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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Patienter som erhåller palliativ vård i livets slutskede upplever sig ha en bättre 

livskvalitet än de som inte erhåller palliativ vård. Den palliativa vårdfilosofin syftar till att 

lindra lidande. Patienter och anhöriga upplever oro och rädsla i den palliativa vården och det 

är sjuksköterskornas uppgift att tillgodose en god vård och vara ett gott stöd för dessa 

personer. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av den palliativa vården 

för patienter med cancer i livets slutskede. Metod: En kvalitativ systematisk litteraturstudie 

med en deskriptiv syntes. Resultat: Sjuksköterskorna erfor att arbetet inom den palliativa 

vården inte endast innebar att ha en yrkesroll utan det krävde engagemang i vårdandet. Att 

vara engagerad i patienternas sista tid i livet ansågs var både påfrestande och givande. En 

stor del av omvårdnaden grundade sig i att skapa en vårdrelation, bemöta emotionellt 

lidande och se till människan som en helhet. Detta ansågs hjälpa patienterna och anhöriga att 

förbereda sig inför döden. Slutsats: Sjuksköterskorna uppgav sig trygga i arbetet inom den 

palliativa vården och hade en vilja att skapa en god livskvalitet för patienterna. De ansåg sig 

dock behöva mer kompetens i bemötandet av det emotionella lidandet som uppkommer hos 

patienter i livet slutskede. 

  

Nyckelord: Cancer, erfarenheter, palliativ vård, sjuksköterskor, vård i livets slutskede 

  

 



 

ABSTRACT  

Background: Patients in end of life that receive palliative care, experience a better quality 

of life compared to those who does not receive it. The palliative care philosophy aims to 

alleviate suffering. The nurses have a responsibility to provide a good care and to be a good 

support for the patients and their relatives. Aim: To describe nurses’ experiences of palliative 

care for patients with cancer in end of life. Method: A qualitative systematic literature study 

with descriptive synthesis. Result: Nurses experienced that working within the palliative 

care was not only about having a professional role, it also required commitment in the 

nursing care. To be committed to the patients was considered both strenuous and giving. A 

part of the caring process was centred on the caring relationship, the approach of the 

emotional suffering and to see the patients in their entirety. This was considered to help the 

patients and their relatives to a good death. Conclusion: The nurses reported that they were 

comfortable in their area of expertise and had a great desire to create a good quality of life for 

the patients. However, they are in need of more expertise to handle the spiritual suffering 

that occur as the patients reach the end of life. 
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1 INLEDNING 

Att tänka på och att tala om döden upplevs ofta skrämmande. Det kan vara smärtsamt att 

leva med vetskapen om att livet inom kort tid kommer att ta slut och det kan vara svårt att 

inse att en människas liv upphör att existera. I vår samtid insjuknar och avlider många 

människor i cancer. Behandlingen mot cancer är i vissa fall kurativ, det vill säga botande, 

men i andra fall är det inte möjligt att bota patienterna från sjukdomen. I dessa fall är 

palliativ vård till hjälp för att skapa en god livskvalitet för patienterna. Den palliativa 

behandlingen kan vara från dagar till år men i detta examensarbete ligger fokuset på att 

beskriva erfarenheter från den sena fasen i den palliativa vården, då patienterna endast är 

dagar eller veckor ifrån döden. Det är många gånger hälso- och sjukvårdens uppgift att vårda 

patienter med cancer som står inför döden, och de anhöriga. I den uppgiften ingår även att 

eftersträva en god livskvalitet för patienterna och att vara ett gott stöd för patienterna och 

anhöriga. För att tillgodose det krävs det kompetens, då dessa patienter och anhöriga ofta 

befinner sig i en svårhanterlig situation. Sjuksköterskor kommer, på de flesta 

arbetsplatserna, att utföra och planera omvårdnad enligt den palliativa vårdfilosofin. Under 

den verksamhetsförlagda utbildningen i sjuksköterskeprogrammet upplevdes en otillräcklig 

kunskap om vad palliativ vård innebär samt hur omvårdnaden ska planeras i den palliativa 

vården. Vi erfor även att arbetet på sjukhusets vårdavdelningar inte gav tid för att ge ett 

tillräckligt gott bemötande till såväl patienterna i livets slutskede som deras anhöriga. Vår 

erfarenhet är således att sjuksköterskeutbildningen inte ger tillräcklig kunskap inför den 

komplexa uppgiften att bemöta och vårda patienter palliativt i livets slutskede samt bemöta 

de anhöriga. Detta skulle kunna resultera i negativa konsekvenser för patienten. Utifrån vår 

erfarenhet uppstod ett intresse angående hur sjuksköterskor erfar vården av patienter i livets 

slutskede. Av denna anledning är det av intresse att examensarbetet avser undersöka 

sjuksköterskors erfarenheter av den palliativa vården. Detta utifrån intresseområdet 

“upplevelser vid besked om vård i livets slut” som Mälarsjukhuset utformat. En djupare 

förståelse för sjuksköterskors erfarenheter kan bidra till en större kompetens och därmed en 

bättre omvårdnad. En ökad kunskap inom området kan således komma att gynna 

sjuksköterskeprofessionen. Genom att implementera det i vårdarbetet kan även 

vårdkvaliteten för patienter i livets slutskede stärkas. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs innebörden av palliativ vård och existentiella dimensioner. Därefter 

presenteras patienter med cancer och anhörigas perspektiv samt vald vårdvetenskaplig teori. 
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Bakgrunden innehåller tidigare forskning beträffande patienter med cancer i livets slutskede 

och avslutas med en problemformulering.  

2.1 Palliativ vård 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2017) definierar palliativ vård som en behandling som kan 

lindra symtom orsakade av cancer och förbättra livskvaliteten hos dessa patienter och deras 

anhöriga. Vid svåra och långt gångna cancerfall där sjukdomen inte går att bota kan 

användningen av palliativ vård möjliggöra ett mer behagligt liv i livets slutskede. Hos de 

flesta patienter med cancer som ges palliativ vård kan både de fysiska, psykiska och 

existentiella behoven tillgodoses genom omvårdnaden. Det finns olika delar inom den 

palliativa vården som alla är betydande för att skapa en helhet. I den palliativa vården är en 

stor och viktig del att ge stöd till de anhöriga. Den sista tiden i livet är värdefull för 

patienterna och de anhöriga, och goda sociala relationer behövs. Vad en bra palliativ vård 

innebär kan endast den enskilde patienten svara på när den står inför detta. Alla människor 

är unika individer med enskilda behov och önskemål, vården ska därför i största utsträckning 

utformas efter patienternas och anhörigas vilja. Det är dock alltid viktigt att patienterna får 

bevara sin självbild fram tills döden. Vårdmiljön är även en betydande del av vården i livets 

slutskede. Det ska finnas en stödjande vårdmiljö där patienterna, anhöriga och 

vårdpersonalen ska känna sig delaktiga, sedda och främst välkomna (Socialstyrelsen, 2013). 

Den palliativa vården kan bedrivas från hospice, slutenvårdsavdelning, i hemmet eller inom 

kommunens boenden, beroende på patienternas behov och önskemål. Den sista tiden i livet 

ska utformas efter patienternas önskemål om var livet ska avslutas, hur vården ska beskrivas 

och vilka som ska få medverka och närvara i vården och vid döden (Schöldéen, 2016). Alla 

människor har rätt till hälsa och därmed palliativ vård, ändå får endast en liten del av alla 

som är i behov av det, tillgång till den sortens vård (WHO, 2015). Palliativ vård ges när 

patienternas sjukdomstillstånd inte längre kan botas, men det behöver inte nödvändigtvis 

innebära att patienterna befinner sig i livets slutskede (WHO, 2015). I vissa fall befinner sig 

patienterna dock i livets slutskede. Det finns en variation på vad det innebär för människan 

att vara döende samt synen på döden och på livet. På grund av detta finns det ingen exakt 

definition av uttrycket livets slutskede. Detta får konsekvenser för omvårdnaden då hälso- 

och sjukvården inte per definition kan ge samma palliativa vård till alla patienter, utan 

omvården bör utformas enskilt efter patienternas egen syn på livet och döden (Jakobsson, 

Andersson & Öhlén, 2014). Det finns olika dimensioner i de upplevelser som patienterna har 

när de är döende. En person upplever inte bara en dimension utan det finns en dualism 

mellan dimensionerna, exempelvis trygghet och otrygghet. Andra dimensioner som är vanligt 

förekommande är förnekande och insikt samt viljan att leva och önskan att dö. Personen 

pendlar i processen i livets slutskede mellan olika dimensioner och upplevelser (Feigenberg, 

1977; Qvarnström, 1979). 

2.1.1 Den palliativa vårdens faser  

Palliativ vård har en tidig och en sen fas. Den tidiga fasen påbörjas när patienternas sjukdom 

har diagnostiserats som obotlig och behandlingen istället inriktas på att förlänga 



 3  

patienternas liv (Fridegren, 2016). Fasen kan pågå från månader till år och symtomlindring 

kan variera mellan stora behov som operationer, till mindre behov som läkemedel eller 

strålbehandling (Schöldéen, 2016). Behandling och omvårdnad ska bidra till en högre 

livskvalitet för patienterna och de anhöriga. När den livsförlängande behandlingen ska 

övergå till symtomlindring, det vill säga till den sena fasen, kan vara svårt att sätta en specifik 

tidpunkt för (Socialstyrelsen, 2013). Vid denna övergång sker ett ställningstagande från 

läkare i samråd med patienterna och de anhöriga, som kallas brytpunktssamtal 

(Socialstyrelsen, 2011b). I den sena fasen kan inte behandlingen längre förlänga livet hos 

patienterna, utan inriktas på att lindra symtomen som upplevs (Schöldéen, 2016). I denna fas 

befinner sig patienterna endast dagar eller veckor från döden (Fridegren, 2016), denna tid 

benämns ofta ”vård i livet slutskede”.  

2.1.2 Den palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar   

Vården i livets slutskede utgår från den palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar: 

symtomkontroll, teamarbete, kommunikation och relation samt anhörigstöd. Grunden i den 

palliativa vårdfilosofin är att alltid se till patienternas fysiska, psykiska, sociala, och 

existentiella dimensioner och utifrån det lindra patienternas lidande. Den första hörnstenen 

inbegriper att lindra svåra och plågsamma symtom, såväl psykiska, fysiska, sociala och 

existentiella. Detta för att patienterna ska ha möjlighet att leva så aktivt som möjligt och 

bibehålla sin vardag. Patienternas integritet och autonomi ska även behållas. Den andra 

hörnstenen påtalar vikten av ett bra teamarbete mellan läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor, för att tillgodose patienternas alla behov. Den tredje hörnstenen anger att 

vården ska vara kontinuerlig och att vårdpersonalen ska tillgodose en god kommunikation 

mellan vårdpersonal, anhöriga och patienterna. Detta med syfte att höja patienternas 

livskvalitet. Den fjärde hörnstenen betonar att vårdpersonalen har ansvar för att de anhöriga 

får det stöd och den information de vill ha. Vården ska utgå från patienternas och anhörigas 

önskemål, anhöriga ska även få stöd efter dödsfallet De ska även få möjlighet att närvara och 

hjälpa till i vården av sin anhörig (Thulesius, 2016).  

