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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning visar att patienterna upplevde att övergången mellan kurativ 

och palliativ vård väckte känslor som bland annat osäkerhet och rädsla. Patienterna upplevde 

att information och stöd från sjuksköterskorna förenklade övergången till palliativ vård. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter i övergången mellan 

kurativ och palliativ vård. Metod: Litteraturstudie baserat på tolv kvalitativa artiklar enligt 

Evans (2002) analysmetod. Resultat: Sjuksköterskorna upplevde ansvar för patienterna. 

Kommunikation och att skapa en relation till patienterna upplevdes nödvändigt av 

sjuksköterskorna för att det förenklade övergången mellan kurativ och palliativ vård. Även 

rollen som patienternas förespråkare var en viktig del av arbetet. Andra temat är att 

sjuksköterskorna blev känslomässigt involverade i patienternas situation vilket gjorde att 

sjuksköterskorna bar med sig känslorna hem efter arbetspasset. Fortsättningsvis upplevdes 

en osäkerhet kring när övergången till palliativ vård behövde ske. Slutsats: 

Sjuksköterskorna upplevde att det behövdes möjlighet att kunna tala om situationer som 

påverkade de känslomässigt tillsammans med andra kollegor. Ytterligare en slutsats var att 

tydliga riktlinjer om när övergången mellan kurativ och palliativ vård behövdes för att 

sjuksköterskorna skulle känna sig trygga i sin arbetsroll. Rollen som förespråkare 

möjliggjorde att sjuksköterskorna observerade patienternas fysiska och psykiska mående.  

Nyckelord: Kurativ, litteraturstudie, palliativ, sjuksköterskor, upplevelse, övergång.  



ABSTRACT 

Background: Patients experienced the transition between curative and palliative care 

caused feelings such as uncertainty and fear. Information and support from nurses were 

important things for patients in the transition to palliative care. Aim: Describe the nursing 

staffs experiences of caring for patients in transition from curative to palliative care. 

Method: A literature study based on twelve qualitative articles with a descriptive synthesis 

has been conducted according to Evans (2002). Result: Result showed the importance to 

establish communication and a relationship with the patients. Nurses experienced that the 

role as patients advocate was an important part of the work. Nurses became emotionally 

involved in the patients. The possibility to discuss with colleagues was not available, which 

meant that the nurses experienced these emotions even after their shift was over. Nurses also 

experienced uncertainty when a transition to palliative care was needed. Conclusion: 

Nurses felt that they needed to discuss situations that affected them emotionally with other 

colleagues. Greater knowledge about when the transition from curative to palliative care was 

needed for patients was also required by nurses. The role as advocate allowed nurses to 

observe the patient's mental and physical health.  

Keywords: Curative, experience, literature review, palliative care, registered nurses, 

transition. 
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1 INLEDNING  

Utifrån de intresseområden som presenterades av olika vårdverksamheter hittades ett förslag 

som handlade om upplevelser vid besked om vård i livets slut. Förslaget kommer från njur- 

och strokeavdelningen på Mälarsjukhuset. I tidigare arbete som undersköterskor vårdades 

vid flera tillfällen patienter som befann sig i övergången mellan kurativ och palliativ vård. 

Möten med patienter i livets slutskede väckte frågor om hur en övergång till palliativ vård 

upplevdes. I samband med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) uppmärksammades olika 

svårigheter i mötet med patienter och deras närstående i övergången till palliativ vård. 

Exempelvis observerades att sjuksköterskorna hanterade mötet med patienterna som 

övergick till palliativ vård olika. För vissa sjuksköterskor var det känslomässigt påfrestande 

medan andra sjuksköterskor hanterade situationen bättre. Därmed väcktes intresset för att 

undersöka fenomenet närmare för att kunna få en närmare inblick i vad som kan upplevas 

vid en övergång till palliativ vård.  

Sjuksköterskor kan i sitt yrke möta patienter i övergången mellan kurativ och palliativ vård. 

Det är av vikt att försöka beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som 

befinner sig i denna övergång, för att bättre kunna möta de individuella behov som 

framträder. Sammanslagna upplevelser och erfarenheter är att övergången till palliativ vård 

kan vara ett svårt ämne att prata om med patienter och deras närstående. Arbeta med denna 

målgrupp väcker många olika känslor hos sjuksköterskor, att kunna hantera och stötta 

patienterna och deras närstående blir en känslomässig utmaning. Syftet med examensarbetet 

är att ge en inblick av sjuksköterskors upplevelser att möta patienter i övergången mellan 

kurativ och palliativ vård utifrån den forskningslitteratur som finns tillgänglig. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med att definitioner och begrepp kommer att definieras, innebörden av 

palliativ vård beskrivs samt styrdokument och lagar presenteras. Vidare beskrivs patientens 

och närståendes upplevelser kring övergången till palliativ vård. Fokus i detta examensarbete 

kommer inte att läggas på specifika sjukdomsgrupper utan kommer involvera olika 

patientgrupper i övergången mellan kurativ och palliativ vård. Vidare innehåller avsnittet 

även det vårdvetenskapliga perspektiv som detta examensarbete utgår ifrån och avslutas med 

en problemformulering. 
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2.1 Definitioner och begrepp 

Under denna rubrik definieras begreppen kurativ vård, palliativ vård och närstående. 

