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Bakgrund: Palliativ vård betyder lindrande vård där döden ses som en normal och naturlig 

process. Det innebär att varken påskynda eller skjuta upp döden för patienten, samt att ge en 

god omvårdnad utifrån ett helhetsperspektiv. Omvårdnaden av patienter i livets slutskede på 

sjukhus kan vara påfrestande för sjuksköterskor. Syfte: Syftet med studien var att få ökad 

förståelse för sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede på sjukhus. 

Metod: Metoden som användes var en litteraturöversikt där tretton artiklar analyserades.      

Resultat: Resultaten presenteras utifrån fyra kategorier; faktorer som bidrar till en god pallia-

tiv vård, faktorer som påverkar sjuksköterskan negativt, kommunikationen ett viktigt verktyg 

och när dödsfallet är ett faktum samt tretton underkategorier. Sjuksköterskor upplevde att när 

de bidragit till en värdig död hade de lyckats i sin omvårdnad. Delar av den palliativa vården 

kan upplevas som berikande för sjuksköterskor, men den innebär också stora påfrestningar. 

Påfrestningarna ansågs kunna minskas med hjälp av mer tid, samt kunskap och utbildning 

inom palliativ vård. Konklusion: Sammanfattningsvis visade denna studie att sjuksköterskor 

har en viktig uppgift i samband med att vårda patienter livets slutskede, samt att många fakto-

rer spelar in för att sjuksköterskor ska känna att de ger en god palliativ vård till patienter i 

livets slutskede. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Title: Nurses' experiences of caring for patients in palliative                    
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Background: Palliative care means relieving care where death is seen as a normal and natural 

process. It means that either hurry up or postpone death for the patient, and to provide good 

health care from a holistic perspective. Nursing care of patients dying in hospital can be 

stressful for nurses. Purpose: The purpose with the study was to increase the understanding 

for nurses experiences of the caring for dying patients in hospital. Method: The used method 

was an systematic literature summary were thirteen articles has been analyzed. Result: The 

result is presented on the basis of four main category: factors that contribute to a good pallia-

tive care, factors that affect nurses negatively, communication a major instrument and when 

death is a fact, together with thirteen subcategories. Nurses felt that when they contribute to a 

dignified death, they had succeded in their care. Parts of the palliative care feels rewarding for 

the nurses, but it also involve great strains. The strain was considered to be reduced by using 

more time, knowledge and training in palliative care. Conclusion: The study concludes that 

nurses has an important role in the care for dying patients, and many factors is involved when 

they provide a good palliative care.  
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INLEDNING 

Det är en rättighet för alla människor att få en god vård i livets slutskede. Det är viktigt att 

tillvarata patientens enskilda behov så att patienten känner sig bekräftad. Vård av patienter i 

livets slutskede ställer stora krav och är ett stort ansvar för sjuksköterskan. Särskilda kunska-

per och färdigheter inom området behövs (SOU, 2000:6). Redan från det första mötet med 

patienten måste sjuksköterskan skapa en relation med patienten och dennes närstående som 

präglas av förtroende och tillit. Under vårdtiden kommer sjuksköterskan patienten och närstå-

ende mycket nära som kräver känslomässigt engagemang. Syftet med denna studie är att be-

skriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter i livets slutskede på sjukhus. När det 

inte längre finns något bot för patienten, så övergår vården i ett palliativt skede. För sjukskö-

terskan kan detta innebära påfrestningar eftersom de kan uppleva att den optimala vården i 

livets slutskede kan vara svår att uppnå. Genom att göra en litteraturöversikt kan sjuksköters-

kans styrkor och problemområden inom palliativ vård belysas på ett överskådligt sätt.   

BAKGRUND 

Historik 

Samhället har genom alla sekler tagit hand om sina svårt sjuka och döende människor genom 

att ge dem stöd och adekvat vård. Under 1950-talet fanns det dock små medicinska möjlighe-

ter att ge effektiv smärt- och symtombehandling. Omvårdnaden av dessa patienter ökade mar-

kant när även det medicinsk utvecklades under 1950-talet. I kombination med ökad förståelse 

för döende patienters psykosociala och existentiella behov kunde den palliativa vården ut-

vecklas. Den palliativa vårdens utveckling har sitt ursprung i hospicerörelsen och starten för 

denna rörelse tillägnas Dame Cicely Saunders, St Christophers Hospice i England. Hon arbe-

tade där som sjuksköterska, läkare och kurator och ses som pionjär för hospicerörel-

sen/palliativa rörelsen i slutet på 1960-talet. Det var hon som identifierade omgivningen kring 

den döende patienten och dennes familj, hon såg behovet av att familj och närstående involve-

rades i vården samt vikten av stöd i sorgearbetet. Det märktes tydligt att samarbetet gynnade 

patienten och att närstående krävde att flera professioner skulle samarbeta mot samma mål. 

Det blev viktigt och tydligt att se patienten som en individ med enskilda behov för att på bästa 

sätt kunna tillgodose patientens alla behov (Nationella rådet för palliativ vård, 2010).                                                                             

Ordet palliativ kommer från det latinska ordet pallium som betyder kappa eller mantel, något 

som håller om eller skyddar. Palliativ vård står för en vård som är lindrande och stödjande, då 

man inte längre kan bota en sjukdom. Vården inriktas då på en god vård i livets slutskede 

(Widell, 2007). 
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Palliativ vård 

Enligt WHO innebär palliativ vård att förbättra livskvaliteten för patienten genom att upp-

täcka och behandla fysiska, psykiska, psykosociala och andliga behov som en livshotande 

sjukdom kan medföra (Socialstyrelsen, 2006). Nationella rådet för palliativ vård (2010) be-

skriver att palliativ vård skall gälla när det inte går att bota patienten. Palliativ vård betyder 

lindrande vård, och man ser livets slut som en normal och naturlig process. Målet är att var-

ken skjuta upp eller påskynda att döden skall inträffa och att patienten och att dennes närstå-

ende upplever livskvalitet. De senaste åren har den palliativa vården utvecklats och fått ett 

stort erkännande med egen kompetens. En viktig punkt för sjuksköterskan i den palliativa 

vården är att ge patienten god vård och dess närstående ett gott bemötande. Andra viktiga 

punkter är att: patienten måste informeras om sin situation i förhållande till sin egen önskan 

och behov samt att han/hon är smärtlindrad samt att patienten inte ska behöva dö ensam.                             

Omvårdnad vid livets slutskede bör ha som mål att göra det så behagligt som möjligt för pati-

enten den sista tiden. När sedan döden kommer, skall den komma i frid utan smärta och med 

värdighet (Nationella rådet för palliativ vård, 2010). Döden är en del av livet, men ibland 

kommer den tidigare än väntat. De som avlider borde få en liknande vård som de som föds in 

i livet, det vill säga att få uppmärksamhet och en kärleksfull vård. Den döende ska även få 

känna att de får den hjälp de är i behov av, att bli sedda och bekräftade. Men tyvärr går det 

inte alltid till så idag (SOU 2001:6).  Sjuksköterskan står inför en stor utmaning att vårda pati-

enter i livets slutskede på sjukhus. Att möta döende människor och de efterlevandes sorg är 

något som varje sjuksköterska måste ha ett medvetet förhållningssätt till. I sin yrkesroll möter 

sjuksköterskan ofta döden, både när den är fridfull och väntad, och när den kommer brutalt 

och oväntat. Det viktigaste för sjuksköterskan i mötet med palliativa patienter är att vara en 

medmänniska, som ger stöd och tröst (Hallet, Hopkinson & Luker, 2003).                                

Inom palliativ vård tar man även hänsyn till hela människan, patientens symtom och de pro-

blem som är av fysisk som psykisk, social, existentiell och andlig karaktär.                         

Den sjukes familj bör även ingå i omvårdnaden. Målet för den palliativa omvårdnaden är att 

genom olika insatser skapa bästa möjliga livskvalitet för patienten under hans/hennes sista tid 

i livet. Följande fyra hörnstenar utgör de viktigaste områdena inom den palliativa omvårdna-

den: Symtomkontroll, att lindra smärta och andra svåra symtom.                                                                                                                                                                                                                                                           

Samarbete i ett mångprofessionellt arbetslag. Kommunikation och relation, en inbördes rela-

tion och kommunikation inom arbetslaget samt mellan arbetslaget och patienten och dennes 

närstående. Stöd till närstående, de närstående bör erbjudas att medverka i vården och själva 

få stöd under patientens sjukdomstid och efter dödsfallet (Widell, 2007).  

Palliativ omvårdnad på sjukhus 

Sjuksköterskor står inför många utmaningar när de vårdar döende människor på sjukhus, ut-

maningarna omfattar tillhandahållande av information, fysisk vård och känslomässigt stöd. 

