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Begreppet ”palliativ” kommer från det latinska begreppet ”pallium” som betyder mantel 
och innebär lindrande vård istället för kurativ eller botande. Palliativ vård innebär inte 
enbart att ge stöd och omsorg till patienten utan även till de närstående. Omvårdnad av 
patienter som är döende kan vara psykiskt påfrestande och påverka sjuksköterskan både 
privat och i sin yrkesroll. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser 
av att vårda patienter i ett palliativt slutskede. Metoden som användes var en systematisk 
litteraturstudie där elva artiklar analyserades. Resultatet presenteras utifrån tre kategorier; 
sjuksköterskans yrkesroll, faktorer som påverkar sjuksköterskans välbefinnande och 
faktorer som påverkar den palliativa omvårdnaden samt tretton underkategorier. 
Sjuksköterskorna valde att bemästra sin arbetssituation antingen genom att involvera sig i 
patienten eller distansera sig. Det framkom flera olika faktorer som försvårade den 
palliativa omvårdnaden, bland annat brist på utbildning. Sammanfattningsvis visade denna 
studie att sjuksköterskan påverkas av att arbeta inom palliativ omvårdnad, men på olika 
sätt beroende på tidigare arbetserfarenhet och personliga egenskaper. 
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______________________________________________________ 
 
The conception of ”Palliative” originates from the Latin concept “Pallium” which means 
relieving care which differentiates from curative care. Palliative care does not only focus 
on the patient’s wellbeing and comfort but also the intimates. Nursing of dying patients 
could be mentally trying and affects both the nurses’ private life and its professional role. 
The purpose of the study was to describe the nurses’ experiences from nursing patients in a 
palliative final phase. The method that has been used in this thesis is a systematic literature 
study where eleven articles have been analyzed. The result is presented on the basis of 
three categories; the nurse’s occupational role, factors that affect the nurse’s wellbeing and 
factors that influence the palliative nursing together with thirteen subcategories. The 
nurses in the study chose to manage its professional role in this field either by engage or 
shun the patient.  Several factors were discovered that complicated the palliative nursing, 
for instance lack of education. The study concludes that the nurse was influenced by 
exercising palliative nursing. However, previous work experience and personal 
characteristics determines the way the nurse is affected. 
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INLEDNING 

Basal palliativ omvårdnad förekommer inom de flesta vårdenheter idag och det krävs ingen 
specialistutbildning av personalen för att arbeta med den här typen av vård. På en 
vårdavdelning förekommer patienter med varierande diagnoser och olika 
omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan möter därmed patienter med palliativa 
sjukdomstillstånd såväl som patienter med sjukdomar som går att bota. I sjuksköterskans 
arbetsuppgifter ingår det att kunna vårda patienter som är i livets slutskede, ta hand om 
anhöriga och kunna vägleda och samverka gentemot andra personalgrupper. 

Vi vill med denna studie uppmärksamma vilka känslor och reaktioner som väcks hos 
sjuksköterskan av att dagligen arbeta med patienter som är i ett palliativt slutskede. Idag 
fokuseras mycket på vilket stöd patienter och anhöriga är i behov av, men vi anser även att 
det är viktigt att belysa vilket stöd sjuksköterskorna behöver och om de får det stöd som 
behövs. 

BAKGRUND 

Historik  
Långt in på 1900-talet var döden en naturlig del i människors vardag. Medellivslängden 
var kort och möjligheterna att behandla olika sjukdomstillstånd var mycket små. De sjuka 
och döende vårdades i hemmet. Flera generationer levde tillsammans, och barnen var 
naturligt delaktiga vid ett dödsfall. Döden gjordes synlig på många olika sätt; flaggan på 
halv stång, svarta kläder, sorgflor eller sorgband var vanliga symboler. I takt med att 
samhällsstrukturen förändrades och sjukdom och död flyttade in på sjukhus och 
institutioner, har de gamla ritualernas och symbolernas betydelse minskat. För den som 
arbetar med döende patienter är det viktigt att då och då reflektera över hur ens egen syn på 
döden är och i vilken utsträckning det påverkar bemötandet av människorna som vårdas. I 
Sverige har frågor som berör vård i livets slut granskats i flera olika statliga utredningar. 
De har bland annat visat att den palliativa omvårdnaden hör till den vård som ska 
prioriteras högst, då politiker och personal inom hälso- och sjukvården ska besluta om 
fördelning av omvårdnadens resurser. I utredningen ”Kommittén om vård i livets slut” har 
ett delbetänkande och ett slutbetänkande ingående beskrivit innehållet i och olika former 
för en god palliativ omvårdnad (Widell, 2003). 

Palliativ omvårdnad 
Begreppet ”palliativ” kommer från det latinska begreppet ”pallium” som betyder mantel 
och innebär lindrande vård istället för kurativ eller botande. En mantel skyddar man sig 
eller någon annan med för att hålla sig från kylan, men man tar därmed inte bort kylan 
(Sandman & Woods, 2003). Palliativ omvårdnad beskrivs enligt Medicinska 
Forskningsrådet (1999) i Sandman och Woods (2003) som helhetsvård av patienter vid en 
tid då deras sjukdom inte längre svarar på botande behandling och när kontroll av smärta 
och andra symtom, av psykologiska, sociala och andliga problem skall prioriteras. Det 
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övergripande målet för palliativ omvårdnad är högsta möjliga livskvalitet för patienten och 
patientens eventuella familj. Palliativ omvårdnad bejakar livet och ser döendet som en 
normal process. Omvårdnaden betonar smärtlindring och lindring av andra problematiska 
symtom, och vikten av att integrera de fysiska, psykologiska och andliga aspekterna i 
patientens vård. Som sjuksköterska har man även i uppgift att tillhandahålla stöd till 
patienten för att hjälpa honom/henne att leva så aktivt som möjligt fram till döden, samt att 
ge stöd till familjen för att de ska orka med under patientens sjukdom och i sorgarbetet 
(a.a.). 
 
Betydelser i begreppet ”att dö” brukar skiljas på tre olika sätt – själva döendet, händelsen 
död och tillståndet död. Döendet kan ses som en process som ibland är mycket kort och rör 
sig om timmar till dagar. Palliativ omvårdnad inbegriper vanligen en tidig fas, som 
tidsmässigt är lång och en sen fas, som är kort och omfattar dagar, veckor eller någon 
månad. Processen är alltid tidsbegränsad men det kan vara svårt att avgöra när brytpunkten 
mellan faserna infaller. Ett typiskt exempel är cancer, där den tidiga fasen vid bland annat 
bröst- och prostatacancer kan omfatta flera år medan den sena fasen omfattar en mycket 
kort tid och rör sig om veckor till månader. Även vid andra sjukdomstillstånd såsom hjärt- 
och lungsjukdom, kan man se dessa två olika faser. Det är dock svårare att avgränsa 
brytpunkten mellan en tidig och sen palliativ fas vid dessa diagnoser (SOU 2001:6). 
 
Statens Offentliga Utredningar (SOU) har tagit fram ett huvudförslag som innebär att alla 
döende människor ska ha rätt till palliativ vård oberoende av vilken diagnos som fastställts 
eller inom vilken vårdform omvårdnaden sker. Utifrån människovärdesprincipen och 
världshälsoorganisationens definition av palliativ omvårdnad har det framtagits fyra 
områden som utgör hörnstenarna i den palliativa omvårdnaden: den första hörnstenen är 
symtomkontroll som innebär att lindra smärta och andra svåra symtom. Symtomkontrollen 
ska omfatta fysiska, psykiska och existentiella/andliga behov. Samarbete i ett 
mångprofessionellt arbetslag utgör den andra hörnstenen, där samtliga yrkesgrupper inom 
omvårdnaden ingår. Den tredje hörnstenen är kommunikation och relation, det vill säga en 
inbördes relation och kommunikation inom arbetslaget samt mellan arbetslaget, patienten 
och dennes närstående i syfte att främja patientens livskvalitet. Stöd till närstående under 
sjukdomen och efter dödsfallet utgör den fjärde hörnstenen, närstående bör erbjudas att 
medverka i omvårdnaden samt att få stöd under patientens sjukdomstid och efter patientens 
död (SOU 2001:6). 

Skillnader i den palliativa omvårdnaden på sjukhus och hospice 
Costello (2004) förklarar att flera studier som har jämfört sjukhusvård och hospicevård 
framhäver utmärkande drag och olikheter som dessa två vårdenheter har. Den mest 
framträdande skillnaden mellan hospice och sjukhus är att den förstnämnda är utformad 
och anpassad för döende patienter medan sjukhus har det tunga ansvaret att hantera alla 
olika sjukdomstillstånd i samhället. Costello har även kommit fram till att hospicevården 
inriktar sig mer på teamarbete inom personalgruppen och att de tillsammans vårdar den 
enskilda patienten. Han anser att sjukhusvården inte fungerar på samma sätt och att 
attityderna mot teamarbete skiljer sig. Det har visat att hierarkitänkandet är mer 
framträdande och att samarbetet mellan läkare och sjuksköterskor fungerar i mindre 
utsträckning inom sjukhusvården. Detta leder till försämrad kommunikation och därmed 
ökad risk för att omvårdnaden försämras (a.a.). 
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Närståendes roll i livets slutskede  
Palliativ omvårdnad innebär inte enbart att ge stöd och omsorg till patienten utan även till 
de närstående. Att vara närstående till en svårt sjuk och döende människa är en mycket 
svår situation (Widell, 2003). Sjuksköterskan bör sträva efter ett nära samarbete med 
närstående till patienten om patienten så önskar, detta eftersom det på ett väsentligt sätt 
medverkar till en helhet i omvårdnaden. Man bör upprätthålla kontakten under hela 
sjukdomsförloppet tills dess att patienten avlidit, och bevara den under de anhörigas 
sorgearbete så lång tid som behövs. Ett sätt att trösta de anhöriga är att tillåta och 
uppmuntra dem att hjälpa till med omvårdnaden av patienten. Självkart ska detta samarbete 
vara godkänt och tillfredställande för patienten (Hanratty & Higginson, 1997). 
 
