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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Att möta och vårda patienter i livets slutskede är en naturlig del av 

sjuksköterskans arbete. Bemötandet sträcker sig inte enbart till patienter utan innefattar 

även anhöriga, vilket i många fall kan upplevs som tungt och en svår uppgift för 

sjuksköterskor. Vårdandet kan väcka många känslor hos sjuksköterskor, vilket kan leda till 

utmaningar och svårigheter att vårda. Genom denna litteraturstudie belyser författarna vad 

sjuksköterskor upplever när de vårdar. 

Syfte: Detta examensarbete syftar till att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda 

patienter i livets slutskede. 

Metod: Metod som används i denna litteraturstudie är Evans analysmetod med beskrivande 

syntes. 

Resultat: Syntesen ledde till tre teman: Känslan av otillräcklighet, Sjuksköterskors 

välbefinnande och Förväntningar och Skyldigheter. Vidare utifrån dessa teman skapades 

även sju subteman som är: Stress och behov av mer tid i vårdandet, behov av mer kunskap, 

Svårighet att hitta balans i vårdandet, Vikten av stöd i arbetet, Vårdandet upplevs som 

tillfredsställande, Samarbete i vårdandet och Stödja patienter och anhöriga. Dessa teman 

och subteman beskriver sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter i livets slutskede. 

Slutsats: Litteraturstudien lyfter fram att sjuksköterskor upplever behov att ytterligare 

utveckla sin kunskap och erfarenhet för att kunna vårda och bemöta både patienter och 

anhöriga. Vidare upplever sjuksköterskor att stöd och reflektion är avgörande faktorer för att 

fortsatt vårda och motstå påfrestningar som uppstår inom vård samt kunna utveckla sig   

både personligt och professionellt.  

Nyckelord: döden, erfarenheter, känslor, lidande, palliativ vård, personlig utveckling   

 



ABSTRACT 

 

Background:  Meeting and caring for patients in the final stage of life is natural part of the 

nurse’s work. Caring can raise many feelings in nurses, which can lead to challenges and 

difficulties in caring. Through this literature study the authors describe what nurse’s 

experience when she is caring. 

Aim: The purpose of this study aims to describe nurses’ experiences of caring for patients in 

the final stages of life.  

 

Method: Method used in the study is Evans analysis method with descriptive synthesis. 

 

Results: Synthesis led to three themes: The feeling of inadequacy, Nurses’ well-being and 

Expectations and obligations. In addition, based on these themes, seven subthemes 

emerged:  Stress and the need of more time in caring, Need for more knowledge, Difficulties 

in finding balance in care, The importance of support in work, Care is perceived as 

satisfactory, Cooperation in care and Supporting patients and relatives. These themes and 

subthemes describe the nurse’s experience of caring for patients in the final stages of life.  

 

Conclusion: The literature study emphasizes that nurses need further development in their 

knowledge and experience to be able to care and meet needs for both patients and relatives. 

Furthermore, nurses experience that collegial support and reflection are crucial factors for 

continued care and to withstand stress factors that arise in health care in order to be able to 

develop both personally and professionally.  

 

Keywords: death, experiences, feelings, palliative care, personal development, suffering.
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1 INLEDNING 

Som sjuksköterska är det oundvikligt att möta död och döende i arbetet. I vård vid livets 

slutskede kan både patienten och anhöriga väcka känslor hos sjuksköterskan. Detta kan 

orsaka utmaningar för sjuksköterskan. Författarna till examensarbetet har tidigare mött 

patienter som vårdas i livets slut i sina verksamhetsförlagda utbildningar. Som 

sjuksköterskestuderande har författarna funderat på hur vårdpersonal kan förbereda sig 

inför mötet med döende patienter. Inom sjuksköterskeprogrammet behandlas vård i livets 

slutskede endast översiktligt, vilket väckte intresse för att skaffa ökad kunskap gällande 

denna vårds betydelse och som kan vara till nytta inför kommande arbete som sjuksköterska. 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen noterades att patienter som avlider på 

vårdavdelning dör i en omgivning som inte är anpassad för detta. En av de frågor som 

uppstod innefattar vad sjuksköterskan kan göra för att bidra till att patienterna får en god 

sista tid i livet. Examensarbetet ämnar till att öka förståelsen för hur sjuksköterskor upplever 

att vårda patienter i livets slutskede. Med detta examensarbete är förhoppningen att kunna 

ge sjuksköterskor mer kunskap om betydelsen av innebörden av vård i livets slutskede. 

Beställare av intresseområdet är Västerås stad - Vård och omsorg.  

2 BAKGRUND 

Inledningsvis redogörs vad palliativ vård är, den palliativa vårdens två faser och brytpunkten 

mellan dessa samt den palliativa vårdens fyra hörnstenar. Fortsättningsvis beskrivs 

sjuksköterskors roll i vård i livets slutskede samt styrdokument och riktlinjer. Därefter 

redovisas tidigare forskning utifrån patientens och anhörigas perspektiv samt 

sjuksköterskans upplevelse av att vårda i livets slutskede ur ett kvantitativt perspektiv. 

slutligen beskrivs ett vårdteoretiskt perspektiv utifrån Katie Erikssons teorier om lidandet, 

lidandets drama och vårdrelationen. Bakgrunden mynnar ut i problemformuleringen.  

2.1 Palliativ vård  

Palliativ vård enligt Socialstyrelsen (2013) syftar till att främja livskvalitet och att lindra 

lidande för patienter med obotlig sjukdom eller skada. Detta innefattar även att beakta 

fysiska, psykiska, sociala, existentiella behov och att ge närstående stöd. Palliativ vård 

kännetecknas av ett förhållningssätt som involverar hela människan, genom att stödja 
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personen att få leva sin sista tid med största möjliga välbefinnande och värdighet. Vidare 

förklarar Socialstyrelsen (2013) att genom tidig upptäck, noggranna analyser och behandling 

av fysiska likväl som psykiska, sociala och existentiella problem kunna förbygga och lindra 

lidande.  

2.1.1 Palliativa vårdens två faser och brytpunkten mellan dessa  

Den palliativa vården delas upp i två olika faser.  

Tidig palliativ fas: startar när patienten konstateras ha en obotlig sjukdom eller skada. Under 

denna fas ges livsförlängande behandling som är lämplig utifrån patientens behov genom att 

tillföra insatser som främjar livskvalitet. 

Sen palliativ fas: även kallad vård i livets slutskede, kan vara kort och fokuserar på att lindra 

lidande och främja livskvalitet för likväl patienten som för anhöriga. Det är viktigt att vården 

inte enbart fokuserar på att lindra fysisk smärta, utan att även erbjuda psykologisk, social, 

andligt och existentiellt stöd för patienter och anhöriga. Viktiga delar för livskvalitet och god 

värdig död för patienter i livets slutskede är symtomlindring, självbestämmande och att ha 

socialt nätverk (Socialstyrelsen, 2013). 

Brytpunkten: sker när beslutet om att avsluta pågående livsförlängande behandling och det 

fastställts att den inte längre är meningsfull. Beslutet om att låta behandlingen övergå till 

palliativ vård i livets slutskede kan tas av läkare, av patienten själv och även anhörigas åsikter 

kan beaktas vid ställningstagandet. Sen palliativ fas är den avslutande fasen där döden är 

oundviklig och patienten är i livets slutskede och vården övergår från livsförlängande till 

enbart lindrande (Socialstyrelsen, 2013).  

2.1.2 Den palliativa vårdens fyra hörnstenar  

Palliativa vårdens fyra hörnstenar beskriv nedan enligt Reko Sjuhärad (2008):  

Symtomlindring: palliativa vårdens syfte är att ge god och omedelbar symtomlindring. 

Detta är inte enbart lindring av smärta utan även andnöd, förvirring, diarré, illamående, 

klåda med mera. Det krävs både engagemang och intresse baserat på kunskap gällande hur 

fysiskt, psykiskt, socialt och andligt/existentiellt lidande uttrycks och ter sig. 

Teamarbete: för att den palliativa vården ska kunna utgå från patientens behov krävs det 

ett gott samarbete mellan professioner och vårdgivare. Kontinuitet är viktigt och det bör inte 

vara för många personer involverade i vårdandet oavsett var vården sker. De som vårdar bör 

vara lyhörda för patienten och dennes situation för att hjälpa patienten.  
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Relation och kommunikation: för att ge optimal vård är det nödvändigt med god relation 

och kommunikation mellan vårdgivare, patient och närstående. Vårdgivarens personliga 

livserfarenheter och empatiska förmåga är viktiga och kan ha betydelse för relationen både 

till patienten och närstående.  

Anhörigstöd: vid vård i livets slutskede är närståendes insatser en väsentlig del i palliativ 

vård. Det är viktigt att beakta närståendes önskemål om hur de vill att vården skall utföras, 

speciellt om patienten har svårt att/inte kan uttrycka sig. Anhöriga ska få möjligheten att 

hantera händelsen och känslor under sjukdomstiden och efter patientens bortgång.  

2.2 Sjuksköterskors roll i vård i livets slutskede 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar är att tillhandhålla förebyggande åtgärder, bemöta 

symtom, koordinera insatser för både patient och anhöriga och vidare vårdplanering för 

patienten med ett holistiskt förhållningssätt. Likväl är sjuksköterskans ansvar att utvärdera, 

följa upp, dokumentera och rapportera utförda åtgärder som en del av 

omvårdnadsprocessen. Sjuksköterskan kan ses som en samordnare och företrädare för 

patienten när åtgärder behöver vidtas för att främja livskvalitet (Benkel, Molander & Wijk, 

2016). 

Utöver de praktiska aspekterna av vårdandet är även sjuksköterskans ansvar att bygga en 

förtroendegivande relation till patienten. Det krävs att sjuksköterskan är villig att ge sig in i 

patientens situation och hitta ett gemensamt intresse där ett band kan knytas. Det kan vara 

att diskutera livet i allmänt till att dela livets djupare frågor. Sjuksköterskan bör inte vara för 

påstridig utan ge patienten och anhörig tid och utrymme, att ge snabb respons på deras 

behov samt att vara pålitlig och kunna lyssna. Vidare betonas vikten att sjuksköterskan kan ta 

ett steg tillbaka och se problemet objektivt för att på bäst sätt kunna hjälpa patienten utifrån 

dennes situation. En professionell palliativ sjuksköterska strävar efter att finna balans i 

vårdrelationen så den varken blir för ytlig eller känslosam (Strang & Beck-Friis, 2012). 

