thailand. 

Sjuksköterskorna har 

jobbat på akuten i 

minst två år. Data 

samlades in genom 

djupgående 

individuella 

intervjuer som 

varade mellan 45-90 

minuter.  

Det framtogs fyra olika teman 

utifrån intervjuerna; trotsa döden, 

ingen tid för palliativ vård, 

avsaknad av stöd till närstående 

samt en saknad för avskild plats för 

en lugn död. Dessa fyra teman kan 

återspeglas till van Manens fyra 

livsord; kropp, tid, relation och 

rum.  

Denna studie kan relateras med en 

annan studie från England. Från båda 

studierna framgår det att prioriteringen 

går till att rädda liv och mindre 

prioritering går ge god palliativ vård. 

Sjuksköterskorna i studien missförstod 

palliativ vård till att det är en läkande 

process snarare än att lindra lidande. 

Majoriteten av sjuksköterskorna har 

inte heller upplevt någon palliativ vård 

innan.  



 

 

Författare: Ong, 

K.K., Ting, K.C., & 

Chow, Y.L. 

Titel: The trajectory 

of experience of 

critical care nurses in 

providing end-of-life 

care: A qualitative 

descriptive study 

Tidsskrift: Journal of 

Clinical Nursing.  

Årtal: 2018, 

Singapore 

Undersöka intensivvårds-

sköterskans syn på att ge 

vård vid livets slutskede. 

Av alla som dör på sjukhus 

i Singapore sker cirka 

hälften på en 

intensivvårdsavdelning. 

Trots att sjuksköterskor är 

vana vid vård i livets 

slutskede finns det ändå 

hinder och känslomässigt 

negativa konsekvenser av 

att vårda någon i livets 

slutskede.  

 

10 sjuksköterskor 

blev utvalda och 

intervjuade med 

hjälp av en semi-

strukturerad intervju-

guide. 

Sjuksköterskorna genomgick en 

bana av erfarenhet. De upplevde 

omvårdnaden och utvecklade ett 

missnöje med den, anspänningen 

formade deras upplevelse och deras 

betydelse av liv och död och de 

utvecklade lösningar för att släppa 

anspänningen.  

 

Genom sin erfarenhet och att förstå 

miljön runt omkring kunde det hjälpa 

dem i att utveckla sin förståelse för 

patienters liv och död i den kritiska 

vården. Detta gjorde också att de 

förstod hur de kunde reagera under 

dessa möten. Genom intervjuerna av 

sjuksköterskorna kunde författarna se 

att de gick igenom en bana beroende 

på erfarenheter sedan innan.  

Författare: 

Törnquist, A., 

Andersson, M. & 

Edberg, A-K 

Titel: In search of 

legitimacy – 

registered nurses’ 

experience of 

providing palliative 

care in muncipal 

context 

Tidsskrift: 

Scandinavian Journal 

of Caring Science. 

Årtal: 2012, Sverige. 

Palliativ vård har gått från 

bara hospicevård till att 

omfamna alla åldrar och 

andra sammanhang. 

Kommunal vård sköter en 

del äldre personer med 

palliativ vård men det 

fokuseras inte främst på de 

sjuksköterskorna. Syftet är 

därför att beskriva den 

erfarenhet som 

sjuksköterskor i kommunal 

vård tillhandahåller i 

palliativ vård.  

20 stycken 

kommunala 

sjuksköterskor 

deltog i fyra 

fokusgrupper. 

Deltagarna var 

mellan ålder 32-62 

och jobberfarenhet 

mellan sex månader 

upp till 37 år. Det 

ställdes frågor och 

sedan en gemensam 

diskussion. Datan 

analyserades genom 

en konventionell 

kvalitativ 

Sjuksköterskorna saknar ett 

ordentligt stöd och de 

förutsättningar som krävs för att 

kunna ge en hög kvalitet på 

palliativ vård till äldre döende 

patienter. De tycker att det finns 

oklara ansvarsområden mellan 

olika organisationer och kände att 

de hade en begränsad laglig rätt 

jämfört med andra vårdgivare.  

 

  

Det skiljer sig vad sjuksköterskor i 

kommunen får göra jämfört med andra 

vårdgivare. Det måste finnas en 

formell och professionell kunskap som 

visas genom att använda sig av 

begrepp och termer som uttryckligen 

visar på specifik och professionell 

kunskap. Om kommunen inte kan 

förmedla hur deras kunskaper bidrar 

till vården kommer också legitimiteten 

att minskas. Detta kan i längden ge 

allvaliga följder för att kunna ge en 

högkvalitativ palliativ vård. 



 

 

innehållsanalys 

Författare: 

Wallerstedt, B. & 

Andershed, B 

Titel: Caring for 

dying patients outside 

special palliative care 

settings: experiences 

from a nursing 

perspective  

Tidsskrift: 

Scandinavian  

Journal of  Caring 

Science.  

Årtal: 2006, Sverige. 

Det har under de senaste 

åren blivit mer vanligt att 

svårt sjuka och döende 

personer dör hemma. 

Tidigare studier har visat 

att vården kan se olika ut 

beroende på vart den är 

någonstans. Studien 

beskriver därför hur 

sjuksköterskors 

erfarenheter är av att ta 

hand om svårt sjuka och 

döende patienter utanför 

speciella palliativa 

vårdinställningar.  

Det har gjorts 

kvalitativa intervjuer 

med nio 

sjuksköterskor från 

primärvård, 

samhällsomsorg och 

sjukhus. Intervjuerna 

har sedan analyserats 

enligt 

erfarenhetsmässiga 

metoder.  

Hos sjuksköterskan finns det en 

hög ambition att ge döende 

patienter en högkvalitativ vård. 

Dock upplever sjuksköterskorna ett 

missnöje då det finns brist på 

otillräckligt samarbete, stöd, tid och 

resurser. Positiva delar var att de 

fick en bra konakt med patient och 

närstående. Vården fungerande bra 

med den kunskap, erfarenhet och 

personlig tillväxt som de tillämpat 

under tiden.  

Det behövs mer tid, samarbete och 

förbättrande kommunikation för att 

kunna ge en tillfredställande palliativ 

vård med resultat. Det behövs utöver 

detta också en diskussion om hur 

villkoren ska se ut för att ge palliativ 

vård utanför speciella vårdinrättningar.  

 

  



 

 

Bilaga 4 – resultatmatris  

Kategorier: Arbetsplatsens inverkan Förutsättningar för att ge god 

vård 

En bra grund att stå på 

Underkategorier: Otillräckli

g tid 

Sjuksköters

kans roll i 

vårdteamet  

Vikten av god 

kommunikati

on 

En väl 

fungerande tre-

vägs-relation 

Betydelsen av 

personcentrer

ad vård 

Sjuksköterskans känsla 

av att ta hand om en 

patient i livets sluskede 

Behov av 

erfarenhe

t 

Teoretisk 

kunskap ger 

trygga 

sjuksköterskor 
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