Den sista tiden i livet kan se mycket olika ut, den varar olika lång tid för olika människor 
och yttrar sig på flera olika sätt. Den svårt sjuka människans olika behov ska kunna 
tillgodoses genom insatser av mycket varierande karaktär. Insatsernas utformning måste 
grunda sig på patientens och hans/hennes närståendes behov och önskemål. Omvårdnaden 
ska alltid planeras i samverkan med dem om detta är patientens önskan. I de fall då 
patienten och hans familj inte själva klarar av omvårdnaden, måste de erbjudas hjälp av 
vårdpersonal inom olika verksamheter och med olika yrkeskunskaper (Widell, 2003).  

Sjuksköterskans upplevelse av stress 
Det stora ansvaret som den palliativa omvårdnaden innebär kan resultera i att 
sjuksköterskan upplever en inre stress. Personalen bör få utbildning så att de blir väl insatta 
i den palliativa vårdfilosofin. Att arbeta inom den palliativa omvårdnaden anses inte vara 
lämpligt om man är känslomässigt instabil eller nyligen varit med om en svår förlust. En 
speciell form av stress kan uppstå hos sådana personer som arbetar nära människor som är 
i livets slutskede. Det finns risk för att bli utbränd på grund av kommunikationsproblem 
med patienter, anhöriga och kollegor, vilket kan leda till att personen känner sig isolerad 
och upplever ett stort behov av stöd (Hanratty & Higginson, 1997). I den palliativa 
omvårdnaden är det viktigt att ledningen ger bekräftelse på personalens prestationer och 
främjar en miljö som uppmuntrar till utveckling av kunskap. Brister i ledarskap som 
tydliggörs genom otydlig målsättning i organisationen och konflikter med den egna 
personalen, kan vara betydande faktorer som leder till stress. Stress kan även framkallas då 
det inträffar många dödsfall under en kort period och när relationen till närstående blir allt 
för påfrestande. En annan faktor som ansågs vara källa till stress var då människor krävde 
att sjuksköterskan skulle göra ett arbete som i praktiken var orealistiskt. Man skulle som 
sjuksköterska finna lösningar på alla problem, även de som inte var medicinskt kopplade 
(Woodruff, 1996).  

Omvårdnadsteoretiskt perspektiv  
Omvårdnad kan vara allmän eller specifik. Allmän omvårdnad är oberoende av sjukdom 
och medicinsk behandling, medan specifik omvårdnad är relaterad till och kräver kunskap 
inte bara om människans normala funktioner utan också om den aktuella sjukdomen och 
dess behandling. Allmän omvårdnad utförs av all personal i hälso- och sjukvård, medan 
specifik omvårdnad kräver speciell kompetens. Omvårdnad omfattar också åtgärder i syfte 
att skapa en hälsobefrämjande miljö, att undanröja smärta och obehag samt att ge stöd och 
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hjälp åt patienter i deras reaktioner på sjukdom, trauma, funktionshinder och i 
behandlingssituationer. Socialstyrelsen har skrivit allmänna råd som vänder sig till all 
hälso- och sjukvårdspersonal och ges ut i syfte att klargöra synen på omvårdnadens 
innehåll och genomförande. Dessa råd belyser vikten av att all personal i omvårdnaden ser 
människan ur ett helhetsperspektiv och inte enbart inriktar sina insatser på 
sjukdomstillståndet. Detta innebär att patient och närstående får möjlighet att samverka 
med personalen samt till att ta tillvara de egna resurserna (SOSFS 1993:17). Henderson 
(1991) förklarar omvårdnad och sjuksköterskans uppgifter på följande sätt: 
 

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

att utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa eller tillfrisknande (eller en fridfull 
död); åtgärder som individen själv skulle utföra om han hade erforderlig kraft, vilja 

eller kunskap. Denna arbetsuppgift skall utföras på ett sätt som hjälper individen att 

så snart som möjligt återvinna sitt oberoende”.  
 
Då sjuksköterskan möter patienter ska hon ta tillfälle att lyssna på patienten, att närmare 
lära känna honom/henne och dennes familj, att bedöma behov samt bygga upp den värdiga 
kontakt som en förutsättning för effektiv patientvård. För samtliga i vårdpersonalen bör 
patienten vara centralfigur och arbetet utföras med fokus på honom/henne. Om patienten 
inte förstår, accepterar eller själv medverkan i omvårdnaden så är personalens 
ansträngningar till stor del utan framgång. Ju snabbare patienten själv kan klara sig på egen 
hand desto mer positivt. En vuxen person skall alltid kunna känna att beslut och 
avgöranden ligger i deras egna händer. Sjukvårdspersonalens uppgift består i att hjälpa och 
stötta patienten så att han/hon kan fatta väl genomtänkta beslut. Det är viktigt att 
personalen i denna situation ger ett förtroendeingivande intryck så att patienten känner sig 
trygg (Henderson, 1991). 

Etik i den palliativa omvårdnaden  
Enligt ICN: s etikkodex har Svensk Sjuksköterskeförening (2002) utarbetat etiska riktlinjer 
för sjuksköterskor. Det beskrivs bland annat att sjuksköterskan verkar för en miljö där 
mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattning hos individ, familj och 
samhälle respekteras och att sjuksköterskan ansvarar för att den enskilda individen får 
information som ger förutsättningar till samtycke för vård och behandling (a.a.). För att ett 
förtroendefullt samarbete ska kunna etableras vid vård i livets slutskede är det oerhört 
viktigt att man har en genomgående öppen och ärlig kommunikation. Förhållandet mellan 
olika yrkeskategorier, patient och anhöriga ska byggas på förtroende, det gynnas av 
vänlighet och förstörs genom nonchalans eller misstänksamhet. Patienten har rätt att 
acceptera eller vägra behandling, men det är av största vikt att patienten inser 
konsekvenserna, så att han eller hon kan fatta väl genomtänkta beslut. Patienten bör få 
fullständiga och detaljerade förklaringar, och det bör finnas gott om tid för diskussion 
(Hanratty & Higginson, 1997). 

Tidigare forskning 
Tidigare forskning visar att sjuksköterskor upplever känslor av hopplöshet när de inte kan 
göra så att alla patienter och närstående upplever välbefinnande (Thompson, McClement & 
Daenick, 2005). Individer i kris kräver omedelbar uppmärksamhet, och behöver prioriteras 
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före andra patienter. Genom att tillbringa mer tid hos palliativt sjuka och döende patienter 
beskriver sjuksköterskorna att de får mer positiva attityder gentemot vård i livets slut än de 
som inte tillbringar lika mycket tid med dessa patienter (Dunn, Otten & Stephens, 2005). 
Möjligheten för sjuksköterskan att finnas till för en patients familj påverkas av olika 
faktorer, exempelvis måste sjuksköterskan vara komfortabel i sig själv angående sin syn på 
död och döende för att kunna bemöta familjen på ett professionellt sätt. De ansåg att 
erfarenhet och exponering av att vårda patienter som är döende var nödvändigt för att 
uppnå tillfredsställelse i sitt arbete (Thompson et al., 2005).  

PROBLEMFORMULERING 

Döden har i alla tider påverkat människor och få människor kommer i kontakt med döendet 
i samma utsträckning som vårdpersonal. Omvårdnad av patienter som är döende kan vara 
psykiskt påfrestande och påverka sjuksköterskan både privat och i sin yrkesroll. Mer 
forskning kan leda till att sjuksköterskans välbefinnande uppmärksammas och att det ses 
över vilken typ av stöd det finns behov av. Målsättningen med studien är att belysa 
sjuksköterskors upplevelser av palliativ omvårdnad genom att sammanställa tidigare 
forskning. Under litteraturgenomgången utformades fyra övergripande frågor som ligger 
till grund för studien.   
 

• Hur upplever sjuksköterskan att yrkesrollen påverkas av att vårda patienter i ett 
palliativt slutskede? 

• Hur upplever sjuksköterskan att det egna välbefinnandet påverkas av 
arbetssituationen? 

• Får sjuksköterskorna det stöd de behöver utifrån den vård de bedriver? 
• Hur hanterar/bemästrar sjuksköterskan sin arbetssituation? 

SYFTE 

Syftet med denna studie har varit att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda 
patienter i ett palliativt slutskede. 
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METOD 

Val av metod 
Uppsatsförfattarna har valt att göra en systematisk litteraturstudie för att besvara studiens 
syfte. Litteraturstudier går ut på att skapa en översikt över kunskapsläget inom ett visst 
vårdvetenskapligt område eller ett problem inom sjuksköterskans verksamhetsområde 
(Friberg, 2006). Uppsatsförfattarna har inspirerats av Polit och Becks (2004) beskrivning 
av genomförandet av en litteraturstudie som omfattar sju olika steg. Innehållet i dessa steg 
visas i figur 1. Steg ett, två och tre i flödesschemat redovisas under rubriken 
litteratursökning, steg fyra under rubriken artikelgranskning samt steg fem, sex och sju 
under rubriken analys. 
 

 
Figur 1. Polit and Becks (2004) flödesschema.  

Litteratursökning 
Första steget i Polit och Becks (2004) flödesschema var att identifiera sökord som ansågs 
relevanta till studiens syfte. Sökorden som användes initialt under artikelsökningen var 
palliative care, nurse, nursing, caring, terminal care, experience och dying, detta eftersom 
studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i ett 
palliativt slutskede. Sökorden användes i olika kombinationer för att finna relevanta 
artiklar som motsvarade syftet med studien (Tabell 1). Steg två och tre i flödesschemat 
innebär att man ska redovisa var man funnit sina artiklar. I denna studie skedde 
artikelsökningen huvudsakligen i databasen Cinahl Ebsco, men för att komplettera 
sökningen användes även databasen PubMed. Dessa användes för att de är bland de mest 
framstående inom vårdvetenskap. 