2.1.1 Kurativ vård  

Kuration är ett annat ord för botande där målet är att bota sjukdomen även om detta mål inte 

alltid uppnås. Målet med kurativ vård är att öka livslängden och att minska risken för 

symtomdebut (Glimelius, 2012). 

2.1.2 Palliativ vård 

World Health Organization [WHO] (2017) definierar palliativ vård som ett förhållningssätt 

som förbättrar livskvaliteten för patienter och deras närstående i samband med livshotande 

sjukdom, genom att förebygga och lindra lidande genom en tidig upptäckt, bedömning och 

behandling av livshotande sjukdom eller skada. Palliativ vård avser varken att påskynda eller 

skjuta upp döden. Socialstyrelsen (2013) ansluter till WHO:s definition och definierar 

palliativ vård som att hälso-och sjukvård ges i syfte att lindra lidande samt främja 

livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom samt skada. 

2.1.3 Närstående 

Närstående definieras som någon en patient har en nära relation till (Socialstyrelsen, 2004). 

I examensarbetet kommer denna definition av närstående att följas. Socialstyrelsen (2017) 

beskriver att närstående kan vara make/maka, sambo, nära vän, barn eller någon annan som 

patienten anser sig ha en god relation till. 

2.2 Innebörden av palliativ vård 

Socialstyrelsen (2013) beskriver att palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som 

kännetecknas av en helhetssyn på människan genom att ge stöd till att leva med värdighet 

och välbefinnande till livets slut. Vidare beskriver Socialstyrelsen (2006) att den palliativa 

vården bygger på fyra hörnstenar. Första av hörnstenarna är att uppnå en god kontroll av 

svåra symtom med hjälp av kunskap om patienternas tillstånd. Andra hörnstenen innebär att 

palliativ vård bygger på ett gott samspel och teamarbete mellan sjuksköterskor, läkare, 

arbetsterapeuter och undersköterskor samt att andra professioner ska kunna ingå eller bli 

konsulterade efter patientens behov. Tredje hörnstenen innebär en god relation och 

kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter. Fjärde hörnstenen innebär att en bra 

relation till patienten är en förutsättning för god palliativ vård. Vidare är stödet till 

närstående av största vikt, det är viktigt att vården utformas tillsammans med närstående 

och att deras önskemål beaktas så långt som möjligt. Det är viktigt att lyssna och stödja 

närstående i deras sorgearbete både under sjukdomstiden och efter dödsfallet 

(Socialstyrelsen, 2006).  
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Socialstyrelsen (2013) beskriver att ett vanligt förekommande förhållningssätt är att se den 

palliativa vården uppdelad i två faser. Den tidiga fasen kan vara lång och fasens syfte är att ur 

patientens perspektiv bevaka att en livsförlängande behandling är lämplig samt att insatser 

genomförs för att främja en högre livskvalité hos patienten under behandlingen. Den sena 

fasen i palliativ vård kan vara kort och har som huvudmål att lindra patientens lidande samt 

främja en god livskvalitet för patienten och närstående. Fortsättningsvis beskriver 

Socialstyrelsen (2013) att övergången mellan tidiga och sena fasen kan vara svår att fastställa 

när tidpunkten är rätt för när vården ändrar riktning från livsförlängande till att vara 

lindrande. Brytpunkten när vård i livets slutskede skall lindra lidande istället för att vara 

livsförlängande kan vara svår att bedöma och då krävs en god kommunikation mellan 

patienten, dess närstående samt hälso- och sjukvårdspersonal. Ett beslut att övergå till 

palliativ vård och avbryta en livsförlängande behandling kan växa fram under en period och 

inte enbart vid en specifik tidpunkt. Det medför att upprepade samtal och dialog med 

patienten och dennes närstående kan ske under en period och vid flera upprepade tillfällen 

(Socialstyrelsen, 2013).  

2.3 Styrdokument och lagar 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) 

utgör ett stöd samt beskriver sjuksköterskors självständiga ansvar för omvårdnad. 

Sjuksköterskor ansvarar och leder omvårdnadsarbetet utifrån omvårdnadsprocessen där ett 

helhetsperspektiv på patienternas grundläggande behov och upplevelser tillämpas. En 

förutsättning för god omvårdnad är att sjuksköterskor har kompetens att etablera en 

förtroendefull relation med patienterna vilket är grunden i god omvårdnad och genomförs så 

att patienternas integritet och värdighet bevaras (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Sjuksköterskor ska ha kompetens att kunna arbeta utifrån personcentrerad vård som 

kännetecknas av att kunna se varje människa som en unik individ med individuella behov, 

förväntningar och resurser. Vidare beskrivs att sjuksköterskor har ett eget personligt ansvar 

över sin yrkesutövning, kompetensen ska kontinuerligt analyseras samt fördjupas och 

utvecklas utifrån forskning och ett reflekterande förhållningssätt. Arbetet ska präglas av ett 

etiskt förhållningssätt samt respekt för patienternas mänskliga rättigheter och 

självbestämmande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).   