2.1.3 Ett palliativt förhållningssätt  

Palliativ vård ska bedrivas med ett brett förhållningssätt där vårdpersonalen ser till hela 

människan och även dennes anhöriga. Ett brett förhållningssätt med en helhetssyn innebär 

att se till alla dimensioner av patienternas existens, både fysiska, psykiska, sociala och 

andliga (Friedrichsen, 2012; Socialstyrelsen, 2011a). All omvårdnad i livets slut ska fokusera 

på att stödja patienterna och anhöriga samt främja välbefinnande. Det ingår i sjuksköterskors 

kärnområde inom omvårdnaden att vårda döende patienter och deras anhöriga. För att 

utföra detta krävs både professionella och personliga kunskaper inom området. 

Förhållningssättet i vårdrelationen är av betydelse då patienterna och anhöriga kan uppleva 

det svårt att tala om döden. Vårdpersonalen bör tänka på vilka ordval som används i 

kommunikationen och även på att inte överge patienter och anhöriga när de upplever svåra 

situationer (Lindqvist & Rasmussen, 2014).  
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Ett palliativt förhållningssätt kräver en närhet mellan vårdpersonalen och patienterna men 

det kräver även en viss distans i vårdrelationen. En alltför personlig vårdrelation kan 

medföra negativa konsekvenser då vårdpersonalen kan uppleva det problematiskt att 

upprätthålla en professionell roll i en sådan relation. Det kan även medföra att det ställs för 

låga krav på patienterna eller att vårdpersonalen förnekar att patienterna har en dålig 

prognos, och då handlar därefter. För att upprätthålla ett professionellt palliativt 

förhållningssätt ska vårdpersonalen därför inte låta patienternas eller anhörigas känslor 

påverka i beslutstagande och omvårdnad. Det är viktigt att vårdpersonalen kan upptäcka när 

handlingen utgår från egna åsikter eller känslor, och då ändrar förhållningsättet. Då 

möjliggörs även att vården alltid ges med tanke på patienternas bästa och inte bedrivs av 

vårdpersonalens egna åsikter om vad som är bäst. Känslor och åsikter, såväl som uppväxt, 

behov och erfarenheter, kan omedvetet påverka vårdpersonalens förhållningssätt. Det är 

därför av vikt att vårdpersonalen är medveten om sin personlighet och hur individuella 

personlighetsdrag kan påverka vårdandet samt ständigt reflekterar över detta (Birgegård, 

2012). För att kunna ge en god vård och möta de situationer som patienterna och anhöriga 

upplever, kräver ett palliativt förhållningssätt ständig reflektion och bearbetning av känslor 

(Birgegård, 2012; Thulesius, 2016). Ett palliativt förhållningssätt ska följa de lagar som berör 

hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen [HSL] 5 kap. 

1 § bedriva en god patientsäker vård som ska bygga på respekt för patienternas autonomi och 

integritet (SFS 2017:30). Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) 6 kap. 1 § har patienterna rätt 

att få behov tillgodosedda, exempelvis behoven av kontinuitet, säkerhet samt trygghet. 

Åtgärderna som görs för patienterna ska göras på ett ändamålsenligt sätt. Vården ska enligt 1 

kap. 6 § ges med respekt för alla människors lika värde och på lika villkor till alla. 

2.1.4 Patienter och anhörigas upplevelser 

Majoriteten av patienter med cancer som får behandling på en specialiserad palliativ 

vårdavdelning upplever sig väl förberedda inför döden. Många av de patienter med palliativ 

vård som avlider i hemmet upplever mindre ångest och en övergripande bättre upplevelse 

inför döden. Patienter som däremot inte får någon, eller sen, palliativ behandling upplever 

sig vara sämre förberedda inför döden (Hales m.fl., 2014). Det uppmärksammas av anhöriga 

att patienter som inte dog på en palliativ vårdavdelning var mer oroliga den sista veckan i 

livet (Morita m.fl., 2006). Den palliativa vården anses av de anhöriga, vara till fördel för 

patienten. De upplever att patienterna får rätt stöd i att hantera sina känslor och även att 

patienternas andliga och religiösa behov blir uppfyllda (Gelfman, Meier & Morrison, 2008).  

 

Patienter i palliativ vård beskriver sig missnöjda till följd av missförstådd information från 

vårdgivare. Ett flertal patienter berättar om en rädsla efter besked om att de kommer vårdas 

palliativt. Rädslan beror i de fallen på felaktiga uppfattningar om vad den palliativa vården 

innebär. Vissa beskriver att de inte känner till att behandlingen inte botar sjukdomen och 

andra tror att vården ska förlänga livet. Missförstånd sker ibland på grund av att patienterna 

inte förstår de medicinska termer som vårdpersonalen använder (Ghandourh, 2016). 

Patienterna upplever även att det är problematiskt att ta emot vård om vårdpersonalen inte 

mår bra. Det resulterar då i en sämre upplevelse av vården. De påtalar även en oro för hur 

vårdpersonalen kommer att reagera när de dör (McPherson, Wilson & Murray, 2007). 
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Det stöd som patienterna erhåller är betydande för hur de upplevelser bemötandet från 

vårdpersonalen. För att ge ett gott stöd är det viktigt för vårdpersonalen att känna till att 

patienterna i vissa fall ändrar åsikt om livet när de får en obotlig sjukdom. Patienternas fokus 

riktas då ofta mot relationen till vänner och familj, istället för mot sjukdomen (Kastbom, 

Milberg & Karlsson, 2017). Patienterna och de anhöriga beskriver att ett bra stöd minskar 

den fysiska och psykiska bördan som de upplever (Shinjo m.fl., 2009). För att uppleva att 

vården är individanpassad beskriver patienterna att det är viktigt att vårdpersonalen lyssnar 

och tar hänsyn till den enskilda individens behov samt att de blir trodda på. Patienterna vill 

även få möjlighet att delta i planering av den dagliga omvårdnaden och i sin behandling 

(Kvåle & Bondevik, 2008). För en god tillvaro i livets slut beskrivs även en bibehållen 

autonomi vara av vikt (Kastbom, Milberg & Karlsson, 2017). Ytterligare två faktorer som 

identifieras av patienterna som en god palliativ vård är att bli tröstad och att få 

symtomlindring. För de anhöriga är det viktigt att vårdpersonalen bekräftar att patienterna 

inte är i någon smärta och att döden kommer att ske smärtfritt. Anhöriga till de döende 

patienterna känner ibland rädsla över att inte ha förmågan att vårda sin anhörig vid 

dödstillfället och upplever ett behov av stöd och råd om hur de på bästa sätt ska hjälpa till 

(Shinjo m.fl., 2009).  

2.2 Människans existentiella dimensioner  

Den palliativa vården strävar efter att upprätthålla en god livskvalitet för patienten, det är 

därför viktigt att patienternas existentiella välbefinnande omhändertas i omvårdnaden. De 

existentiella dimensionerna kan ses ur ett andligt och ett själsligt perspektiv. Det innefattar 

dock i sin helhet vad människan ser för mening med livet, dennes tillvaro, hopp och 

relationer, samt synen på döden. Grundläggande för alla typer av existentiella dimensioner är 

att sättet de utspelar sig på beror på vem den specifika individen är (Strang & Strang, 2012). 

Patienterna i livets slut kan även uppleva en existentiell smärta som är kopplad till en 

djupare ångest och oro. Det är vanligt att i livets slut begrunda sådant som tidigare hänt i 

livet, vilket kan resultera i ångest på grund av en skuld från tidigare handlingar eller 

handlingar som uteblivit. Denna ångest och oro kan upplevas som existentiell smärta (Krook, 

2012).  

 

Den andliga dimensionen av existensen kan kopplas till begreppen religion eller 

existentialism. En människas andliga välbefinnande kan vara i förbindelse till en högre tro 

och en specifik religion (Strang & Strang, 2012) Det framställs i vissa fall vara kopplat till 

något som skapar mening för människans liv (Egan, Macleod, Jaye, Mcgee, Baxter & 

Herbison, 2011). Andligheten kan även beskriva en känsla av ett större sammanhang. Där ser 

människan inte endast till sin egen vardag, utan har en djupare relation till sig själv och sina 

mål, till andra samt till en högre makt. Existentialismen däremot, menar att andligheten 

finns till enbart av att människans existens finns till. Andligheten är då beroende av vad som 

är förutbestämt i dennes liv men även av de fria valen människan gör (Strang & Strang, 

2012). Andlighet beskrivs även ibland som något skrämmande för människan samt som att 

det är inte finns något definitivt i andlighet, eftersom att det inte är ett fysiskt ting som går att 
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vidröra (Egan m.fl., 2011). I livets slutskede där döden är närvarande kan många andliga 

tankar och frågor uppkomma hos patienten. Det är sjuksköterskans uppgift att bemöta detta. 

Ofta tänker patienterna på meningen med livet, på hur döden kommer att upplevas samt på 

lidandet de upplever och på sjukdomen. Många patienter och anhöriga i existentiella kriser 

upplever att det bästa stödet är att ha någon som lyssnar och bekräftar. Det är då viktigt för 

patienterna att själva får uttrycka känslor och tankar utan att bli avbrutna eller tillrättavisade 

(Strang & Strang, 2012). 

 

Existentiell ensamhet förekommer hos flera patienter i livet slutskede. Patienterna kan ha 

anhöriga fysiskt närvarande men trots detta känna ensamhet, då denne är ensam i mötet 

med döden. Detta leder till känslor som maktlöshet och hjälplöshet vilket i sin tur kan väcka 

rädslor hos patienten. Den rädsla som uppkommer vid dessa situationer upplevs mycket 

skrämmande och det är därför viktigt att patienterna känner sig trygga och får stöd av sin 

omgivning. Vårdpersonalen bör i dessa fall skapa samtal där patienterna få möjlighet att 

berätta om tillvaron (Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2012). Människan önskar i 

livets slut, att hitta en mening med sitt liv och att komma till insikt inför döden, att försonas 

med sitt liv. Det kan innebära att acceptera att livet har haft sina upp- och nedgångar och att 

det präglats av både rättvisor och orättvisor. Det innebär även för patienten, att behålla sitt 

hopp enda in i döden (Krook, 2012). 

2.3 Vårdvetenskapligt perspektiv  

I den palliativa vården i livets slutskede är kommunikationen mellan sjuksköterska och 

patient av stor betydelse. Genom kommunikation skapas en vårdrelation som möjliggör för 

sjuksköterskorna att tillgodose vårdkvalitet samt upprätthålla patienternas livskvalitet. Därav 

har examensarbete det vårdvetenskapliga perspektivet i Fredriksson’s (2003) teori om det 

vårdande samtalet.  

2.3.1 Det vårdande samtalet  

Ett vårdande samtal handlar inte endast om att vårdpersonalen ska lyssna på patienterna 

utan även om att patienterna ska lyssna till sin egen berättelse. Att lyssna som vårdpersonal 

handlar inte heller om att bara höra det som sägs utan det måste även ske en tolkning och 

orden måste ges en förståelse. För att göra detta krävs det att vårdpersonalen är tyst verbalt 

samt tystar sina tankar. Det innebär att vårdpersonalen ser bortom sin förförståelse och sina 

fördomar för att förstå patientens perspektiv. Att ge tid och plats för patienterna att tänka är 

en stor del i att skapa ett fungerande vårdande samtal. I vissa fall är patienterna frånvarande 

i samtalet vilket kan tyda på att lidandet har blivit för stort att orka hantera (Fredriksson, 

2003).  

 

I det vårdande samtalet kan tre nivåer urskiljas. Den första är berättelse, vilket handlar om 

det som sker för tillfället, och skapas under samtalets gång. Det syftar till att hjälpa 

patienterna att formulera problem och förstå varför lidandet uppkom. Det är även till hjälp 

för att påvisa vad patienterna har för behov och önskemål. Den andra nivån är 
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lidandeberättelsen där patienterna får beskriva handlingar och händelser om varför denne 

lider. Denna nivå följer händelseförloppet i lidandet och skapar en reflektion hos patienterna. 