Inklusionskriterier 

Artiklarna ska vara skrivna på engelska, vara vetenskapligt granskade (peer-reviewed) och 
publicerade under 2000-talet. 

Exklusionskriterier 

Artiklar som är inriktade på hospicevård, artiklar som är inriktade på barn och ungdomar 
och artiklar som inte är tillgängliga i fulltext på Internet eller i tryckt tidskrift. 
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Tabell 1. Litteratursökning 
Databas Sökord Antal 

träffar 
Inkluderade artiklar 

CINAHL Death and terminal 
care and cope 

30  • Everyday death: how do nurses cope with 
caring for dying people in hospital? 

• Nursing the dying: essential elements in 
the care of terminally ill patients 

 

CINAHL Nurse* and 
experience and 
dying and caring 

78  • Mutual suffering: A nurse’s story of caring 
for the living as they are dying 

CINAHL Nurse and dying 
and experience 

126  • Caring for dying people in hospital 
 

CINAHL Palliative and 
nurse and hospital 
and qualitative 

28  • Being a palliative care nurse in an 
academic hospital: a qualitative study 
about nurses’ perceptions of palliative 
care nursing 

 
CINAHL Palliative care and 

nurse and hospital 
135  • Closeness and distance: a way of handling 

difficult situations in daily care 
CINAHL Palliative care and 

nurse and terminal 
care 

149  • Caring for dying patients outside special 
palliative care settings: experiences from 
a nursing perspective 

PUBMED Dying and 
palliative care and 
nursing and 
perceptions 

22  • Palliative care in a coronary care unit: a 
qualitative study of physicians’ and 
nurses’ perceptions 

PUBMED Palliative and 
nurse and hospital 
and qualitative 

20  • Going on a journey: understanding 
palliative care nursing 

• Caring for patients with cancer in non-
specialists wards: the nurse experience 

PUBMED Palliative care and 
hospital and nurse 
and perspective 

11 • Palliative care in district general 
hospitals: the nurse’s perspective 

Artikelgranskning  
Enligt Polit och Beck (2004) är det viktigt att granska det material man funnit under 
sökningen av litteratur, och detta sker i steg fyra i flödesschemat. Vid sökning med de 
initiala sökorden framkom ett stort antal träffar, och av den anledningen användes 
ytterligare specifika sökord för att begränsa urvalet. För att hitta relevanta artiklar lästes 
titlar och sammanfattningar (abstracts). Totalt lästes 53 abstracts varav 16 artiklar valdes ut 
för att läsas igenom. Därefter valdes elva artiklar ut för att inkluderas i studien, sju från 
Cinahl och fyra från PubMed. De fem artiklar som exkluderades från studien ansågs inte 
relevanta för studiens syfte. I studien inkluderades tio kvalitativa artiklar och en kvantitativ 
(Bilaga 1).  
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Analys 
Analysen påbörjades med att noggrant läsa igenom de valda studierna med fokus på 
resultatet enligt steg fem i Polit och Becks (2004) flödesschema. Detta gjordes för att få en 
överblick av artiklarnas relevans förenat med studiens syfte. Artiklarna delades upp och 
författarna läste var för sig, det vill säga åtta artiklar var. Efter noggrann genomgång av 
studiernas resultat byttes artiklarna mellan författarna, för att på så sätt försäkra sig om att 
båda parter uppfattat resultatet likvärdigt. Resultatdelarna översattes till svenska och 
relevant information ströks under med färgpenna. Därefter sammanställdes resultaten var 
för sig, och studiernas teman och underteman identifierades. Polit och Beck (2004) anser 
att insamlat material ska indelas i olika grupper, detta utgör grunden till det nya resultatet, 
vilket sker i steg sex i flödesschemat. Uppsatsförfattarna valde därför att skriva ut samtliga 
kategorier och underkategorier i pappersformat. Detta gjordes för att kunna urskilja 
likheter och skillnader mellan studierna. Sedan klipptes artiklarnas underteman ut och 
lades i olika högar beroende på vilka områden texten berörde. Steg sju i flödesschemat 
innebär analysarbete och integrering av materialet, och detta ledde till att 
uppsatsförfattarna skapade tre nya mer övergripande kategorier med tillhörande 
underkategorier.  

Etisk bedömning 
Enligt Medicinska Forskningsrådet (2003) är det av största vikt att inte fabricera, plagiera 
eller förvränga data i forskning. Författarna har tagit hänsyn till detta genom ett noggrant 
och respektfullt arbetssätt. Då samtliga artiklar som inkluderades var engelskspråkiga så 
lades mycket tid ner på korrekt översättning för att förhindra att resultatet skulle bli 
missvisande. Författarna har varit grundliga med att ange referenser och citat på ett korrekt 
sätt, detta för att inte föra vidare någons annans material som sitt eget (Olsson & Sörensen, 
2004). De kvalitativa studier som använts som grund till resultatet har alla ett haft ett 
tillstånd från etiska forskningskommittéer. Detta ansågs mycket viktigt för 
uppsatsförfattarna då det ökar artiklarnas tillförlitlighet och vetenskaplighet. 
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RESULTAT 

 
Resultatet presenteras utifrån tre kategorier och tretton underkategorier som framkom 
under analysarbetet (Tabell 2). 
 
Tabell 2. Resultatöversikt 

Kategorier Underkategorier  

Sjuksköterskans yrkesroll 
 

• Den uppgiftsorienterade 
sjuksköterskan 

• Sjuksköterskans värderingar som 
kan påverka omvårdnaden 

• Den relationsskapande 
sjuksköterskan 

 
Faktorer som påverkar sjuksköterskans 
välbefinnande 
 

• Tillfredsställelse och personlig 
utveckling 

• Känsla av misslyckande  
• Känslomässig involvering och 

distanstagande 
• Bemästrande av arbetssituationen 
• Påverkan på privatlivet 

Faktorer som påverkar den palliativa 
omvårdnaden 
 

• Brist i utbildning 
• Brist på stöd 
• Organisationens policy 
• Tidsfaktorer 
• Svårigheter med kommunikation 

Sjuksköterskans yrkesroll 

Den uppgiftsorienterade sjuksköterskan 

För att kunna uppfylla rollen som sjuksköterska framkom det i Georges, Grypdonck och 
De Casterles (2002) studie att flera sjuksköterskor valde en mer tillbakadragen objektiv 
inställning som fokuserades på att identifiera problem och de arbetsuppgifter som skulle 
utföras. Ett exempel på detta var när information skulle ges till patienterna. Sjuksköterskan 
lade mer fokus på att vara tydlig och fullständig i sin information, samtidigt som den 
emotionella effekten som informationen kunde ge på patienten fallerade. 
 

”I realize we sometimes ask the patient many questions, but I am also aware that we 

couldn’t do anything without this information. Because you can’t work on the basis of 

interpretations, and we have to know in order to continue…Therefore, I have no 
problem with asking the patient many questions” (Georges et al., 2002, s. 788). 
 

Sjuksköterskorna i samma studie fann det även mycket viktigt att se att deras insatser 
förbättrade patienternas situation. När det inte var möjligt att hitta en lösning på patientens 
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problem, till exempel att uppnå tillräcklig symtomkontroll, så upplevde sjuksköterskorna 
maktlöshet och att de inte tillfört patienten något meningsfullt. Flera sjuksköterskor 
berättade att deras erfarenhet hade lärt dem att förbli professionella och opartiska och 
beskrev sig själva som ”en sjuksköterska i uniform”. Sjuksköterskorna förutsatte att 
patienterna allra helst ville ha en tekniskt kompetent sjuksköterska. De beskrev sina 
huvuduppgifter som att finna lösningar, koordinera vårdprocessen samt förmedla 
information om patienterna till läkarna (Georges et al., 2002). I studien av Blomberg och 
Sahlberg-Blom (2005) beskrev sjuksköterskorna hur de ibland valde att inte prioritera 
svåra situationer, utan istället koncentrerade de sig på praktiska rutinsysslor, för att 
distansera sig själva.   

Sjuksköterskans värderingar som kan påverka omvårdnaden  

I studien gjord av Georges et al. (2002) ansågs det svårt för sjuksköterskor att distansera 
sig själva från den egna övertygelsen om hur saker och ting fungerar. På grund av detta 
hade de svårt att bedöma utifrån patientens perspektiv och situationens betydelse för dem. 
Sjuksköterskorna i samma studie beskrev även att de medvetet strävade efter att motverka 
att deras känslor skulle ha en inverkan på hur de såg på olika patientsituationer. I 
Hopkinson, Hallett och Luker (2004) studie beskriver en kristen sjuksköterska 
svårigheterna med att inte blanda in sina egna värderingar gällande trosuppfattning. Hon 
ansåg genom sin tro att människor som inte var kristna skulle få det svårare efter döden 
och inte hamna i himlen. På grund av detta valde hon att helst inte ha vetskap om 
patientens tro, eftersom hon var orolig över att det skulle påverka patienten och den 
omvårdnad hon utförde. För att lyckas med detta valde hon att behandla patienterna på ett 
kontrollerat sätt, och för att inte påverka patienterna med sin egen tro valde hon istället att 
distansera sig från dem. Det gjorde hon även för att inte riskera att överge sin egen 
trosuppfattning.  
 

“I believe that I’ll go to heaven when I die. (…) It’s on your mind that they might not 

be going to heaven. (…) Maybe, if they die, they’ll be alright. But It’s in the back of 

your mind, depends where they’re going. Supposing they’re in agony. (…) So I try not 
to think about it. (…) I can’t force my views on people. I try to distance myself.” 
(Hopkinson et al., 2004, s.130). 