En annan viktig roll för sjuksköterskan är att stötta den sjukes anhöriga när situationen 

känns hopplös. Stödet kan ske på olika sätt genom att uppmuntra, underlätta och att vara 

närvarande. Ett sätt att underlätta för patienter som vårdas vid livets slut är att informera 

patienten och dennes anhöriga om de möjligheter som finns, vad de kan kräva och vad de kan 

avstå. Sjuksköterska ska trots situationen kunna se och tillvarata livets glädjeämnen och 

möjligheter. Det är viktigt att ta tillvara på det friska hos patienten och inte enbart fokusera 

på döendet. Som sjuksköterska handlar det om att se patientens egna förmågor och att 

uppmuntra dessa. Att stödja anhöriga är till exempel att se dennes insatser för den sjuke och 
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bekräfta dessa. Det kan handla om att hjälpa en osäker anhörig att se sin roll i vården av den 

sjuke, att få känna sig delaktig och att få hjälpa till. Ibland kan stödet yttra sig som endast 

fysisk närvaro, en tyst gemenskap och att kunna skapa något tillsammans utan synbar 

aktivitet. Detta är en sorts aktiv passivitet där man tillämpar koncentration, förståelse och 

uppmärksamhet utan att bidra med något som märks för omgivningen (Strang & Beck-Friis, 

2012). 

2.3 Styrdokument och riktlinjer 

Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017) ska 

sjuksköterskor öka människors möjligheter att bibehålla eller uppnå hälsa, hantera 

hälsoproblem eller sjukdom och att skapa bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet fram 

till döden. Sjuksköterskor ska kunna skapa en förtroendefull relation med patienten och 

anhöriga som en förutsättning för god vård. Sjuksköterskor har ansvaret att genomföra vård i 

samförstånd med patienten och anhöriga samt bevara deras integritet och värdighet. 

Personcentrerad vård innebär att både patienten och närstående blir sedda och förstådda 

som unika individer med egna behov, resurser, värderingar och förväntningar (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskor ska ha kunskap och erfarenheter i mötet med 

patienter för att lindra lidande, samt ge vård av god kvalitet, visa respekt och vara lyhörd. 

Målet för hälso- och sjukvården är att främja hälsa och ge god vård på lika villkor åt hela 

befolkningen oavsett bakgrund eller etnicitet. Vården ska respektera alla människors värde 

och för den enskilda människans värdighet, samt att den som har störst behov av vård skall 

ges företräde (HSL, 2017:30).  

Vidare ska sjuksköterskor kunna bedöma, genomföra och utvärdera vården tillsammans med 

patienten och även beakta om de vill involvera sina anhöriga. Hälsa ska främjas utifrån 

patientens hälsosyn på vad hälsa är. Det är viktigt att sjuksköterskan hjälper patienten och 

dennes anhöriga att kunna ta beslut gällande vårdens innehåll och mål. Sjuksköterskans ska 

även kunna planera, genomföra och utvärdera information och utbildning i dialog med 

patienten och dennes anhöriga i syfte att förebygga ohälsa och främja hälsa (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). I Patientsäkerhetslagen [SFS] (2010:659) stadga § 1, 6 och 7 

uttrycks att vården skall utformas och genomföras i samförstånd med patienten. Patienten 

ska få information om möjliga behandlingsmetoder. Vård ska vara vetenskaplig och beprövad 

samt att patienten ska behandlas med respekt och omtanke. Sjuksköterskan ska förebygga 

och uppmärksamma så att anhöriga inte drabbas av ohälsa vid stödjandet eller vård av 

närstående. Information ska ges gällande sjukdomen som patienten drabbat av, sjukdomens 

förlopp, behandling och rehabiliteringsmetoder för att underlätta anhörigas situation 
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(Socialstyrelsen, 2016). Enligt riktlinjer för ett etisk agerande ska sjuksköterskan verka för 

gott samarbete och respektera kollegor och medarbetare. Sjuksköterskor har ett eget ansvar 

att kontinuerligt upprätthålla sin yrkeskompetens (ICN, 2017). 

2.4 Tidigare forskning  

Tidigare forskning delas upp i tre avsnitt som behandlar patientperspektivet av vård i livets 

slutskede, anhörigas upplevelse att vara närstående i vid vård i livets slutskede och 

sjuksköterskans upplevelser att vårda i livets slutskede. Patienterna som finns med i 

patientperspektivet befinner sig i sen palliativ fas.  

2.4.1 Patientperspektivet av vård i livets slutskede  

Patienter i livets slutskede har ibland strategier för att bibehålla sin värdighet, för att inte 

uppfattas som en börda av andra höll de sjukdomens svårighetsgrad för sig själva. Genom att 

göra så mycket som möjligt på egen hand döljer patienterna hur sjuka de egentligen känner 

sig. Patienternas självkänsla ökar när de kan hantera situationen själva. Patienten vill inte 

oroa andra med sina förändrade kroppar till följd av sjukdomen, vilket gör att de undviker att 

träffa andra människor. Att känna sig hemma för patienterna innebär att känna 

tillfredställelse på platsen de vårdas. Detta handlar om att ha någon som patienterna litar på 

samt att vara i en miljö som ger trygghet. Att bibehålla dagliga och personliga rutiner gör att 

patienterna känna sig säker (Andersson, Hallberg & Edberg, 2008).  

Patienter upplever att det är vårdpersonalen som har kontroll över deras situation, för att 

kunna hantera situationen bättre försöker patienterna anpassa sig därefter. Patienterna 

upplever minskad kontroll över sin hälsosituation när läkaren har mer kontakt med 

vårdpersonalen än med dem själva. Patienterna känner misstanke när de upplever att 

läkarna undanhåller information gällande deras hälsa (Andersson et al., 2008). Däremot är 

patienterna nöjda med informationen de får från vårdpersonalen enligt studien av Gjerberg, 

Lillemoen, Forde och Pedersen (2015). Studien gör även gällande att patienterna tycker att 

informationen om deras hälsotillstånd är otillräcklig och önskar mer fullständig information.  

Patienterna uppskattar anhörigas besök och känner sig nöjda med att fortfarande vara en del 

av sin familj och vänners liv. Hög ålder innebär att det sociala nätverket kan minska då familj 

och vänner försvinner på grund av sjukdom eller bortgång. Vårdpersonalen uppskattas av 

patienterna eftersom deras närvaro fyller tomrummet som anhöriga lämnar efter sig. 

Däremot när patienterna får frågan om vem eller vilka som ska ta ställning till medicinska 

beslut varierar svaren. En del patienter vill vara delaktiga i besluten även om de vill att 
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vårdpersonalen tar det slutgiltiga beslutet. Få patienter vill själva ta beslutet, medan andra 

patienter hellre överlåter beslutet åt anhöriga om de själva inte har förmåga att göra ett aktivt 

val (Andersson et al., 2008). 

2.4.2 Anhörigas upplevelse att vara närstående vid vård i livets slutskede   

Anhöriga upplever i många fall, på grund av sin nära relation till patienten, att de känner sig 

ibland ”jobbiga” då de anser sig veta vad som är bäst för patienten. Kan anhöriga inte bistå 

med viktig information om patienten upplever de detta som att de inte kan stödja eller hjälpa 

denne (Kaarbø, 2011). Minskad oro upplevs när anhöriga kan ge viktig information om 

patienten, vilket gör situationen mer hanterbar (Millberg & Strang, 2011). Att se patienten 

lida är oerhört smärtsamt för anhöriga (Spichiger, 2009). Anhöriga kan känna oro och 

hjälplöshet när patienten lider, detta väcker även skuldkänslor när de inte kan minska 

lidande för denne (Steinhauser, Voils, Bosworth & Tulsky, 2014). En annan vinkel lyfts fram 

av Milberg och Strang (2011) där anhöriga känner mindre hjälplöshet när patienter får god 

symtomlindring och inte ser ut att lida. Att inte få information om att patienter vid livets slut 

kan få andningsbesvär upplevs obehagligt av anhöriga, som är ett exempel när förmedling av 

information kan brista (Kaarbø, 2011). Något som lyfts fram ytterligare av Noome, Dijkstra, 

van Leeuwen & Vloet (2016) där anhöriga inte var medvetna om att de fick vara delaktiga i 

patientens vård, något de hade önskat att få veta. Det är viktigt för anhöriga att få tillräckligt 

med information från vårdpersonalen enligt studien av Spichiger (2008). Detta stärks 

ytterligare av (Steinhauser et al., 2014), där anhöriga önskar gemensamma möten så alla 

berörda kan få samma information gällande patientens situation och vårdens mål. 

Informationen kan upplevas som bristfällig när anhöriga upplever ovisshet om vad som 

kommer hända med patienten. Förmedlas inte informationen som behövs kan detta resultera 

i att anhöriga känner sig uteslutna (Kaarbø, 2011).  

Att få information via ärlig och öppen kommunikation skapar för anhöriga en känsla av 

trygghet (Lundberg, Olsson & Fürst, 2013). Anhörigas maktlöshet kan minskas genom att 

öppet kunna prata om svåra situationer som ibland uppstår vid vård i livets slutskede med 

vårdpersonalen (Kaarbø, 2011). Att kunna nå sjuksköterskan när som helst på avdelningen 

via personligt möte eller telefonsamtal uppskattades av anhöriga. När sjuksköterskan bryr sig 

om och har tid att svara på frågor gällande patientens tillstånd kände anhöriga sig 

respekterade (Spichiger, 2009; Noome et al., 2016). Anhöriga upplevde en känsla av värme 

från vårdpersonalen när de hade tid för dem. Upplevelsen blev negativ när tiden inte fanns, 

likväl om problem och behov inte beaktades, varpå anhöriga kunde känna sig nedvärderade 

(Lundberg et al., 2013). Ibland kan det uppstå konflikt mellan anhörigas behov och deras 

vilja att stödja patienten. För att underlätta situationen kunde anhöriga hitta stöd hos en vän 
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eller annan närstående (Spichiger, 2009). Det var viktigt för anhöriga att få kontinuerligt 

stöd från sjuksköterskan genom att bli sedda och tröstade (Lundberg et al., 2013). Det 

framkom att anhöriga tycker att sjuksköterskans bemötande är professionellt när de visar sin 

omtanke genom att erbjuda något att äta eller ger sitt stöd och stannar kvar en stund 

(Kaarbø, 2011). Ytterligare anser anhöriga att professionellt bemötande innebär att vara 

engagerad, att vara lyhörd, finnas tillgänglig och visa förståelse. Det framkommer att 

anhöriga förväntar sig att sjuksköterskan har kompetens samtidigt som hon är medmänsklig. 