Omvårdnaden av döende människor på en vanlig sjukhusavdelning ger inte alltid den kvalite-

ten i vården som dessa patienter är i behov av. Detta leder ofta till en opersonlig vård av pati-

enten, och många sjuksköterskor är inte förberedda på denna svåra uppgift. Det kan även leda 

ofta till att de känner oro, ångest och stress i mötet med den döende patienten (Hopkinson, 
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Hallet & Luker, 2003). Wallerstedt och Andershed (2007) beskriver att omvårdnaden på en 

sjukhusavdelning inte alltid har de resurser som krävs för att man ska kunna möta den enskil-

da människan i livets slutskede. Det kan handla om begränsade ekonomiska resurser och or-

ganisatoriska förändringar som påverkar sjuksköterskornas möjligheter att tillgodose behoven 

hos patienter och anhöriga och möjligheten att bidra till en god död. Omvårdnaden av dessa 

patienter innebär ett möte med lidande och ångestfyllda patienter som väcker känslor, som 

ofta leder till en känsla av maktlöshet hos sjuksköterskan (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

Det har genom åren gjorts få studier som fokuserar på sjuksköterskans upplevelse av att vårda 

patienter i livets slutskede, framförallt på sjukhus. Parish, Glaetzer, Grbich, Hammond, He-

gart och McHugh (2006) resultat visade att många sjuksköterskor upplevde att tiden inte räck-

er till för att ge en god vård i livets slutskede, och de tycker det är svårt att veta när den egent-

liga terminala fasen inträder. På grund av det dokumenterade sjuksköterskorna inte som de 

borde ha gjort, vilket ledde till att anhöriga inte underrättas om patientens försämring eller att 

de inte hinner till avdelningen i tid för att vara med sin familjemedlem/anhörig under den sista 

tiden i livet. När sjuksköterskorna även har andra patienter på avdelningen som inte vårdas för 

obotligt maligna sjukdomar, är det svårt att se den enskilda människan och dess behov i livets 

slut. Patienten som vårdas palliativt kräver mer tid och större uppmärksamhet än andra patien-

ter, då de har många behov som behöver uppfyllas som: fysiska, psykiska, sociala och andliga 

behov. För att få dessa aspekter tillgodosedda på en avdelning krävs mer tid och engagemang 

av sjuksköterskorna. På grund av tidsbrist upplevde många sjuksköterskor att det är svårt att 

bemöta patienter i livets slutskede, vilket uttrycker sig som ångest och stress hos sjuksköters-

korna samt en känsla av att de inte räcker till (Parish, et. al., 2006). 

Livskvalitet 

En viktig uppgift som sjuksköterskorna har i den palliativa omvårdnaden är att hjälpa patien-

ten att uppnå livskvalitet. Detta ska sjuksköterskan göra genom att kontrollera och uppmärk-

samma fysiska, psykiska sociala och andliga behov hos patienten. Det kan vara svårt att mäta 

livskvaliteten hos olika patienter då denna är individuell (Dahlberg, 2003). För att sjukskö-

terskan ska kunna hjälpa patienter i livets slutskede på sjukhus att uppnå livskvalitet krävs en 

hög grad av flexibilitet (Thompson, McClement & Daeninck, 2006). Som Dahlberg (2003) 

skriver speglar livsvärlden hur en människa erfar sin hälsa, lidande, välbefinnande och vård. 

Det ingår i sjuksköterskans profession att ta hänsyn till patientens livsvärld och alltid bära 

med sig vetskapen att all påverkan på kroppen också påverkar patientens liv (a a). Människan 

är sin kropp, och är själv expert på sin kropp, sitt lidande, välbefinnande och sin livssituation 

(Wiklund, 2003).  

Kommunikation 

Kommunikationen är enligt Gross (2006) en av de viktigaste aspekterna för sjuksköterskor 

som vårdar patienter i livets slutskede. Inom den palliativa vården ses kommunikationen som 

en av de viktigaste faktorerna. Detta för att sjuksköterskan ska kunna förstå patient och när-

ståendes behov. För att omvårdnaden ska fungera så bra som möjligt är det även viktigt att all 

omvårdnadspersonal kommunicerar med varandra, för att få bättre kontinuitet i omvårdnaden. 
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Kommunikationen ses ofta som ett problem, då många sjuksköterskor har svårt att bemöta 

patienter i livets slutskede. Det kan handla om oro, osäkerhet, tidsbrist och svårt att veta vad 

man ska säga till dessa patienter. Det är viktigt att kommunikationen mellan patient och när-

stående samt patient och sjuksköterska upprätthålls för att få en så bra kontinuitet i vården 

som möjligt. Patienten bör även informeras om olika behandlingar och vad som sker när slutet 

närmar sig, delaktighet är en stor del av omvårdnaden inom vård i livets slutskede (Gross, 

2006). Malmsten (2008) skriver att kärnan i vården är att söka ”sanningen” om patienten, dvs. 

deras livsvärld, för att kunna förstå dem bättre. Den kunskapen får man endast genom att sam-

tala med patienten både genom verbal och icke verbal kommunikation (a a). Det viktigaste 

instrumentet är att lyssna till patienten, att tiden finns, och att man kan sitta ostört och prata 

om diverse ting (Klang Söderkvist, 2008).                                        

Närstående till palliativa patienter 

Det är viktigt att även närstående får vara delaktiga i vården, med det de kan utföra. Det är 

sjuksköterskornas skyldighet att stödja de närstående i denna svåra tid (Andershed & Terne-

stedt, 2001). När en patient vårdas i livets slutskede behöver även deras närstående hjälp och 

stöd för att kunna hantera situationen. De behöver hjälp med att kunna gå vidare med sina liv 

på bästa sätt och försöka hålla ihop vardagssituationen.  Det är viktigt att se till de närståendes 

livsvärld, för att kunna förstå hur de upplever situationen. Genom att vara lyhörd kan sjukskö-

terskan bättre förstå deras frågor, oro, smärta och glädje. Tanken på dödsögonblicket kan 

väcka många känslor och tankar som närstående behöver prata med någon om. Sjuksköters-

kan måste därför även fungera som en sorts medmänniska till de närstående. I de allra flesta 

fall är det tillräckligt om någon lyssnar. Det viktigaste är att visa förståelse för de närståendes 

oro och behov av tröst. Sjuksköterskan behöver inte hålla med eller dela de närståendes berät-

telser, och känslor, utan istället ta emot dem utan att protestera och döma (Öhlen, et. al., 

2007). 

Sjuksköterskans upplevelse och hantering av stress 

Stress kan beskrivas som ett spänningstillstånd som människan kan hamna i när krav ställs på 

individen, som han/hon måste hantera. Kroppen är anpassad för att möta plötsliga fysiska hot, 

men idag utsätts även människor ofta för långvarig psykisk och psykosocial stress. Långvarig 

stress kan ge upphov till flera olika besvär, som till exempel dålig prestationsförmåga, kronisk  

trötthet, olust, nedstämdhet, minnesstörningar, sömnproblem, och diffusa muskelsmärtor. Så 

småningom kan symtomen leda till depression, posttraumatiska stressyndrom och utmatt-

ningssyndrom samt även till kroniska smärttillstånd, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes 

(Socialstyrelsen, 2009). Coping innebär hur man hanterar påfrestande situationer. Det kan 

förklaras som de åtgärder människan vidtar för att hantera obehagliga upplevelser och händel-

ser. Det finns problemorienterad coping och emotionellt orienterad coping. Problemorienterad 

coping menas att försöka lösa eller hantera stressiga situationer, och emotionellt orienterad 

coping att reducera stressiga känslor t ex. genom att undvika dem (Lazarus & Folkman, 

1984).  
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Vårdprocessen 

Kärnan i vårdrelationen är interaktionen mellan patienten och vårdaren, samt deras interaktion 

med den omgivande världen. Med interaktion menas ett kommunikativt och emotionellt sam-

spel (Eriksson, 2000). Vårdprocessen är något som sker här och nu och skall utformas efter de 

resurser och möjligheter som finns i den aktuella situationen. Det innebär att patienten skall 

känna välbefinnande. Vårdprocessen innebär även att vårdaren vågar stanna upp och se män-

niskan utifrån ett helhetsperspektiv (Eriksson, 2000). I den palliativa vården har omvårdnaden 

och mötet en central roll. Det ställs stora krav på vårdarens kunskaper att möta patienten och 

dennes närstående på ett respektfullt sätt. I de flesta fallen har omvårdnadsåtgärder lika stor 

betydelse för patienten som behandlingar av olika slag (Widell, 2003). I den aktuella vårdsitu-

ationen formas vårdprocessens olika faser och får olika nyanser. Vårdprocessen innefattar 

följande fem faser: Patientanalys innebär kartläggning av individens totala situation. Denna 

analys sker genom hela vårdprocessen och innebär även en utvärdering av vården. Priorite-

ring av vårdområde innebär att det avgörs vilka fel som bör elimineras, vilket ibland kan vara 

svårt på grund av begränsade resurser. Val av vårdhandling, som görs efter att vårdbehovet 

prioriterats. Här deltar förutom vårdteamet, också patienten och ibland dennes anhöriga. Vård 

och vårdhandling: som innebär att patientanalysen fortskrider och utifrån denna görs nya pri-

oriteringar och val av ny vårdhandling. Processfaktorer: som kallas de varierande faktorer 

som direkt och indirekt påverkar skeendet i vårdprocessen. Exempel på dessa är lagstiftning, 

ekonomi, utbildning och det politiska systemet (Eriksson, 2000).  