Den relationsskapande sjuksköterskan 

I Wallerstedt och Andersheds (2006) studie var den huvudsakliga åsikten hos 
sjuksköterskorna att samarbete var en viktig del av de dagliga mötena med andra 
människor. Förmågan att arbeta tillsammans med patienten och dess anhöriga ansågs vara 
en nödvändig förutsättning för att kunna uppnå målet med en ”god död”. De dagliga 
mötena bidrog till fortsatt utveckling av deras kunskap om palliativ omvårdnad, vilket 
också ökade känslan av professionell säkerhet och trygghet och gav dem styrkan att 
acceptera utmaningar.  
 
Utgångspunkten för den vårdande rollen beskrevs av sjuksköterskorna i Blomberg och 
Sahlberg-Bloms (2005) studie som mänsklig kärlek med respekt för alla olika människor. 
En stark känsla för personlig identitet och självkännedom beskrevs som viktigt i mötet med 
patienter och deras anhöriga, för att på så sätt känna till sina egna begränsningar. 
Sjuksköterskorna i Wallerstedt & Andersheds (2006) studie betonade vikten av att 
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fokusera på den unika patienten under den sista tiden i livet. De beskrev hur flexibilitet och 
otraditionella metoder ibland användes för att skapa livskvalitet för patienten. 
 

“And we were here getting her to look nice (for her wedding, despite the fact that she 

was dying). She had some clothes with her that she was going to wear and they were 
little dirty. But we washed and ironed. Everybody was involved! That was care at high 

level. And then they got married and she came back at the same evening and had 

trouble breathing. And then she died during the night, that same day. If you’re going 
to be in a care situation with dying people you need knowledge, you have to have it. 

It’s not the kind of care you do by ‘instinct’. That’s not the case with any care, and 

definitely not with this.” (Wallerstedt & Andershed, 2006, s. 34).  
 
Sjuksköterskorna i Georges et al. (2002) studie ansåg att en av de viktigaste egenskaperna 
var att vara tillgänglig i omvårdnaden så att de kunde förstå patientens problem och behov. 
Det beskrevs även om betydelsen av att uppmärksamma outtalade signaler och att lita på 
sin egen intuition. Sjuksköterskorna i Barnards et al. (2006) studie berättade att de ibland 
delade information om deras privata liv med patienterna, och vid lämpliga tillfällen 
utvecklade en djupare personlig relation till patienterna och deras familjer. Det var tydligt 
att relationerna till patienterna ibland kunde leda till sårbarhet och djupa upplevelser. 
 
Enligt sjuksköterskorna i Mohan, Wilkes, Ogunsiji och Walker (2005) studie 
beskrevs den kanske mest framträdande svårigheten som att handskas med och stödja 
familjemedlemmar. Majoriteten av sjuksköterskorna betonade vikten av ett gott 
samarbete med familjemedlemmar för att kunna ge patienten optimal vård.  
Samtidigt framkom i Hopkinson et al. (2004) studie att patienter och närstående gav 
information, tacksamhet och feedback på omvårdnaden vilket gynnade 
sjuksköterskans arbete. Sjuksköterskan fick då ett bevis på att arbetet var väl utfört. 
En sjuksköterska upplevde att om de närstående fick vara delaktiga i omvårdnaden så 
var de mer förberedda och starkare när patienten väl avled.  
 
I studien av Barnard, Hollingum och Hartfiel (2006) beskrev informanterna att för att 
sjuksköterskan skulle kunna utföra ett bra arbete och må bra ansågs relationen med 
kollegorna mycket viktig. Inom arbetslaget utbyttes erfarenheter och sjuksköterskorna 
upplevde att de kunde bli förstådda och få sympati. I Wallerstedt och Andersheds (2006) 
studie beskrevs att samarbetet med kollegorna oftast fungerade bra och med en stor 
acceptans för att hjälpa varandra i omvårdnaden av de svårt sjuka och döende patienterna. 
Sjuksköterskorna i Barnards et al. (2006) studie ansåg att arbetslaget gav emotionellt stöd 
till var och en av medlemmarna. 
 

”We discuss a lot of our patients with each other and how we perceive different things 

that they’ve told us and trying to work out how we can improve their care. I think if we 

went and did it individually then we’d loose that uniqueness of palliative care where 
we do work as a team to come to the common goals on how we’re going to help that 

patient..” (Barnard et al., 2006, s. 9). 
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Faktorer som påverkar sjuksköterskans välbefinnande 

Tillfredsställelse och personlig utveckling 

I Wallerstedt och Andersheds (2006) studie bestod sjuksköterskornas tillfredsställelse 
huvudsakligen av möjligheten att ge något till en sjuk person, att uppfylla speciella 
önskningar och att kunna vårda hela människan. Sjuksköterskorna i de Araújo et al. (2004) 
studie tyckte generellt om sitt arbete med att vårda döende patienter. Att utföra holistisk 
omvårdnad ansågs nödvändigt för att kunna bemöta fysisk komfort, men även 
känslomässiga och spirituella behov hos patienterna. Sjuksköterskorna upplevde då 
personlig tillfredställelse av att kunna ge adekvat hjälp. En informant i studien av 
Hopkinson et al. (2004) beskrev hur det personliga välbefinnandet bevarades genom att 
man infinner välbefinnande hos andra människor.  
 

”Helping them to make their death a comfortable one. Helping to make it easy as 

possible for them, I think helps you accept…I suppose clears your own conscious, not 
your conscious, but it makes it easier for you if you know you’ve done everything that 

you could have done for them.” (Hopkinson et al., 2004, s. 130). 
 
Det framkom i studien gjord av Barnard et al. (2006) att personliga värderingar och 
övertygelser hjälpte sjuksköterskor att skapa mening i deras egna liv. Sjuksköterskorna 
beskrev att de upplevde en förhöjd uppskattning av det dagliga livet, och var medvetna om 
att detta tydliggjordes genom deras association till livshotande sjukdom. Genom att arbeta 
med palliativ omvårdnad påverkades personliga attityder gentemot livet. Relationer med 
deras egen familj och vänner var mycket betydelsefulla. Enkla saker i livet var viktiga och 
meningsfulla medan materialistiska angelägenheter var av mindre betydelse. I de Araújo, 
da Silva och Franciscos (2004) studie upplevde sjuksköterskorna att de själva kunde se 
ljuspunkterna i sina egna liv och såg sina egna problem som obetydliga då de ständigt 
ställdes inför människors tragiska öden. 
 

” (…) Sometimes my personal problems seem so overwhelming… But when I come to 
work and I look around me, to our patients, my own problems don’t seem so bad 

anymore. Here you always have something to give; and I believe it is a great help for 

me to do so. I then realize that my life is good, and there is so much to give and to do 
for those who are beyond hope.” (de Araújo et al., 2004, s. 155). 

Känsla av misslyckande 

Känslor av otillräcklighet i omvårdnaden av patienter som är döende blev tydlig när 
ambitionen var att hjälpa men möjligheterna för att klara av det var liten. Vård i livets 
slutskede gav inte bara en bra utdelning av bekräftelse och stimulering, utan upplevdes 
även som betungande och krävande. Känslor som otillräcklighet, frustration, bedrövelse 
och förlust kunde uppkomma när en patient dog, såväl som känslor av att inte ha styrkan 
att klara av det (Wallerstedt & Andershed, 2006). 
 

”Sometimes feel helpless because there is nothing you can do personally to stop the 

cancer or its progress. Other times I feel if I have made the patient laugh even just a 

little bit because you feel you have made their day a better one.” (Mohan et al., 2005, 
s.259). 
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I studien av de Araújo et al. (2004) förklarade sjuksköterskorna att de tyckte om sitt arbete, 
men trots detta så omringades de hela tiden av vemod och inte av glädje. De hjälpte, 
stöttade och gjorde vad de kunde för patienten, men trots detta kvarstod vemodet då de inte 
kunde bota patienten från sin sjukdom. Informanterna i studien av Graham, Andrewes och 
Clark (2005) ansåg att känslan av misslyckande och palliativ omvårdnad sammanfaller. 
Sjuksköterskorna beskrev hur de kände sig paralyserade av situationen, eftersom målet att 
ge den omvårdnad patienterna önskade sig ansågs som ouppnåeligt. Trots de gällande 
omständigheterna kunde de uppleva tillfällen som var upplyftande och som gav 
arbetstillfredsställelse. Sjuksköterskorna upplevde sina arbetserfarenheter som en berg-
och-dalbana med känslor av ilska, rädsla, hopp, inspiration och framgång. De upplevde 
hela processen som förvirrande men var ändå övertygade om att de gjort vad de kunnat för 
patienten trots att det ibland slutat i att han/hon avlidit. I studien av Mohan et al. (2005) 
använde sig sjuksköterskorna ofta av termer som sorg, stress, emotionell dränering, 
utmaning, frustration, känsla av otillräcklighet och hjälplöshet vid omvårdnad av döende 
patienter. 

Känslomässig involvering och distanstagande  

I studien gjord av Hopkinson et al. (2004), ansågs det mycket viktigt att finna en balans 
mellan involvering och distanstagande i omvårdnaden för att sjuksköterskorna skulle 
kunna behålla sitt välbefinnande.  
 

”It’s hard balancing the fact that you’re a nurse and they’re patient and family. (…) 

You do have to keep some kind of distance, ´cause as I say you’ve still got the other 

patients to look after. (… …) You have to try and let them know that you do care, but 
not become too involved and it is really difficult. I’m not sure how you do it.” 
(Hopkinson et al., 2004, s.129). 