Om sjuksköterskan inte visar respekt eller empati kunde anhöriga uppleva ”oäkta” känslor 

från dem (Spichiger, 2008).  

Anhöriga upplever rädslor vid beslut gällande vård vid livets slutskede, de vill inte ta ansvar 

för besluten men känner att patienten förväntar sig det av dem. Rädslan grundar sig i att ta 

felaktiga beslut och att skuldbeläggas av närstående. Om patienten inte ville göra anhöriga 

delaktiga i besluten för vård i livet slut kunde den anhörige känna sig förnekad (van Eechoud, 

Piers, Van Camp, Grypdonck, Van Den Noortgate, 2014). Anhöriga upplever att 

sjuksköterskan uppför sig respektfullt mot döende patienten genom att de visar intresse och 

viljan att göra sitt bästa. Anhöriga uppskattar och lägger stor betydelse i när vårdpersonalen 

gör patientens kropp fin efter bortgång genom att tvätta kroppen, byta till rena kläder, 

klippning av naglar och munvård. Att få ta avsked av patienten efter bortgången uppskattas 

av anhöriga (Steinhauser et al., 2014). Däremot kunde plågsamma minnen skapas hos 

anhöriga om patienten kropp inte var iordninggjord. Att kunna ta avsked av patienten med 

egna ritualer genom att sjunga vid sängen eller sitta med patienten anses viktigt för anhöriga 

(Noome et al., 2016). Det som påverkar anhörigas upplevelse av vården överlag beror på om 

de kan närvara vid patientens bortgång. Om anhöriga inte hinner fram i tid innan patientens 

bortgång bidrar detta till missnöje om informationen inte förmedlades i tid av sjuksköterskan 

(Kaarbø, 2011). 

2.4.3 Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter i livet slut 

Crump, Schaffer & Schulte (2010) kunde visa att intensivvårdssjuksköterskor med lång 

erfarenhet av vård i livets slutskede klassade anhörigas förväntningar och krav som det 

största hindret att bedriva en god vård i livets slutskede, men även brist på tid rankades högt. 

Beckstrand, Clark Callister and Kirchhoff (2006) fann också att intensivvårdssjukköterskor 

upplevde orealistiska förväntningar från anhöriga som ett stort hinder för att ge god vård i 

livets slutskede, men att tidsbrist beskrevs som mest återkommande problem.  I en studie av 

Blazeviciene, Newland, Civinskiene och Beckstrand (2017) visades att onkologisjuksköterskor 

med lång erfarenhet av vård i livets slutskede upplevde att sjuksköterskor åsikter inte 

värderades som det största hindret. Vidare visade Blazeviciene et al. (2017) sig att 
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sjuksköterskor hade bristande kunskap i vård gällande bemötandet av sörjande anhöriga.  Ett 

ytterligare hinder som sjuksköterskor upplevde, var att läkare undvek att har samtal med 

patienter och deras anhöriga, vilket gjorde att sjuksköterskor var tvungna att ta ställning till 

frågor som låg utanför deras kompetensområde. 

2.5 Vårdteoretiskt perspektiv 

Det vårdteoretiska perspektivet utgår från Katie Erikssons begrepp lidande, lidandets drama 

och vårdrelationen. Dessa begreppet är relaterade till sjuksköterskan som vårdare, vilket är 

relevant för examensarbetet. När sjuksköterskan möter patienten uppstår en relation som 

kallas vårdrelation, denna relation är betydelsefull för att sjuksköterskan ska kunna vårda 

patienter och lindra deras lidande. Sjuksköterskan kan då få möjlighet att vara medaktör i 

lidandet, vilket Eriksson beskriver som lidandets drama.  

2.5.1 Lidande  

 Lidandet är ett begrepp, vilket Eriksson (1994) definierar som ett hinder för att uppnå total 

hälsa. Att lida innebär att plågas och även våndas samt kunna kämpa och uthärda. Till slut 

försonas människan med sitt lidande. Det finns många olika faktorer som avgör om 

människan inte kan uppnå sin optimala hälsa på grund av lidande. Ett exempel på faktorer 

kan vara otillfredsställda behov. Behoven hjälper människan att självförverkliga sig medan 

otillfredsställda behov kan skapa en konfliktsituation hos människan, vilket gör att 

prestationsförmågan hos människan försämras. När det uppstår ett problem som individen 

inte själv kan övervinna blir det ett hinder för att utvecklas till en hel människa. Varje 

människas lidande är unikt och kommer alltid vara en gåta (Eriksson, 1994). 

Livet kan innebära situationer då individen drabbas av lidande. Lidande är en kamp mellan 

gott och ont och mellan lust och lidande. Om det inte fanns kamp skulle livet vara tomt och 

utan betydelse. Individens livssituation är avgörande för om det är möjligt att gå i kamp med 

lidandet eller att ge upp. När människans kamp mot lidandet är som mest intensiv, upphör 

förmågan att förmedla sitt lidande till en annan människa. Det mest betydelsefulla begärt för 

en individ är begäret efter kärlek och bekräftelse. Att inte kunna ge eller ta mot kärlek och 

bekräftelse blir till ett oändligt lidande för människan.  Att vara medlidande till en annan 

människa i kris innebär att ha modet att kunna offra sig vilket kan hämma egna lidandet. 

Anhöriga och vårdpersonal till svårt sjuk patient kan ofta bli inkapabla till medlidande på 

grund av sitt eget lidande (Eriksson, 1994). 
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2.5.2 Lidandets drama 

Eriksson (1994) beskriver lidandet och lidandes drama utifrån tre akter: att bekräfta lidande, 

själv lidandet, samt att försonas med sitt lidande. Att bekräfta lidande handlar om att se den 

lidande människan och kunna förmedla till den människan att hon syns genom blickar, 

beröring eller ord. Att inte bekräfta lidande handlar om att bortförklara och negligera 

individens situation, vilket leder till ytterligare lidande. Själv lidandet handlar om att som 

lidande människa behöva tid och utrymme för att kunna lida. Med detta menas att den 

lidande människan får tid och rum att pendla mellan lust och lidande samt hopp och 

hopplöshet. Den tredje och sista akten är försoning med lidandet där den lidande finner en 

mening med sitt lidande (Eriksson, 1994).  Lidandet ses som en naturlig del av människan 

och lidandet är även en del av hälsan. Mänskligt lidande kan ibland bli outhärdligt och 

hindrar oss från att uppleva hälsa. Människan strävar efter försoning med livets 

omständigheter och att bli hel (Eriksson, 1994).  

Lidandet i sig kan delas upp i olika nivåer: att ha ett lidande, att vara i lidande och att varda i 

lidandet. Att ha ett lidande handlar om att vara främmande för sina inre begär och 

möjligheter, genom att drivas och styras av yttre omständigheter försöker människan att fly 

sitt lidande. Att vara i lidandet innebär att människan försöker kompensera sitt lidande 

genom att tillfredsställa sina behov. Här kan människan uppleva en relativ lycka, harmoni 

och hälsa, men på sikt fortfarande uppleva en oro som driver henne vidare. Att varda i 

lidandet är en kamp mellan gott och ont, mellan liv och död. Segrar livet leder kampen till att 

människan finner en mening med sitt lidande (Eriksson, 1994). 

2.5.3 Erikssons beskrivning av vårdrelationen  

Grunden för vårdandet är relationen mellan patient och vårdare, det vill säga vårdrelationen. 

En riktig relation innebär ett sant möte som uttrycker att jag som tar hand om dig. I relation 

med andra människor träder människan fram som person, här kan kärlek på ett äkta sätt 

förmedlas. Genom relation till vårdaren får patienten utrymme att ge uttryck för sina behov, 

begär och problem. Patienten får lära sig ”att ge” och ”ta emot” i vårdrelationen, där givandet 

och tagandet inte får tas som självklarheter. Relationen bygger på ömsesidighet där både 

patient och vårdare är villiga att ingå en relation. Det är viktigt att vårdaren inte tvingar fram 

denna relation. I vårdprocessen benämns vårdrelationen som värdeförhållande och syftar till 

att stödja patientens hälsoprocesser. Oavsett hur länge vårdprocessen pågår är en 

fortlöpande vård förhållande viktigt, vilket innebär att patientens hälsoprocess utvecklas 

ostört för bästa möjliga hälsa. En god vårdrelation grundar till en fungerande vårdprocess, 

annars kan vårdandet reduceras enbart till att utföra uppgifter (Eriksson, 2014).  
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2.6 Problemformulering 

Inom den palliativa vården ställs höga krav på sjuksköterskor, såväl kunskapsmässiga som 

emotionella. Det kan uppstå problem som påverkar sjuksköterskors förmåga att vårda då 

känslorna kan ta över. Detta i sig kan medföra svårigheter att utföra sitt arbeta eller att hitta 

balans i vårdande. Eftersom sjuksköterskors arbete handlar om att bibehålla människors 

hälsa är det viktig att uppmärksamma även sjuksköterskors hälsa, eftersom detta kan 

påverka deras sätt att vårda. Vid vård i livets slutskede eller palliativ vård i livets slutskede 

läggs fokus på patienter och anhöriga och ibland glöms sjuksköterskors välmående och 

känslor bort, vilket sedan kan leda till att sjuksköterskor får svårt att vårda eller hålla distans 

i sitt professionella förhållningsätt. Denna känsla av distans kan påverka vårdrelation och 

bemötande av patienter och anhöriga i vård i livets slutskede. Detta kan medföra att patienter 

behov inte tillfredsställs, vilket i sig kan leda till onödigt lidande. Studier uppmärksammar 

vikten av stöd för båda anhöriga och patienter i livets slut skede, men det finns sparsamt med 

studier om vad sjuksköterskor som bedriver vård i livets slut får för stöd eller hur deras 

behov bemöts.  Att inte uppmärksamma sjuksköterskors behov kan påverka deras sätt att 

vårda.   