Viktiga principer vid omvårdnad 

Patientens självständighet och självbestämmande främjas kring alla omvårdnadsinsatser. Del-

tagandet från anhöriga ska uppmuntras, om den sjuke och de själva vill medverka i omvård-

naden. Vid utförandet av omvårdnadsinsatser är det viktigt att ta hänsyn till patientens integri-

tet samt hjälpa patienten att bevara sin självkänsla och personlighet. För att skapa goda rela-

tioner och en trygg atmosfär är det viktigt att bemöta patient och närstående på ett respektfullt 

sätt. Patienten och närstående måste få gott om tid. Sådana förutsättningar är viktiga för att de 

ska våga ställa svåra frågor, ge uttryck för sin oro och sorg och våga visa sina känslor (Widell, 

2003).    
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PROBLEMFORMULERING 

Vård av patienter i livets slutskede ställer stora krav och förväntningar på sjuksköterskan. 

Eftersom varje patient är unik krävs det att sjuksköterskan anpassar sig till den enskildes be-

hov och önskemål. När patienter vårdas i livets slutskede handlar det inte om att bota utan om 

att lindra symtomen som sjukdomen orsakar. Sjuksköterskan har ett stort ansvar, hon ska inte 

bara koordinera vården utan också kunna ge patienten och dess familj en god omvårdnad ut-

ifrån ett helhetsperspektiv. Tidigare studier visar att sjuksköterskan har en tung börda att bära, 

både psykiskt och fysiskt, samt att tiden är en bristfaktor. Genom att utgå från aktuell forsk-

ning inom detta ämne vill vi beskriva sjuksköterskans styrkor och problemområden inom den 

palliativa vården. 

SYFTE 

Syftet är att utifrån aktuell forskning beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda patien-

ter i livets slutskede på sjukhus. 

METOD 

Val av metod 

En litteraturstudie valdes som forskningsdesign för att få svar på syftet i denna studie. Både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar granskades och analyserades och en litteraturöversikt 

gjordes. Enligt Friberg (2006) görs en litteraturöversikt utifrån att skapa en överblick av ett 

specifikt område, att öva på att sammanställa forskningsresultat samt att skapa en förutsätt-

ning för att ny forskning ska kunna bedrivas (a a).  

Litteratursökning 

För att få en övergripande förståelse för valt ämne söktes vetenskapliga artiklar i databaserna 

Cinahl Ebsco, Elin@ och Medline. Dessa nåddes via bibliotekets hemsida. Relevanta sökord 

för att begränsa resultaten och för att hitta lämplig information. Sökorden var palliative care, 

nurses perspective, hospitals, dying patients och nurse experience. Sökorden kombinerades på 

olika sätt, och trunkeringar användes i vissa fall för att ringa in forskningsområdet, samt för 

att passa in på syftet och problemformuleringen, (Se figur 1).  

Inklusionskriterier 

Artiklar skulle vara vetenskapligt granskade och skrivna på engelska. De skulle vara publice-

rade från år 2000 och framåt, och vara inriktade på sjukhus, palliativ vård och sjuksköterskans 

perspektiv. De skulle vara tillgängliga i både fulltext, och om de inte fanns i fulltext, för vida-

re sökning via bibliotekets tidskriftslista. 
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Exklusionskriterier 

Artiklar som är inriktade på barn och ungdomar. Artiklar som hade fokus på hospice vård, 

vård i hemmet eller är inriktade på patientens eller närståendes upplevelser. 

 

 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Lästa abstrakt/ Inklude-

rade artiklar 

CINAHL Dying and hospitals and nursing AND 

sb peer* 

206 12/1 

CINAHL Palliative care and nursing AND hospi-

tals and sb peer* 

167 8/2 

CINAHL Nursing and palliative patients in hospi-

tal AND sb peer* 

5 2/1 

CINAHL Palliative care nurse AND hospital 2 1/1 

CINAHL Communication with dying patients 

AND nurse 

5             2/1 

CINAHL Palliative care AND nurses perceptions 55             6/1 

CINAHL Nursing experience AND care of dying 

AND sb peer* 

16             1/1 

CINAHL Good death nurses AND sb peer* 13 3/1 

Elin@ Caring for dying AND hospitals 12 2/1 

Elin@ Caring for dying patients 64 7/1 

Elin@ Dying patients AND hospital 116 10/1 

Medline Caring for dying 404 8/1 

 

Figur 1. Litteratursökning. 
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Artikelgranskning och Urval 

Vid sökningen med de huvudsakliga sökorden framkom en stor mängd träffar. De artiklar 

som verkade svara på syftet och stämde in på inklusions- och exklusionskriterier lästes ige-

nom. Sammanlagt valdes 62 artiklar ut vars abstract lästes igenom. Därefter sorterades 20 

artiklar ut för att granskas i heltext. Utav dessa valdes senare tretton artiklar ut för närmare 

granskning, nio från Cinahl Ebsco, tre från Elin@ och en från Medline. De sju artiklar som 

valdes bort var inte anpassade för studiens syfte. Artikelgranskningen sammanställdes i en 

artikelöversikt. Av de tretton artiklar som inkluderades i studien var tio kvalitativa och tre 

kvantitativa (Bilaga 1). Inkluderade sjukhusavdelningar var intensivvårdsavdelning, akutmot-

tagning, hjärtavdelning och vanliga vårdavdelningar. 

Analys 

Enligt Friberg (2006) är det viktigt att noggrant analysera artiklarna och hitta likheter och 

skillnader för att sedan sammanställa artiklarnas resultat, därefter samlas delar av relevanta 

artiklars resultat samman för att komma fram till ett nytt resultat (a a). Analysarbetet började 

med upprepad genomläsning av valda artiklar, för att säkert veta vad de olika studierna hand-

lade om. Resultaten i varje artikel översattes gemensamt till svenska, och artiklarna delades 

sedan upp jämnt mellan oss. Var och en för sig antecknade vad som tydligt framkom i artik-

larnas resultat, även meningsbärande enheter i texten markerades med överstrykningspenna. 

Sedan byttes artiklar och anteckningar mellan oss för att jämföra resultaten och för att försäk-

ra oss om att båda tolkat resultaten korrekt och förstått innebörden. Diskussioner fördes sedan 

mellan oss för att som Friberg (2006) skriver, hitta likheter och skillnader i resultaten (a a). 

Genom jämförelse och analys av artiklarnas resultat utformades de meningsbärande enheterna 

till preliminära kategorinamn att använda i resultatet. Tänkta underkategorier identifierades 

först. Detta gjordes genom att analysen fortskred och texter utformades. Texterna lästes åter 

igenom och en del av de meningsbärande enheterna som fanns i dem, flyttades om till andra 

underkategorier, så ett tydligare resultat skulle kunna presenteras. Huvudkategorier framkom 

utifrån diskussion och innehåll i underkategorierna. Analysen resulterade slutligen ut i fyra 

huvudkategorier och tretton underkategorier (Figur 2). Under analysens gång gick vi tillbaka 

till artiklarna, meningsbärande enheter och anteckningar för att försäkra oss om att inget skul-

le misstolkas eller att viktig information skulle undgås.   

Etiska överväganden 

Det är viktigt och nödvändigt med forskning för att samhället ska kunna utvecklas. Det blir då 

viktigt att den aktuella forskningen innehåller väsentliga frågor samt håller hög kvalitet. Detta 

innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder förbättras. När forsk-

ning bedrivs inom ämnet omvårdnad bör man följa fyra allmänna huvudkrav. Informations-

kravet innebär att informera deltagarna om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Samtyck-

eskravet innebär att deltagarna själva bestämmer om sin medverkan i studien. Konfidentiali-

tetskravet innebär att deltagarnas lämnade uppgifter är strängt konfidentiella och förvarade så 

att inte obehöriga kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att deltagarnas uppgifter endast 
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får användas för forskningsändamål. De forskningsetiska principerna innebär också att delta-

gare i olika studier inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kärnk-

ning (Vetenskapsrådet, 2011). Vi har i detta arbete inte haft avsikt att plagiera, fuska eller 

förvränga sanningen i materialet. Vid framställningen av denna design har vi varit noggranna 

med att skriva vad som är våra egna ord och vad som är författarnas. 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån fyra kategorier: faktorer som bidrar till en god palliativ vård, 

faktorer som påverkar sjuksköterskan negativt, kommunikationen ett viktigt verktyg och när 

dödsfallet är ett faktum. Utifrån dessa kategorier framkom tretton underkategorier (Figur 2).  