 
Studiens deltagare ansåg även att utan en viss grad av kontroll över deras känslomässiga 
engagemang, så kommer de att uppleva svårigheter som kan påverka omvårdnaden av 
andra patienter negativt (Hopkinson et al., 2004). I Studien av Graham et al. (2005) 
upplevde sjuksköterskorna att det ibland var en nödvändighet att inte känna för mycket för 
patienterna som var döende. Detta blev ett dilemma när patienten skulle vårdas med empati 
och sympati. En deltagare beskrev hur vårdandet av en döende patient frambringade starka 
men förvirrade känslor. Det resulterade i en vägg av tystnad, där de inblandade inte visade 
hur de upplevde det de gick igenom. Även informanterna i Blomberg och Sahlberg-Bloms 
(2005) studie beskrev att de hanterade svåra situationer genom att lära sig sätta gränser så 
de inte blev alltför personliga eller för involverade i patienterna och deras anhöriga.  
 

”You don’t take it in, this is me and they’ll never get through this wall. It’s like saving 
yourself.” (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005, s. 249). 

 
I studien av Georges et al. (2002) erkände sjuksköterskorna att genom att vårda människor 
i livets slutskede så utsattes man för smärtsamma stunder. De valde dock att försöka 
acceptera känslomässiga svårigheter som en del av deras verklighet och de försökte inte 
undvika svårigheterna. I samma studie visades att sjuksköterskorna försökte skydda sig 
själva från konfrontation med den börda som vissa patientsituationer kunde innebära. En 
av de viktigaste taktikerna inom den palliativa omvårdnaden ansågs vara att undvika att bli 
känslomässigt överväldigad. De valde även att dela arbetsbördan med sina kolleger eller 
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hade tanken att patienterna själva får finna en lösning på deras problem (a.a.). I en studie 
av de Araújo et al. (2004) visade resultatet dock att det ansågs vara mycket ineffektivt att 
stänga av sin medmänsklighet mot patienten och att detta beteende i grunden berodde på 
sjuksköterskans egen osäkerhet av att konfronteras med sin inre rädsla. 

Bemästrande av arbetssituationen 

I studien gjord av de Araújo et al. (2004) förklarade informanterna att det krävdes att en 
emotionell balans bevarades tillsammans med teknisk och naturvetenskaplig skicklighet, 
för att på så sätt kunna utföra en optimal omvårdnad. Det var även av stor vikt att 
omvårdnaden utfördes utifrån varje enskild individs behov. En sjuksköterska beskrev att 
för att bibehålla en emotionell balans krävdes att man själv hade en taktik för hanteringen 
av svåra situationer. 
 

” (…) you have to have emotional balance to provide assistance, haven’t you? 

Otherwise you will not be able to do your job. You must interact for a long time with 

the patient, maintaining a constant contact and involvement with him/her and their 
family (…) if you (…) don’t know how to administer this relationship (…) you lose 

your (emotional) balance.” (de Araújo et al., 2004, s. 152). 
 
I Wallerstedt och Andersheds (2006) studie framkom att många av sjuksköterskorna inte 
var vana vid att prioritera sina egna behov. Även i studien gjord av Georges et al. (2002) 
var sjuksköterskorna överens om att palliativ omvårdnad innebar en stor påfrestning på 
personalen och det visade sig att ingen av de intervjuade planerade att arbeta inom 
vårdformen under för lång period eftersom det skulle leda till utbrändhet. I de Araújos et al. 
(2004) studie tydliggjordes att sjuksköterskor är som vilka andra människor som helst och 
att även de har personliga problem som kolliderar med deras psykologiska status. Det 
förtydligades att sjuksköterskan måste återfå sin mentala kraft med jämna mellanrum.  

 
“(…) nurses have to be OK with themselves, otherwise we are unable to offer the 
needed support to the dying. You need to re-empower yourself constantly”. (de Araújo 
et al., 2004, s. 152).  

Påverkan på privatlivet 

Sjuksköterskorna ansåg att det var svårt för andra människor som inte arbetade inom 
omvårdnaden att förstå deras arbete. Från deras unika perspektiv på situationen som 
uppstår i samband med att patienter avlider så kunde de få en känsla av isolering från andra 
(Hopkinson et al., 2003). 
 

”people forget and don’t always have time to ask you if you’re all right, forget that 

you might not have dealt with anything like [dying and death] before.” (Hopkinson et 
al., 2003, s. 529). 

 
Sjuksköterskorna i studien gjord av Barnard et al. (2006) var försiktiga med att inte låta 
deras upplevelser påverka livet vid sidan av arbetet, men ibland var det inte möjligt att 
uppfylla. De beskrev ett behov av att söka och få stöd från kollegor som förstår hur de 
känner. Informanterna förklarade att de skapade balans i sitt privatliv genom att sätta 
gränser i förhållande till sitt arbete. De beskrev även vikten av att lämna arbetet på plats 
när de gick hem för att det inte skulle gå ut över relationen till sin egen familj. Det var trots 
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det tydligt att sjuksköterskorna tillät sig själva att vara ledsna i sina privata relationer, och 
att det förekom som en följd av att vara en sjuksköterska som arbetar med palliativ 
omvårdnad (a.a.).  
 

”…Sometimes I go home and I’ll have a good cry and feel a lot better or just talk 

about the family no specifics but just my emotions and my feelings, I find getting it off 

my chest and being able to talk to someone and having a good cry makes me feel a lot 
better.” (Barnard et al., 2006, s. 10). 

 
En annan studie tydliggjorde att den speciella känslan av närhet och förståelse för patienten 
kunde bidra till att det var svårt att sluta tänka på patienten. I sådana situationer var det mer 
troligt att sjuksköterskan tog med sig jobbet hem (Wallerstedt & Andershed, 2006). En 
sjuksköterska upplevde att hennes yngre kollegor hade svårare för att dra en tydlig linje 
mellan arbete och privatliv, än de äldre och mer erfarna på arbetsplatsen (Mohan et al, 
2005). I Blomberg och Sahlberg-Bloms (2005) studie beskrev sjuksköterskorna att de 
upplevde sitt arbete som meningsfullt genom att dagligen möta och finnas nära till hands 
för svårt sjuka och döende patienter samt anhöriga. De ansåg även att deras inställning till 
livet förändrats genom yrket, och att det påverkat både privat- och yrkeslivet.  

Faktorer som försvårar den palliativa omvårdnaden 

Brist i utbildning 

I en studie gjord av Hopkinson et al. (2004) bekräftade de intervjuade sjuksköterskorna att 
deras grundutbildning hade bidragit med kunskap om hur patienter som är döende skall 
vårdas. Majoriteten var dock osäker över vilken effekt utbildningen gett och betraktade att 
studierna hade låg relevans till hur man vårdar människor i ett palliativt slutskede. 
Sjuksköterskorna upplevde att de hade fått mest kunskap genom egen praktisering samt att 
se hur andra erfarna sjuksköterskor arbetar. Liknande resultat visades i en studie gjord av 
McDonnell, Johnston, Gallagher och McGlade (2002) där nästan hälften av deltagarna 
kände att de hade brist på tillräcklig träning och därmed ansåg sig vara dåligt förberedda då 
det kom till att vårda döende patienter, och en fjärdedel upplevde att de hade brist på 
kunskap inom samma område. Majoriteten skulle dock ta del av undervisning om den 
skulle erbjudas i tron om att det skulle främja deras arbete. 

 
 ”If I had further inservice training in palliative care, I would feel more confident in 
[providing satisfactory] delivery of a holistic care programme, including issues of 

death and bereavement.” (McDonnell et al., 2002, s. 172). 
 

I Mohans et al. (2005) studie uttryckte informanterna att de behövde utbildning i hantering 
samt att få vägledande färdigheter som hjälp i deras arbete med att vårda patienter i livets 
slutskede. Detta eftersom de upplevde hanteringen av döden och problem kring döendet 
med patienter och anhöriga som stressande och svårt att behärska. Informanterna i 
Nordgren och Olssons (2003) studie ansåg att de fått lite utbildning under 
sjuksköterskeprogrammet men att det var långt ifrån tillräckligt. 
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”We need more education. What happens to a dying body theoretically, what does 

science say about this? What are the needs of dying patients? You have some tacit 

knowledge about this and about pain control and so on, but it’s not sufficient.” 
(Nordgren & Olsson, 2003, s. 190). 
 

I en studie gjord av McDonnell et al. (2002) framkom att näst intill alla informanter kände 
sig kompetenta i sin medicinska och kliniska roll, men enbart en tredjedel kände sig 
kompetenta då det kom till att diskutera döden och döendet med patienterna. Ungefär 
hälften av deltagarna tyckte även att det fanns brister i deras kompetens då de skulle 
bemöta de psykosociala behoven hos patienternas närstående.  

Brist på stöd 

Det framkom i en studie att sjuksköterskor kände sig isolerade och osäkra i att utföra den 
palliativa omvårdnaden. Det upplevdes som stödet från den underordnade personalen hade 
brister och att det var svårt att få råd och stöd från övriga professioner, exempelvis läkare. 
En stor mängd av deltagarna kände att de inte fick det psykologiska stöd som de hade 
behov av. Enbart ett fåtal tyckte att sjukhusets medicinska personal gav användbara råd 
och stöd i hur man ska hantera vårdandet av terminalt sjuka patienter (McDonnell et al., 
2002). Brist på stöd tydliggjordes även i studien gjord av Wallerstedt och Andershed 
(2006) där sjuksköterskorna upplevde otillräckligt stöd från chefer trots behovet. Det 
framkom även att ledningen hade liten förståelse och litet engagemang beträffande deras 
fysiska och mentala hälsa. Den arbetsmiljö av sådant slag kunde enligt sjuksköterskorna 
resultera i att svårt sjuka och döende patienter upplevdes som en börda.  
 

”It started right after vacations last year. How are we going to manage next summer 

and what happens if one of us gets sick? Sometimes one of them (the managers) could 
ask ´How are things? How are you feeling? Can we help? ´ We’ve always wanted to 

have this clinical supervision and support. And now this past winter she (the clinical 

supervisor) was supposed to come. But now it’s all come to nothing- and here we’re 
also bad at giving priority to things like that. The called her (the supervisor) cancelled 

it because they (the staff) didn’t have time… they had something else to do. But the 

problem is that we’re not used to making this priority” (Wallerstedt & Andershed, 
2006, s. 37). 
 