I International Council of Nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014) beskrivs fyra grundläggande ansvarsområden för 

sjuksköterskor: lindra lidande, förebygga sjukdom, främja hälsa och återställa hälsa. Koden 

ligger till grund för sjuksköterskors arbete och baseras på respekt för kulturella och 

mänskliga rättigheter samt rätten till liv, värdighet och egna val. Omvårdnad beskrivs att den 

ska ges på ett respektfullt sätt oberoende av personens ålder, kön, etnisk bakgrund, 

funktionsnedsättning eller sjukdom och ska erbjudas till enskilda individer samt familjer 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskors professionella ansvar är riktat till 

individer i behov av vård, ansvaret sträcker sig vidare över att tillräcklig information ges till 

enskilda individer på ett kulturellt anpassat sätt. Sjuksköterskor ska även främja en miljö där 

mänskliga rättigheter respekteras samt verkar för en jämlik och social rättvisa. Vidare 
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beskrivs sjuksköterskors personliga ansvar för hur utövning av yrket sker och upprätthåller 

sin yrkeskompetens genom kontinuerligt lärande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30) beskrivs i 2 § målet att vård ska ges på lika 

villkor, samt ges med respekt för varje människas lika värde. Vården som ges ska bygga på 

respekt för den enskilda människans integritet och självbestämmande, tillgodose 

människans behov av säkerhet och trygghet samt främja en god relation mellan patient och 

hälso- och sjukvårdspersonal. 

Delaktighet och samtycke är två begrepp som Patientlagen (SFS 2014:821) beskriver i 1 §. 

Delaktighet syftar till att de beslut som behöver tas i vården ska göras tillsammans med 

patienterna. Även närstående till patienterna ska tas i beaktande från vårdpersonalen i 

samband med att vårdinsatser diskuteras. Vidare i Patientlagen (SFS 2014:821) beskrivs i 2 § 

patienternas rätt att vara delaktiga i de behandlingar som erbjuds och själv få bestämma vad 

som passar bäst. Vårdpersonal ska respektera de önskemål som patienterna har och även 

patienternas integritet. 

2.4 Patientens upplevelser kring palliativ vård 

Patienterna upplever att de är oförberedda när vården går från kurativ behandling till 

palliativ vård (Lewis, 2013). Patienterna beskriver om upplevelsen att palliativ vård innebär 

en omedelbar död vilket gjorde det svårare att acceptera att den kurativa behandlingen hade 

avslutats. Vetskapen om att döden närmar sig bidrar till att patienterna upplever en känsla av 

att värdesätta resterande tid i livet till viktiga saker (Ellingsen, Roxberg, Kristoffersen, 

Rosland & Alvsvåg, 2013). Patienterna upplever ett större känslomässigt lidande när de inte 

fick tillräckligt med information om när vården övergick till vård i livets slutskede. Tydlig 

kommunikation från vårdpersonal och att kunna få svar på sina frågor var viktigt för 

patienterna (Meeker, Waldrop, Schneider & Case, 2014). En del patienter upplever en stor 

rädsla medan andra upplever osäkerhet om vad palliativ vård innebär vilket beror på ovisshet 

för att vårdpersonalen inte informerade om kommande behandlingar (Duggleby & Berry, 

2005; Berterö, Vanhanen & Appelin, 2008). Ovissheten skapade otrygghet och rädsla över att 

vara beroende av andra människor i livets slutskede. Övergången från kurativ till palliativ 

vård upplevdes enklare när patienterna var välinformerade om kommande behandlingar, fick 

stöttning från vården och möjligheten till en kontaktperson fanns (Berterö et al., 2008). 

Förhoppningen om att få en lugn och fridfull tid i livets slutskede samt tid med familjen är 

det viktigaste upplever patienterna. Att få beskedet att en sjukdom inte går att bota rör upp 

många olika känslor hos patienterna (Duggleby & Berry, 2005). När patienterna får reda på 

att de har en obotlig sjukdom dök existentiella tankar upp kring när döden kommer inträffa, 

varför just de hade drabbats och känslor av uppgivenhet (Missel & Birkelund, 2011). Rädslan 

över att ha ont i livets slutskede var ytterligare en oro (Combrink & Maree, 2016; Duggleby & 

Berry, 2005). Vidare upplever patienterna en större oro över symtomen som kommer träda 

in innan döden än när själva döden kommer inträffa, samt oro och stress över att förlora sin 

värdighet (Lewis, 2013). Den kroniska smärtan som sjukdomen orsakar påverkar 

välbefinnandet hos patienterna och en bra dag är när patienterna inte har ont. Vid sjukdom 
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och funktionsnedsättning upplever patienterna att en del av identiteten förlorades och det 

bidrog till att inte kunna känna igen sig själv som individen innan sjukdomen. Frustration 

skapades bland annat av att inte kunna utföra aktiviteter som tidigare på grund av den 

fysiska smärtan som sjukdomen orsakade (Adorno & Brownell, 2014). 

Patienterna beskriver besked om palliativ vård som en lättnad för att energin istället kan 

fokuseras på närstående (Berterö et al., 2008). Patienterna som övergick från kurativ till 

palliativ vård kände oro kring hur närstående ska hantera döden. Patienterna upplever även 

en stress att behöva se sina närstående undanhålla sina känslor, samtidigt kände patienterna 

en oro över att vara en börda för sina närstående (Adorno & Browell, 2014). Patienterna 

upplever en oro för att närstående spenderade dagarna med patienten istället för att leva sitt 

eget liv (Ellingsen et al., 2013). Kontakt med sina närstående upplever patienterna är viktigt 

samt att stödet hjälper patienterna fortfarande finna hopp inför framtiden (Missel & 

Birkelund, 2011). Patienterna känner en rädsla över hur livet kommer se ut för efterlevande 

framöver (Ellingsen et al., 2013). Möjligheten att kunna spendera tid tillsammans med 

närstående och prata om situationen var en viktig del för patienterna (Missel & Birkelund, 

2011; Kastbom, Millberg & Karlsson, 2017). Patienterna upplever sig tvungna att leva sitt liv 

till fullo innan döden inträffar, samt förbereda sig inför döden genom att ta farväl av alla 

närstående (Kastbom et al., 2017). Patienterna upplever att de befinner sig i en märklig 

situation när de levde längre än läkarnas givna prognos. En känsla av tacksamhet upplevdes 

men även en ovisshet kring hur framtiden ska planeras och hanteras infann sig (Ellingsen et 

al., 2013). 