 

Kategorier Underkategorier 

Faktorer som bidrar till en god palliativ vård  Att bevara värdighet och integritet hos 

patienten 

 Att finnas till hands för patient och när-

stående 

 Familj och närståendes närvaro 

 Känslan av att ha tid 

 Förmågan att använda copingstrategier 

Faktorer som påverkar sjuksköterskan nega-

tivt 

 Osäkerhet och oro 

 Brist på tid vilket leder till stress 

 Brist på specifik kunskap och utbildning 

Kommunikationen ett viktigt verktyg  Den icke-verbala kommunikationen 

 Samtal med patienters närstående 

 Svårigheter i kommunikationen 

När dödsfallet är ett faktum  När det känns bra 

 När det inte känns bra 

 

Figur 2. Resultatöversikt 

 

Faktorer som bidrar till en god palliativ vård 

Det krävs ett stort engagemang och ett stort ansvar av sjuksköterskor som vårdar patienter i 

livets slutskede. Patienter är människor med olika behov och ett öppet professionellt förhåll-

ningssätt hos sjuksköterskan är viktigt för att patienten ska uppleva en god palliativ vård. 

Att bevara värdighet och integritet hos patienten 

En god palliativ vård är att se till patientens mänskliga värdighet (Hopkinson & Hallet, 2002; 

Nordgren & Olsson, 2004). Genom att respektera patientens integritet kan dennes värdighet 

bevaras. Handlingar som kan illustrera detta kan vara att ta hänsyn till patientens och närstå-

endes önskemål om personliga tillhörigheter och kläder. Det kan även vara att de anhöriga får 

vara ensamma i rummet med patienten om detta är vad de önskar (Nordgren & Olsson, 2004) 

Det är sjuksköterskans ansvar att se till att patienterna behandlas med värdighet. Det är viktigt 

för sjuksköterskan att kommunicera med patienten som en person och inte som ett objekt, för 

att patienten ska känna att de inte förlorar sin värdighet (Hopkinson & Hallett, 2002). Sjuk-

sköterskor känner att de behöver inta en ödmjuk inställning gentemot patienten (Georges, 

Grypdonck, & Dierckx De Casterle, 2002). Detta kan göras genom att sätta sina egna över-
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väganden åt sidan och försöka agera på ett professionellt sätt. I vissa fall kan patienter i den 

palliativa vården exempelvis ha mycket frånstötande sår. Då att det är viktigt att inte visa eller 

uttrycka sina egna känslor, utan se patienten bakom sjukdomen, för att bevara patientens vär-

dighet (Georges, et. al., 2002). Många sjuksköterskor upplever det mycket viktigt att visa sig 

som en medmänniska till patienten i livets slutskede. Det innebär att trösta patienterna, sitta 

och prata med dem och ta itu med eventuella bekymmer som de kan bära på. Det kan också 

innebära att förklara olika behandlingar och undersökningar, samt berätta vad eventuella 

provsvar visar. Detta ökar dennes välbefinnande och deras värdighet och integritet respekteras 

(Roche-Fahy & Dowling, 2009). 

Att finnas till hands för patient och närstående 

En viktig del i omvårdnadsarbetet är att göra det bästa för patientens familj. Eftersom varje 

patient och familj är unika är det viktigt att se till deras livsvärld. Det kan innebära att göra 

familjen delaktig i vården och att de får information om patientens hälsotillstånd (Fridh, Fors-

berg och Bergbom, 2009; Hopkinson, Hallett & Luker, 2005; McDonnel, Johnston, Gallagher 

& McGlade, 2002). I vissa fall är det svårt för sjuksköterskan att tillgodose familjernas behov, 

speciellt när de anhöriga kräver att patienten ska få mer lugnande eller smärtlindring för att 

inte lida. Trots att sjuksköterskans egen bedömning visar att den dos patienten fått är tillräck-

lig. En sådan situation kan uppfattas som påfrestande för sjuksköterskan. Sjuksköterskor anser 

att deras viktigaste omvårdnadshandlingar är att vara närvarande och tillgänglig för de närstå-

ende för att kunna stödja och trösta dem. De flesta sjuksköterskor uppskattar och är vana vid 

att ha uppföljande besök av sörjande familjemedlemmar. De anser det som en viktig möjlighet 

för familjen att träffa personalen igen och ställa frågor till dem för att bättre förstå vad som 

hänt deras kära, och varför det beslutades att man inte kunde göra något mer medicinskt för 

patienten. Vid detta möte är de anhöriga mindre känslomässigt bedrövade, vilket gör det lätta-

re att lämna över patientens tillhörigheter och samtidigt höra deras syn på omvårdnaden. 

Sjuksköterskor såg det uppföljande besöket som ett tillfälle att säga adjö till familjemedlem-

mar de delat ett viktigt ögonblick med (Fridh, et. al., 2009).    

 Familj och närståendes närvaro 

Betydelsen av familjens och närståendes närvaro är mycket viktig för sjuksköterskor i den 

palliativa vården (Fridh, et. al. 2009; Trovo de Araujo & Pas Da Silva, 2004; Peterson, et. al., 

2010). Vad familjen och närstående kan betyda i dessa stunder kan inte jämföras med vad 

sjuksköterskan kan göra eftersom familjen betyder kärlek och intimitet, det vill säga, helt 

andra känslor än de som levereras av sjuksköterskan (Trovo de Araujo, et. al., 2004). I ett 

palliativt skede bör patienten få ha någon vid sin sida, särskilt den allra sisten tiden i livet. 

Sjuksköterskan vill finnas där för alla patienter och närstående, då patienter sällan är medvet-

na på grund av sitt livshotande tillstånd (Hopkinson & Hallett, 2002; Peterson, et. al, 2010). 

En viktig fråga för sjuksköterskor är att inte låta patienter dö ensamma, då de själva tänker sig 

in i situationen. De upplever också det viktigt eftersom många patienter är rädda för döden 

(Hopkinson & Hallett, 2002). I vissa fall händer att sjuksköterskor vårdar patienter som inte 

har någon anhörig närvarande eller i livet (Fridh, et. al., 2009). I sådana fall kan personalen 

fungera som ett substitut för familjemedlemmar eftersom sjuksköterskor upplever det som 
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viktigt att inte lämna en döende människa ensam. Sjuksköterskor ser det som en skyldighet att 

tillhandahålla patienten samma varma och medkännande vård, som patienten vars familje-

medlemmar var närvarande får (Fridh, et. al., 2009). 

Känslan av att ha tid 

För att uppnå en god vård i livets slutskede upplever många sjuksköterskor att de behöver mer 

tid för patienten. Detta upplevs som ett svårt mål att nå på en vårdavdelning, då sjuksköters-

kan även ansvarar för andra patienters omvårdnad. Några sjuksköterskor anser också att det är 

viktigt att skapa utrymme för patienter i livets slutskede, så de kan få vara ensamma med sin 

familj och att deras integritet och värdighet respekteras under deras sista tid i livet. Även detta 

tar tid att ordna, tid som sjuksköterskan egentligen inte har (Roche-Fahy & Dowling, 2009). 

Det är viktigt för sjuksköterskor att känna att de har tid för patienter i livets slutskede. Sjuk-

sköterskor upplever att de känns mer korrekt att finnas där hela tiden för patienten, istället för 

att springa in och ut ur rummet. De upplever även att patienten behöver känna att sjuksköters-

kan finns där och bryr sig. En sjuksköterska påpekade vikten av att verkligen ge en god pallia-

tiv vård och ta sig tid för henne eftersom det är det allra sista som kan göras för patienten 

(Hopkinson & Hallet, 2002).  

Förmågan att använda copingingstrategier 

Flera sjuksköterskor inom den palliativa vården upplever det vara lönsamt att använda sig av 

olika copingstrategier då de ofta kan känna sorg, oro och empati (Desbiens & Filion, 2007; 

Hopkinson, Hallett & Luker, 2005). Med hjälp av dessa strategier kan det vara lättare att an-

passa sig till svåra psykiska situationer som uppstår i vården av patienter i livets slutskede. 

Smärtsamma förluster och dödsfall är en emotionell stressfaktor som är en naturlig del av 

palliativ vård och av sjuksköterskans arbete, och det kan inte ändras. När sjuksköterskan ställs 

inför en sådan stressfaktor, ska hon kunna finna en mening med att döden nalkas vilket visar 

sig ha en god effekt på arbetsförmågan. Genom att sjuksköterskor använder sig av menings-

fulla beslutsfattande strategier kan de anpassa sig till stress av upprepade smärtsamma förlus-

ter. Samtidigt ökar självförtroendet och en bättre livskvalitet främjas (Desbions & Filion, 

2007). Sjuksköterskan ska inte bara finnas till för patienters behov utan även för andra männi-

skors behov i den palliativa vården. Det finns ett nätverk med flera personer och ömsesidigt 

beroende relationer runt varje döende patient. (Hopkinson, et. al., 2005; Fridh, et. al., 2009). 

Sjuksköterskor använder sig av olika strategier som hjälp i vården av döende patienter. En 

teknik som används är att vara väl förberedd. Genom förberedelse insamlas information för 

att sedan kunna spridas och forma förhoppningar för andra sjuksköterskor i samma situation. 