Blomberg och Sahlberg-Blom (2005) förtydligar dock i sin studie att sjuksköterskorna 
upplevde möjligheten till reflektion och klinisk övervakning och stöd som positivt och som 
en viktig hjälp i hanteringen av svåra situationer. Negativa erfarenheter av klinisk 
övervakning och stöd framkom dock även här, när personalen inte tyckte att 
vårdföreståndaren gjorde ett bra jobb.  

Organisationens policy 

Georges et al. (2002) tydliggjorde i sin studie att flera sjuksköterskor i huvudsak försökte 
rätta sig efter attityder som överensstämde med avdelningen de arbetade på. För dessa 
sjuksköterskor var det viktigare att förmedla sin arbetsroll ur ett professionellt synsätt än 
att skapa relationer med patienterna, ett exempel som tydliggjorde detta var då 
sjuksköterskorna mötte patienters önskan att dö. De upplevde att de då var tvungna att följa 
organisationens bestämmelser och informerade patienterna om detta. Istället för att 
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undersöka den egentliga orsaken till patientens önskemål, så hänvisade sjuksköterskorna 
till regelboken. På detta sätt kunde de undvika emotionella konfrontationer (a.a.). 
 
Sjuksköterskorna kände sig bekymrade över att resurserna och expertisen bland personalen 
på avdelningen inte befrämjade vård i livets slutskede (Mohan et al., 2005). Informanterna 
i Wallerstedt och Andersheds (2006) studie ansåg att omvårdnad av svårt sjuka och döende 
patienter handlar om ett stort ansvar. Sjuksköterskornas bedömningar och upplysningar 
utgjorde ofta grunden för läkarens beslut och ordinationer. Det beskrevs även att 
sjuksköterskorna upplevde svårigheter med att vårda patienter i ett palliativt skede 
samtidigt som man vårdar patienter i en kurativ fas. I studien gjord av McDonnell et al. 
(2002) ansåg de flesta att den palliativa omvårdnaden utfördes på ett bra sätt men 
minoriteten ansåg att sjukhus är den optimala platser för människor att dö på. I en studie av 
Mohan et al. (2005) påmindes sjuksköterskorna ofta om hur patienterna behandlades i en 
malplacerad miljö. De upplevde att patienterna skulle känna att de fick bättre omvårdnad 
om de kunde dela sina upplevelser med andra patienter i samma situation.  
 

”A patient with terminal cancer needs to be nursed in a quiet convenient environment 

not a busy ward.” (Mohan et al., 2005, s. 261). 

Tidsfaktorer 

Tid bekräftades som ett viktigt krav för att kunna ge individualiserad palliativ omvårdnad. 
Samtliga informanter i studien gjord av Mohan et al. (2005) ansåg att arbetssituationen inte 
tillät tillräckligt mycket tid för att stödja de svårt sjuka patienterna. Sjuksköterskorna 
framhävde även det faktum att de inte hade tillräckligt med tid för familjerna, fastän de 
bekräftade att spendera tid med dem var väsentligt. Även sjuksköterskorna i en annan 
studie framhävde att den konstanta tidsbristen, med små marginaler för akuta förändringar, 
upplevdes som ett hinder för att kunna ge omvårdnad av god kvalitet. Frånvaron av 
tillräckligt med tid blev ofta en stressfaktor som kunde bidra med en risk för både 
organisationen och det personliga planet (Wallerstedt & Andershed, 2006). Samma resultat 
gällande stress framkom i studien gjord av McDonnell et al. (2002) där sjuksköterskorna 
upplevde att stressen av det dagliga arbetet underminerade deras möjligheter att ge god 
palliativ omvårdnad. De upplevde att det gavs för lite tid till att koncentrera sig på de 
palliativt sjuka patienterna när man arbetade på en allmän vårdavdelning. Informanterna i 
studien uppskattade att tiden som lades på den psykosociala omvårdnaden hos de döende 
patienterna var 30 minuter eller mindre per arbetspass. 
 

”Palliative care is only effective in the hospital setting  if a ward is allocated for this 

purpose, but fails badly when intermingled in an acute medical setting due to time 

factors.” (McDonnell et al., 2002, s. 172). 

Svårigheter med kommunikation 

I de Araújo et al. (2004) studie beskrev sjuksköterskorna att de ibland hamnade i dilemman 
angående kommunikationen med döende patienter. Flera sjuksköterskor i studien beskrev 
olika uppfattningar gällande ärlighet i kommunikationen. I vissa fall så ville patienten leva 
i tron om att allt skulle bli bättre ända intill slutet. Samtidigt var sjuksköterskorna i studien 
medvetna om att det var fel att inge falska förhoppningar hos patienterna. I en annan studie 
gjord av Graham et al. (2005) beskrev sjuksköterskorna rädslan över att säga fel saker till 
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patienterna när de får svåra frågor angående deras sjukdomstillstånd. Det beskrevs som 
ännu svårare att ge den sanningsenliga informationen om det handlade om svåra besked. 
De upplevde förvirring när de inte kunde utföra patienternas önskemål. Detta resulterade i 
att man antog vad personer visste utan att prata om det rakt ut (a.a.). 

 

”…like you interact with all patients as if within a bubble, and a particularly ill 

patient, like Mr Leslie, is within an extra-lined bubble. All suspect, patients and nurses 
alike, what is going on, someone is dying, but no one speaks about it. Interactions are 

like a stage whisper.” (Graham et al., 2005, s. 282). 
 
I studien av Mohan et al. (2005) framkom att sjuksköterskorna ansåg att majoriteten av alla 
patienter de vårdat förnekat sin sjukdom. Patienterna ville inte prata eller diskutera 
någonting som var relaterat till sjukdomen och föredrog att sjuksköterskorna undanhöll 
information om deras försämrade tillstånd. De beskrev att de respekterade patienternas 
åsikter och gav dem stöd och råd genom att hänvisa till präster, pastorer eller socialarbetare. 
Det var några sätt för sjuksköterskorna att hantera vägran och förnekande. 
Sjuksköterskorna i Barnards et al. (2006) studie beskrev att de behöver möta vårdbehovet 
hos varje enskild patient under vårdtiden på en palliativ avdelning. Genom öppen 
kommunikation och symtomkontroll så uppmuntrades patienterna att uppnå sina personliga 
mål. Förbättring av patienternas livskvalitet åstadkoms genom god kommunikation, att 
förstå individuella behov och en vilja att anpassa sig till dessa behov. 
 

“…lets make this day the best day that we can for you [patient], so if there is 

something we can do for you we will.” (Barnard et al., 2006, s.8). 

Resultatsammanfattning  
I studien framkom att sjuksköterskan valde olika tekniker för att lyckas bemästra sitt arbete. 
En teknik för att lyckas utföra sitt arbete var att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter. De 
valde att inte alltid prioritera svåra situationer, utan istället koncentrera sig på praktiska 
rutinsysslor för att distansera sig själva. Sjuksköterskorna upplevde även tillfredsställelse 
och personlig utveckling av att arbeta inom den palliativa omvårdnaden. De upplevde en 
förhöjd uppskattning av det dagliga livet och kände att de kunde utvecklas som människor. 
Samtidigt upplevde sjuksköterskorna vemod då de inte kunde bota patienter från sina 
sjukdomar. Att finna en balans mellan involvering och distanstagande i omvårdanden 
ansågs viktigt för att sjuksköterskan skulle kunna behålla sitt välbefinnande. Det beskrevs 
även som viktigt att skapa balans i sitt privatliv genom att sätta gränser i förhållande till sitt 
arbete. Olika faktorer som framkom i resultatet och som försvårade den palliativa 
omvårdnaden var bland annat brister i organisationen samt brister i stöd och utbildning. 
Det tydliggjordes även att den konstanta tidsbristen ledde till stress hos sjuksköterskorna. I 
studien beskrevs det som viktigt att skapa relationer till både patient, närstående samt till 
arbetslaget. En väl fungerande kommunikation ansågs vara viktigt för att kunna ge 
omvårdnad av god kvalitet. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Vi valde att göra en litteraturstudie eftersom det under litteraturgenomgången visade sig 
finnas mycket material inom det valda området. Syftet med studien var att beskriva 
sjuksköterskans egna upplevelser och med anledning av det kunde en intervjustudie ha 
varit lämplig. Efter att ha funnit det omfångsrika materialet ansåg vi emellertid att det var 
mer relevant att sammanställa befintlig forskning. Detta för att få en tydlig bild av likheter 
och skillnader i sjuksköterskors upplevelser av palliativ omvårdnad. Intervjustudie 
upplevdes även vara för tidskrävande för att kunna resultera i ett lika innehållsrikt resultat.  
 
Metoden inspireras av Polit och Becks (2004) beskrivning av genomförandet av en 
litteraturstudie. Flödesschemat innehåller sju olika steg som börjar med identifiering av 
sökord och avslutas med analys och integrering av material. Vi tyckte att denna metod var 
tydlig, lätt att följa och lätt att förstå. Under litteratursökningen användes åtta sökord 
initialt, detta för att vi ansåg att de berörde området och syftet med studien. För att 
begränsa antalet träffar under sökningen valdes ytterligare några specifika sökord. 
Litteratursökningen skedde i Cinahl Ebsco och PubMed, eftersom de är två av de mest 
framstående databaserna inom vårdvetenskap. Vi använde oss huvudsakligen av Cinahl 
Ebsco, men ansåg att det var bra att komplettera vår sökning genom att använda ytterligare 
en databas.  Artiklarna som inkluderades i resultatet skulle vara publicerade från år 2000 
och framåt, detta för att vi ansåg att det var viktigt att forskningen var aktuell. Samtidigt 
kan detta ha bidragit till att innehållsrika och relevanta artiklar till studiens syfte inte valts 
med. Det ansågs emellertid viktigt att ha en gränssättning för att materialet inte skulle bli 
för omfångsrikt. Vi valde att endast ha med artiklar som var skrivna på engelska, eftersom 
vi anser att artikeln är mer seriös och tillförlitlig då den är skriven på ett språk som många 
människor förstår. Detta leder även till att fler människor kan ta del av den aktuella 
forskningen. Artiklar som var inriktade på hospicevård och på barn och ungdomar 
exkluderades. Vi ville i studien inrikta oss på den allmänna sjukhusvården och anser att 
dessa två områden skiljer sig från den. Med anledning av tidsbegränsning var inte 
beställning av artiklar aktuell. Det prioriterades att istället lägga mer tid på analysarbetet av 
de artiklar som fanns direkt tillgängliga.  
 