3 SYFTE  

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter i 

livets slutskede.  

4 METOD  

Vald metod för denna systematiska litteraturstudie är beskrivande analys vilket innebär, att 

planmässigt söka och kritisk granska sammanställa kvalitativa studiers resultat för valt 

problem och ämne. Därefter presenteras urval och datainsamling, dataanalys och 

genomförande samt etiska överväganden. Metodval för analysen är beskrivande syntens 

utifrån Evans (2002) med syfte att beskriva det som har rapporterats i tidigare studier, 

omtolka dessa studiers resultat och presentera nya slutsatser. Flera studiers resultat 

sammanställs och genererar en sammansättning av kunskap om fenomenet, genom att 

beskriva, tolka eller förklara ett fenomen (Friberg, 2012). Genom kvalitativ ansats kan en 

djupare förståelse för upplevelser, förväntningar och behov skapas (Friberg, 2012).  

Det finns två tillvägagångssätt för analysen av kvalitativa studier enligt Evans (2002), som 

kan användas vilket är beskrivande samt tolkande syntes. Beskrivande syntes valdes för 

examensarbetet, vilket kommer att medföra en sammanställning av analyserade studier med 

utrymme för egen omtolkning. Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors 
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upplevelse av att vårda patienter vid livets slutskede, vilket styrker varför kvalitativ ansats 

ansåg lämpligt. Evans’ (2002) analysmetod, beskrivande syntes, som används i denna studie, 

innefattar fyra steg: insamling av datamaterial, hitta nyckelfynd, sammanställning av alla 

studiers teman samt beskrivning av fenomen. I det första steg bestäms vilka typer av studier 

som avses analyseras och sammanställning av urvalskriterier. Efter sökning av material med 

hjälp av inklusionskriterier och exklusionskriterier kan relevanta studier hittas (Evans, 

2002).   I steg två ska artiklarna läsas igenom flera gånger i sin helhet för att få en 

övergripande helhetsbild samt för att bekanta sig med texten. I det steget ska viktigt resultat 

urskiljas och genom att texterna läses upprepande gånger kan detaljer uppmärksammas och 

en känsla av texten helhet fångas. Det mest centrala i varje artikel som svarar på studiens 

syfte skrivs ner i ett dokument och namnges som nyckelfynd.   Nyckelfynden i varje studie 

samlas ihop och på så sätt lyfts det mest centrala fram i varje studie (Evans, 2002).  Steg tre 

handlar om sammanställning av studiernas likheter och olikheter genom att bilda teman och 

subteman. De teman och subteman som är gemensamma förs samman till en helhet. Utifrån 

det kommer en förfinad förståelse av fenomenet skapas (Evans, 2002). 

 Steg fyra handlar om att beskriva fenomenet som har hittats. De granskade artiklarnas 

nyckelfynd skrivs i löpande text under de skapade teman som blir rubriker samt stärka 

analysen med citat som exempel från artiklar för att få en djupare förståelse av fenomenet. I 

resultatet finns även källhänvisning från originaltexten (Evans, 2002). 

4.1 Urval och datainsamling  

 Flertalets sökningar gjordes med databaserna Cinahl Plus och Pubmed, eftersom de har 

vetenskaplig förankring och bidrar till en bra grund för examensarbetet. För att få en 

helhetsbild av hur många artiklar som finns för valt problemområde samt för att kunna säkra 

att funna texter håller god kvalitet används av Fribergs, (2012) sökavgränsningar. 

Inklusionskriterier för artiklarna var att studierna besvarade syftet, vara av kvalitativ 

karaktär, publicerade från 2007 och framåt, skrivna på engelska, Peer Reviewed och att de 

utgick från sjuksköterskors perspektiv samt berörde upplevelse då detta var relevant för 

problemområde och syfte. Exklusionskriterierna för artiklarna var studier som inkluderade 

barn i livets slutskede samt studier som behandlar sjuksköterskor med specialistutbildning i 

vård vid livets slutskede. Enligt Friberg (2012) behandlar kvalitativa studier bland annat 

upplevelser hos exempelvis sjuksköterskor, vilket denna studies syftar till. Artiklarnas titel 

lästes vid sökträffarna, om de ansågs väsentliga utifrån valt ämne, lästes även abstrakten. När 

abstraktet var relevant utifrån valt ämne som avses studeras lästes artiklarna i sin helhet. 

Därefter togs beslut om dessa skulle inkluderas eller exkluderas gemensamt av författarna.  
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Sökorden som användes utgick från examensarbetets syfte som var att beskriva 

sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter i livets slutskede. Svensk MeSH användes 

som hjälpmedel för att hitta relevanta engelska ord till artikelsökningen. Primära sökord som 

användes var främst End of life care, Terminal care, Dying, Palliative care i kombination med 

Nurses experiences/experience, vilket presenteras i sökmatrisen (Bilaga A). Författarna 

använde sig av boolesk sökteknik för att sammanlänka ord med varandra genom att skriva 

AND mellan orden och genererade träffar som innefattade båda termerna. Vid vissa 

sökningar användes även trunkering (*) som inkluderar böjningsformer av ord, vilket 

genererar flera träffar (Östlundh, 2012). Exempel på sådan sökning är: End of life AND 

registered nurs* AND experiences. Totalt hittades 18 artiklar som lästes igenom men, åtta 

artiklar valdes bort då de inte besvarade syftet. Resterande tio artiklar inkluderades till 

examensarbetet och kvalitetsgranskades utifrån Fribergs (2012) granskningsfrågor för 

kvalitativa studier (Bilaga B). Granskningsfrågorna handlar bland annat om huruvida 

studierna hade ett tydligt formulerat problem, teoretisk utgångspunkt och om syftet var 

beskrivet. Samtliga kvarvarande artiklar uppfyllde granskningsmallens kvalitetskrav. 

Artiklarna som inkluderades för examensarbetet och kvalitetsnivån av dessa presenteras i 

Bilaga C. 

4.2 Dataanalys och genomförande  

 Under dataanalysen kommer Evans (2002) analysmetod, beskrivande syntes i fyra steg, som 

beskrivits tidigare följas. I första steget bestämdes vilka studier som skulle inkluderas i denna 

litteraturstudie samt skedde insamling av material. De tidigare beskrivna urvalskriterierna 

var stor hjälp att hitta aktuellt artiklar inom valt problemområde (Evans, 2002). Artiklar som 

inte svarade på syftet och inte uppfyllde inklusionskriterier exkluderades. Artiklarna som 

granskades var tagna från Cinahl Plus och PubMed. Artiklar genomgick granskning där 

abstrakt och resultat lästes med fokus på problem och syfte. I steg två gjordes en djupare 

granskning, där valda artiklar lästes flera gånger för att få övergripande helhet av studierna, 

men också för att se detaljer och skillnader mellan de olika artiklarna (Evans, 2002). Detaljer 

som hittades markerades med överstrykningspenna, vilket ökade förståelse för vad artiklarna 

handlade om. Nyckelfynden markerades och kategoriserades med olika färger i artiklarna. 

Därefter diskuterades artiklarnas innehåll och utplockade nyckelfynd gemensamt. När 

ömsesidig förståelse nåtts gällande vilka nyckelfynd som svarade på examensarbetets syfte 

valdes dessa ut och skrevs in i en tabell. Varje nyckelfynd numrerades från artiklarna de 

tillhörde för att på så vis kunna hitta och referera tillbaka till originalartikeln  
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I steg tre granskades listorna med nyckelfynd och likheter utformade gemensamma teman, 

då artiklarnas likheter och olikheter jämfördes med varandra. Utifrån de tre funna teman 

skapades sju subteman, som medförde en förfining i förståelsen av fenomenet och resultatet 

(Evans, 2002). Gemensamt granskades och diskuterades tabellen för nyckelfynden. Under de 

detta steg fortsatte analysen, vilket innebär att nyckelfynd flyttandes och teman fördes ihop 

för att få ett tydligare sammanhang i resultatet (Evans, 2002). Exempel på nyckelfynd, 

subteman och teman redovisas i Tabell 1. 

 

I det fjärde och slutgiltiga steget skapas ett nytt resultat. Teman blev rubriker i resultatet, 

nyckelfynd komponerades och tydliggjordes efter subteman i löpande text vilket mynnade ut 

i det nya resultatet.  I texten beskrivs de fenomen som utgör de teman och subteman som 

skapats. Citaten användes för att ge djupare förståelse för sjuksköterskans upplevelse av att 

vårda i livets slutskede (Evans, 2002). En sammanfattning skrev inför varje tema. Resultatet 

bands ihop med frågeställningarna i problemformuleringen. Avslutningsvis summerades 

resultatsyntesen i en slutsats. Syftet fanns med under hela analysgången. För att säkra 

trovärdigheten i resultatets samtliga subteman refererades i texten till originalstudiernas 

resultat (Evans, 2002). 

 

Tabell 1. Exempel på analys. 