2.5 Närståendes upplevelser kring palliativ vård 

Närstående upplever att deras roll är viktig för personer som drabbats av en obotlig sjukdom 

(Jakobsson, Andersson & Öhlen, 2014). En god miljö i livets slutskede upplever närstående 

som en möjlighet till närhet exempelvis genom att komma på besök ofta (Brereton, Gardiner, 

Gott, Ingelton, Barns & Caroll, 2011). Närstående funderar mycket på hur länge deras sjuka 

partner ska överleva. Ovissheten om hur sjukdomen kommer utspela sig i framtiden var 

påfrestande för närstående i och med vetskapen om att patienter som får palliativ vård inom 

en snar framtid kommer att dö (Janze & Henriksson, 2014). Vid vård i livets slutskede kunde 

närstående tillsammans med patienten inte leva livet fullt ut som innan sjukdomen. Eftersom 

sjukdomen bland annat kan orsaka viktnedgång som ofta medförde en orkeslöshet hos 

patienterna. På grund av orkeslösheten och smärtan som sjukdomen orsakade blev 

patienterna mer sängliggande. Närstående fokuserade på att spendera tid med sin 

familjemedlem och ha en bra sista tid i livets slutskede (Melin-Johansson, Axelsson & 

Danielsson, 2007). Vidare var fokus på tiden som de hade tillsammans med patienterna i 

livet nu istället för att oroa sig för framtiden. Närstående upplever även hopp om att 

patienterna skulle bli friska även om de inombords förstod att det inte var fallet (Janze & 

Henriksson, 2014). 

Närstående till patienter som får palliativ vård upplever att de behöver vara involverade i 

vården kring patienterna för att inte känna skuld och skam över att vara otillräckliga 
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(Jakobsson et al., 2014). Närstående upplever även att det är fysiskt och psykiskt krävande på 

grund av känslan av ensamhet som tillkommer vid vårdandet av patienterna. Ensamheten 

kring ansvaret om att handla mat, städa och laga mat upplever närstående också påfrestande. 

Vidare blir närstående emotionellt påverkade av att vårda sin familjemedlem till den nivån 

att de upplever sig vara utmattade (Proot et al., 2003). Det var viktigt för närstående att 

kunna erbjuda sociala och praktiska stöd till sin familjemedlem som befann sig i ett palliativt 

skede som exempelvis hjälp med städning och matlagning. Det gjorde att närstående 

upplevde en ökad känsla av sammanhang och ökad livskvalité gentemot patienterna 

(Glimelius, 2012). I samband med att patienterna fick besked om palliativ vård upplever 

närstående att det är enklare att få läsa sig till information om innebörden av palliativ vård 

än att tala med vårdpersonal. Viktigt är att sjuksköterskorna är närvarande för att kunna 

svara på frågor och funderingar från närstående (Lundberg, Olsson & Furst, 2013). 

2.6 Vårdvetenskapligt perspektiv  

Examensarbetets teoretiska perspektiv beskrivs utifrån vårdteoretikern Joyce Travelbee och 

hennes synsätt att sjuksköterskor bör hjälpa patienterna att bära, hantera och finna mening i 

de erfarenheter som följer med sjukdom och lidande. Enligt Travelbee (1971) är det viktigt att 

sjuksköterskor etablerar en mellanmänsklig relation till sina patienter. Vilket kan kopplas till 

examensarbetets syfte då en god relation till patienterna är en viktig del i sjuksköterskors 

arbete i mötet med patienterna i övergången mellan kurativ och palliativ vård. 

Travelbee (1971) beskriver omvårdnad som en mellanmänsklig process, där omvårdnadens 

syfte och mål endast kan upprättas genom att sjuksköterskor och patienterna etablerar en 

mellanmänsklig relation. Denna kan inte skapas mellan roller utan skapas mellan individer, 

det är av stor vikt att sjuksköterskor och patienterna kommer förbi det stadie där de ser på 

varandra som olika roller och går in i ett nytt stadium där de ser på varandra som unika 

individer. En mellanmänsklig relation etableras genom en interaktionsprocess på fem stadier 

som är: det första mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati och avslutningsvis en 

etablerande av ömsesidig förståelse och kontakt. 