De förutser vad som ska komma för att minska ångest hos sig själva och andra (Hopkinson et. 

al, 2005).  Det har även visat sig fördelaktigt att dela med sig av varandras kunskaper och 

erfarenheter inom ett arbetslag (McDonnel, et. al., 2002; Roche-Fahy & Dowling, 2009). 
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Faktorer som påverkar sjuksköterskan negativt 

I mötet med patienter i livets slutskede upplever många sjuksköterskor att de inte räcker till i 

sin omvårdnad. Detta beror oftast på sjuksköterskornas osäkerhet över hur patienten borde 

bemötas, brist på tid samt att de är dåligt förberedda genom utbildning inför uppgiften. 

Osäkerhet och oro  

På sjukhus upplever flertalet sjuksköterskor oro och ångest i mötet med döden (Dunn, 

Stephens & Otten, 2005; Graham, Andrews och Clark, 2005). Det beror oftast på osäkerheten 

över vad de ska säga eller hur de kan vara till hjälp för patienten i livets slutskede. På grund 

av detta får sjuksköterskor ofta en känsla av misslyckande som genomsyrar varje möte de har 

med en patient och förvärrar en redan svår situation. Osäkerheten leder även till att sjukskö-

terskor upplever att de inte ger den bästa vården till patienten. I och med detta sjunker även 

deras självförtroende och livskvalitet. Sjuksköterskorna upplever nederlag när de inte kan 

göra vad som krävs för patienten eller när sjukdomen är så skrämmande att moraliska och 

etiska dilemman uppenbaras. En annan stor orsak som leder till oro och förvirring är det ge-

mensamma lidandet mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskan lider med patienten i 

dennes sjukdom, samtidigt som oron är stor över hur patienten i livets slutskede borde bemö-

tas. Gemensamt lidande leder i de flesta fall till ineffektivitet och professionell oduglighet. 

Sjuksköterskor uttrycker också oro över att bli alltför engagerade i patienten (Dunn et. al., 

2005; Roche-Fahy & Dowling, 2009; Peterson, et. al., 2010). Framförallt handlar det om att 

kontrollera sina egna känslor. Sjuksköterskorna upplever att det alltid finns en risk som att bli 

alltför medkännande och vara sympatisk och bli för involverade (Dunn, et. al., 2005).  

Brist på tid vilket leder till stress 

Brist på tid är en gemensam faktor som många sjuksköterskor upplever i den palliativa om-

vårdnaden (Peterson, et. al., 2010; McDonnel, et. al., 2002; Fridh, et. al., 2009). Sjuksköters-

kor upplever det svårt att få tiden att räcka till för sina patienter. Eftersom patienten i livets 

slutskede ofta inte själv är medveten och kan tala för sig får sjuksköterskor även ta hand om 

deras familjer och närstående. Det innebär att mycket tid går till samtal och kontakt med fa-

milj och närstående. Sjuksköterskor kan då uppleva att tiden inte alltid räcker till då de även 

har fler patienter att vårda (Peterson, et. al., 2010). Eftersom sjuksköterskor ofta utsätts för 

tidspress på en stressig sjukhusavdelning hinner de inte alltid med att skriva en fullständig 

rapport om patienterna. Detta kan resultera i att viktig information glöms bort och inte förs 

vidare till övrig personal. På en akutavdelning gjorde sjuksköterskorna en mätning av deras 

tid. Det resulterade i att de hade mindre än 30 minuter per skift till att ägna sig åt psykologisk 

vård, sammanlagt till alla patienter. Detta tydde på en genomsnittlig tid på bara 3 minuter eller 

mindre till varje patient, och försvårade kraftigt tillhandahållandet av en god tillfredsställande 

vård (McDonnel, et. al., 2002). Sjuksköterskors upplevda stress kan även relateras till deras 

inställning till palliativ vård. En del sjuksköterskor påtalar att arbetet med palliativ vård förr 

eller senare kommer att leda till utbrändhet, varför de inte planerar att arbeta alltför länge 

inom den palliativa vården (Georges, et. al., 2002). 
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Önskan om mer kunskap och utbildning 

Sjuksköterskor behöver hjälp med att hantera de känslor som uppstår vid vården av en patient 

i livets slutskede (Graham, et. al., 2005). Flertalet sjuksköterskor anser att de kan bli mycket 

bättre på att ge vård i livets slutskede, om de fick tillgång till mer utbildning inom ämnet 

(McDonnel, Johnston och Gallagher, 2002; Nordgren & Olsson, 2003). Omvårdnaden av pa-

tienter i livets slutskede ställer stora krav på sjuksköterskor. De ska fungera som experter på 

området samt vara goda medmänniskor till både patient och närstående. Det finns därför stora 

påtryckningar från sjuksköterskor att de behöver mer utbildning för att kunna ge en bättre 

vård (McDonnel, et. al., 2002; Roche-Fahy & Dowling, 2009). Flera sjuksköterskor uppger att 

de är dåligt förberedda genom sin grundutbildning att sköta patienter med en livshotande 

sjukdom. Vissa tycker även att påbyggnadsutbildningarna är otillräckliga. De flesta sjukskö-

terskor anger att de skulle utnyttja utbildningstillfällena om sådana erbjuds, eftersom de anser 

att det skulle kunna förbättra omvårdnaden som ges i livets slutskede. Det finns ett stort behov 

hos sjuksköterskor att få tillgång till specialistsjuksköterskeutbildning inom ämnet palliativ 

omvårdnad (McDonnel, et. al., 2002). Sjuksköterskor som arbetar på en hjärtspecifik vårdav-

delning på sjukhus är starkt motiverade att ge en god palliativ vård. Trots detta misslyckades 

de ibland på grund av orsaker som hindrade att omvårdnaden blev högkvalitativ. Sjuksköters-

kor upplever att de saknar kunskap om värdet av exempelvis kommunikation inom palliativ 

vård. De känner inte till någon befintlig kommunikationsteknik som kan användas i vården av 

patienter i livets slutskede (Nordgren & Olsson, 2003). En förklaring på detta kan vara av 

brist på utbildning i kommunikationsfärdigheter, som arbetsplatsen bör bedriva (Trovo de 

Araujo, et. al., 2004). Reflekterande arbete och professionella samtal kan hjälpa sjuksköters-

kor att bearbeta sina känslor för att sedan gå vidare. Upplevelsen för sjuksköterskorna kan då 

vara att det blir lättare att identifiera svagheter och att hitta lösningar om en liknande situation 

skulle uppstå. Sådant lärande kommer att säkerställa att sjuksköterskor kan sätta patienten i 

centrum för vården. På det viset ökar livskvaliteten för både sjuksköterskor och patient (Gra-

ham, et. al., 2005; Nordgren & Olsson, 2004). 

Kommunikationen ett viktigt verktyg 

Ett viktigt verktyg i kommunikationen mellan sjuksköterska och patient har visat sig vara den 

verbala kommunikationen. Samtalet är ett av de viktigaste redskapen i den palliativa omvård-

naden. En öppen kommunikation mellan alla berörda kan vara till stor hjälp då patienten och 

familjen ska försöka hantera de problem som uppstår. 

Den icke-verbala kommunikationen 

Sjuksköterskor strävar efter att utveckla individualiserade patientrelationer eftersom det kan 

betyda mycket för patienten i livets slutskede, även om det bara är för en kort tid (Georges et. 

al., 2002). Den icke-verbala kommunikationen med patienten i livets slutskede är viktig för 

sjuksköterskor då vården får en hög kvalitet (Nordgren & Olsson, 2002; Trovo de Araujo, et. 

al., 2004). De upplever det viktigt att hela tiden förklara för patienten vad som händer även 

om patienten inte är medveten (Trovo de Araujo, et. al., 2004). Det är viktigt att prata med 

patienterna även om de är medvetslösa eller okontaktbara, så de känner sig bekräftade. (Fridh, 
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et. al, 2009). Sjuksköterskor upplever även att de behöver kunna tolka och förstå patientens 

kroppsspråk i syfte att främja patientens välbefinnande (Georges, et. al., 2002). Om sjukskö-

terskan är märkbart närvarande i mötet med patienten så lär sjuksköterskan sig snart att tolka 

patienters ansiktsuttryck och kroppsspråk och kan uppfatta outtalade ord (Georges, et. al., 

2002; Nordgren & Olsson, 2002). Inom intensivvården upplever sjuksköterskor att det är 

mycket viktigt att tala till patienterna, även om de är medvetslösa. Genom att närvara, lyssna, 

trösta, lugna, hålla handen och vidröra patienten bidrar sjuksköterskan till en viktig del i vår-

den av patienter i livets slutskede på en intensivvårdavdelning. Genom att bara finnas vid pa-

tientens sida och kommunicera med patienten signalerar samtidigt kärlek och stöd (Trovo de 

Araujo, et. al., 2004). 