Nyckelfynd Subteman Tema 

The need for support from colleagues was also 

described, for example emotional support  

(4)  
Vikten av att få stöd i 

arbetet 

Sjuksköterskors 

välbefinnande 

Nurses with limited experiences stress the 

significance of being supported in caring 

procedures by experienced colleagues  

(10)  

But when the patients and family are pleased 

and the nurses are acknowledged for what they 

have done, they feel satisfied and therefore 

experience fulfillment in the caring situation  

(1) Vårdandet upplevs 

som tillfredställande The everyday encounters contributed to a 

continuous development of their knowledge, 

which also increased their sense of professional 

security and safety and gave them the strength 

to accept challenges (7) 
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5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Forskningen enligt Vetenskapsrådet (2017) ska vara uppriktig, kritiskt granskad och öppet 

redovisa metoder, resultat och eventuella vinstinriktade intressen. Forskningen skall även ha 

god ordning gällande dokumentation och arkivering. Under examensarbetets gång var det 

viktigt att ovan nämnda krav följdes upp med noggrann dokumentering av tillvägagångsätt 

för metoden. Författarnas egen förförståelse har beaktats under bearbetningen av data för att 

minimera risken att egna värderingar påverkat resultatet. Det är viktigt att undvika 

oredligheter som förfalskning eller plagiering av annan vetenskaplig forskning. Det ska 

framkomma tydligt vem som är författare av datamaterialet och inte vara missvisande 

 

 (Codex, 2017; Vetenskapsrådet, 2017). Det eftersträvades i examensarbetet att vara textnära 

datamaterialet och vara tydlig med referering till författarna av datamaterialet. På så vis har 

datamaterialet för examensarbetet inte förvridits till fördel eller orsakat förfalskning/plagiat. 

Oredlighet kan förhindras genom att enbart använda artiklar som är Peer reviewed, vilket 

innebär att artiklarna granskats oberoende och godkänts av forskningsetisk nämnd (Codex, 

2017). Samtliga artiklar som inkluderas för examensarbetet har därför varit Peer reviewed.   
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6 RESULTAT 

Efter analysen av de 10 vetenskapliga artiklarna presenteras resultatet i form av teman och 

subteman som kan ses i Tabell 2 nedan.  

Tabell 2. Teman och subteman 

Teman  Subteman 

Känslan av otillräcklighet 

Stress och behov av mer tid i vårdandet 

Sjuksköterskor behov av mer kunskap och 

erfarenhet 

Svårigheter att hitta balans i vårdandet 

Sjuksköterskors välbefinnande 
Vikten av att få stöd i arbetet 

Vårdandet upplevs som tillfredställande  

Förväntningar och skyldigheter 
Samarbete i vårdandet 

Stödja patienter och anhöriga 

6.1 Känslan av otillräcklighet  

Under detta tema beskriver sjuksköterskor arbetet i vårdandet som att stress och behov av 

mer tid fanns vid ansvarandet av flera patienter samtidigt. Behov av mer kunskap och 

erfarenhet upplevdes när bristande kunskaper försvårade sjuksköterskors arbete. Svårigheter 

att hitta balans i vårdandet yttrade sig när sjuksköterskor identifierade sig med patienter.  

6.1.1 Stress och behov av tid i vårdandet 

Sjuksköterskor upplevde vården i livet slutskede som krävande då det inte fann tillräckligt 

med tid för att kunna tillgodose både patienters och anhörigas behov. Ibland kunde detta 

skapa en känsla av otillräcklighet och stress bland sjuksköterskor. Otillräckligt med tid kunde 

bero på att sjuksköterskor hade många patienter som de hade ansvar för. Ständigt 

otillräckligt med tid påverkade sjuksköterskors bemötande av anhöriga och patienter, vilket 

medförde att anhöriga och patienter kände av stressen i vårdandet. Ibland var sjuksköterskor 

tvungna att prioritera bort att ge smärtlindring för att kunna spendera den tiden med döende 

patienter som inte hade några anhöriga. Sjuksköterskor upplevde att anhöriga blev nöjda då 

fanns tid för att bemöta dem, missnöje upplevde anhöriga då sjuksköterskor inte hade tid 

med dem (Andersson, Salickiene & Rosengren, 2016; Johansson & Lindal, 2010; Hov, Athlin 

& Hedelin, 2009; Karlsson, Karlsson, Barbosa daSilva, Berggren & Söderlund, 2012; 
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Peterson, Johnson, Halvorsen, Apmann, Chang, Kershek, Scherr, Ogi & Pincon, 2010; 

Wallerstedt & Andershed, 2007). 

"More time is needed for the terminally ill patients and their loved ones than for those with 

acute complaints. Being unable to keep up with the work as they would like evokes ‘feelings of 

stress and dissatisfaction’, reflecting conflict where ideals and reality do not tally" (Peterson et 

al, 2010, s. 183).  

Sjuksköterskor upplevde att den ständiga tidsbristen var en begräsning för att kunna förse 

båda patienter och anhöriga med vård av god kvalitet, vilket gjorde att ibland kunde 

sjuksköterskor känna stress och otillräcklig i sitt arbeta då det var svårt att utföra arbetet som 

planerat (Andersson et al., 2016, Peterson et al., 2010; Wallerstedt & Andershed, 2007).  

6.1.2  Sjuksköterskors behov av mer kunskap och erfarenhet i vårdande 

Sjuksköterskor upplevde att grundutbildningen var otillräcklig. De behövde utveckla sin 

kunskap och kliniska färdighet i vårdandet med hjälp av erfarna kollegor. Med handledning 

som verktyg för att öka kunskap och färdighet upplevde sjuksköterskor sig kapabla att ge stöd 

till patienter och anhöriga vid vård i livets slutskede (Andersson et al., 2016; Anderson, Kent, 

& Owen, 2015; Johansson & Lindahl, 2012; Wallerstedt & Andershed, 2007; Yim Wah, Vico 

Chung Lim & Wai To, 2013).      

“I really don’t recall when we had our training, when we talked about people dying, we 

talked about the person themselves dying maybe – or maybe we talked about death in a 

medical sense, in that kind of sense, but we never really – in terms of the impact on the 

people they leave behind and things . . . when you’re nursing a patient who’s dying, you’re 

not just nursing that person. You are looking after their whole family and everything” 

(Anderson et al., 2015, s. 699).  

Sjuksköterskor uttryckte att deras bristande erfarenhet om döden kunde försvåra 

kommunikationen med patienter och anhöriga. Den upplevelsen handlade om rädslan att 

säga fel saker när de skulle stödja sörjande anhöriga, eftersom de inte hade tidigare 

erfarenhet av samtal vid en patients bortgång (Peterson et al., 2010; Anderson et al., 2015). 

Sjuksköterskor upplevde att otillräcklig erfarenhet och kunskap medförde svårighet att 

tillgodose patienters behov. En del sjuksköterskor upplevde att bristande kunskap och 

erfarenhet också kunde skapa osäkerhet i vårdandet (Petersson et al., 2010; Karlsson et al., 

2012). En sjuksköterska beskrev känslan av att ha otillräckligt med erfarenhet: ”Just lack of 

experience. If I can`t may be this is more deficit, but just lack of experience of being able to 

give them the best” (Peterson et al., 2010, s. 184). Det fanns även sjuksköterskor som ansåg 
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att de hade tillräcklig kunskap gällande vård i livets slutskede, men som upplevde att deras 

kunskap ignorerades och inte bekräftades av kollegor, vilket fick sjuksköterskorna att 

ifrågasätta sin egen kompetens (Törnquist, Andersson & Edberg, 2013; Hov et al., 2009).  

6.1.3 Svårighet att hitta balans i vårdandet 

Vårdandet väckte olika känslor hos sjuksköterskor, såsom frustration, sorg och förlust och 

även känslan av att inte längre orka. Den speciella närhet som kan upplevas vid den intensiva 

kontakten med patienter vid vård i livets slutskede innebar också en risk för sjuksköterskan 

att identifiera sig med patienten. Denna förståelse för patienten och hennes situation bidrog 

till att sjuksköterskan hade svårt att ”släppa” patienten efter bortgång. I sådana situationer 

var det troligt att sjuksköterskor tog med sig arbetet hem (Devik, Enmarker & Hellzen, 2013; 

Wallerstedt & Andershed 2007).  

“There was a woman with three children – small children, and she wasn’t much older 

than me. And of course, that gets to you, naturally. You have trouble letting go of patients 

like that. You feel so terribly close to them. Their problems, everyday problems are exactly 

like your own everyday problems. You wake up at night and go over it and go through 

everything…and start over again” (Wallerstedt & Andershed, 2007, s. 36). 

Sjuksköterskor kände en oro för att bli för involverade och nära patienter. För att kunna 

hantera dagliga arbetet var det viktigt att sjuksköterskor hade förmågan att hålla balansen 

mellan distans och närhet så att relationen med patienten inte blev för privat (Peterson et al., 

2010; Johansson & Lindahl, 2012). Denna oro beskrevs av en sjuksköterska som: “so you 

don´t get too close and personal, because, I feel that’s not good…there we must, or I must, 

restrict myself in the relationship…so I can give them professional support” (Johansson & 

Lindahl, 2012, s. 2037). 

En del sjuksköterskor kände svår ångest efter en patients bortgång, vilket orsakade 

obehagliga tankar och känslor. Negativa reaktioner på händelsen gjorde att en del 

sjuksköterskor fick svårt att sova. Detta ledde till att sjuksköterskor kunde stanna hemma 

efter händelsen, undvika likande situationer eller ville byta arbetsplats (Hov et al., 2009; 

Anderson et al, 2015).  

 

Sjuksköterskor använde olika strategier för att lämna arbetet bakom sig och släppa tankar 

om döden. Strategier som användes var att i stunden undvika att möta patienter och 

anhöriga eller att ägna sig åt någon aktivitet där de kunde undvika situationer som rörde 

patienters bortgång. Sjuksköterskor valde även att för en tid arbeta med enbart kurativa 

patienter för att kunna få andrum. En del sjuksköterskor medgav att deras flyktstrategier för 
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att hantera situationen kunde påverka deras sätt att vårda negativt (Andersson et al., 2016; 

Devik, etal., 2013; Johansson & Lindahl, 2012; Yim Wah, et al., 2013).  

6.2 Sjuksköterskors välbefinnande  

Under detta tema beskriver sjuksköterskor vikten av ett bra arbetsklimat och vad som gör att 

sjuksköterskor upplever vårdandet som tillfredsställande. 