Det första mötet kännetecknas av att sjuksköterskor och patienter inte känner varandra, de 

grundar sitt möte på stereotypiska och generaliserade uppfattningar om varandra. Vilket 

grundar sig i tidigare uppfattningar och erfarenheter om respektive roller. Bilden av 

stereotypiska uppfattningar kan endast brytas när sjuksköterskor och patienter ser varandra 

som unika individer (Travelbee, 1971). Framväxt av identiteter kännetecknas av förmågan att 

se det unika i den andra individen samt att försöka skapa en gemensam kontakt med 

varandra. Efter att interaktionen utvecklas kommer sjuksköterskor och patienters identiteter 

att framträda och de börjar etablera en relation till varandra. Empati fasen beskrivs som 

förmågan att delta och förstå det tillstånd som patienten befinner sig i nuläget. Sympati fasen 

syftar till att sjuksköterskor har medlidande och lär känna patienten som person. Alla dessa 

faser når tillsammans sin höjdpunkt och avslutningsvis skapas en ömsesidig förståelse 

mellan sjuksköterskor och patienter där en mellanmänsklig relation till varandra har 

uppnåtts (Travelbee, 1971). 
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2.7 Problemformulering 

Kurativ vård fokuserar på att bota sjukdom medan palliativ vård avser att öka patienternas 

välbefinnande och lindra lidandet i övergången mellan kurativ och palliativ vård. Tidigare 

forskning visar att övergången mellan kurativ och palliativ vård väcker olika känslor hos 

patienter och närstående. Tidigare forskning visar att patienterna upplever oro inför 

framtiden, rädsla över att dö och är bekymrade över hur närstående ska hantera beskedet om 

övergången till palliativ vård. Förändringar i vardagen samt hur kroppen ska reagera på 

övergången är ytterligare aspekter patienterna tänker på. Närstående upplever sig vara 

otillräckliga och känner skuld om de inte är involverade i vården. Närstående var psykiskt 

utmattade av att vårda sin familjemedlem i palliativt skede eftersom det inte fanns utrymme 

till att kunna diskutera sina tankar med någon annan. En yrkesgrupp som vårdar patienter 

och närstående i övergången mellan kurativ och palliativ vård är sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor förväntas att ta ansvar för att skapa och möjliggöra en vårdrelation till 

patienter inom hälso- och sjukvården och relationen sinsemellan ligger till grund för hur 

övergången upplevs av de inblandade. Kunskap om hur övergången mellan kurativ och 

palliativ vård upplevs av sjuksköterskorna kan i slutändan bidra till att underlätta 

övergången för patienterna. Examensarbetets teoretiska perspektiv utgår från Travelbees 

omvårdnadsteori som beskriver den mellanmänskliga processen där patienterna och 

sjuksköterskor inte begränsas till sina roller utan istället bemöter varandra som unika 

individer. 

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter i övergången mellan 

kurativ och palliativ vård. 

4 METOD 

Avsnittet handlar om vilken metod som valdes för examensarbetet, vilket urval och hur data 

samlades in för analys samt dataanalys och genomförande. Avsnittet avslutas med etiska 

överväganden. 

Enligt Friberg (2017a) är det lämpligt att använda en kvalitativ studiedesign för att kunna få 

en ökad förståelse för människors subjektiva upplevelser, vilket stämmer överens med 

examensarbetets syfte. Den kvalitativa metoden skapar en sammansatt kunskap och en 

djupare förståelse om ett specifikt fenomen som avses undersökas (Friberg, 2017a). 

Examensarbetet utfördes som en systematisk litteraturstudie av vårdvetenskapliga artiklar. 



8 

Valet av metod baseras på syftet att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta 

patienter i övergången mellan kurativ och palliativ vård. Analysmetoden som valdes var 

Evans (2002) beskrivande syntes med kvalitativ ansats. Denna beskrivande analysmetod går 

ut på att syntetisera samlade forskningsresultat, av redan publicerade kvalitativa artiklar och 

kommer fram till ett nytt sammanhang av vad forskningsresultaten visar tillsammans. 

4.1 Datainsamling och urval  

Litteratursökningen av vetenskapliga artiklar gjordes i två databaser, CINAHL plus och 

PubMed, som har inriktning på vårdvetenskaplig forskning. Dessa databaser är för forskning 

inom omvårdnadsvetenskap, medicin samt hälso- och sjukvård. Sökningen efter 

vårdvetenskapliga artiklar utfördes på ett systematiskt sätt och relevanta sökord valdes ut, 

för att kunna svara på syftet. De utvalda sökorden var främst palliative care or end of life 

care, nurs och transition. Övriga sökord som användes visas i sökmatris som redovisas i 

Bilaga A. Sökordet nurs användes med hjälp av trunkering (*) för att inte missa artiklar 

beroende på ordets böjelse. Vilket beskrivs enligt Östlundh (2017) som en sökteknisk 

funktion som används för att få alla böjningsformer på ett specifikt ord. Ytterligare 

avgränsning av sökningen kan begränsas med hjälp av boolesk söklogik som markerar hur 

utvalda sökord ska kombineras (Östlundh, 2017). För en mer specifik sökning så användes 

utvalda sökord tillsammans med booleska operatorn AND, exempelvis breaking bad news 

AND nursing. Även booleska operatorn OR användes för att få träff på någon av eller båda 

sökorden som användes i sökningen, samt kombinationen OR och AND tillämpades för att 

finna rätt material till datainsamlingen.    

Vid urval av vetenskapliga artiklar var första steget att bestämma inklusionskriterier. Utifrån 

examensarbetets syfte valdes kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar som utgick från 

sjuksköterskors perspektiv. Vidare bestämdes exklusionskriterier, vilket innebar att artiklar 

med kvantitativ ansats, medicinsk fokus, patient- och närstående perspektiv valdes bort. 