Under artikelgranskningen lästes titlar och abstracts för att det gav en bra bild av artikelns 
innehåll och relevans till vårt syfte. Därefter valdes 16 artiklar ut för genomläsning varav 
elva artiklar inkluderades i studiens resultat. De artiklar som valdes bort ansågs inte 
användbara med tanke på studiens syfte. Av de elva artiklarna var tio kvalitativa och en 
kvantitativ. Den kvantitativa artikeln valdes med eftersom den ansågs innehålla 
information som styrkte de övriga artiklarnas resultat. Anledningen till att inte fler artiklar 
inkluderades i resultatet var att vi tyckte att det hade uppnåtts en mättnad av information 
samt att en röd tråd framkommit i det funna materialet. Om fler artiklar skulle ha ingått i 
studien, bedömde vi att det skulle ha lett till ett ohanterligt resultatmaterial.  
 
Analysarbetet påbörjades med att vi noggrant läste igenom de valda artiklarna för att 
försäkra oss om att de var användbara. Samtliga artiklar lästes av oss båda, för att vi skulle 
vara överens om att de skulle inkluderas i studien. Detta för att minska risken för att 
användbar information skulle gå förlorad. Vi använde oss av olika färgpennor för att på ett 
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tydligt sätt belysa de viktiga delarna i textmaterialet. Efter att vi identifierat artiklarnas 
teman och underteman skrevs de ut i pappersformat, eftersom vi tyckte det kändes tydligt 
och överskådligt. Genom att klippa ut de olika temana så underlättade vi vårt arbete 
ytterligare och kunde lättare urskilja likheter och skillnader mellan de olika studierna. 
Utifrån analysarbetet utformade vi kategorier med underkategorier. Inledningsvis bestod 
resultatdelen av fem olika kategorier, men under arbetets gång omarbetades dessa till tre 
kategorier för att på så sätt få ett mer lättläst och överskådligt resultat.   

Resultatdiskussion  
 
Resultatet visade att omvårdnad av patienter i livets slutskede visade sig kräva stort 
engagemang, och kunde leda till både positiva och negativa omständigheter.  Palliativ 
omvårdnad beskrivs enligt Medicinska Forskningsrådet (1999) i Sandman och Woods 
(2003) som helhetsvård av patienter vid en tid då deras sjukdom inte längre svarar på 
botande behandling och när kontroll av smärta samt symtom av psykologiska, sociala och 
andliga problem skall prioriteras. Det framkom dock i studien att många sjuksköterskor 
som arbetar inom den palliativa omvårdnaden upplevde att de misslyckats med detta.  
 
Det framkom också i vårt resultat att sjuksköterskorna hanterade sin arbetssituation på 
olika sätt beroende på tidigare kunskap och erfarenheter. Det fanns sjuksköterskor som 
valde att involvera sig känslomässigt i patienten medan andra valde att distansera sig 
(Hopkinson, 2004). Istället för att bidra med psykologiskt stöd så inriktade sig 
sjuksköterskorna på sina praktiska rutinsysslor (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005). Som 
sjuksköterska bör man nog tänka på att inte döma sina kollegor för deras sätt att bemästra 
sin arbetssituation. Vi anser att det inte finns något rätt eller fel då det gäller bevarandet av 
välbefinnandet så länge inte patientens omvårdnad påverkas negativt. Något som 
förvånade oss i resultatet var att många av sjuksköterskorna upplevde tillfredsställelse av 
att arbeta med palliativ omvårdnad. Det kan vara lätt att ha förutfattade meningar om att 
denna vårdform endast är förknippad med sorg och vemod, men i vårt resultat framkom att 
många upplevde mening med sitt arbete och personlig utveckling. Samtidigt upplevdes 
vård i livets slutskede som betungande och krävande (de Araújo et al., 2004). Vi fick även 
fram i studien att sjuksköterskorna sökte stöd hos både arbetskollegor och sin egen familj 
(Barnard et al., 2006). Detta stämmer med vår egen åsikt om att det är viktigt att få 
möjlighet att ventilera svåra situationer som uppstår på arbetet, så att man inte håller 
betungande saker inom sig. Detta tror vi kan påverka sjuksköterskans arbete och det egna 
välbefinnande på ett positivt sätt. Sjuksköterskan är som vilken människa som helst, och 
det är därför ingen självklarhet att han/hon ska klara av arbetet utan att få stöd från sin 
omgivning. 
 
Det visades även att sjuksköterskornas behov av stöd inte utgjorde en större del av 
resultatet, utan att det slutligen framkom som en underkategori. Trots det anser vi att det 
fortfarande är en viktig del av vårt resultat. Dessutom visade studien att majoriteten av 
sjuksköterskorna upplevde att de inte fick det stöd som behövdes (McDonnell et al., 2002).  
 
Det beskrivs enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor att sjuksköterskan bland annat ska 
verka för en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattning 
hos individ, familj och samhälle respekteras. Vårt resultat visade emellertid att många 
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sjuksköterskor upplever att det är svårt att uppfylla detta i den allmänna sjukhusvården. De 
beskrev svårigheter med att vårda patienter i ett palliativt skede samtidigt som de vårdar 
patienter i en kurativ fas (Wallerstedt & Andershed, 2006). Som sjuksköterska måste man 
anpassa sig till de gällande omständigheterna och att ge patienten en så god omvårdnad 
som möjligt.     

 
I vår studie beskrev sjuksköterskorna svårigheter med kommunikationen till patienten, 
denna del av omvårdnaden ansågs emellertid vara mycket viktig (de Araújo et al., 2004; 
Barnard et al., 2006). Kommunikationen har framtagits som ett av de fyra huvudområdena 
som utgör hörnstenarna i den palliativa omvårdnaden. Det beskriver vikten av en 
fungerande kommunikation inom arbetslaget samt mellan arbetslaget, patienten och dennes 
närstående (SOU 2001:6). Kommunikation är något man lär sig genom utbildning och 
erfarenhet, och det är viktigt att ge tydlig och rak information för att förhindra missförstånd, 
vilket också sjuksköterskorna i vår studie beskrev (McDonnell, 2002). Patienter har ett 
stort behov av en fungerande kommunikation med sjuksköterskan, då de ofta har många 
frågor och funderingar angående sin sjukdom. Detta kan även leda till att de upplever en 
större trygghet och kan på så sätt öka välbefinnandet.   
 
När det gäller stress såg vi en tydlig koppling mellan vårt resultat och tidigare forskning. 
Hanratty och Higginson (1997) beskriver att ansvaret som sjuksköterskan har inom den 
palliativa omvårdnaden kan resultera i att han/hon upplever en inre stress. Samtidigt som 
det i vårt resultat framkom att den konstanta tidsbristen upplevdes som ett hinder för att 
kunna ge omvårdnad av god kvalitet. Majoriteten av sjuksköterskorna i studien upplevde 
att tidsfaktorn var ett stort problem (Wallerstedt & Andershed, 2006). Här har enligt vår 
mening organisation och arbetsledning ett stort ansvar, eftersom de ansvarar för att 
sjukhusets avdelningar fungerar. Sjuksköterskan bör även ha en viss stresstolerans för att 
välja att arbeta inom denna vårdform.  Henderson (1991) förklarar att sjuksköterskan då 
hon möter patienter ska ta tillfälle att lyssna, att närmare lära känna honom/henne och 
dennes familj, att bedöma behov samt bygga upp den värdiga kontakt som en förutsättning 
för effektiv patientvård.  
 
Majoriteten av sjuksköterskorna i studien upplevde att de fick långt ifrån tillräcklig 
utbildning om palliativ omvårdnad och vård i livets slutskede (Hopkinson et al., 2004; 
McDonnell et al., 2002; Mohan et al., 2005; Nordgren & Olsson, 2003). Enligt 
Socialstyrelsens rapport om vård i livets slut är det angeläget att palliativ omvårdnad 
uppmärksammas i högre utsträckning än idag när kursplanerna fastställs vid medicinska 
fakulteter, högskolor och andra lärosäten för blivande vårdpersonal. Det har visats att 
omfattningen varierar starkt mellan olika lärosäten och att brister finns. 
Kompetensutveckling är en viktig kvalitetsfaktor. Särskilt viktigt blir det när merparten av 
personalen inte får några eller enbart de mest grundläggande kunskaperna i palliativ 
omvårdnad i grundutbildningen (Socialstyrelsen, 2006). Sjuksköterskorna i studien 
uttryckte att de fått långt ifrån tillräcklig utbildning under grundutbildningen och ansåg sig 
dåligt förberedda då det kom till att vårda patienter som var döende. Majoriteten skulle ta 
del av kompetensutveckling om det skulle erbjudas, i tron om att det skulle främja deras 
arbete (McDonnell, 2002).  
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Konklusion  
Sammanfattningsvis visar denna studie att sjuksköterskan påverkas av att arbeta inom 
palliativ omvårdnad, men på olika sätt beroende på tidigare arbetserfarenhet och personliga 
egenskaper. Förslag på fortsatt forskning inom området skulle kunna vara att göra en 
intervjustudie där sjuksköterskorna får chans att beskriva sina egna upplevelser. Vi har i 
vår studie valt att använda artiklar från olika delar av världen. Ett annat förslag på studie är 
att enbart inrikta sig på Sverige och svenska sjuksköterskor, för att på så sätt kunna få en 
tydlig bild av palliativ omvårdnad i ett enskilt land.   