Samtal med patientens närstående 

Sjuksköterskor vill kunna finnas där och stödja patienten och dess närstående. I detta har sam-

talet en central roll, och patientens och närståendes deltagande i vården är ett sätt för sjukskö-

terskor att uttrycka respekt för patientens integritet. Deltagandet i vården innefattar begreppet 

självbestämmande och ger närstående en möjlighet att delta i planeringen av vård och behand-

ling, samt delta i beslutsprocesser. Ett sätt att uppnå välbefinnande är att låta patienten ha sina 

släktingar och närstående närvarande, särskilt under svåra perioder (Nordgren & Olsson, 

2002; Roche-Fahy & Dowling, 2009). Om patienten är medvetslös och inte kan tala med sina 

närstående, är det viktigt att sjuksköterskan uppmanar de närstående att ändå tala med patien-

ten och förklara att patienten inte kan svara, men kan lyssna på dem (Fridh, et. al., 2009; Tro-

vo de Araujo, et. al., 2004). Kan inte patienten kommunicera på grund av till exempel med-

vetslöshet är det upp till sjuksköterskan att få en bra kommunikation med de närstående 

(McDonnel, et. al., 2002). För att göra det så bra som möjligt för de närstående när dödsfallet 

närmar sig informerar sjuksköterskan om vad som ska ske med avsikt att förbereda dem för 

patientens död. Sjuksköterskor upplever att detta hjälper de närstående att förbereda sig käns-

lomässigt för vad som är på väg att hända (Hopkinsson, et. al., 2005). Om familjemedlem-

marna känner sig oroliga över att besöka sin familjemedlem under den sista tiden är det sjuk-

sköterskans uppgift att motivera dem till att komma. Sjuksköterskan kan genom samtal försö-

ka hjälpa dem att känna sig trygga och bekväma (Fridh, et. al., 2009) 

Svårigheter i kommunikationen 

Sjuksköterskor på sjukhus upplever det svårt att möta patienter i livets slutskede genom 

kommunikation, på grund av att de känner sig dåligt förberedda för uppgiften. Kommunika-

tionen mellan sjuksköterskor och patienter i livets slutskede har stora brister då sjuksköterskor 

känner oro och osäkerhet över att möta döende patienter (McDonnel, et. al., 2002; Trovo de 

Arujo, 2004). När patienten fått lugnande läkemedel eller befann sig i koma, visade det sig att 

sjuksköterskor hade svårigheter att kommunicera med patienten. De kände sig otillräckliga. 

En typisk förvarsmekanism kunde vara att fly och ta avstånd från patienten. För sjuksköters-

kor som vårdar en patient i ett palliativt skede är det viktigt att etablera en bra kommunikation 

för att kunna utföra en god omvårdnad. Om kommunikationen brister kan patienten bli ano-

nym för sjuksköterskan och då är det risk att vården blir mer generell och opersonlig (Fridh, 
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et. al., 2009). De fall som sjuksköterskan upplever som svåra, kan få dem att känna ångest och 

ängslan över att inte gett en god vård i livets slutskede (Fridh, et. al., 2009).  

När dödsfallet är ett faktum 

Målet med vården i livets slutskede är att patienten ska få leva ett så bra liv som möjligt fram 

till sin död och få ett respektfullt omhändertagande. När sjuksköterskan får en känsla av att ha 

uppnått detta, upplever hon en högre grad av välbefinnande. I vissa fall är detta svårt att upp-

nå så sjuksköterskan är dåligt förberedd för dödsfallet eller på grund av bristande avdelnings-

rutiner. 

När det känns bra 

När sjuksköterskan upplever att dödsfallet är en god död uppstår en känsla av att ha lyckats i 

sin omvårdnad. En viktig faktor i detta är att ha ”kontroll” över vårdförloppet som leder till 

dödsfallet. Copingstrategier tillsammans med samarbetsrelationer förbättrar självkänslan och 

den professionella effektiviteten hos sjuksköterskor. Upplevelsen av att uppnå att patienten 

fått en god och värdig död, hjälper sjuksköterskor i sitt arbete (McDonnel, et. al., 2002). När 

döden har inträffat och betecknas som en god död kan det kännas bra för sjuksköterskan lik-

som patienten och dess närstående. Det innebär att sjuksköterskan har tid att förbereda sig 

själv och anhöriga inför dödsfallet, samt att anhöriga är närvarande vid tidpunkten för döds-

fallet. Med detta upplever sjuksköterskor en högre grad av välbefinnande och att de kan gå 

vidare, för att möta nya patienter (Costello, 2006). Sjuksköterskor upplever också att en god 

död hör ihop med ett fungerande samarbete mellan sjuksköterskor, läkare, övrig vårdpersonal 

och närstående (Costello, 2006; Hopkinsson, Hallet & Luker 2005). 

När det inte känns bra 

Ibland upplever sjuksköterskor att döden inte är lika god som den borde vara. Orsaken kan 

vara känslan av att inte ha kontroll över omvårdnaden. Det kunde vara när sjuksköterskan inte 

hann lära känna patienten, eller dennes närstående. Eller att dödsfallet kom så plötsligt så att 

de inte hann förbereda sig själva, genom att planera arbetsuppgifter därefter. I och med ovär-

diga dödsfall upplever sjuksköterskor en negativ inverkan på sin självkänsla samt en lägre 

livskvalitet. När detta inträffar hamnar en del sjuksköterskor i konflikter med andra sjuskö-

terskor och läkare (Costello, 2006; Nordgren & Olsson, 2004). Ovärdiga dödsfall innefattar 

även upplevelser av osäkerhet och ångest för att liknande situationer ska uppstå igen. Många 

sjuksköterskor känner ett misslyckande i omvårdnaden när en patient på deras avdelning 

drabbas av detta (Costello, 2006; Graham, et. al., 2005). En anledning till detta är att det inte 

finns tillgång till privatrum på avdelningen. Patienten och dess närstående får då inte möjlig-

het att vara ensamma för en fridfull sista stund. När sjuksköterskor ska vårda en patient som 

ligger på ett flerbäddsrum upplever de frustration eftersom de måste fokusera på den döende 

patientens närstående utöver välbefinnandet av medpatienter och deras familjer (Fridh, et. al., 

2009). Sjuksköterskor känner att de ibland misslyckas i sin omvårdnad av patienter i livets 

slutskede på grund av brister på tydliga riktlinjer på avdelningen om vad palliativ vård inne-

bär (Nordgren & Olsson, 2004). Andra hinder kan vara bristande kunskaper och erfarenheter 
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samt svårigheter att kommunicera med patienten. Sjuksköterskor upplever mycket frustration 

när patienten i ett palliativt skede förflyttas till andra enheter för att bereda plats för nya pati-

enter. De känner sig bekymrade över det onödiga lidande som uppenbarligen orsakar patien-

ten. Onödigt lidande kan också vara olika behandlingar och undersökningar patienten utsätts 

för, som ändå inte leder till förbättringar (Nordgren & Olsson, 2004). 

Resultatsammanfattning 

I resultatet framkom det att sjuksköterskan behöver mycket stöd och handledning inom den 

palliativa omvårdnaden. Flertalet sjuksköterskor menade att de arbetar för att försöka ge pati-

enterna och anhöriga ett så gott välbefinnande som möjligt under den sista tiden. När sjukskö-

terskor känner att de har bidragit till en god och värdig död kan de känna att de lyckats i sin 

omvårdnad. Sjuksköterskor anser att kommunikationen är ett av de viktigaste redskapen inom 

den palliativa omvårdnaden. Kommunikationen med patient och närstående utgör grunden för 

den fortsatta omvårdnaden, då sjuksköterskan kan se på situationen utifrån patient och anhöri-

gas synvinkel. Själva mötet med döden och döende patienter framkom som en stressfaktor för 

många sjuksköterskor. Vissa delar av den palliativa vården kan ses som berikande men också 

innebära stora påfrestningar för sjuksköterskan. Dessa påfrestningar kan minimeras med hjälp 

av en stödjande arbetsmiljö och utbildning. Sjuksköterskans inre resurser kan också påverka 

hur de skall hantera stressfyllda arbetsmoment.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter i livets 

slutskede utifrån tidigare forskning. Därför kändes det relevant att göra en litteraturöversikt 

eftersom intervjuer kräver mer tid och förberedelser vilket kändes svårt att utföra under tio 

veckor varav två veckor försvinner på grund av inläsning, opponentskap och examination. En 

litteraturöversikt gjordes för att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter i 

livets slutskede på sjukhus.  

Artikelsökningen började med att söka efter artiklar från 2000-talet och framåt, ju nyare 

forskning desto mer trovärdigare resultat som överensstämmer med dagens omvårdnadsforsk-

ning. Det fanns även intressanta artiklar som var gjorda under 90-talet, men dessa valdes bort 

eftersom de ansågs vara för gamla och inte bidrog med nyare forskning. Databaserna Cinahl, 

Elin@ och Medline användes. Dessa databaser ansågs som lämpliga för att finna vetenskapli-

ga artiklar inom omvårdnadsforskning. Dessa databaser har använts tidigare under utbildning-

en, där man funnit mycket intressanta artiklar inom omvårdnad. Relevanta sökord valdes ut 

och kompletterades i vissa fall med trunkeringar, för att begränsa oss till det valda forsknings-

området.  