Den tredje nivån i det vårdande samtalet syftar till att koppla de två tidigare nivåerna till sin 

egen livsberättelse. Detta är en väsentlig del för att vårdpersonalen ska förstå patienternas 

lidandeberättelse. Det kräver en högre grad av reflektion hos patienterna och en mening med 

lidandet kan då skapas. Det vårdande samtalet ska genomgående bygga upp en 

vårdgemenskap. För att detta ska ske måste vårdpersonalen tänka på att ha ett etiskt 

förhållningssätt i relationen till patienten. Det finns en maktasymmetri i vårdrelationen då 

patienterna är i en utsatt situation. För att makten inte ska missbrukas måste vårdpersonalen 

skapa en ömsesidig respekt i samtalet och i relationen. Det kan annars resultera i att 

patienterna inte känner sig som en jämlik inför vårdpersonalen och då inte öppnar till en 

gemenskap (Fredriksson, 2003).   

 

Fysisk beröring kan vara en del i det vårdande samtalet, det kan vara till hjälp när orden inte 

längre räcker till för att lindra patienternas lidande. Beröringen kan ske på olika sätt. En typ 

av beröring är den vårdande beröringen, vilket bidrar till ett skapande av en relation och till 

att förmedla känslor i vårdrelationen. Uppgiftsorienterad beröring och beskyddande beröring 

är andra typer. En beskyddande beröring innebär motsatsen till vårdande beröring. Det 

handlar om att skapa distans, det vill säga ett avståndstagande från närhet i relationen. Det 

används som en strategi för att inte bli för känslomässigt involverad. Ett avståndstagande av 

närhet kan ske från både patienternas och vårdpersonalens sida (Fredriksson, 2003).  

 

Närvaro i samtalet kan uttryckas på två sätt, genom kontakt och genom förbindelse. Att 

skapa kontakt i relationen innebär att vårdpersonalen är fysiskt närvarande. Genom att ge 

uppmärksamhet och förståelse kan vårdpersonalen ge svar på patienternas behov. I 

kontakten i det vårdande samtalet finns givna roller där patienterna har behov som 

vårdpersonalen åtgärdar. En förbindelse i det vårdande samtalet skapas däremot genom att 

vara närvarande och tillgänglig för patienten. Patienterna får i detta läge ett val att dela med 

sig av sitt lidande till vårdpersonalen, eller att inte göra det. Här ser de inte varandra som 

roller utan som människor och det finns en ömsesidighet i relationen (Fredriksson, 2003).  

 

2.4 Problemformulering 

Alla människor har rätt till vård och därmed palliativ vård vid behov. För patienter med 

cancer som endast har veckor eller dagar kvar att leva möjliggör palliativ vård en bättre 

livskvalitet, i jämförelse med patienter i livets slutskede som inte erhåller palliativ vård. Den 

palliativa vården är emellertid påfrestande för patienterna då de i livets slutskede upplever 

svårhanterliga känslor och tankar. Det påvisar även att patienter och anhöriga upplever en 

rädsla och oro för hur den sista tiden i livet kommer att vara samt för hur döden kommer att 

ske. Det är sjuksköterskornas uppgift att bemöta denna problematik och att tillgodose en 

god, individanpassad vård. Detta kräver bland annat att sjuksköterskorna har en god 

kommunikationsförmåga i vårdrelationen. För att patienterna med cancer i livets slutskede 
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ska uppleva en god död krävs det även att sjuksköterskor förstår och tillgodoser patienternas 

enskilda behov. Sjuksköterskors perspektiv är inte lika förekommande i tidigare forskning av 

palliativ vård, i jämförelse med patienter och anhörigas perspektiv. På grund av detta är det 

av vikt att sjuksköterskors erfarenheter blir belysta. Genom att belysa sjuksköterskors 

perspektiv kan en djupare förståelse för omvårdnaden i livets slutskede skapas. Det skulle 

kunna visa på vad sjuksköterskor anser behöver utvecklas i den palliativa vården. En ökad 

kunskap om detta skulle i sin tur kunna möjliggöra för sjuksköterskorna att ge en god vård i 

livets slutskede.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av den palliativa vården för patienter med 

cancer i livets slutskede. 

4 METOD  

Vald metod är en systematisk litteraturstudie med deskriptiv syntes enligt Evans. Metoden 

kan användas för att skapa en sammanfattning av områden inom ett valt ämne (Evans, 

2002). Syftet med examensarbetet är att beskriva erfarenheter och därmed anses en 

kvalitativ metod lämplig för att besvara syftet. Genom att endast använda kvalitativa artiklar 

i en litteraturstudie skapas en djupare förståelse och beskrivning av erfarenheter (Friberg, 

2012a). Evans metod valdes även på grund av att den skapar en beskrivning med minimal 

tolkning, vilket ger en textnära bild av resultatet.   

4.1 Urval och datainsamling  

Enligt tillvägagångsätt vid en systematisk litteraturstudie med deskriptiv syntes ska arbetet 

påbörjas med att bestämma inklusionskriterier och söka aktuell forskning (Evans, 2002). 

Angående avgränsning i databassökningar skriver Östlundh (2012) att vetenskapliga material 

som ska användas bör vara publicerade inom de senaste åren för att vara relevanta. 

Inklusionskriterier för examensarbetet var således artiklar vars publikationsår var 2007 till 

och med 2017. Alla vårdvetenskapliga artiklar söktes via databaserna ”CINAHL plus” eller 

”PubMed”.  Sökningen startades i ”CINAHL plus” och ett flertal dubbletter hittades i senare 

sökningar i ”PubMed”. Alla sökningar i databaser gjordes med ”Advanced Search”. 

Databassökningarna startades med publikationsårtalen 2012 – 2017 men utökades sedan 

med fem år, det vill säga till 2007 - 2017, då det inte fanns tillräcklig mängd relevant 
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forskning inom de fem senaste åren. Andra inklusionskriterier var studier som berör 

patienter med cancer, palliativ vård, livets slutskede samt sjuksköterskor. I ”CINAHL plus” 

har inklusionskriteriet peer-reviewed använts. Det kan användas för att sortera bort artiklar 

som inte är publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2012). Peer-reviewed finns inte 

som avgränsning i ”PubMed”, dock har den vetenskapliga kvaliteten av tidskrifter hämtade 

från denna databas granskats via ”UlrichsWeb”. Artiklar exkluderades utifrån relevans för 

examensarbetets syfte och angivna exklusionskriterier. Exklusionskriterier var kvantitativa 

studier, artiklar som inte har gratis fulltext samt studier som berör barn eller 

specialistutbildade sjuksköterskor. Studier från intensivvårdsavdelning och studier som 

endast beskriver patienter med en specifik typ av cancer har även exkluderats. Anledningen 

till att artiklar med specifika typer av cancer exkluderades, var för att resultatet skulle visa på 

en generell bild av den palliativa vården vid cancer. I artiklar som innehöll läkares, anhörigas 

och patienters perspektiv, har endast sjuksköterskors perspektiv analyserats. Studier där de 

olika perspektiven inte gått att urskilja, har exkluderats. Studier som är skrivna på andra 

språk än engelska har även exkluderats. Detta för att göra resultatet så trovärdigt som 

möjligt, då det inte finns tillräcklig kunskap för att göra en korrekt översättning på andra 

språk än engelska. Svenska studier har exkluderats för att resultatet ska vara möjligt att 

kontrollera även av de som inte har svenska som modersmål.  

 

Databassökningen avgränsades till specifika ämnesord som valts efter relevans för det syfte 

och den problemformuleringen som utformats. Sökord som användes var exempelvis 

“palliative care”, “end of life care” och “patients with cancer”. Vissa ämnesord har även sökts 

efter den palliativa vårdens fyra hörnstenar: symtomlindring, familjestöd, teamarbete samt 

relation och kommunikation. Detta gjorde sökträffarna mer specifika men har använts för att 

få ett perspektiv som berör alla hörnstenarna, då de ligger till grund för den palliativa vården. 

För att få ett hanterligt antal träffar kan sökord plockas bort, bytas ut eller kombineras 

(Östlundh, 2002). Detta gjordes vid sökningar som gav mer än 50 träffar. Booleska 

operatorer som ”or”, ”and” och ”not” användes även för att sänka antalet träffar. Sökningarna 

startades med “fulltext” men det kriteriet valdes senare bort då det inte ansågs nödvändigt 

för att träffar i sökningarna skulle besvara syftet. Sökningarna fick då ett högre antal träffar. 

Tillvägagångssätt i databassökningar och urval har dokumenterats i BILAGA A.  

 

Alla titlar i sökträffarna lästes. Abstract lästes om titeln innehöll sjuksköterskors eller 

vårdpersonalens erfarenheter i kombination med palliativ vård eller vård i livets slutskede. 

Totalt tolv artiklar var då aktuella för resultatet. Alla artiklar har sedan kvalitetsgranskats 

utifrån Friberg’s (2012b) förslag på kvalitetsgranskning av studier. Detta för att garantera att 

studier som används håller hög kvalitet. De fjorton frågor som Friberg (2012b) beskrivit för 

kvalitetsgranskning av kvalitativa studier, har dokumenterats i BILAGA C. Varje artikel har 

analyserats efter kvalitetsfrågorna och besvarats med ja eller nej. Ett ja på en fråga gav en 

poäng. Granskningen av de kvalitativa artiklarna har bland annat utgått från om det finns ett 

tydligt syfte och problemformulering samt om resultatet är välformulerat. Alla artiklar som 

fick nio poäng eller mer användes till resultatet. Nio poäng valdes som gräns för att inkludera 

artiklarna då det ansågs ge artikeln tillräckligt hög kvalitet. Resterande artiklar exkluderades. 

Av ursprungliga tolv artiklar blev tio stycken kvalificerade till resultatet. De inkluderade 
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studierna är sammanfattade i BILAGA B. Där står bland annat titel, resultat, analysmetod 

samt antal poäng efter kvalitetsgranskningen. 

4.2 Genomförande och analys  

Nästa steg enligt Evans (2002) är att läsa igenom valda artiklar samt läsa om artiklarna för 

att skapa en helhetsbild av studierna och urskilja viktiga detaljer. Nyckelfynd ska urskiljas 

och listas, dessa ska visa på övergripande resultat och begrepp. I detta examensarbete valdes 

tio artiklar ut till resultatet. Dessa skrevs ut och numrerades 1–10 för att underlätta analysen. 

Examensarbetets syfte skrevs på en lapp för att ha i åtanke när artiklarna skulle läsas. Alla 

artiklar lästes igenom enskilt med öppenhet och med medvetenhet för den egna 

förförståelsen. Artiklarna lästes två gånger för att förstå sammanhanget, sedan lästes 

resultatet ytterligare en gång för att få en djupare förståelse för innehållet och detaljerna. 

Detta diskuterades sedan gemensamt. Därefter markerades, enskilt, alla meningar som 

svarade på syftet till detta examensarbete med markeringspenna. Dessa diskuterades sedan 

gemensamt, för att minimera risken för att något nyckelfynd förbisågs samt för att tillgodose 

alla nyckelfynds relevans. Alla identifierade nyckelfynd skrevs sedan upp för hand på 

papperslappar. De numrerades efter artikelnumret och efter nummerordning på antal 

urskilda nyckelfynd. Detta för att underlätta kontrollering av nyckelfynden i förhållande till 

sin kontext och för att underlätta referering.  