6.2.1 Vikten av att få stöd i arbetet 

Möjligheten att kunna be erfarna kollegor om hjälp och rådgivning under vård i livets 

slutskede var ett stort stöd för sjuksköterskor. Stödet från kollegor hjälpte sjuksköterskor att 

kunna vara stödjande för patienter och anhöriga i vårdandet. Stödet gjorde också att 

sjuksköterskor upplevde delaktighet och att vara en del av team (Andersson et al., 2016; 

Anderson et al., 2015; Johansson & Lindahl, 2012; Hov et al., 2009).   

Because the team support was there, and everyone was feeling it and they were quite open 

about it. . . I think the team helped and. . . afterwards we all sort of came to a halt, and went 

into the tea room and sat around a table. If they wanted to say ‘oh it’s really sad’ or they 

wanted to swear, that was all alright. But it was just the fact, you know, all experiencing 

something together, individually, if you like (Anderson et al., 2015, s. 699). 

Reflektioner och diskussion mellan kollegor sågs som ett viktigt emotionellt stöd för att 

kunna hantera känslor som vårdandet väckte. Sjuksköterskor kunde då rensa sina tankar, 

vilket kunde bidra till ökade säkerhet i vårdandet av patienter i livets slut (Johansson & 

Lindahl, 2012; Törnquist et al., 2013, Hov et al., 2009).  

Missnöje som sjuksköterskor upplevde berodde i stor utsträckning på otillräckligt stöd från 

chefer och ledning. Sjuksköterskor ansåg att chefers och ledningens förståelse och 

engagemang för deras mentala och fysiska hälsa var litet. Exempel som togs upp var 

handledningstillfällen som prioriterades bort av cheferna. (Andersson et al., 2016; 

Wallerstedt & Andershed, 2007). 

6.2.2 Vårdandet upplevs som tillfredställande  

Sjuksköterskor var positivt inställda och hade höga ambitioner att ge bästa möjliga vård åt 

patienter och anhöriga. Den största tillfredställelsen upplevdes när sjuksköterskorna kunde 

uppfylla patienters speciella önskemål.  Tillfredställelse i vården handlande om att 
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sjuksköterskor fick erfarenhet och kunskap som kunde användas även i andra 

patientsituationer. De flesta sjuksköterskor upplevde att vården av patienter i livets slutskede 

bidrog till personlig och professionell utveckling, vilket ökade sjuksköterskors säkerhet i 

vården och gjorde att de kunde hantera utmaningar som uppstådde lättare. Att vårda 

patienter i livets slut gav mycket tillbaka, då sjuksköterskor upplevde bekräftelse och 

stimulans i arbetet. vilket hjälpte sjuksköterskor att få styrkan att vårda och finna mening i 

arbetet (Andersson et al., 2016; Johansson & Lindahl, 2012; Hov et al., 2013; Wallerstedt & 

Andershed, 2007). Så här beskrev en sjuksköterska upplevelsen av tillfredställelse: 

“I talked to my patient that day. After talking, I felt that he was much more comfortable, 

in much less pain. I talked to him about an hour and I saw that he felt so much more 

comfortable after chatting, which makes me think “no matter for the patient or for me 

I feel more happier that I was able to help him in some way.” “I feel like I am doing 

what I should be doing as nurse” (Yim Wah, et al., 2013, s. 427) 

Tillfredsställelse för sjuksköterskor handlande om att kunna bidra till en fridfull död till 

patienter samt att anhöriga blev nöjda med det vård som gavs. Sjuksköterskor såg vårdandet 

som ett privilegium och kände sig hedrade att få följa med på patientens sista resa i livet 

tillsammans med de anhöriga (Johansson & Lindahl, 2012; Hov et al., 2009; Andersson et 

al., 2016). 

6.3 Förväntningar och skyldigheter 

Under detta tema beskriver sjuksköterskor vad som krävs för ett gott samarbete och behovet 

av att kunna stödja patienter och anhöriga i vårdandet.  

6.3.1 Samarbete i vårdandet  

Sjuksköterskor upplevde att samarbeta med sina kollegor var viktig del av deras arbeta.  Att 

har förmåga att arbeta tillsammans mot samma mål gjorde det möjligt att ge god vård i livets 

slutskede. Det motsatta gällde erfarenhet av samarbetet med läkare. Sjuksköterskor upplevde 

att läkare ofta var osäkra avseende vård i livets slutskede och inte fann tid att lyssna på 

sjuksköterskor. Sjuksköterskor upplevde även att läkare undvek patienter och anhöriga, 

vilket gjorde att sjuksköterskor blev tvungna att anta en roll och ett ansvar som inte var 

deras. En del sjuksköterskor upplevde att de var ensamma om patients välbefinnande då 

läkarna inte visade något intresse för patienterna som befann sig i livets slutskede eller de 

prioriterade bort dem. Sjuksköterskors upplevelser av stress och känslor av otillräcklighet i 

rollen berodde ibland på att läkare fördröjde beslut gällande patienter i vård i livet slutskede 
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(Anderson, et al., 2015; Andersson, et al., 2016; Hov et al., 2009; Karlsson, et al., 2012; 

Peterson, et al., 2010; Wallerstedt & Andershed, 2007).  

"You have to keep on nagging the doctors they have should talk with patients and relatives 

and maybe discontinue treatment. It is hard to keep on, to keep on giving antibiotics right 

up until the last breath. There’s a lot of that, treat, treat, treat" (Wallerstedt & Andershed, 

2007, s. 36).  

Sjuksköterskor upplevde att deras relation med patienten och deras kunskap om patientens 

tillstånd ignorerades av läkare trots att sjuksköterskor kände patienters tillstånd bäst, vilket 

gjorde att sjuksköterskor kunde komma att ifrågasätta sin egen kunskap om patienterna. En 

ytterligare svårighet med samarbetet med läkare kunde uppstå gällande läkemedel då läkare 

vägrade att ta hänsyn till sjuksköterskors synpunkt trots att de hade största insikt i 

patientens tillstånd (Hov, et al., 2009; Karlsson et al., 2013; Törnquist, et al., 2013). 

6.3.2 Att stödja patienter och anhöriga  

Att vara sjuksköterska beskrevs som att ha förmågan att kunna förändra sig inför varje möte 

med en ny patient. Detta ansågs som ett viktigt verktyg för att sjuksköterskan ska kunna inta 

olika roller i mötet med varje unik patient. Sjuksköterskor upplevde att en betydande del av 

deras profession var att kunna skapa en förtroendefull relation med patienter och anhöriga 

för att kunna stödja i dem genom vård i livets slutskede. De flesta sjuksköterskor beskrev att 

de gjorde i allt sin makt för att minska patienters lidande samt att ge patienter och anhöriga 

en minnesvärd sista tid i livet (Andersson, et al., 2016; Devik et al., 2013; Petersson et al., 

2010). 

“It is really a matter of, yes … I always say that being a nurse is a little bit like being an 

actress. I think, sort-of that you can almost get caught up…. yes you take on another role 

in some ways….as a nurse when you are looking after palliative patients” (Johansson & 

Lindahl, 2010, s. 2039). 

 För att kunna vägleda och stödja patienter och anhöriga krävdes det att sjuksköterskor var 

känsliga i vårdandet. Detta innebar att vara medveten om patienters känslor såsom sorg, 

ångest och lycka för att kunna uppfylla patienters önskemål och behov vid vård i livets 

slutskede. Sjuksköterskor uttrycker att de inte alltid behöver prata för att vara stödjande. 

(Andersson et al., 2016; Devik et al., 2013). En sjuksköterska beskrev det på följande vis: 

”some want actually not to talk, but if I dare to stay just quietly a little bit more, then often… 

they want to say something (Andersson, 2016, s. 147). 
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Sjuksköterskor visade sitt stöd till patienter och anhöriga på olika sätt. Ibland kunde 

sjuksköterskor försöka att hjälpa patienter och anhöriga att hitta behandlingsalternativ för 

att minska anhörigas och patienters oro. Vissa sjuksköterskor upplevde att anhöriga behövde 

mer stöd än patienterna, eftersom de blev kvar med sin förlust efter patientens bortgång.  

Detta medförde att sjuksköterskor försökte hitta tillräckligt med tid för att stödja sörjande 

anhöriga före och efter patienters bortgång samt såg till att både patienter och anhöriga var 

delaktig i vården (Peterson et al., 2010, Yim Wah et al., 2013).  

7 DISKUSSION 

Under denna rubrik kommer diskussion gällande resultat, metod och etik presenteras. I 

resultatdiskussionen kommer resultatets övergripande delar diskuteras i förhållande till 

examensarbetets syfte och hur detta kan förbättra det praktiska arbetet i vårdandet. 

Diskussion gällande likheter och skillnader mellan resultatet och tidigare forskning kommer 

tas upp. I metoddiskussionen kommer styrkor och svagheter med metoden klarläggas och 

hur detta påverkat framtagna resultatet. En diskussion kring hur urval och analys utförts 

samt om metoden var passande. Forskningsetiska synpunkter kommer lyftas fram i 

etikdiskussionen och om resultatet väcker etiska tankar och reflektion.  

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Tidsbristens inverkan 

Resultatet visade att sjuksköterskor har en strävan att hitta tillräckligt med tid för att kunna 

tillgodose vård av god kvalitet. Denna strävan uppmuntras av HSL (2017:30) som stadgar att 

vård som erbjuds ska vara av god kvalitet. Ibland på grund av många arbetsuppgifter och för 

många patienter att ansvara för, kunde sjuksköterskor tvingas att prioritera det som ansågs 

mest betydelsefullt just den dagen. En sådan prioritering kunde vara att en patient inte fick 

sin smärtlindrande medicin och därmed utsattes patienter för lidande. Detta 

överensstämmer med Erikssons (1994) beskrivning av lidandet som uppstår när en patients 

behov inte tillfredsställds. Vidare uppger Eriksson (1994) att behoven hjälper människan till 

självförverkligande och att otillfredsställda behov kan skapa en konflikt hos människan, 

vilket leder till att människans prestationsförmåga försämras.  En hörnsten i den palliativa 

vården är att lindra och förebygga lidande. Men i resultatet framkom också att när 

sjuksköterskan hade tillräckligt med tid att lindra lidande blev anhöriga nöjda med 

bemötandet, något som också Mellberg och Strang, (2011); Noome et al., (2016) och 
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Spichiger (2009) fann. Däremot kunde anhöriga känna sig orolig och hjälplösa om de såg sin 

patient lida (Steinhauser et al., 2014; Lundberg et al., 2016). Likväl uppger Eriksson (1994) 

att anhöriga till svårt sjuka patienter ofta kan bli oförmögna till medlidande på grund av sitt 

eget lidande.  Den palliativ vården syftar till att ge god vård och att främja livskvalitet till 

patienter genom att lindra lidande som uppstår (Socialstyrelsen, 2013) och även stödja 

anhöriga.   