De artiklar vars abstrakt verkade stämma överens med studiens syfte, samt med inklusions- 

och exklusionskriterier valdes ut för genomläsning. Efter detta kunde ytterligare artiklar väljas 

bort då de inte till fullo uppnådde kriterierna. Genomläsningen resulterade i 13 artiklar som 

valdes ut för närmare granskning. Eftersom tre kvantitativa artiklarna ansågs betydelsefulla 

valdes en litteraturöversikt. En litteraturöversikt utgår enligt Friberg (2006) från tre motiv: att 

skapa en överblick av ett avgränsat område, att träna ett strukturerat arbetssätt genom att 

sammanställa redan publicerade forskningsresultat och skapa en utgångspunkt för fortsatt 

forskning (a a). Denna översikt var till stor hjälp vid sammanställningen av resultatet. 

Analysarbetet började med att som Friberg (2006) skriver hitta likheter och skillnader för att 

sammanställa artiklarnas resultat och därigenom komma fram till ett nytt resultat (a a). Detta 

uppfattades som värdefullt för att sammanfatta ett resultat. Det största problemet med analy-

sen var att beskriva hur vi exakt gått tillväga. Det var svårt att avgöra vad som skulle stå under 

analysen och vad som skulle stå under metoddiskussionen. Kategorier och underkategorier 

fick också korrigeras flera gånger för att passa bättre ihop med texten som var skriven. Ana-

lysarbetet fortsatte genom att samtliga artiklar noggrant lästes igenom för att misstolkning 

skulle undvikas och för att användbar information inte skulle förbises. I vissa fall var över-

sättningen till svenska svår, vilket då orsakade problem vid tolkningen av innehållet. De me-

ningsbärande enheterna utvecklades genom analys och diskussion till preliminära kategori-

namn att använda i resultatet.  

Meningen med att en litteraturöversikt gjordes var att beskriva hur sjuksköterskan upplever 

sitt arbete inom den palliativa vården. Fördelen med att göra detta arbete var att arbeta två 

personer tillsammans, för att kunna reflektera med varandra och kunna dela upp arbetet mel-
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lan oss. Handledningen har också setts som en stor fördel då arbetet fortlöpande blivit grans-

kat och bra vägledning har givits. Litteraturöversikten kändes mycket relevant för denna stu-

die då Fribergs (2006) tre steg följdes: artiklarna lästes först igenom flera gånger för att få en 

känsla av vad de handlade om, sedan söktes likheter och skillnader och slutligen gjordes en 

sammanställning resultatet (a a). Genom att studera redan redovisade vetenskapliga arbeten 

blev det lättare att uppnå studiens syfte samt att förstå vilken kunskap som saknas för att sjuk-

sköterskan ska må bra i sitt arbete med patienter i livets slutskede. Denna studie visar även att 

det behövs ytterligare forskning inom ämnet palliativ omvårdnad.   
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Resultatdiskussion 

Vid bearbetning av datamaterialets resultat framkom det tydligt att sjuksköterskor som arbetar 

på sjukhus är dåligt förberedda på att möta patienter i livets slutskede.  För att bidra till en god 

palliativ vård är det viktigt att ta hänsyn till patientens integritet och värdighet. Detta leder till 

ett ökat välbefinnande hos sjuksköterska, patient och närstående. 

I och med analysen av utvalda artiklar framkom det att sjuksköterskans är i behov av mer stöd 

för att kunna ge en god vård i livets slutskede. Detta innefattar inte bara patienternas välmå-

ende, palliativ vård innebär även att finnas till hands för närstående samt stötta och uppmuntra 

varandra inom ett arbetslag. Sjuksköterskor upplevde även att kommunikationen var ett vik-

tigt verktyg för att etablera en bra relation gentemot patient och närstående. Arbetet inom den 

palliativa vården kan vara givande på många sätt. Mötet med döden kan ge erfarenheter som 

kan få sjuksköterskan att mogna. Samtidigt är kraven höga på sjuksköterskor som arbetar 

inom den palliativa vården, då de kommer nära både patient och närstående vilket kräver 

mycket känslomässigt engagemang. 

I samband med vården av patienter i livets slutskede står sjuksköterskan inför stora utmaning-

ar. Dessa utmaningar kan vara tidsbrist, brist på utbildning och stöd vilket ofta resulterar i oro 

och ångest hos sjuksköterskan. Desbions och Filion (2007) belyser vikten av att använda sig 

utav olika copingstrategier, som i deras studie visat sig vara bra för sjuksköterskans självför-

troende samt att deras livskvalitet höjdes. När detta uppnås kan en god palliativ omvårdnad 

bedrivas. Eftersom coping innebär hur en människa hanterar en stressande situation kan slut-

satsen dras att copingstrategier är viktigt för sjuksköterskor i den palliativa omvårdnaden, då 

de ofta kan befinna sig i psykisk stress (a a). Copingstrategier hjälper även sjuksköterskan att 

förbereda sig om liknande situationer skulle uppstå. För sjuksköterskan kan coping innebära 

hur de hanterar påfrestande situationer. Det kan förklaras som de åtgärder som sjuksköterskan 

vidtar för att hantera obehagliga upplevelser och händelser. Detta är relevant för att klara av 

det påfrestande arbete som det faktiskt innebär att vårda patienter i livets slutskede. Tid för 

samtal och reflektion borde därför ingå som en naturlig del av sjuksköterskans arbete. Diskus-

sionsgrupper skulle kunna utformas för att få ökad förståelse för varandra samt en högre livs-

kvalitet. Detta eftersom omvårdnaden har visat sig förbättras när sjuksköterskan själv mår bra 

i sitt utövande samt att det förbättrar deras arbetsförmåga.  

En annan viktig aspekt som framkom var betydelsen av närståendes närvaro, vilket kanske 

kan ses som en ren självklarhet för vissa. Men för en del närstående kan det upplevas som 

mycket svårt att finnas till hands för sin familjemedlem eller vän, då de själva mår dåligt av 

att se sin kära bli sämre och sämre.  Sjuksköterskan upplever det som mycket viktigt att främ-

ja de närståendes närvaro, eftersom sjuksköterskan inte kan fylla den plats som närvaron av 

familj och närstående kan göra i livets slutskede. I och med detta kan sjuksköterskan bidra till 

en fridfull död för patienter i livets slutskede samt att familj och närstående har fått känna sig 

delaktiga i omvårdnaden. En stor del av den palliativa omvårdnaden innebär faktiskt att finnas 

till hands för patientens närstående, vilket kan vara svårt att förstå för dem som aldrig arbetat 

med patienter i livets slutskede. Ibland kan familj och närstående vara påfrestande för sjuk-

sköterskor då de kan ställa orimliga krav och önskemål på omvårdnaden. Fridh, et. al (2009) 
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beskriver att i sådana situationer känner sjuksköterskor att de är viktigt att vara närvarande för 

att stödja och trösta (a a). Det kan förekomma att familj och närstående skyller på sjukskö-

terskan på grund av deras egen rädsla och okunskap om situationen. I sådana fall är det viktigt 

att sjuksköterskan inte tar åt sig personligen utan informerar och undervisar familj och närstå-

ende om situationen. I socialstyrelsen kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(2005-105-1) beskrivs det att kommunikationen med närstående ska ske med respekt (a a). 

Sjuksköterskan behöver inte hålla med eller dela de närståendes berättelser, tankar och käns-

lor, utan istället ta emot dem utan att protestera och döma dem. Om sjuksköterskan tar åt sig 

personligen och börjar känna osäkerhet och aggressioner gentemot familj och närstående kan 

detta leda till en ovärdig död för patienten, samt dåliga upplevelser för både familj, närstående 

och sjuksköterskan själv. Eriksson (2000)  säger att vårdvetenskapen har sin grund i en hel-

hetssyn på människan. Det menas med att i vårdprocessen möter vårdaren patienten som 

kropp själ och ande. Grunden för vårdarens yrkesskicklighet ligger i att de ständigt fördjupar 

sin kunskap om den unika människan (a a). 