 

Enligt Evans (2002) ska nyckelfynden sedan jämföras för att urskilja liknande teman. De ska 

läsas om och delas in i subteman för att skapa en djupare förståelse för fenomenet. Både 

teman och subteman ska återigen läsas om på nytt och omprövas för att förstå innehållet i 

varje tema och identifiera likheter och olikheter. Nyckelfynden för detta examensarbete lästes 

gemensamt och organiserades efter likheter. Det bildade två övergripande teman. 

Nyckelfynden samlades ihop i olika högar efter likheter och olikheter för att bilda subteman. 

Dessa lästes sedan och omstrukturerades för att skapa nya subteman med en djupare 

förståelse. Ett exempel på stegen i analysprocessen presenteras i Tabell 1.  

 

Tabell 1: exempel på analysstegen.  

[…] listening and investigating who 

your patient is and making them feel 

like a real person and not just a 

patient with an IV (Pavlish & 

Ceronsky, 2009). 

 

 

 

Vårda och bemöta 

emotionella behov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att vårda för att lindra 

patientens lidande  

Relieving the spiritual pain by 

talking and listening, using humor 

and tough, and supporting dying 

persons and their families 

(Iranmanesh, Abbaszadeh, Dargahi 

& Cheraghi, 2009). 

The importance and urgency of  
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symptom-management for dying 

patients (Zheng, Guo, Dong, & 

Owens, 2015). 

 

 

Lindra patientens 

kroppsliga symtom Knowing various pain-management 

strategies offered “more chances to 

achieve patient comfort” (Pavlish & 

Ceronsky, 2009). 

 

Det sista steget enligt Evans (2002) är att beskriva fenomenet. Teman ska formuleras och 

referenser ska finnas för att det ska vara möjligt att kontrollera i ursprungsartiklarna att 

beskrivningen är korrekt. Fynden beskrivs sedan i subteman och stärks med citat från 

orginalartiklarna. Analysen i examensarbetet resulterade i en beskrivning av fenomenet 

genom två teman, där varje tema innehöll två subteman. Varje tema och subtema jämfördes 

mot examensarbetets syfte för att kontrollera att de besvarade rätt fenomen. Det slutgiltiga 

resultatet beskrevs i löpande text för att skapa struktur i arbetet. Citat som tydliggjorde 

vardera subtema användes för att stärka det beskrivna fenomenet och referenser användes 

för att kunna kontrollera giltigheten i resultatet.  

4.3 Forskningsetiska överväganden  

Detta examensarbete har under arbetsprocessen diskuterat forskningsetiska överväganden. 

Enligt forskningskravet ska alla studier bidra med en ökad kunskap inom området 

(Vetenskapsrådet, 2017), detta kan en litteraturstudie enligt vald metod tillgodose. För denna 

typ av studie, som inte involverar forskning på människor, behövs ingen etikprövning. Inga 

studier, oberoende av metod, ska däremot kränka en individ eller utsätta denna för fysisk 

eller psykisk skada enligt individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2017). Examensarbetet har 

endast använt sig av exakta citat från medverkande i orginalstudierna för att följa detta krav. 

Enligt riktlinjer ska ingen data plagieras eller förfalskas i forskningsprocessen och all data 

ska redovisas öppet så att andra forskare kan kontrollera och upprepa tillvägagångsättet. God 

dokumentation- och forskningssed ska följas, vilket innebär att forskarna aldrig avsiktligt 

frångår de vetenskapliga kraven och de allmänna normerna som råder (Centrum för 

forsknings- och biotetik, 2016; Vetenskapsrådet, 2017). Detta har examensarbetet följt under 

hela processen. För att tydligt visa på var data är inhämtad och därmed minska risken för 

plagiat har detta examensarbete använt sig av american psychological association, APA-

manualen (APA, 2017). Texter har översatts från engelska till svenska efter bästa förmåga och 

så rättvist som möjligt utan att tolka innebörden. Förförstålser eller uppfattningar har till 

största grad undvikits och data har framställts som de i ursprungskällan är beskrivna.  
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5 RESLUTAT  

Nedan beskrivs fenomenet utifrån teman och subteman som framkommit, en presentation av 

dessa görs i Tabell 2. I resultatet benämns patienter med sjukdomen cancer som endast 

patienter, detta för att minska risken för upprepning och för att underlätta för läsaren. All 

vård som är beskriven under resultatet syftar på palliativ vård i livets slutskede.  

 

Tabell 2: teman och följande subteman  

Teman Subteman 

Att vara medmänniska i sin 

professionella roll  

- Utföra ett givande arbete  

- Vara engagerad i vårdandet  

Att vårda för att lindra 

patientens lidande  

- Vårda och bemöta emotionella behov 

- Lindra patientens kroppsliga symtom  

5.1 Att vara medmänniska i sin professionella roll  

Sjuksköterskors erfarenheter beskrevs inte endast som att ha en yrkesroll och utföra 

arbetsuppgifter. Det beskrevs som att ha ett djupare engagemang för patienternas och de 

anhörigas välbefinnande. Att vårda innebar att ha en inre vilja för att möta och vårda 

patienterna. Att göra detta kunde ge sjuksköterskorna en berikad arbetstillfredsställelse. 

Vårdandet av de döende patienterna innebar även att se dem som en jämlik samt att ha 

empati och medlidande för dem. Det medförde i vissa fall en egen sorg för sjuksköterskorna, 

som en del i att vara medmänniska i vårdandet av de döende patienterna.  

5.1.1 Utföra ett givande arbete  

Sjuksköterskorna beskrev det som ett privilegium att få arbeta i den palliativa vården och det 

fanns en tacksamhet i möjligheten att få vara en del av patienternas sista tid i livet. Detta gav 

även sjuksköterskorna meningsfullhet (Ablett & Jones, 2007; Browall, Henoch, Melin-

Johansson, Strang & Danielson, 2014; Iranmanesh, Abbaszadeh, Dargahi & Cheraghi, 2009; 

Zheng, Guo, Dong & Owens, 2015). Meningsfullheten av arbetet kom till följd av bekräftelsen 

när patienterna kände sig väl omhändertagna (Iranmanesh m.fl., 2009). För att patienterna 

skulle känna sig omhändertagna räckte det inte endast med att utföra medicinska uppgifter, 

utan en vårdrelation till patienterna behövde byggas upp (Ablett & Jones, 2007; Browall 

m.fl., 2014; Iranmanesh m.fl., 2009; Pavlish & Ceronsky, 2009). Sjuksköterskorna erfor att 

vårdrelationen var givande för båda parterna. De beskrev att när de lärde känna patienterna 

och de anhöriga fick de fortare tillit tillbaka. Sjuksköterskorna erfor att de fick ett förtroende 

från patienterna och de anhöriga, om de var ärliga när informationen förmedlades. Denna 

tillit i vårdrelationen var betydande för sjuksköterskorna när de skulle hantera kritiska 

situationer och fick även patienterna att känna sig mindre ensamma (Mahon & McAuley, 
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2010, Pavlish & Ceronsky, 2009; Werff, Paans & Nieweng, 2012). Sjuksköterskorna beskrev 

att om det fanns en god vårdrelation så bidrog den även till arbetsglädje. En konsekvens var 

dock även att en god vårdrelation kunde bidra till en sorg när patienterna dog (Chan, Lee & 

Chan, 2012). Detta inträffade när en vårdrelation blev för personlig, en sjuksköterska 

uttryckte detta “[...] being acquainted with the patients and developing relationships with 

them throughout the days, that is was not easy to witness their death [...]” (Chan m.fl., 2012, 

s. 1554). 

  

Sjuksköterskorna uppgav att arbetets både glädjerika och sorgfyllda delar hade utvecklat dem 

på ett djupare plan och berikat dem i erfarenheter, vilka de hade nytta av både i arbetet och 

på fritiden. De beskrev en tillfredställelse i denna yrkesmässiga och personliga utveckling 

(Pattinson, Carr, Turnock & Dolan, 2013; Zheng m.fl., 2015). De uppgav även att de bättre 

hade lärt sig att hantera svåra situationer med patienter som var döende och att arbeta i ett 

team med samarbete för att behålla patienterna i fokus (Pattinson m.fl., 2013). 

Sjuksköterskorna beskrev det som positivt och givande när deras handlingar kunde hjälpa 

patienterna att hantera sina rädslor och sorger. Sjuksköterskorna erfor att de, utanför sin 

yrkesroll, hade utvecklat en inre styrka och förändrat hur de prioriterade samt vad de ansåg 

vara viktigt i livet. Erfarenheterna hade även hjälp dem att bättre hantera sina personliga 

problem (Iranmanesh m.fl., 2009). 

5.1.2 Vara engagerad i vårdandet  

Sjuksköterskorna beskrev en inre vilja att vårda patienterna i livets slut och de var 

engagerade för att skapa en god livskvalitet där patienternas önskemål blev uppfyllda (Ablett 

& Jones, 2007). De strävade efter att patienterna skulle känna sig omhändertagna och 

stöttade samt för att alltid göra skillnad för patienterna (Pattinson m.fl., 2013; Pavlish & 

Ceronsky, 2009). En sjuksköterska beskrev detta som följande “[...] commitment ‘to make a 

difference’ in their role” (Ablett & Jones, 2007, s. 736). Sjuksköterskorna satte hög press på 

sig själva för att uppnå den bästa möjliga vårdkvaliteten (Pattinson m.fl., 2013; Zheng m.fl., 

2015). De strävade alltid efter att skapa en god livskvalitet för patienten, dock gick detta inte 

alltid att uppnå. Om arbetsinsatserna var till hjälp beskrevs denna strävan som positiv, men 

den kunde även bli problematisk. När sjuksköterskorna inte hade möjlighet att ge den vård 

de önskade resulterade det istället i medlidande eller osäkerhet när de bemötte patienternas 

och anhörigas sorg, förlust och död (Browall m.fl., 2014; Chan m.fl., 2012; Johnson, Girgis, 

Paul, Currow, Adams & Aranda, 2010). Sjuksköterskorna uppgav att de eftersträvade att 

omvårdnaden skulle medföra en god livskvalitet till patienterna. Det beskrevs dock som 

svårare att skapa en god livskvalitet för patienterna desto längre den palliativa vården pågick, 

då patienterna blev sjukare. De erfor då bland annat maktlöshet och misslyckande i sitt 

arbete (Johnson m.fl., 2010). 

  

Sjuksköterskorna beskrev att de hade ett stort engagemang i vårdandet av döende patienter 

och de anhöriga. Detta engagemang beskrevs i vissa fall som påfrestande (Chan m.fl., 2012; 

Iranmanesh m.fl., 2009; Zheng m.fl., 2015). Arbetet krävde att sjuksköterskorna var 

känslomässigt deltagande i samtalet med patienterna (Browall m.fl., 2014). Det krävdes då 

även ett aktivt lyssnande för att lära känna patienterna och de anhöriga (Ablett & Jones, 
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2007; Browall m.fl., 2014; Iranmanesh m.fl., 2009; Pavlish & Ceronsky, 2009). 