Andra exklusionskriterier var artiklar som avhandlade specialistsjuksköterskors upplevelser. 

Begränsningar som valdes var att artiklarna skulle vara peer reviewed, vara tillgängliga i 

fulltext samt vara skriven på engelska eller svenska. Andra begränsningar som gjordes var att 

titeln skulle vara relevant relaterat till syftet, att abstract fanns tillgängligt och slutligen att 

vårdvetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2006-2017. I Bilaga A 

presenteras sökmatrisen ingående.  

Ett första urval gjordes utifrån titel, om det var lämplig lästes abstract för att skapa en 

förståelse om artikelns helhet. Artiklar som var lämpliga för examensarbetets syfte, lästes i 

sin helhet och med hänsyn till exklusionskriterierna beslutades om artikeln skulle användas 

till analysen. Slutligen valdes sexton stycken artiklar ut som ansågs besvara syftet. Artiklarna 

kvalitetsgranskas utifrån Friberg (2017b) kvalitetsfrågor för kvalitativ forskning. 

Granskningen genomfördes genom att varje fråga består av ett ”JA och ”NEJ” svar, där ett 

”JA” innebär 1 poäng samt ett ”NEJ” 0 poäng. Varje artikels sammanlagda poäng 

sammanställdes och 1-5 poäng innebär låg kvalité, poäng från 6-10 betyder medel kvalité och 

slutligen 11-14 poäng innebar hög kvalité. Kvalitetsgranskningsmallen med frågor redovisas i 
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Bilaga C. Fyra artiklar valdes efter granskningen att exkluderas då de hade för låg kvalité 

samt utgångspunkt i specialistsjuksköterskors upplevelse. Återstående tolv artiklar som 

inkluderades i analysen presenteras i en artikelmatris, Bilaga B. Kvalitégranskningen visade 

att två artiklar var av medel kvalité, resterande tio artiklar var hög kvalité. 

4.2 Dataanalys och genomförande 

Analysen baseras på Evans (2002) beskrivande analysmetod för att kunna granska kvalitativa 

artiklar. Analysen beskrivs utifrån fyra steg där första steget enligt Evans (2002) genomförs 

genom att hitta artiklar som besvarar syftet. Datainsamlingen sker via relevanta databaser 

baserat på inklusion- och exklusionskriterierna och urvalet grundas på relevanta kvalitativa 

artiklar som kan användas till analysen. Evans (2002) beskriver att andra steget genomförs 

genom att läsa igenom valda artiklar flera gånger för att skapa förståelse och sammanhang. 

Artiklarna lästes först flera gånger och nyckelfynd som besvarade syftet markerades med en 

överstrykningspenna. Vid läsning ska såväl detaljerna i en artikel samt textens helhet läsas 

noggrant och granskas för att innehållet inte ska misstolkas. Nyckelfynd är centrala innehåll 

från de enskilda vetenskapliga artiklarnas resultatdel (Evans, 2002) som svarar mot 

examensarbetets syfte. Nyckelfynden presenterades på artikelns originalspråk för att minska 

risken att tolka texten felaktigt vid översättning. Nyckelfyndens relevans till examensarbetet 

diskuterades och jämfördes, det resulterades i en sammanställning i form av en tabell. Enligt 

Evans (2002) är tredje steget att jämföra nyckelfynd mellan studierna och lokalisera likheter 

och skillnader för att kunna hitta gemensamma teman. Ur artiklarna kunde 153 olika 

nyckelfynd hittas som besvarade syftet, nyckelfynd som beskrev liknande aspekter samlades i 

högar och andra för sig. Det resulterade i olika samlingar av nyckelfynd som beskrev 

examensarbetets likheter och skillnader. Högarna symboliserade teman och för att skapa 

större förståelse om vad fenomenet betyder skapades subteman som enligt Evans (2002) 

beskriver fenomenet mer ingående. Fyra stycken subteman kunde utformas utifrån två 

teman. Subteman granskas flera gånger för att säkerställa dess relevans till nyckelfynden. I 

tabell 1 redovisas ett exempel på hur nyckelfynd delades in i teman och subteman. Sista 

steget enligt Evans (2002) är att skriva en beskrivande syntes utifrån alla teman och 

subteman genom att referera tillbaka till original artiklarna. 

Tabell 1: Beskrivning av nyckelfynd, tema och subtema 

Nyckelfynd Tema Subtema 

Nurses viewed themselves as ideally 
placed to advocate for the patient 

 

 
Ha ansvar  

Att vara patienternas 
förespråkare 

Supporting the patient´s family Behov av kommunikation 
samt att skapa en relation 
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4.3 Etiska överväganden 

Forskarens arbete styrs av regler och föreskrifter. Grunden i all forskningsetik ligger i 

forskarens egna etiska ansvar. Forskaren har ansvaret att se till så att forskningen är 

moralisk acceptabel och av god kvalité (CODEX, 2017a). För att säkerhetsställa forskningens 

kvalité granskas forskningen på flera olika nivåer. Först av anslagsgivaren och därefter av en 

forskningsetisk nämnd och vid publicering av resultatet av andra forskare, peer-reviewers 

(CODEX, 2017b). Forskningsetiska nämndens ansvar är att förhandsgranska och bedöma om 

forskningsprojektet är kunskapsmässigt försvarbart att utföra samt vetenskapligt bärkraftigt. 