Resultatet visade att tid är något som verkligen fattas för att kunna utföra en god palliativ 

vård, så både sjuksköterska, patient och närstående uppnår en högre livskvalitet. Hopkinson 

och Hallet, (2002) menar att det är viktigt för sjuksköterskan att känna att de har tid för pati-

enten, då de kan se till den enskilde patientens behov (a.a).  Slutsatser kan därför dras att sjuk-

sköterskor behöver färre patienter att ta hand om, eller att de avlöses från andra uppgifter runt 

omkring vårdandet för att kunna få mer tid till att ge en god omvårdnad i livets slutskede. En 

annan viktig slutsats som dragits utifrån artiklarnas resultat, är att vården av patienter i livets 

slutskede kanske borde förflyttas till hospice eller vårdavdelningar som är anpassade efter 

dessa patienters behov. I den mån det är möjligt. På dessa avdelningar är tiden anpassad för 

att ta hand om patienter i livets slutskede vilket det inte är på t.ex. en akutavdelning eller in-

tensivvårdsavdelning. Rubriken Tid förekommer inte i bakgrunden på grund av att det åter-

kommer i övriga rubriker som en viktig punkt. Luthy, et. al. (2009) skriver att tid är ett åter-

kommande problem för många sjuksköterskor inom den palliativa vården. De upplever att de 

behöver ytterligare tid för att finnas till hands för patient, anhöriga och för varandra. Tidsbris-

ten leder ofta till klagomål från patient och anhöriga och känslor av hopplöshet hos sjukskö-

terskan. Ohälsan blir då också ett problem för sjuksköterskan, då de har känslor inom sig som 

de inte kan eller vill ge utlopp för (a a). För att värdighet och integritet ska kunna bevaras 

krävs det att sjuksköterskan kan ge patienter och närstående tid (Widell, 2003). Det kan inne-

bära att sjuksköterskan respekterar patientens och närståendes önskemål och behov (Nordgren 

& Olsson, 2004). Som Eriksson (2000) skriver, är det viktigt att sjuksköterskan patienten ut-

ifrån ett helhetsperspektiv, för att kunna möta denne på ett respektfullt sätt (a a). 

Det framkom i resultatet att sjuksköterskor ofta känner oro och osäkerhet i möten med patien-

ter i livets slutskede. Eftersom sjuksköterskor på vårdavdelningar inte alltid kan ge den bästa 

omvårdnaden kan den lätt bli opersonlig och de kan känna sig otillräckliga (Hopkinson, Hal-

lett & Luker, 2003). Vårdprocessen innebär att sjuksköterskan ser och möter hela människan. 

En helhetssyn på människan omfattar även en helhetssyn på livet. Den "levande" människan 

är mera än liv i biologisk mening. Den levande människan har livsvilja, hopp, önskningar, 

fantasi, tankar, känslor, tro och drömmar (Eriksson, 2000). Tyvärr kan processfaktorer som 
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ekonomiska resurser och organisatoriska förändringar påverka vårdprocessen på ett negativt 

sätt (Eriksson, 2000; Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskan måste alltid komma 

ihåg sin viktiga uppgift att vara en medmänniska som ger stöd och tröst. Döden kan vara svår 

att tala om och vissa sjuksköterskor är med säkerhet mer känslosamma än andra. Det är därför 

viktigt att även komma ihåg att hålla en viss distans för att kunna ge en professionell omvård-

nad av patienter livets slutskede. En annan aspekt som visade sig vara viktig för sjuksköters-

kor var mer kunskap och utbildning i palliativ vård. Osäkerhet och oro kan då hanteras på ett 

mer professionellt sätt och omvårdnaden skulle bli bättre. Slutsatser som kan dras utifrån detta 

är att sjuksköterskor bör få betydligt mer utbildning inom palliativ vård för att kunna känna 

sig professionella i sin viktiga uppgift att ge en god omvårdnad i livets slutskede, och därmed 

förhindra oro och osäkerhet.  I resultatet betecknas ovärdiga dödsfall som dödsfall då sjukskö-

terskan upplevde att god palliativ vård ej kunde ges, samt när sjuksköterskor kände sig otill-

räckliga i samband med den palliativa omvårdnaden.         

Gross (2006) påpekar att det är genom kommunikationen som sjuksköterskan har möjlighet 

att möta patienten och närstående (a a). Sjuksköterskan får då en bättre förståelse för hur de 

upplever den påfrestande situation som de befinner sig i. Utifrån detta kan sjuksköterskan 

utföra en bättre omvårdnad så att livskvaliteten ökar för både patient, närståendes och sig själ-

va. Genom både den verbala och icke verbala kommunikationen kan sjuksköterskan både 

förmedla och utföra en bättre omvårdnad. Dels genom närvaro och beröring som förmedlar 

stöd och medkännande, men också genom samtalet då de får en bättre förståelse för patient 

och närståendes omvårdnadsbehov. Inom den palliativa omvårdnaden så lider även de närstå-

ende ibland nästan mer än patienten. Eftersom det är svårt att stå bredvid sin kära och känna 

att det inte finns någon återvändo eller något mer att göra. En slutsats som kan dras utifrån 

detta är att sjuksköterskan även finns till hands för anhöriga. Eriksson (2000) menar att det är 

i relationen människa till människa som det skapas ett utrymme för växt. Genom relationen 

till vårdaren har patienten möjlighet att uttrycka sina aktuella begär, behov och problem. Rela-

tionen patient och vårdare kan uttryckas i en vårdrelation. Vårdrelationen utgör kärnan i vård-

processens olika faser, dvs: patientanalysen, prioriteringen och vårdhandlingen. Även om fler-

talet sjuksköterskor har svårt att bemöta patienter i livets slutskede, är det av stor vikt att de 

lär sig att hantera kommunikationen på ett bra sätt redan under grundutbildningen. Fungerar 

inte kommunikationen resulterar det oftast i att även omvårdnaden brister, vilket då känns 

som ett nederlag för sjuksköterskan. En annan slutsats som kan dras är att det borde finnas fler 

sjuksköterskor som är specialistutbildade för att arbeta med patienter i livets slutskede. Efter-

som det ställer så stora krav på sjuksköterskan och att de måste vara känslomässigt förberedda 

för denna svåra uppgift.  
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Konklusion 

Den palliativa vården har som mål att göra det så bra som möjligt för patienter den sista tiden 

så de kan uppnå livskvalitet. Faktorer som visat sig beröra detta är de närståendes delaktighet 

samt sjuksköterskors hantering av stress i samband med att vårda patienter i livets slutskede. 

Kommunikationen är också en viktig del i den palliativa vården då patienter och närstående 

kan behöva känslomässigt stöd och förtjänar att informeras om vad som kommer att ske. För 

att få svar på syftet gjordes en litteraturöversikt där både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

granskades. Sammanfattningsvis visar studien att sjuksköterskor har en mycket viktig uppgift 

i samband med att vårda patienter i livets slutskede. För att de ska kunna känna sig tillfreds-

ställda i sin yrkesroll spelar många faktorer in. Tiden måste finnas för att sjuksköterskor ska 

kunna känna att de vårdar patienter på ett värdigt sätt, och familj och närståendes närvaro är 

mycket betydelsefull. Frustration, osäkerhet och stress kan uppkomma hos sjuksköterskor när 

de inte lyckas att kommunicera med patienter i livets slutskede samt när deras kunskaper inte 

räcker till för att ge en god omvårdnad. Det visade sig att sjuksköterskor använde sig utav 

copingstrategier för att orka med de känslosamma stunder som det innebär att vårda patienter 

i livets slutskede. Slutsatser som kan dras var att sjuksköterskor behöver mer kunskap och 

utbildning inom palliativ vård för att lära sig att hantera påfrestande situationer och kommuni-

cera med patienter i livets slutskede. För att sjuksköterskor ska känna sig tillräckliga i sin om-

vårdnad samt bevara patientens värdighet och integritet, behöver de känna att tiden är anpas-

sad för omvårdnaden i livets slutskede. Det är också viktigt att komma ihåg de närståendes 

situation i samband med den palliativa vården, eftersom det ingår det i sjuksköterskans upp-

gifter att finnas till för de närstående. Förslag på fortsatt forskning kan vara att endast rikta in 

sig på sjuksköterskor i Sverige för att undersöka om samma faktorer spelar roll i samband 

med den palliativa vården. 

Betydelse för vårdandet  

Studien visade att sjuksköterskor upplever oro, osäkerhet och stress. Stressen berodde mycket 

på att de kände att tiden inte räckte till för patienter och närstående. Det är viktigt att arbetsgi-

vare tar detta på allvar och inser vilka konsekvenser det kan få för både sjuksköterska, patient 

och närstående. Sjuksköterskor behöver känna stöd från sin arbetsgivare i denna fråga för att 

känna sig tillfredsställda i sitt yrke och i sin profession. En annan faktor som återkom i resul-

tatet var brist på kunskap och utbildning. Även här behöver arbetsgivarna ingripa för att om-

vårdnaden ska kvalitetshöjas. Arbetstid bör avsättas för reflektioner, och utbildning inom pal-

liativ vård bör ges kontinuerligt för att sjuksköterskor ska kunna känna sig trygga och säkra i 

sin omvårdnad av patienter i livets slutskede. För att undvika stress som kan bero på tidsbrist 

bör bemanningen vara högre på samtliga avdelningar. Detta är en viktig faktor för att sjukskö-

terskan, patient och närstående ska kunna uppleva en god vård i livets slutskede. 
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terapeutiskt verk-

tyg, samt vilka 

aspekter av kom-

munikation som 

anses viktiga av 

sjuksköterskor 

inom palliativ 

vård. 

Kvalitativ metod 

med semistrukture-

rade intervjuer. 

10  deltagare. 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskorna 

ansåg kommuni-

kationen som en 

viktig del i be-

handlingen. Dock 

ansåg de att det 

var svårt för dem 

själva att kom-

municera och 

kände sig oförbe-

redda. 
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