Tidigare forskning har visat att sjuksköterskor med lång erfarenhet också upplevde problem 

gällande prioritering på grund av tid som inte räcker till för att kunna erbjuda vård av 

kvalitet. Dock det är inte alltid tiden i sig som är problemet utan för lite personal och för 

många patienter som gör att tid bli en begränsning (Crump et al., 2010; Beckstrand et al., 

2006).  

7.1.2 Risken med otillräcklig yrkesförberedande utbildning 

Resultatet visade att både nyexaminerade sjuksköterskor och sjuksköterskor som hade 

arbetat länge upplevde att otillräcklig erfarenhet och kunskap kunde försvåra 

kommunikation och vårdande. Sjuksköterskorna ansåg att de behövde utveckla sin kliniska 

färdighet för att kunna erbjuda vård av god kvalitet. Att lång erfarenhet inte är en garanti för 

ett gott bemötande av sörjande anhöriga visar även Blazevicienė et al. (2017). Enligt Svensk 

Sjuksköterskeförening (2017) är sjuksköterskan ansvarig för sin egen kompetensutveckling 

och ska ha kunskap och erfarenhet för att kunna bemöta patienters behov. Sjuksköterskan 

ska ha erfarenhet och kunskap för att kunna lindra patientens lidande (HSL, 2017:30). 

Vidare anger styrdokument att vården som erbjuds ska vara baserad på beprövad kunskap 

Socialstyrelsen (2016). 

7.1.3 Sjuksköterskans närvaro och engagemang 

Resultat visade att ofta försöker sjuksköterskor att närvara hos patienter som inte har några 

anhöriga. Sjuksköterskors närvaro uppskattades även av anhöriga då de upplevde att deras 

behov av att bli sedda bekräftandes (Spichiger, 2009; Noome et al, 2011). Detta 

överensstämmer med hur sjuksköterskans roll i den palliativa vården beskrivs av Strang & 

Beck-Friis (2012) och SSF (2017) som tar upp vikten av sjuksköterskors närvaro och 

engagemang som verktyg för att kunna skapa en förtroendefull relation med patienter och 

anhöriga. Likaså Eriksson (2014) tar upp att vårdrelationen handlar om att sjuksköterskan i 

mötet med patienter och anhöriga ska kunna närvara och bekräfta dem.  Detta möte är 

kritiskt för hur vården kommer att se ut eftersom vårdrelationen är avgörande för om 
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lidandeberättelsen ska träda fram eller inte. Det är viktigt att sjuksköterskor ger utrymme för 

patient och anhöriga för att den relationen ska ske.   

 Resultat visade att en del sjuksköterskor upplevde att en nära relationen med patienter 

kunde påverka deras sätt att vårda negativt, då de hade lätt att identifiera sig med patienter. 

Men detta gjorde också att sjuksköterskor inte kunde ha ett bra professionellt 

förhållningssätt gentemot patienter, vilket krävs för att kunna vårda och hålla balans i 

vårdrelationen. Tidigare forskning visa att anhöriga förvänta sig att en sjuksköterska ska 

kunna ge ett professionellt bemötande samt vara medmänsklig (Spichiger, 2008; Kaarbø, 

2011). 

7.1.4 Kunskapsspridning och stöd från kollegor 

I resultatet framkom att handledning är betydelsefullt verktyg för sjuksköterskors utveckling, 

vilket bidrog till att sjuksköterskor blev kapabla att stödja anhöriga och patienter. 

Handledning gjorde att sjuksköterskor kände sig att de var en del av team. Detta 

överensstämmer med Reko Sjuhärads (2008) dokument ”Palliativ vårds hörnstenar” som 

beskriver att samarbete är en betydelsefull komponent för att kunna ge god vård och främja 

livskvalitet hos patienter.  Samarbete innebär även att stödja kollegor och låta sig stödjas är 

en del av sjuksköterskans yrkeskompetens enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017). I 

resultatet framkom att mindre erfarna sjuksköterskor tog hjälp av mer erfarna kollegor för 

att utveckla sina kunskaper, vilket också betonas av Svensk Sjuksköterskeförening (2017) 

som beskriver en ledarroll där den erfarna sjuksköterskan ska kunna handleda nya 

sjuksköterskor så att de kan utvecklas i sina roller. Sjuksköterskan ska också kunna undervisa 

och handleda patienter och anhöriga (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Men resultatet 

visade även att en del sjuksköterskor som inte fick stöd försökte använda av olika strategier 

för att undvika mötet med döende patienter. Ett sådant beteende beskrivs av Eriksson (1994) 

som att ha ett lidande och handlar om att sjuksköterskan som människa, försöker att fly från 

det som hon upplever främmande och obehagligt i vårdandet. Vidare förklarar Eriksson 

(1994) att inte få stöd innebär att inte bli bekräftad, vilket leder till ytterligare lidande. Att 

försöka lindra någon annans lidande handlar om att våga stanna och vara medaktör i 

lidandet. Sjuksköterskor i Resultatet upplevde att reflektion som stöd kunde hjälpa dem att 

lätta sitt hjärta, vilket ledde till att de kunde vårda bättre. Reflektion gör att sjuksköterskor 

kan försonas med sitt lidande och våga stanna kvar (Eriksson, 1994).  
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7.1.5 Drivkraft 

I resultatet framkom att sjuksköterskors största drivkraft i arbetet handlade om att tillgodose 

patientens behov och önskemål. Då anhöriga var nöjda med den vård som givits blev det en 

bekräftelse för sjuksköterskorna. Crump et al. (2010) och Beckstrand et al. (2006) å andra 

sidan visade att anhörigas krav och förväntningar också kunde vara det största hindret för att 

kunna ge god vård.  Eriksson (1994) beskriver sjuksköterskan som medaktör i den lidandes 

drama där hon försöker att stödja anhöriga och patienter genom sitt eget lidande. 

Sjuksköterskan väljer då att vara i lidandet genom att finnas där för patienten på gott och ont 

samt i lust och lidande genom att visa att hon finns samt tillfredsställa patientens och 

anhörigas behov. En av Palliativ vårds hörnstenar bygger på stödet till närstående och hur 

viktigt det är att kunna stödja dem före, under och efter patientens bortgång (Reko Sjuhärad, 

2008). Resultatet visade att sjuksköterskor såg vårdandet i livets slutskede som givande och 

att det var ett privilegium att få följa med på patientens sista resa i livet. Dessutom var det 

viktigt för sjuksköterskorna att kunna ge patienter en fridfull död. Detta kopplas till 

sjuksköterskan kompetensbeskrivning som uppger att sjuksköterskan har ansvaret att 

genomföra omvårdnaden tillsammans med patienter och anhöriga samt bevara deras 

integritet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterska roll i den palliativ roll, 

förtydligar ytterligare att sjuksköterskan ska oavsett situation bevara det friska hos patienten 

och inte enbart fokusera på döendet (Reko Sjuhärad, 2008). 

7.1.6 Vikten av samarbete och hur det påverkar den resulterande vården 

Resultat visade att ibland tvingades sjuksköterskorna att ta ställning till beslut de inte förstod 

eller var delaktiga i. De var ibland tvungna att anta en roll som inte var deras. Vidare angav 

sjuksköterskor behov av ett fungerande samarbete. Blazeviciene et al. (2017) har visat att 

erfarna sjuksköterskor upplever att läkare kan undvika samtal med patienter och anhöriga, 

vilket gör att sjuksköterskor blir tvungna att ta över. Svensk Sjuksköterskeförening (2017) 

uppger att sjuksköterskor ska verka för gott agerande, samarbete och att respektera både 

kollegor, patienter och anhöriga. Palliativ vård bygger på teamarbete och kräver att olika 

professioner och vårdgivare har ett gott och fungerade samarbete (Reko Sjuhärad, 2008). 

Resultatet lyfter att svårigheter med samarbetet påverkade både patienter och anhöriga då 

viktig information kunde förloras om vårdpersonalen var oeniga. Det dåliga samarbetet 

kunde påverka sjuksköterskans sätt att vårda. Anderson et al. (2008) beskriver att när läkare 

dröjde med viktig information till patienter om deras tillstånd kände patienterna sig inte 

delaktiga i beslut som togs och de upplevde minskad kontroll över sin situation. Gjerberg et 

al. (2015), å andra sidan fann att patienter upplevde att de var nöjda med den information 

som erbjöds gällande deras tillstånd. Eriksson uppger att om en människa upplever minskad 
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kontroll över sin situation uppstår ett lidande. Vidare anger Eriksson (1994) att när det 

uppstår en situation som individen inte själv kan övervinna blir det ett hinder för att 

utvecklas som hel människa. En lidande människa känner sig främmande inför sina egna 

behov. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) stadgar att vård ska utformas och genomföras i 

samförstånd med patienten. Patientens ska få information om möjliga behandlingsmetoder, 

och om en patient inte själv kan föra sin talan så ska samma råd ges till patienter och 

anhöriga.  

7.1.7 Sjuksköterskans ansvar gentemot patienter och anhöriga 

I resultatet framkom att sjuksköterskor kunde prioriterade bort vissa uppgifter för att kunna 

vara hos patienter som saknade anhöriga, då sjuksköterskorna inte ville att dessa patienter 

skulle behöva dö i ensamhet. Likaså Andersson et al. (2008) har visat att patienter 

uppskattar vårdpersonalens närvaro, då de fyller tomrummet som anhöriga lämnar efter sig.  