Sjuksköterskorna behövde inta en avvaktande roll där de gav tid till patienterna att uttrycka 

sig. Detta för att de skulle ha möjlighet att förstå patienternas perspektiv och för att 

möjliggöra en individanpassad vård (Ablett & Jones, 2007; Browall m.fl., 2014). De uppgav 

att, för att skapa en önskvärd tillvaro för patienterna, var det viktigt att bekräfta känslor och 

att visa medlidande för den upplevda sorgen (Pavlish & Ceronsky, 2009) En sjuksköterska 

uttryckte det såhär “I think patients want to know they've been heard” (Pavlish & Ceronsky, 

2009, s. 406). För att tillgodose patienternas bästa, behövde sjuksköterskorna tänka bort 

egna perspektiv och förutfattade meningar. Sjuksköterskorna uppgav att de även strävade 

efter att skapa en miljö där patienterna kände sig bekväma. En sådan miljö skapade även 

utrymme för det vårdande samtalet, vilket låg till grund för att kunna möta patienternas 

behov. Sjuksköterskorna beskrev det dock som problematiskt att skapa en miljö där 

patienterna kände sig avslappnade. De erfor att patienterna pratade mer när de inte befann 

sig i en formell miljö, vilket sjukhuset är (Iranmanesh m.fl., 2009; Werff m.fl., 2012). 

5.2 Att vårda för att lindra patientens lidande  

Sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att se till patienterna som en helhet av kroppsliga 

och psykiska besvär, det emotionella lidande samt i sitt sammanhang, familjen. Att beakta 

alla dessa delar möjliggjorde för sjuksköterskorna att tillgodose patienternas behov och 

därmed skapa en god livskvalitet för dem. Detta bidrog även till att patienterna och de 

anhöriga kände sig mer förberedda inför döden. 

5.2.1 Vårda och bemöta emotionella behov   

Sjuksköterskorna uppgav att bemötandet av patienternas emotionella behov var en stor del 

av den palliativa vården. Emotionella behov uppstår i form av svårhanterliga känslor och 

tankar samt existentiellt lidande. Sjuksköterskorna beskrev att en god vårdkvalitet behövde 

tillgodose dessa behov och att göra detta var även en förutsättning för att skapa en god död 

för patienterna. Sjuksköterskorna erfor att vårdandet av det existentiella lidandet 

underlättade om vårdpersonalen vara medveten om sina egna existentiella dimensioner 

(Pavlish & Ceronsky, 2009; Werff m.fl., 2012). Denna medvetenhet underlättade 

sjuksköterskornas förmåga att lindra patienternas existentiella lidande. Att möta dessa behov 

beskrevs av en sjuksköterska på detta sätt ”’recognizing the need in someone’s eyes’ or 

’feeling the need in the room’” (Pavlish & Ceronsky, 2009, s.407). Sjuksköterskorna erfor att 

erfarenheterna av att arbeta inom den palliativa vården var en ytterligare faktor som 

underlättade förmågan att bemöta dessa behov (Pavlish & Ceronsky, 2009; Werff m.fl., 

2012). Vårdandet eftersträvades att anpassas efter patienternas individuella emotionella 

lidande (Mahon & McAuley, 2010; Pattinson m.fl., 2013; Pavlish & Ceronsky, 2009). 

Sjuksköterskorna beskrev även vikten av att ha kunskap för att följa de behov som 

patienterna för tillfället upplevde. Detta på grund av att de frågor och tankar som uppkom i 

livets slutskede förändrades över tid (Pavlish & Ceronsky, 2009; Werff m.fl., 2012). 

Sjuksköterskorna lyssnade, använde humor och samtalade med patienterna för att lindra det 
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emotionella lidandet (Iranmanesh m.fl., 2009). De beskrev även att de stöttade patienterna 

till att uppfylla sina sista önskningar i livet och att de hjälpte patienterna att upprätthålla sin 

värdighet (Pattinson m.fl., 2013; Zheng m.fl., 2015). Vikten av att vårda patienten som en 

människa och inte endast som en kropp med en sjukdom, var även något som betonades 

(Johnson m.fl., 2010; Pavlish & Ceronsky, 2009; Zheng m.fl., 2015). 

  

Att vårda patienten som en hel människa innebar även att se till patienterna i sin gemenskap 

med familjen. Sjuksköterskorna uppgav att patienternas relation till de anhöriga var en stor 

och betydande del när de vårdade det emotionella lidandet. De beskrev att de i vissa fall 

stöttade patienterna till att ta kontakt med de anhöriga då det ansågs betydande för 

patienternas själsliga livskvalitet. Sjuksköterskorna uppgav även att den egna relationen till 

patienternas anhöriga var betydande i vården. Det hjälpte dem att bättre förstå patienternas 

perspektiv och att vårda utifrån individens bästa (Pavlish & Ceronsky, 2009; Zheng m.fl., 

2015). Sjuksköterskorna beskrev att en av ambitionerna i vårdandet av det emotionella 

lidandet var att förbereda patienterna och de anhöriga inför döden. För att göra detta 

stöttade sjuksköterskorna patienterna och de anhöriga var för sig, men även som en helhet. 

Sjuksköterskorna erfor att ett sörjandestöd för de anhöriga var till stor fördel i vården som 

berör det emotionella lidandet. Ett sörjandestöd resulterade i att situationen blev mindre 

svårhanterlig för patienterna och de anhöriga. Det hjälpte även patienterna och de anhöriga 

att sätta ord på upplevda bekymmer, behov samt lidande (Ablett & Jones, 2007; Chan m.fl., 

2012; Pavlish & Ceronsky, 2009). 

  

Sjuksköterskorna beskrev vårdrelationen som viktig, men även att det var av vikt att ge 

patienterna ensamtid med sina tankar. Det behövdes för att möjliggöra för patienterna att 

hantera sitt emotionella lidande (Browall m.fl., 2014). Sjuksköterskorna beskrev att det 

krävdes tid för att skapa en vårdrelation till patienterna där de kunde uttrycka detta lidande 

(Pavlish & Ceronsky, 2009). De erfor även att den palliativa vården till viss del skapade 

utrymme för att ge tid till patienterna och de anhöriga att uttrycka sina emotionella behov. 

Detta på grund av att omvårdnaden inte krävde mycket medicintekniska uppgifter (Johnson 

m.fl., 2010; Pavlish & Ceronsky, 2009; Pattinson m.fl., 2013). De erfor dock att det inte fanns 

tillräckligt mycket tid för detta, vilket försvårade förmågan att ge så god vård som möjligt 

(Iranmanesh m.fl., 2009). Sjuksköterskorna uppgav att de inte var förberedda för uppgiften 

att ge en tillräckligt god existentiell vård till patienterna i livets slutskede och de anhöriga 

(Browall m.fl., 2014; Chan m.fl., 2012; Zheng m.fl., 2015). I en studie framkom det att ett 

flertal sjuksköterskor inte hade erhållit någon utbildning inom området ”[…] non reported 

ever receiving any specific programs on support of spiritual suffering of dying cancer 

patients.” (Zheng m.fl., 2015, s. 292). Sjuksköterskorna uppgav ett ytterligare behov av 

kunskap och utbildning i bemötandet av existentiellt lidande. De beskrev att mer kunskap 

skulle vara till hjälp för att öka tryggheten i vården av de existentiella dimensionerna. 

Utbildning beskrevs även kunna förbättra förmågan att kommunicera angående de 

emotionella behov patienterna och de anhöriga upplever (Chan m.fl., 2012; Iranmanesh 

m.fl., 2009; Zheng m.fl., 2015). 
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5.2.2 Lindra patientens kroppsliga symtom   

Sjuksköterskorna uppgav att en stor del av yrkesrollen i vården var att behandla patienternas 

symtom och att lindra patienternas lidande. En snabb och tillräcklig symtomlindring ingick 

för alla patienter i livets slutskede. Sjuksköterskorna ansåg att den palliativa vården var till 

god hjälp för att göra det. Detta då den palliativa vården har utarbetade riktlinjer för att 

lindra symtom som är vanligt förekommande i livets slutskede. (Johnson m.fl., 2010; Mahon 

& McAuley, 2010; Werff m.fl., 2012; Zheng m.fl., 2015). En sjuksköterska uttryckte följande 

“We're here to make you as comfortable as you can be and to make sure that your symptoms 

don't get out of control […] and to help you live a really good life” (Johnson m.fl., 2010. 

s.346). Sjuksköterskorna erfor att den palliativa vårdfilosofin var av markant betydelse för 

patienternas livskvalitet när de befann sig i livets slut, i jämförelse med kurativ vård (Mahon 

& McAuley, 2010). De erfor även en skyldighet att upptäcka förändringar i symtom hos 

patienterna, då det ansågs betydande för att möjliggöra en god vård med den specifika 

individens behov i centrum (Pavlish & Ceronsky, 2009). Sjuksköterskorna uppgav det svårt 

att identifiera specifika symtom som uppkom när patienterna var döende, men smärta var 

något som påträffades hos näst intill alla patienter (Werff m.fl., 2012). 

  

Sjuksköterskorna erfor en trygghet i kunskapen angående symtomlindring, på grund av sin 

erfarenhet av den palliativa vården. De uppgav att den kunskap de hade erhållit angående 

olika sorters symtomlindring underlättade förmågan att behandla patienternas enskilda 

behov. Denna erfarenhet beskrevs även som hjälpsam när de behövde nya idéer för att lindra 

symtom. Nya idéer var exempelvis en bättre typ av smärtlindring, för att tillmötesgå den 

enskilda patientens behov (Iranmanesh m.fl., 2009; Pavlish & Ceronsky, 2009). 

Sjuksköterskorna erfor att en lindrad fysisk smärta hos patienterna var betydande för att 

kunna tillgodose även andra behov. När de hade lindrat de fysiska symtomen hade de 

möjlighet att lindra patienternas psykologiska och emotionella behov (Johnson m.fl., 2010). 

Sjuksköterskorna uppgav att den psykiska symtomlindringen var av stor betydelse i den 

palliativa vården. Detta för att de erfor att patienterna ofta förlorade livslusten och blev 

deprimerade och nedstämda i livets slutskede (Browall m.fl., 2014; Mahon & McAuley, 2010; 

Zheng m.fl., 2015). På grund av de svåra symtom patienterna upplevde, behövde 

sjuksköterskorna i vissa fall tillgodose patienternas grundläggande behov. Det innebar bland 

annat att hjälpa patienterna med munvård eller att vända sig i sängen (Zheng m.fl., 2015). 

6 DISKUSSION 

Nedan diskuteras examensarbetets resultat, metod och etik. I detta avsnitt syftar all vård som 

beskrivs på palliativ vård i livets slutskede. I texten beskrivs patienter med cancer som 

patienter, detta för att underlätta för läsaren och minska risken för upprepningar.  
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6.1 Resultatdiskussion  

Detta examensarbete har undersökt sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård i livets 

slutskede hos patienter med cancer. Resultatet visade att sjuksköterskorna erfor 

vårdrelationen till patienterna och de anhöriga som grunden till en fungerande vård. 

  

Resultatet uppvisade att sjuksköterskorna hade en stor vilja och ett engagemang för att ge 

patienterna en individanpassad vård. Det framkom även att sjuksköterskorna hade utvecklat 

sin förmåga att, med teamarbete, tillgodose patienternas individuella behov. Att de använder 

sig av teamarbete kan relateras till Thulesius (2016) som beskriver att teamarbetet ska 

användas som en möjlighet för att bättre vårda patienten. Sjuksköterskor har ansvar för att 

anpassa vården efter patienternas behov (Socialstyrelsen, 2013; Schöldéen, 2016; Thulesius, 

2016). Tidigare forskning beskriver även att patienterna upplever en individanpassad vård 

som betydande (Kastbom m.fl., 2017; Kvåle & Bondevik, 2008). Detta är även patienternas 

rättighet enligt lag, enligt HSL (SFS 2017:30) samt Patientlagen (SFS 2014:821) ska vården 

upprätthålla patienternas autonomi samt ge trygghet och kontinuitet. Detta innebär att 

sjuksköterskorna följer lagen när de ger en individanpassad vård. Att tillgodose integritet, 

autonomi samt kontinuitet påtalas även som grunderna i den palliativa vården av Thulesius 

(2016). Patienterna i livets slutskede upplever även upprätthållandet av den egna autonomin 

och integriteten som betydande för livskvaliteten (Kastbom m.fl., 2017; Kvåle & Bondevik, 

2008). 