Implikationer för sjuksköterskan  
Palliativ omvårdnad förekommer inom de flesta vårdformer idag, och enligt studiens 
resultat framkom att sjuksköterskorna ansåg att utbildning i ämnet var bristfällig. Det är 
viktigt att sjuksköterskestudenter i sin högskoleutbildning får en grundläggande kunskap 
om hur man hanterar svårigheter som man kan ställas inför, både gentemot patienten och 
gentemot sig själv. Det är även viktigt att personalen får ordentlig information och kunskap 
om det stöd som patienterna är i behov av och hur det förmedlas. Behovet av utbildning 
inom palliativ omvårdnad bör ses över på olika arbetsplatser för att förbättra kvaliteten på 
omvårdnaden. Vi anser att det är av stor vikt att organisationens ledning uppmärksammar 
hur personalen mår och att de uppmuntrar till en öppen och ärlig kommunikation. 
Ledningen har ett ansvar för att skapa ett klimat som tillåter personalen att be om stöd och 
hjälp när det finns behov.  
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BILAGA 1 
 
 Litteraturöversikt 

Författare Tidskrift Titel Syfte Metod Resultat  

Nordgren 
& Olsson, 
2003 

Journal of 
Clinical 
Nursing 

Palliative 
care in a 
coronary 
care unit: a 
qualitative 
study of 
physicians’ 
and nurses’ 
perceptions 

Syftet med 
studien var att 
beskriva och 
förstå 
sjuksköterskors 
och läkares 
uppfattning om 
deras 
arbetsförhållanden 
till varandra och 
till palliativ vård 
på en 
hjärtavdelning. 

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 

Från intervjuerna 
identifierades ett 
mönster av 
begrepp. 
Begreppen var 
associerade med 
en värdig död, 
nödvändiga 
förutsättningar för 
god palliativ vård 
och hinder för att 
kunna 
tillhandahålla god 
palliativ vård. 

Hopkinson, 
Hallet & 
Luker, 
2003 

Journal of 
Advanced 
Nursing 

Caring for  
dying 
people in 
hospital 

Syftet med 
studien var att 
utveckla en 
förståelse för 
omvårdnad av 
döende patienter, 
utifrån 
nyutexaminerade 
sjuksköterskors 
perspektiv.  

Kvalitativ studie 
med 
fenomenologisk 
ansats och 
djupintervjuer. 

Informanternas 
berättelser bildade 
sex olika kärnor – 
det personliga 
idealet, det 
faktiska/egentliga, 
det okända, det 
ensamma, 
spänning och 
anti-spänning.    

Blomberg 
& Sahlberg 
- Blom, 
2005 

Journal of 
Clinical 
Nursing 

Closeness 
and 
distance: a 
way of 
handling 
difficult 
situations 
in daily 
care 

Syftet med 
studien var att 
beskriva hur 
medlemmar I 
arbetslaget, som 
vårdar patienter 
med avancerad 
cancer, beskriver 
hur de hanterar 
svåra situationer i 
det dagliga 
arbetet. 

Kvalitativ 
beskrivande 
studie med 
fenomenologisk 
ansats som 
baserades på 
fokusgrupps- 
diskussioner. 

Olika variationer 
av närhet och 
distans som 
identifierades var 
identitet, mening, 
gränssättning och 
beröring, 
prioritering, laget 
och 
organisationen. 
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Författare Tidskrift Titel Syfte Metod Resultat  

Barnard, 
Hollingum 
& Hartfiel, 
2006  

Internation
al Journal 
of 
Palliative 
Nursing 

Going on a 
journey: 
understanding 
palliative care 
nursing 

Syftet med 
studien var att 
beskriva de 
kvalitativt 
olika sätten 
som 
australiensisk
a 
sjuksköterskor 
uppfattade sin 
erfarenhet av 
palliativ 
omvårdnad. 

Kvalitativ 
studie med 
fenomenograf
isk ansats och 
semistrukturer
ade intervjuer. 

Författarna 
identifierade fem 
olika sätt att förstå 
upplevelser av 
palliativ omvårdnad; 
att göra allt man kan, 
utveckla närhet, 
arbeta i lag, skapa 
mening i livet och 
upprätthålla sig själv. 

Mohan, 
Wilkes, 
Ogunsiji & 
Walker, 
2005 

European 
Journal of 
Cancer 
Care 

Caring for 
patients with 
cancer in non-
specialist 
wards: the 
nurse 
experience  

Syftet med 
studien var att 
beskriva 
sjuksköterska
ns upplevelser 
av att vårda 
patienter med 
cancer på en 
allmän 
vårdavdelning
. 

Kvalitativ 
beskrivande 
ansats med 
djupintervjuer
. 

Sex huvudteman 
framkom under 
dataanalysen; den 
emotionella 
grundläggande 
omvårdnaden, 
tidsbrist, brist på 
kunskap om 
cancerbehandling, 
familjestöd, miljö 
som inte främjar rätt 
vård och att handskas 
med patienter som 
inte accepterar sin 
diagnos. 

Wallerstedt 
& 
Andershed, 
2006 

Nordic 
College of 
Caring 
Science 

Caring for 
dying patients 
outside 
special 
palliative care 
settings: 
experiences 
from a 
nursing 
perspective 

Syftet med 
studien var att 
beskriva 
sjuksköterska
ns upplevelser 
av att vårda 
svårt sjuka 
och döende 
patienter 
utanför den 
speciella 
palliativa 
vården.  

Kvalitativ 
studie med en 
fenomenologi
sk ansats och 
intervjuer. 

Dataanalysen 
resulterade i tre 
huvudteman; 
ambition och 
engagemang, dagliga 
sammandrabbningar, 
tillfredsställelse och 
missnöje.  
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Författare Tidskrift Titel Syfte Metod Resultat  

Hopkinson, 
Hallet & 
Luker, 
2004 

International 
Journal of 
Nursing 
Studies 

Everyday 
death: how 
do nurses 
cope with 
caring for 
dying 
people in 
hospital? 

Syftet med 
studien var att 
beskriva hur 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor 
hanterade 
situationen med 
att vårda döende 
patienter på en 
medicinsk 
akutvårds-
avdelning.  

Kvalitativ 
studie med 
fenomenologi
sk ansats och 
öppna 
intervjuer. 

Resultatet 
presenterades i 
kategorierna 
relationer, 
resurser, lärande, 
bemästring, 
kontrollerad 
involvering och 
granskning.  
 

Georges, 
Grypdonck 
& De 
Casterle, 
2002 

Journal of 
Clinical 
Nursing 

Being a 
palliative 
care nurse 
in an 
academic 
hospital: a 
qualitative 
study 
about 
nurses’ 
perceptions 
of 
palliative 
care 
nursing 

Syftet med 
studien var att 
frambringa hur 
sjuksköterskor 
arbetar på en 
palliative 
vårdavdelning på 
ett akademiskt 
sjukhus, hur de 
uppfattar sin roll 
och hur de 
hanterar de 
problem de ställs 
inför. 

Kvalitativ 
studie med 
semistrukturer
ade intervjuer 
och 
observationer. 

Studiens resultat 
presenterar två 
olika 
uppfattningar som 
sjuksköterskorna 
har kring sin 
arbetsroll;  
”strävan att anta 
ett 
välorganiserade 
och betydelsefulla 
metoder som 
sjuksköterska” 
och ”strävan att 
öka patientens 
välbefinnande”. 
 

McDonnell, 
Johnston & 
Gallagher, 
2002 

International 
Journal of 
Palliative 
Nursing 

Palliative 
care in 
district 
general 
hospitals: 
the nurse’s 
perspective 

Studien 
genomfördes för 
att få en bild av 
sjuksköterskors 
uppfattning av 
palliativ vård 
som ges på ett 
allmänt sjukhus 

 

Kvantitativ 
studie med 
frågeformulär.  

Författarna kom 
fram till tre olika 
huvudteman; 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
sina roller, 
sjuksköterskors 
självförtroende i 
sin roll och 
hinder. 
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Författare Tidskrift Titel Syfte Metod Resultat  

Graham, 
Andrewes 
& Clark, 
2005 

International 
Journal of 
Nursing 
Practice 

Mutual 
suffering: 
A nurse’s 
story of 
caring for 
the living 
as they 
are dying 

Syftet med 
studien var att 
upptäcka 
meningen med 
den upplevda 
erfarenheten 
av gemensamt 
lidande i 
relation till 
omvårdnaden 
av en döende 
patient.  

Kvalitativ studie 
enligt Parse’s 
teori med öppen 
dialog mellan 
forskare och 
deltagare. 

Informanterna 
såg det 
gemensamma 
lidandet som en 
omvandlande 
process, som 
ledde till 
professionell 
konfusion och 
personliga 
kriser, men även 
att det 
förtydligade 
deras egna 
värderingar och 
tro.  

Araújo, da 
Silva & 
Francisco, 
2004 

International 
Nursing 
Review 

Nursing 
the dying: 
essential 
elements 
in the 
care of 
terminally 
ill 
patients 

Syftet med 
studien var att 
verifiera de 
aspekter som 
sjuksköterskan 
ansåg som 
viktigast då 
man vårdar 
obotligt sjuka 
patienter som 
inte är inom 
intensivvård. 

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer.  

Informanterna i 
studien var i 
behov av att få 
psykologisk och 
emotionellt stöd. 
Resultatet visade 
även 
tillbakadragande 
mönster hos 
sjuksköterskan, 
ett resultat av 
personliga 
svårigheter med 
att hantera 
människors 
lidande och död. 

 
 
 