Vidare skall nämnden försäkras om att deltagande forskningspersoner gav sitt samtycke till 

studien och gavs tillräckligt med information om deltagandets innebörd (CODEX, 2017c). 

Vid processen peer review är det forskningens kvalité som ska bedömas och innebär att 

granskarna som består av andra forskare arbetar utifrån olika mallar med hjälp av tydligt 

formulerade kriterier (Vetenskapsrådet, 2017).   

Forskning ska följa etiska riktlinjer och lagar samt aldrig plagiera, förvränga eller förfalska 

tidigare text och vetenskapliga data och resultat (CODEX, 2017b). I detta examensarbete 

kommer noggrann referering till varje källa göras för att tydligt påvisa i texten vad som är 

refererad text och vad som är en egen utformad text. Vid utformningen av analysen 

omformulerades all text av de vårdvetenskapliga artiklarna för att undvika plagiat. Vidare 

eftersträvades att förförståelsen inte ska påverka examensarbetets resultat, genom att lägga 

personliga värderingar och tolkningar åt sidan. Vetenskapsrådet (2017) beskriver att vid citat 

ska utförliga källhänvisningar göras samt utmärkas med indrag eller citationstecken. I detta 

examensarbete följer vi dessa riktlinjer genom att förstärka resultatet med citat i 

originalspråk för att undvika misstolkningar som kan uppstå vid felaktig översättning. För att 

säkerhetsställa att detta examensarbete håller en god kvalité används enbart vetenskapliga 

artiklar som redan är granskade och publicerade. 

5 RESULTAT 

Ur analysen av de tolv vårdvetenskapliga artiklarna att beskriva sjuksköterskors upplevelse 

av att möta patienter i övergången mellan kurativ och palliativ vård, framkom resultatet som 

delades upp i två teman med fyra subteman. En översikt över teman och subteman 

presenteras i tabellen nedan.  
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Tabell 2: Teman och subteman 

TEMA SUBTEMA 

Ha ansvar  

Att vara patientens förespråkare 

Behov av kommunikation samt att skapa en 
relation 

Känslomässigt involverad i patienten 

Behov av kunskap och utbildning 

Att vara emotionellt påverkade 

 

5.1 Ha ansvar 

Under denna rubrik presenteras två subteman som är att vara patienternas förespråkare 

samt behov av kommunikation samt att skapa en relation till patienterna.   

5.1.1 Att vara patienternas förespråkare 

Att vara förespråkare för patienter innebär att ta initiativ till att diskutera med övrig 

vårdpersonal om en övergång till palliativ vård (Coombs, Addington-Hall & Long-Sutehall, 

2012). Rollen som förespråkare innebar att sjuksköterskorna skulle skydda patienterna samt 

försäkra att beslutet om palliativ vård verkligen var rätt (McMillan, 2008). Sjuksköterskorna 

upplevde i rollen som förespråkare att det var viktigt att observera när patienternas psykiska 

och fysiska välmående hade förändrats. Att observera symtomen var betydelsefullt för att 

kunna initiera en övergång till palliativ vård (Kirby, Broom & Good, 2014). Sjuksköterskorna 

upplevde att det var deras ansvar att vara patienternas förespråkare (Kirby et al., 2014; 

Roche-Fahy & Dowling, 2009, Hov, Athlin & Hedelin, 2009; Thompson, McClement & 

Daeninck, 2006; Coombs et al., 2012; Vershuur, Groot & Van der sande, 2014; McMillen, 

2008). En sjuksköterska beskriver: “We walk alongside the patient and have a significant role 

in palliative care-giving. We are the patient's advocate. The patient is important, not the 

doctor, my colleagues, or me” (Vershuur et al., 2014, s. 244) 

Sjuksköterskorna beskrev vikten av att vara närvarande när patienterna fick besked om 

övergången till palliativ vård (Kirby et al., 2014). Sjuksköterskorna ville också vara delaktiga i 

besluten som fastställdes för patienterna i livets slutskede (Hov et al., 2009). När patienterna 

fick besked om att den kurativa behandlingen hade avslutats ansåg sjuksköterskorna i rollen 

som förespråkare att de hade ansvaret att se till att patienten förstod innebörden av att den 

kurativa behandlingen hade upphört och vad detta innebar. Sjuksköterskorna såg till att 

patienterna var välinformerade både om beslutet om övergången och patienternas situation 

relaterat till sjukdomstillståndet och läkarnas givna prognos (Vershuur et al., 2014). När 

läkarna förklarade för patienten att de var i en palliativ fas kunde en omvårdnadsplan skapas 
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av sjuksköterskorna. I omvårdnadsplanen dokumenterades patienternas behov och önskemål 

för att kunna skapa bra förutsättningar för en god livskvalité trots sjukdomstillståndet 

(Thompson et al., 2006).  