  

Resultatet visade att sjuksköterskorna erfor sig själva som ett stöd för patienterna och de 

anhöriga. Detta tillgodosågs genom att de vårdade patienterna, samt bemötte patienterna och 

anhöriga gemensamt. Att patienterna är i behov av stöd från sjuksköterskorna, påvisas i 

tidigare forskning. Tidigare forskning påtalar även att inte endast patienterna, utan även de 

anhöriga, är i behov av stöd. Anhöriga beskriver att de vill ha stöd i hur de kan medverka i 

vården av familjemedlemmen. Detta på grund av att de kan uppleva det skrämmande att 

hjälpa sin familjemedlem, då de känner att de inte har tillräcklig kunskap för detta (Shinjo 

m.fl., 2009). Anhöriga bidrar till en stor del av patienternas livskvalitet, det är därför av vikt, 

för både patientens och de anhörigas bästa, att de har möjlighet att delta i vården (Thulesius, 

2016). När sjuksköterskorna såg till och tillgodosåg både patienternas och de anhörigas 

behov handlade de i enlighet med Socialstyrelsens (2013) riktlinjer. För att patienterna och 

de anhöriga ska uppleva ett gott stöd är även kommunikationen i vårdrelationen av betydelse 

(Lindqvist och Rasmussen, 2014). För en god kommunikation är det viktigt att 

sjuksköterskorna inger en ömsesidighet (Fredriksson, 2003). Resultatet visade att även 

sjuksköterskorna erfor kommunikationen som en väsentlig del i den palliativa vården då 

omvårdnaden ofta utgår från att bemöta patientens tankar och känslor. För att föra en god 

kommunikation med patienterna, erfor sjuksköterskorna att en tillit från patienterna var 

betydande. Tillit skapades om sjuksköterskorna ingav ett förtroende.  

 

I resultatet framgick det att sjuksköterskorna erfor sig ha kunskap för att hjälpa patienterna 

att hantera det emotionella lidandet. De gav tid till patienterna att tänka och uttrycka sig, 

medan de intog en inlyssnande roll. För att lindra lidande är det av vikt att sjuksköterskor ger 

möjlighet till patienterna att uttrycka känslor (Strang & Strang, 2012; Ternestedt m.fl., 2012). 
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Tidigare forskning visar att patienterna i livets slutskede kan uppleva rädslor och känner då 

ett behov av att samtala om detta. De upplever även att rädslorna kan lindras om 

sjuksköterskorna skapar en gemenskap i vårdrelationen (Ternestedt m.fl., 2012). I livets 

slutskede upplever även många patienter och anhöriga att det är viktigt att någon lyssnar och 

bekräftar (Strang & Strang, 2012). Detta kan relateras till Fredriksson’s (2003) teori om det 

vårdandet samtalet. Där berörs vikten av att sjuksköterskorna ska vara tysta i samtalet och ge 

tid till patienten. Det kan även förenas med den förbindelse som beskrivs i teorin om det 

vårdande samtalet, där patienterna kan dela sitt lidande genom att sjuksköterskorna skapar 

en ömsesidighet i relationen.  

 

Resultatet visade dock att sjuksköterskorna erfor den palliativa vården som belastande och 

problematisk på grund av den emotionella bördan. I vissa fall erfor de medlidande för 

patienterna, men i andra fall erfor de en egen sorg för patienternas skull. Sorgen kom till följd 

av att vårdrelationen blivit för personlig. Denna företeelse påtalar även Birgegård (2012) 

genom att den professionella rollen som sjuksköterska kan vara svår att upprätthålla vid en 

alltför personlig relation. Att känna en egen sorg för patienterna kan ses som en del i att vara 

medmänniska. Detta stärker betydelsen av att sjuksköterskorna bearbetar sina egna känslor 

för att kunna ge en god vård (Thulesius, 2016). Konsekvenserna av en för personlig 

vårdrelation, berör även patienterna. Patienterna uppger en oro för hur sjuksköterskorna ska 

reagera till följd av dennes död (McPherson, Wilson & Murray, 2007). Detta tyds som att 

sjuksköterskorna lägger en börda på patienterna när de skapar denna gemenskap, trots sin 

välvilja att vårda för patienternas bästa. För att undvika detta är det viktigt att 

sjuksköterskorna har ett etiskt förhållningssätt (Fredriksson, 2003). I teorin om det 

vårdande samtalet beskrivs det att en gemenskap i vårdrelationen bygger på att 

sjuksköterskorna har en etisk hållning i kommunikationen. Om sjuksköterskorna inte gör 

detta och istället missbrukar sin makt, kan det bli problematiskt att skapa en gemenskap. En 

vårdrelation som resulterar i svårhanterliga känslor bör ta hjälp av den beskyddande 

beröringen beskrivs i teorin om det vårdande samtalet. Denna typ av beröring kan användas 

av sjuksköterskorna för att inte påverkas av egna känslor. Det tar sig i uttryck genom att 

sjuksköterskorna skapar en känslomässig distans till patienterna. Enligt ett professionellt 

palliativt förhållningssätt bör sjuksköterskorna inte tillåta sig påverkas av känslor som kan 

uppkomma i vårdandet (Birgegård, 2012). Birgegård anger att, för att tillgodose patienternas 

bästa, behöver sjuksköterskorna aktivt reflektera över sitt förhållningssätt och aldrig utgå 

från egna känslor. Resultatet visade emellertid att sjuksköterskorna uppgav det svårt att inte 

påverkas av sorg, vilket erfors problematiskt.  

  

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna ansåg sig trygga i de arbetsuppgifter som 

berörde symtomhantering. De uppgav att de hade kompetens inom området och erfor att de 

hjälpte patienterna. Symtomhantering är en av grunderna i den palliativa vården (Thulesius, 

2016; Socialstyrelsen, 2013). Det är därför av vikt att sjuksköterskorna är trygga när de 

arbetar med symtomlindring. Betydelsen av detta påvisas även från vårdtagarnas perspektiv. 

Tidigare forskning visar att patienternas och de anhörigas upplevelse av vården förbättras om 

sjuksköterskorna tillgodoser tillräcklig symtomatisk behandling. Det visar även att de 

anhöriga är i behov av bekräftelse beträffande att den sjuka familjemedlemmen inte känner 

smärta samt att dennes död kommer att ske smärtfritt (Shinjo m.fl., 2009). Att 
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sjuksköterskorna behöver tillgodose patienternas och de anhörigas behov kan associeras till 

Fredriksson’s (2003) beskrivning av kontakt i det vårdande samtalet. Kontakt innebär då att 

patienterna uttrycker ett behov och att det är sjuksköterskornas ansvar att svara an på dessa 

behov. Detta gjorde sjuksköterskorna då resultatet visade att de lyssnade och 

uppmärksammade patienternas behov, samt tillgodosåg dessa. Vidare visade resultatet att 

när sjuksköterskorna hade lindrat patienternas smärta och symtom, var det möjligt att vårda 

det existentiella lidandet. Detta innebär att sjuksköterskorna handlar i enlighet med 

Socialstyrelsens (2013) riktlinjer, då palliativ vård bör tillgodose patienternas fysiska, 

psykiska och andliga behov. 

  

Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna ägnade tid åt patienternas emotionella lidande. 

De beskrev att de behövde vara följsamma i vården då patienternas existentiella behov ofta 

skiftade. Resultatet visade även att sjuksköterskorna försökte sätta sig in i patienternas 

perspektiv, som en del i att främja den individuella existentiella hälsan. Sjuksköterskorna tog 

även hjälp av de anhöriga för att förstå patienternas existentiella behov. Angående detta visar 

även tidigare forskning att patienterna i livets slutskede upplever kontakten med sina 

anhöriga som betydande för livskvaliteten (Kastblom m.fl., 2017). Vidare framhåller 

resultatet att sjuksköterskorna hade en stor vilja att beakta både patienternas och anhörigas 

emotionella behov. De förstod vikten av att vårda de existentiella dimensionerna, men de 

uppgav emellertid att de inte var förberedda inför detta. De uppgav även att de inte erhållit 

någon utbildning inom det specifika ämnet. Den andliga vården är en väsentlig del i den 

palliativa vården (Friedrichsen, 2012; Socialstyrelsen, 2011a). Lindqvist och Rasmussen 

(2014) beskriver att den palliativa vården kräver kompetens i hur människans andliga 

lidande ska vårdas. I och med detta, är det angeläget att sjuksköterskor är trygga i området. 

Detta tyder på att det är av betydelse att sjuksköterskor erhåller en ökad kunskap. Vidare 

framkom det i resultatet att det tog tid för att skapa en relation där patienterna uttryckte sitt 

existentiella lidande. Detta kan relateras till det Fredriksson (2003) beskriver som 

lidandeberättelse. När sjuksköterskorna aktivt lyssnar på patienterna för att förstå deras 

perspektiv skapar de ett utrymme för patienterna att uttrycka sitt lidande. Under vårdandets 

gång kan patienterna då skapa sin egen lidandeberättelse. Fredriksson beskriver vidare att 

denna lidandeberättelse är en del i att bygga upp en gemenskap. Denna teori kan användas 

för att uppnå en god vårdrelation. Patienterna upplever även att denna gemenskap i 

vårdrelationen är en bidragande faktor för att deras lidande ska lindras (Ternestedt m.fl., 

2012)  

 

Resultatet påvisade att sjuksköterskorna erfor den palliativa vården som betydande och 

hjälpfull för patienterna. Tidigare forskning visar dock att patienterna ibland upplever rädsla 

inför den palliativa vården då de inte vet vad det kommer att innebära att vårdas enligt denna 

vårdfilosofi. Det uppstår även missförstånd på grund av medicinska termer som bidrar till 

patienternas rädsla (Ghandourh, 2016). Efter vad resultatet visar, framkommer ingen 

medvetenhet hos sjuksköterskorna om missnöje och rädsla hos patienterna. Detta tyder på 

att sjuksköterskorna skulle gynnas av att få en större inblick i patienternas perspektiv av 

palliativ vård och av att vårdas enligt den palliativa vårdfilosofin.  
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6.2 Metoddiskussion  

Detta examensarbete har använt sig av en systematisk litteraturstudie med deskriptiv syntes 

enligt Evans (2002). Metoden valdes på grund av att endast kvalitativa artiklar används i 

denna typ av studie. Friberg (2012a) påtalar att denna typ av artiklar även kan ge vägledning 

för det praktiska vårdarbetet. Därför ansågs detta vara bäst lämpat för att besvara valt syfte. 

Motiveringen till att använda en metod som exkluderar kvantitativa artiklar, är att de inte ger 

en lika djup förståelse och beskrivning av erfarenheter (Segesten, 2012). Genom att använda 

en deskriptiv syntes skapas en beskrivning med minimal tolkning, vilket ger en så textnära 

bild av resultatet som möjligt. En empirisk studie kunde varit ett annat alternativ för att 

besvara valt syfte. Det kunde ha bidragit till en ännu djupare beskrivning av fenomenet då 

sjuksköterskorna hade beskrivit sina erfarenheter efter valt syfte och följdfrågor kunde ha 

formulerats. Enligt Polit och Beck (2012) är dock en intervjustudie tidskrävande. På grund av 

den begränsade tidsramen för detta examensarbete valdes därför denna typ av studie bort. 