Resultatet visade vidare att sjuksköterskor kunde stödja patienten och dennes anhöriga på 

flera olika sätt. Exempelvis genom att informera patienter om behandlingsalternativ samt 

hjälpa anhöriga att ta viktiga beslut. van Eechoud et al. (2014) beskriver att anhöriga hade 

svårt och kände rädsla inför att ta beslut gällande vård i livet slutskede. Anhöriga upplevde 

att patienter förväntade sig att de skulle ta dessa beslut, men anhöriga var mest oroliga för att 

fatta fel beslut. Patienter kunde dölja hur sjuka de var för sina anhöriga för att inte oroa dem 

(Andersson et al. 2008). Även kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor betonar att det är 

viktigt att sjuksköterskan stödjer anhöriga för att de ska kunna fatta beslut gällande vårdens 

innehåll och mål (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskans roll i vård vid livets 

slutskede innebär att stödja anhöriga och patienter. Stöd kan vara att hjälpa en osäker 

anhörig att se sin roll som anhörig till en patient som vårdas i livets slut eller att se den 

anhöriges insatser och bekräfta dessa (Strang & Beck-Friis, 2012). Spichiger (2009) beskriver 

att anhöriga uppskattade när det fanns möjlighet att kunna nå sjuksköterskan när som helst 

och att få information via samtal. Anhöriga kände sig personligt omhändertagna när 

vårdpersonalen brydde sig om deras välbefinnande. Detta bekräftar Eriksson (1994) tes att 

människans mest betydelsefulla begär är begäret efter kärlek och bekräftelse. Att inte få 

utlopp för dessa begär och inte kunna ge och ta mot kärlek samt bekräftelse, innebär oändligt 

lidande för människan. Men det finns också forskning som visar att sjuksköterskor upplever 

att anhörigas förväntningar är ett stort hinder för att bedriva vård av god kvalitet (Crump et 

al., 2010; Beckstrand et al., 2006 Blazeviciene et al., 2017).   
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7.2 Metoddiskussion  

Examensarbetets kvalitet kommer granskas utifrån begreppet trovärdighet, bekräftelsebarhet 

(confirmability), överförbarhet (transferability), tillförlitlighet (dependability) (Polit & Beck, 

2016).  Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda 

patienter i vård vid livets slutskede. Evans (2002) analysmetod som valdes för studien är 

beskrivande syntes baserad på kvalitativa studier. Syntesen ledde till en beskrivning av det 

som avsåg att studeras med minimal omtolkning av publicerade data.  

 Med en kvalitativ ansats skapas djupare förståelse för fenomen som berör upplevelser och 

erfarenheter (Polit och Beck, 2016).  Evans (2002) analysmetod ansågs lämplig då vår studies 

resultat grundas på redan analyserat material. Beskrivande analys ansågs lämpligt eftersom 

metoden har en tydlig struktur, vilket är fördelaktigt för analysgången. En annan fördel med 

Evans metod är möjligheten att sammanställa nyckelfynd från flera olika studier.  Dessa 

kunde sedan jämföras för att hitta likheter och skillnader, vilket gjorde att en helhetsbild av 

fenomenet kunde framträda. En fördel med litteraturstudier är data från olika miljöer och 

förhållanden kan föras samma. En begränsande faktor kan vara att författarna har för lite 

erfarenhet av att arbeta med Evans (2002) analysmetod, beskrivande syntes, vilket medförde 

vissa svårigheter i tillvägagångsättet. Att försöka hitta nyckelfynd i artiklar kan leda till att 

data tas ur sitt sammanhang, vilket gör att det finns en risk för att förlora den ursprungliga 

betydelsen. En alternativ metod för denna studie kunde ha varit intervjustudie i form av 

semistrukturerad intervju där sjuksköterskor skulle ha haft möjlighet att berätta fritt om sina 

egen upplevelse av att vårda patienter i livets slutskede. Resultatet i en sådan intervjustudie 

skulle endast reflektera det som avses studeras. Dock, kunde detta inte genomföras på grund 

av den begränsade tidsplan som gäller för examensarbete samt vår bristande erfarenhet av 

intervjuarbete. Resultatet i examensarbetet består av kvalitativa studier eftersom det anses 

vara lämpligt för att kunna besvara syftet. Vid sökning av artiklar gjordes ingen geografisk 

begränsning, men det visade sig att 9 av 10 artiklar som vårt resultat baserades på var 

västerländska. Det innebär att vårt resultat sannolikt är överförbart i en nordisk vårdkontext 

(Polit & Beck, 2016). En artikel var från Kina, trots detta skiljde sig inte sjuksköterskornas 

upplevelser av vård i livets slutskede, vilket kan antyda en möjlig överförbarhet i en global 

kontext. Men det skulle då ha varit fördelaktigt om vi funnit artiklar som täcker hela världen, 

då skulle vårt resultat kunnat ge en global bild av sjuksköterskor upplevelse att vårda i livets 

slutskede. Vid litteratursökningen visade sig dock svårt att få tag på vetenskapliga artiklar 

skrivna i en annan vårdkontext än den västerländska som berörde valt ämne, detta kan bero 

på att ämnet fortfarande behöver utvecklas globalt. Således avgränsades sökningen till tio år 

bakåt i tiden därför att ämnet troligtvis globalt befinner sig i en utvecklingsfas. Denna 

avgränsning i tiden ökar denna litteraturstudies pålitlighet (Polit & Beck, 2016). Artiklarnas 

kvalitet granskades med hjälp Friberg (2012) granskningsmall. Fribergs mall upplevdes 
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tydlig och enkel att använda vid granskningen. Etiska övervägande i texten togs hänsyn till i 

studier som saknade uppgift om etiska tillstånd.  Studier som saknade etiska resonemang 

exkluderades. Att alla inkluderade studier kunde besvara frågorna i Fribergs (2012) 

granskningsmall samt att kravet etiska resonemang uppfylldes i samtliga valda studier 

stärker denna litteraturstudies trovärdighet. Tillförlitligheten i detta arbete ha stärkts av att 

tillvägagångsättet för hur datainsamlingen och analysprocessen utfördes utifrån Evans 

(2002) analysmetod och noggrant dokumenterades. Resultat i litteraturstudie byggdes upp 

av subteman från flera studier, vilket gör att litteraturstudiens trovärdighet ökar (Polit & 

Beck, 2016).  Varje subtema är uppbyggt från minst två resultatstudier, vilket var en stryka då 

analysen genomfördes.  

Författarna till examensarbetet ha i största möjliga mån försökt vara objektiva för att undvika 

bias med avseende på egna erfarenheter. Alla artiklar som var skrivna på engelska är 

översatta så korrekt som möjlig för att originalmeningen inte ska gå förlorad och leda till 

misstolkning för att öka studiens bekräftelsebarhet (Polit &Beck,2016). Det finns citat i 

resultat för att stärka texten i subteman med korrekta referenser till originalkälla kan bidra 

till ökad trovärdighet i litteraturstudien (Polit & Beck, 2016). Författarna av samma 

anledning eftersträvt att beskriva metodval och analysgången saklig och noggrann. Eftersom 

studien är baserad på endast tio vetenskapliga artiklar medför det en begräsning för 

överförbarhet (Polit & Beck, 2016). 

Författarna har mestadels arbetat tillsammans under examensarbetets gång och gjort 

gemensamma reflektioner och diskussioner. Ambitionen har varit att sträva mot ett 

examensarbete med hög trovärdighet. Det har varit fördelaktigt att vara två under 

examensarbetets arbetsgång då författarna har haft olika åsikter som lett till diskussioner 

som varit givande och utvecklande. I början utfördes arbetet var för sig vilket var ineffektivt 

då författarna inte var eniga om examensarbetets innehåll vilket försvårade arbetet. När 

författarna istället började arbeta ihop visade det sig vara mer effektiv och tidssparande. 

7.3 Etikdiskussion  

Forskare har ansvar för att se till att forskningen är moraliskt försvarbar och av god kvalitet 

(Codex, 2017). Författarna ha försökte ha neutral inställning i arbetet när syntesen och 

resultatet tagits fram, genom att inte göra egna tolkningar av materialet. Artiklar som 

använts är vetenskapliga och har etiska resonemang. Artiklar som saknade etiskt resonemang 

exkluderades från examensarbetet. Använda artiklar är skrivna på engelska och det är ett 

språk som författarna inte behärskar väl därför översattes vissa delar av artiklarna till 
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svenska med hjälp av lexikon. Artiklarna lästes igenom noggrant för att fånga upp helheten 

och undvika feltolkning av ord eller förvrängning av betydelse.  

8 SLUTSATS  

Trots att vårdandet av patienter i livets slutskede kan vara krävande upplever 

sjuksköterskorna att det är tillfredställande, eftersom det bidrar till både personlig och 

professionell utveckling. Relationen till patienten är givande och utvecklande för 

sjuksköterskan som människa, samtidigt som det kan orsaka svårigheter på personligt plan 

och professionellt. Förklaringen till det som beskrivs tidigare grundar sig i att sjuksköterskor 

upplever att grundutbildningen för sjuksköterskor är otillräcklig gällande den praktiska 

färdigheten och kunskapen om vård i livets slutskede. Examensarbetet syftar till att ge en 

ökad insikt om vilka möjligheter och svårigheter som råder för sjuksköterskor som vårdar 

patienter i livets slutskede. Utan nödvändig insikt och kunskap i det palliativa vårdområdet 

finn en ökad risk att såväl patienter som vårdgivare utsätts för större lidande istället för 

lindrat lidande, då sjuksköterskan ibland har brist på verktyg för att utföra sitt arbete. 

8.1 Förslag på vidare forskning 

Det framgår i resultatet att sjuksköterskor är i behov av handledning och stöd för att kunna 

behålla välbefinnande och utvecklandet av färdigheter i omvårdnaden. Därför kan det vara 

aktuellt att vidare forskning kartlägger hur handledningen bör utformas och organiseras för 

att främja sjuksköterskors arbete bäst. Ytterligare vore det meningsfullt med vidare studier 

som tydliggör vad för stöd som efterfrågas av sjuksköterskor och hur detta kan genomföras i 

det dagliga arbetet.  
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