 

För att samla in datamaterial till examensarbetet har tidigare forskning sökts fram via 

databaser. Östlundh (2012) beskriver att en databas är en samling dokument, som i vissa fall 

har granskats och bedömts efter kvaliteten av fackkunniga. Databassökningarna gjordes i två 

databaser för att minimera risken för att relevanta studier missas. Sökningen påbörjades i 

“CINAHL plus” och fortsatte sedan i “PubMed”. Vissa artiklar från “CINAHL plus” återfanns i 

“PubMed” medan andra endast fanns i en av databaserna. Att söka i två olika databaser gav 

tillgång till mer forskning och mer data att använda. Östlundh påtalar även att sökord och 

söktekniker behöver varieras under databassökningen. Detta för att det ska vara möjligt att 

uppnå ett relevant resultat. Booleska operatörer användes för att göra sökningarna mer 

specifika och för att artiklarna i sökträffarna skulle vara relevanta för det fenomen som skulle 

beskrivas. Dessa operatörer bestämmer vilket samband sökträffarna ska få, exempelvis 

palliative care “and” patients with cancer, eller patients with cancer “not” children.  

Användningen av booleska operatörer är en fördel. Om booleska operatörer inte använts 

hade sökningarna försvårats genom att irrelevanta resultat utifrån syftet, kunde framkommit. 

Vid urvalet lästes inga abstract om artikelns titel inte tydligt förhöll sig till syftet för 

examensarbetet. Detta kan ha medfört att relevanta artiklar exkluderats. 

  

Ett av de valda inklusionskriterierna var en tidsgräns på tio år tillbaka i tiden, för tidigare 

publicerad forskning. Detta på grund av att det inte fanns tillräckligt med relevant forskning 

under de fem senaste åren för att besvara syftet. Detta diskuterades och artiklarna som 

hittades genom den utökade sökningen lästes igenom. Genom detta framkom det att 

erfarenheterna inte förändrats märkbart under årsspannet tio år. Därav bedömdes det inte 

som problematiskt att använda dessa artiklar då de kunde bidra med relevant kunskap för 

examensarbetet. Ett annat inklusionskriterie var “peer-reviewed” som Östlundh (2012) 

beskriver som avgränsning för artiklar som har bedömts och godkänts av forskare. I detta 

examensarbete har det använts som en inklusionskriterie för att försäkra kvaliteten på de 

artiklar som bildar resultatet. Ett av de exklusionskriterier som användes var patienter med 

en specifik typ av cancer. Att använda detta som ett exklusionskriterie ansågs ge en generell 

bild över området. Ett annat exklusionskriterie var artiklar som ej hade gratis fulltext. En 

konsekvens av detta kan vara att artiklar som var relevanta för syftet inte är inkluderade i 



 21  

resultatet. Artiklar som innehöll sjuksköterskor med specialistutbildning har exkluderats på 

grund av examensarbetet avser att undersöka allmänsjuksköterskor. Vissa inkluderade 

artiklar beskriver dock sjuksköterskor som hade erhållit kurser inom exempelvis palliativ 

vård, detta anses dock inte som en specialistutbildning.  

 

Efter datainsamlingen kvalitetsgranskades alla valda artiklar genom frågor, enligt Friberg 

(2012a). Frågor som diskuterades mot varje enskild artikel var, bland annat, om studien hade 

etiska resonemang, om ett tydligt problem var formulerat och vad resultatet visade. Varje 

enskild artikel som användes i examensarbetets resultat uppnådde kvalitetskravet, vilket 

även gav en försäkran om resultatets kvalitet. Efter kvalitetsgranskningen är det viktigt att 

försäkra att alla artiklar som inkluderas i resultatet tillför kunskap till det aktuella fenomenet 

(Friberg, 2012a), vilket de ansågs göra. Efter kvalitetsgranskningen lästes artiklarna ett 

flertal gånger och förförståelsen bortsågs i högsta möjliga mån. När nyckelfynden 

markerades i orginalartiklarna fanns examensarbetets syfte alltid i åtanke. Det resulterade i 

att endast de nyckelfynd som var relevanta för syftet valdes ut till resultatet. Nyckelfynden 

behölls på engelska för att minska risken för tolkning. De kategoriseras sedan i teman och 

subteman efter likheter och olikheter för att enklare kunna bilda teman och subteman. 

Nyckelfynden valdes sedan att läsas igen och jämfördes med sin kontext i originalartikelns 

resultat för att kontrollera att de återgivits korrekt. Efter det omformulerades alla subteman 

så att varje enskilt nyckelfynd endast passade in på ett subtema. Analysprocessen gjordes ett 

flertal gånger vilket bidrog till att en djupare förståelse för fenomenet framstod. 

 

Det finns kvalitetskriterier en studie bör uppfylla. De kriterier som används i kvalitativa 

studier är begreppen överförbarhet, trovärdighet och giltighet. Trovärdighet innebär att 

arbetsprocessen och analysprocessen är tydligt beskriven. Detta för att läsaren ska kunna 

bedöma hur arbetet är utfört genom urval och analys (Polit & Beck, 2012). I detta 

examensarbete stärks trovärdigheten då arbetsprocessen är tydligt och utförligt beskriven. 

Bilagor med information om tillvägagångsätt och ställningstaganden i sökprocess samt 

urvalsprocess finns tillgängliga, exklusions- och inklusionskriterier är även beskrivna. 

Giltighet i en studie bygger på om resultatet är välgrundat och mäter det som avses mätas. 

Det innebär även att datan är stabil över tid samt att studien kan upprepas av andra forskare 

och ge ett liknande resultat (Polit & Beck, 2012). Examensarbetet anses kunna upprepas med 

likartat resultat då arbetssättet är enkelt att kontrollera och följa. Detta eftersom 

forskningsprocessen är dokumenterad i såväl löpande text samt i bilagor. En god 

dokumentationssed samt korrekt referenshantering har även tillämpats. Examensarbetet 

anses mäta det som avsetts mätas då endast de studier som svarade an på syftet har 

inkluderats, samt kvalitetsgranskats. Överförbarhet i en studie innebär att data kan tillämpas 

på andra grupper och i andra sammanhang än de som utfördes i studien. Det krävs att all 

information om studien finns tillgänglig för att studiens resultat ska vara överförbart (Polit & 

Beck, 2012). Överförbarheten i examensarbetet anses stärkas av att resultatet berör studier 

där patienterna har olika cancersjukdomar. Det ger resultatet en mer generell framställning 

än om endast en cancersjukdom hade berörts. Överförbarheten anses även stärkas då 

erfarenheter av palliativ vård i livets slutskede skulle kunna överföras på sjuksköterskor som 

vårdar andra patientgrupper än de med cancer. I examensarbetet är de inhämtade artiklarna 

från USA, Storbritannien, Kina, Nederländerna, Australien, Iran och Sverige. Det medför att 
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studierna innehåller olika socioekonomiska kontext. Studierna är utförda i olika 

vårdinrättningar, exempelvis på sjukhus och på hospice. Medverkande i studierna är i olika 

åldrar och olika kön. Detta visar att fenomenet som beskrivs är väl utbrett och det ökar 

därmed examensarbetets överförbarhet. Det går visserligen att diskutera hur vidare olika 

länders vårdsystem och organisatoriska faktorer är överförbara. Det anses dock inte påverka 

resultatet väsentligt då erfarenheterna som beskrevs till största del grundade sig i olika 

samspel mellan sjuksköterska, patient och anhörig, inte till hälso- och sjukvården som 

organisation. 

6.3 Etikdiskussion  

Detta examensarbete har utgått från riktlinjer från centrum för forsknings- och bioetik 

(2016) samt vetenskapsrådet (2017) för att tillgodogöra en god forskningsetik. Genom att 

dokumentera forskningsprocessen och tillvägagångsätt kan examensarbetets struktur tydligt 

följas vilket ökar trovärdigheten. För att texten ska hållas vetenskaplig och för att läsaren ska 

se vad resultatet grundar sig i har referenser angetts. Examensarbetet har i enlighet med 

APA-manualen (APA, 2017) dokumenterat och refererat till primärkällor och tidigare 

forskning. Detta ger även resultatet en högre trovärdighet då det går att kontrollera om 

texten är sanningsenlig, samt minskar risken för plagiering. All text har genomgående 

bearbetats och översatt efter bästa förmåga. Ständiga reflektioner över förförståelse för 

ämnet har utförts, för att minimera risken för tolkning av texten. En omedveten tolkning kan 

däremot ha uppstått i översättningen av artiklarna. För att minska risken för detta användes 

översättningsverktyg, exempelvis elektroniskt lexikon. Risken för feltolkning minskade även 

då alla artiklar lästes både enskilt och sedan diskuterades gemensamt efter vad som 

framkommit i artiklarna.  

 

Examensarbetet har använt sig av citat, vilket kan vara ett dilemma på grund av 

individskyddskravet. Då deltagarna som är citerade i resultatet inte har fått en förfrågan om 

medverkan i examensarbetet, finns inget godkännande för citaten. I och med detta har inte 

individskyddskravet följts. En granskning av orginalartiklarnas etiska godkännande är dock 

utförd. Enligt vetenskapsrådet (2017) ska individskyddskravet alltid vägas mot 

forskningskravet då dessa två krav aldrig är absoluta var för sig. I enlighet med vald metod 

har resultatet citerat orginalartiklarna för att stärka fenomenet som beskrivs. Behovet av 

kunskapsutvecklingen inom området och därmed forskningskravet, ansågs väga tyngre än 

individskyddskravet. Forskningskravet anger även att studier alltid ska bidra med ny 

kunskap (Vetenskapsrådet, 2017). Detta anses examensarbetet ha gjort genom att utifrån 

tidigare forskning samlat ihop och skapat en mer nyanserad beskrivning av sjuksköterskans 

erfarenheter. Vidare uppstod ingen ytterligare, medveten, etisk problematik under 

examensarbetets arbetsprocess.  
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7 SLUTSATSER 

Att vårda patienter med cancer i livets slutskede beskrivs ha en både positiv och negativ 

inverkan på sjuksköterskorna. Arbetet i den palliativa vården beskrivs av sjuksköterskor som 

givande för den personliga utvecklingen och den professionella rollen. Det beskrivs dock i 

vissa fall som svårhanterligt att bemöta patienter och anhöriga som upplever oro, rädsla och 

emotionellt lidande. Detta är problematiskt för sjuksköterskorna då de upplever sorg och 

maktlöshet. En ökad kompetens inom den palliativa vården för sjuksköterskorna skulle 

kunna stärka deras trygghet och därmed möjliggöra en förbättrad omvårdnad för 

patienterna. Examensarbetet påvisar att sjuksköterskorna delvis anser sig trygga i den 

palliativa vården och att de erfar arbetet som givande. Sjuksköterskorna anser sig emellertid 

vara i behov av mer utbildning och kunskap omvårdnaden av patienter med cancer i livets 

slutskede. Detta examensarbete avsåg att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av palliativ 

vård, detta syfte anses vara besvarat. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING  

Sjuksköterskors erfarenheter bör belysas ytterligare för att sedan kunna utveckla den 

professionella kunskapen inom palliativ vård i livets slutskede. För att skapa en djupare 

förståelse för fenomenet skulle en empirisk studie kunna utföras som en komplettering till 

examensarbetet. En sådan typ av studie skulle möjliggöra en djupare beskrivning. Om 

kunskapen från vidare forskning tillämpas i det kliniska arbetet skulle det även vara till 

fördel för sjuksköterskeprofessionen. I examensarbetet har det framkommit att många 

sjuksköterskor har ett behov av vidare kunskap angående att bedriva palliativ vård i livets 

slut. Vidare forskning bör därför fokusera på vad inom omvårdnaden i den palliativa vården 

som sjuksköterskor upplever som svårigheter, samt vilken typ av kunskap de är i behov av. 

En vidare forskning berörande sjuksköterskornas kunskapsbehov skulle möjliggöra att 

områden som upplevs problematiska kan utvecklas. Sjuksköterskeutbildningen skulle då 

även kunna utvecklas för att skapa en större kompetens i dessa områden.  
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BILAGA B; ARTIKELMATRIS  

 

Titel/ 

Författare/  

Tidskrift/ 

År 

Syfte Metod Resultat Kvalitet-

gransknin

gs-poäng 

“Resilience 

and well-being 

in palliative 

care staff: A 

qualitative 

study of 

hospice 

nurses’ 

experience of 

work”.  

 

Ablett, J. R. & 

Jones, R. S. P.  

 

Psycho-

Oncology.  

  

2007. 

Syftet var att 

beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

deras arbete på 

hospice. 

Intervjuer gjordes 

på 10 

sjuksköterskor som 

arbetar på hospice. 

Studien är gjord i 

England.  

 

Analysmetod: 

tolkande 

fenomenologisk 

analys.  

10 teman 

representerades: 

ett aktivt val att 

arbeta i palliativ 

vård, tidigare 

personliga 

erfarenheter som 

påverkar 

vårdandet, 

personliga 

attityder till 

vårdande, 

personliga 

attityder till livet 

och döden, 

personliga 

attityder till 

arbetet, aspekter 

av 

jobbtillfredställelse

, aspekter av stress 

i jobbet, olika sätt 

av hantering, 

personliga/profess

ionella problem 

och begränsningar. 

10/14 

“Existential 

encounters 

nurses’ 

descriptions of 

critical 

incidents in 

end-of-life 

cancer care”.  

Browall, M., 

Henoch, I., 

Syftet var att 

beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

existentiella 

situationer när 

de vårdar 

patienter svårt 

påverkade av 

cancer i livets 

42 sjuksköterskor 

från hospice, 22 

sjuksköterskor från 

en onkologiklinik, 

12 sjuksköterskor 

från en kirurgklinik 

och 7 

sjuksköterskor från 

ett palliativt 

hemvårdsteam 

skrev ned sina 

Två huvudteman 

framkom; att 

kunna möta 

existentiell smärta 

när patienterna 

står inför döden 

och att kunna 

möta patienternas 

hopp genom att 

balansera ärlighet 

med patienternas 

10/14 



 

2 

Melin-

Johansson, C., 

Strang, S. & 

Danielson, E.  

European 

journal of 

oncology 

nursing.  

2014. 

slutskede. erfarenheter om 

kritiska händelser i 

vården i livets 

slutskede. Studien 

är gjord i Sverige. 

Analysmetod: 

kvalitativ 

innehållsanalys.  

önskan att 

fortsätta leva. 

“The 

perceptions 

and 

experiences of 

nurses and 

bereaved 

families 

towards 

bereavement 

care in an 

oncology 

unit”.  

Chan, H. Y., 

Lee. L. H. & 

Chan, C. W.  

Support Care 

Cancer.  

2012.  

Syftet var att 

utforska 

erfarenheter av 

sörjandestöd hos 

sjuksköterskor 

och hos de 

sörjande 

familjerna.  

Intervjuer hölls 

med 15 

sjuksköterskor och 

10 

familjemedlemmar 

från en 

onkologiavdelning. 

Studien är gjord i 

Kina.  

Analysmetod: 

kvalitativ 

innehållsanalys.  

Huvudkategorier 

utformades från 

familjens 

erfarenheter samt 

sjuksköterskans 

erfarenheter. För 

sjuksköterskan var 

det tre 

huvudkategorier: 

grunderna av gott 

sörjandestöd, 

känslomässig 

respons av att ge 

sörjandestöd samt 

utbildningsbehove

n i sörjandestöd.  

10/14 

“Caring for 

people at the 

end of life: 

Iranian 

oncology 

nurses' 

experiences”.  

Iranmanesh, 

S., 

Abbaszadeh, 

A., Dargahi, H. 

& Cheraghi, 

M-A.  

Syftet var att 

undersöka 

meningen av 

onkologisjuksköt

erskors 

erfarenheter av 

att vårda 

personer i livets 

slutskede. 

15 

onkologisjuksköters

kor som arbetade 

med patienter i 

livets slutskede 

intervjuades. 

Studien är gjord i 

Iran.  

Analysmetod: 

tolkande 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

metod.  

3 subteman 

framkom: att vara 

uppmärksam för 

de döende 

patienterna och 

deras familj, få 

omtanke av de 

döende 

patienterna och 

deras familj samt 

att utsättas för 

hinder. 

10/14 



 

3 

Indian 

Journal of 

Palliative care.  

2009. 

“Australian 

palliative care 

providers’ 

perceptions 

and 

experiences of 

the barriers 

and 

facilitators to 

palliative care 

provision”.   

Johnson, C., 

Girgis, A., 

Paul, C., 

Currow, D. C., 

Adams, J. & 

Aranda, S.  

Supportive 

care in cancer.  

2010. 

Syftet var att 

efter 

vårdpersonalens 

erfarenheter 

undersöka hur 

patienter med 

cancer kan ha 

nytta av palliativ 

vård och varför 

de ibland inte får 

detta. 

Gruppintervjuer 

hölls med 35 

sjuksköterskor, 3 

läkare och 7 andra 

vårdpersonal samt 1 

akademisk anställd 

som alla arbetade 

inom palliativ vård. 

Studien är gjord i 

Australien. 

Analysmetod: 

induktiv och 

deduktiv tematisk 

analys.  

Palliativa 

vårdgivare såg 

palliativ vård som 

ett holistiskt 

tillvägagångssätt 

för omsorgen och 

som en god 

symtombehandling

. Deltagarna 

menade däremot 

att palliativ vård 

bedrivs för att ge 

livskvalitet för 

patienterna och 

anhöriga. 

11/14 

”Oncology 

Nurses’ 

Personal 

Understandin

gs About 

Palliative 

Care”.  

Mahon, M. & 

McAuley, W-J.  

Oncology 

Nursing 

Forum.  

2010. 

Syftet var att 

beskriva 

onkologi-

sjuksköterskors 

personliga 

uppfattning om 

palliativ vård 

efter deras 

erfarenheter av 

arbetet. 

 

Intervjuer gjordes 

med 12 

sjuksköterskor som 

arbetade inom 

onkologi. Studien 

är gjord i USA.    

Analysmetod: 

grounded theory. 

 

Sjuksköterskors 

uppfattning om 

palliativ vård 

fokuserades mest 

på 

symtomhantering 

och de uppfattade 

även att palliativ 

vård främst var till 

för personer i 

livets slutskede.  

11/14 

“Viewing in 

slow motion': 

Syftet var att 

undersöka 

Intervjuer gjordes 

med 27 deltagare, 

Alla deltagare 

uppgav att palliativ 

10/14 



 

4 

patients', 

families', 

nurses' and 

doctors' 

perspectives 

on end-of-life 

care in critical 

care”. 

 

Pattinson, N., 

Carr, S. M., 

Turnock, C. & 

Dolan, S.  

 

Journal of 

Clinical 

Nursing.  

 

2013. 

betydelsen av 

vård i livets slut 

för kritiskt sjuka 

patienter med 

cancerdiagnos, 

dess familjer, 

onkologer, 

specialister på 

palliativ vård, 

intensivvårds-

konsulter och 

sjuksköterskor. 

dessa var patienter 

med hög risk att dö, 

sörjande familjer, 

onkologer, 

palliativa konsulter, 

akutvårds konsulter 

och akutvårds 

sjuksköterskor. 

Studien är gjord i 

Storbritannien.  

 

Analysmetod: 

tolkande 

fenomenologisk 

analys.   

vård var 

känslomässig och 

att grundpelarna 

till god vård i livets 

slut var integritet, 

tröst och 

värdighet. 

“Oncology 

Nurses' 

Perceptions of 

Nursing Roles 

and 

Professional 

Attributes in 

Palliative 

Care”.  

 

Pavlish, C. & 

Ceronsky, L.  

 

Clinical 

Journal of 

Oncology 

Nursing.  

 

2009. 

Syftet var att 

utforska 

erfarenheter av 

palliativ vård hos 

sjuksköterskor 

som arbetar på 

onkologiavdelnin

g. 

Gruppintervjuer 

genomfördes med 

totalt 33 

onkologisjuksköters

kor från tre olika 

sjukhus. Studien är 

gjord i USA.  

 

Analysmetod: 

categorical – 

content, narrativ 

analys.  

Definitionen av 

palliativ vård 

varierade mellan 

deltagarna, men 

alla deltagare 

beskrev palliativ 

vård som en 

process att arbeta 

med patienter och 

deras familjer för 

att lindra lidande. 

10/14 

“Hospital 

nurse’s views 

of the signs 

and symptoms 

that herald the 

onset of the 

dying phase in 

Syftet var att 

undersöka vad 

sjuksköterskors 

erfarenhet av 

vilka symtom 

som visar sig i 

livets slutskede 

Gruppintervjuer 

genomfördes med 

18 sjuksköterskor 

från en 

onkologiavdelning, 

medicinavdelning, 

lungavdelning och 

Nio kategorier på 

symtom och tecken 

framkom: 

respiratorisk 

funktion, 

blodcirkulation, 

fysiskt tillstånd, 

10/14 



 

5 

oncology 

patients”.  

 

Werff, V-D. G., 

Paans, W. & 

Nieweg, R.  

 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing.  

 

2012. 

hos 

onkologipatiente

r. 

neurologiavdelning. 

Studien är gjord i 

Nederländerna. 

 

Analysmetod: 

grounded theory. 

psykiskt tillstånd, 

födointag, 

elimination, 

smärta, 

medvetenande och 

existentiell  

 

 

“Chinese 

oncology 

nurses’ 

experience on 

caring for 

dying patients 

who are on 

their final 

days: A 

qualitative 

study”. 

 

Zheng, R-S., 

Guo, Q-H., 

Dong, F-Q. & 

Owens, R.-G. 

 

 International 

Journal of 

Nursing 

Studies.  

 

2015. 

Syftet var att 

tydliggöra 

kinesiska 

onkologisjuksköt

erskors 

erfarenhet av att 

vårda döende 

patienter med 

cancer. 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

genomfördes med 

sjuksköterskor som 

hade tagit hand om 

döende patienter på 

sjukhus. Studien är 

gjord i Kina.  

 

Analysmetod: 

kvalitativ 

innehållsanalys.   

5 teman 

identifierades: 

vård i livets 

slutskede för 

döende patienter 

med cancer, vård i 

livets slutskede för 

familjemedlemmar

, kulturell 

känslighet och 

kommunikation, 

moralisk stress och 

själv 

begränsningar och 

självreflektion och 

fördelar. 

11/14 

 



 

 

BILAGA C; KVALITETSGRANSKNING  

 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är detta i så fall formulerade? 

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven? 

• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

• Hur har data analyserats? 

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

• Vad visar resultatet? 

• Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 

(Friberg, 2012b, s. 138-139).  
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