Sjuksköterskorna upplevde att döden var en del av deras arbete. När den kurativa 

behandlingen övergick till palliativ vård fokuserade sjuksköterskorna som en del i sin roll 

som förespråkare på att patienterna skulle få en värdig död. Det skedde genom att fokusera 

på patienternas psykosociala välbefinnande (Rolland, 2017). Sjuksköterskorna upplevde att 

omvårdnaden om döende patienter gav en chans att finnas till hands för att medverka till en 

god död. Fortsättningsvis fokuserade sjuksköterskorna på att lindra symtom, det upplevdes 

som viktigt att inte se patienterna lida samt att se till att patienterna avled fridfullt och med 

värdighet (Broom, Kirby, Good, Wootton, Yates & Hardy, 2015). En sjuksköterska uttryckte 

följande: ”We just got to make the best death we can for a patient…. When we do manage to 

do that there's a bit of pride in that, that we just made it the best we could” (Broom et al., 

2015 s. 303). 

Sjuksköterskorna som ansåg sig ha närmast relation till patienterna upplevde att det var 

viktigt att observera symtom som visade på att det krävdes en övergång till palliativ vård. I 

rollen som förespråkare för patienterna var sjuksköterskornas ansvar att ta kontakt med 

läkaren och delge informationen som har observerats (Kirby et al., 2014; Hov et al., 2009). 

Sjuksköterskorna upplevde att de fokuserade på att observera och agera på patienternas 

svårigheter medan läkarna istället inriktade sig på möjligheter att förlänga patienternas liv 

(Broom et al., 2015). Vidare upplevde sjuksköterskorna i deras roll som förespråkare att se 

till att patienterna fick adekvat smärtlindring genom att kommunicera med läkaren (Roche-

Fahy & Dowling, 2009). Sjuksköterskorna upplevde att patienterna blev känslomässiga när 

läkarna gav besked om att sjukdomen inte längre var kurativ. Patienterna hamnade i chock 

och fortsatte inte lyssna på det läkaren hade sagt under brytpunktssamtalet enligt 

sjuksköterskorna. Då var rollen som patienternas förespråkare extra viktig för 

sjuksköterskorna, för att vid ett senare tillfälle kunna återberätta för patienterna det läkaren 

hade sagt under mötet (Vershuur et al., 2014). McMillan (2008) beskriver att en 

sjuksköterska uttryckte: ”The only way to get a proper picture of the patient is by talking to 

the people who know them best, and then it puts you in a better position to be their advocate” 

(McMillan, 2008, s. 255). 

Sjuksköterskorna upplevde sig vara patienternas förespråkare genom faktorer som 

utbildning och erfarenhet som bidrog till att sjuksköterskorna ansåg sig bäst lämpade att 

förutse hur patienterna ville ha det inom vården. När patienterna hade varit på avdelningen 

en längre tid var det enklare för sjuksköterskorna att agera som förespråkare och på så vis 

förutse hur patienterna mådde psykiskt och fysiskt (Hov et al., 2009). Dalgaard, Thorsell och 

Delmar (2014) beskriver att sjuksköterskorna upplevde att vissa av patienterna fann det 

väldigt hoppfullt att genomgå en kurativ behandling. När övergången till palliativ vård 

inträffade upplevde sjuksköterskorna i rollen som patienternas förespråkare att det var 

viktigt att inte underskatta deras hoppfullhet om att sjukdomen skulle kunna botas (Dalgaard 

et al., 2014). 
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5.1.2 Behov av kommunikation samt att skapa en relation 

Sjuksköterskorna upplevde ett behov att skapa en relation till patienterna. Relation skapades 

genom kommunikation mellan sjuksköterskorna och patienterna. Kommunikationen kring 

övergången till palliativ vård upplevdes svår för sjuksköterskorna men var viktig för att 

patienterna lättare skulle kunna acceptera avslutad kurativ behandling (Kirby et al., 2014; 

Dalgaard et al., 2010). Sjuksköterskorna upplevde att deras roll var att ansvara för 

kommunikationen med patienterna om palliativ vård och att det inte var något att vara rädd 

för. Att samtala om döden samt besvara patienternas frågor om rädslan över att lida i livets 

slutskede upplevdes som viktigt för sjuksköterskorna. Genom att samtala med patienterna 

kunde sjuksköterskorna skapa en relation med patienterna (Broom et al., 2015). 

Sjuksköterskorna upplevde svårigheter i att kommunicera med patienter som befann sig i ett 

palliativt skede. Sjuksköterskorna upplevde olika känslor av oro över om kommunikationen 

med patienterna fungerade på ett tillfredsställande sätt (Arantzamendi, Addington-Hall, 

Saracibar & Richardson, 2012). 

“The news is just devastating and it’s hard for the patient to think about the future, and their 

family. And it’s about trying to look ahead for the future, with increasing disabilities and how 

they’re going to manage that and who’s out there, and who can support them. So I think the 

nurse’s role is absolutely crucial, you’re chasing a doctor to go in with them to sit down and 

give news” (Kirby et al., 2013, s.3).  

Vidare upplevde sjuksköterskorna att det var betydelsefullt att starta den palliativa vården i 

ett tidigt skede för att få möjligheten att skapa en relation till patienterna och deras 

närstående. Då kunde sjuksköterskorna fokusera på att svara på patienternas frågor och 

förväntningar och därmed minska deras oro (Vershuur et al., 2014). Fortsättningsvis 

upplevde sjuksköterskorna att det var viktigt att vårda patienterna utifrån deras enskilda 

önskemål (Wallerstedt & Andershed, 2007). Att skapa en relation till patienterna var viktigt 

för att kunna tillhandahålla en god omvårdnad (Kirby et al., 2014; Roche-Fahy & Dowling, 

2009; Hov et al., 2009; Wallerstedt & Andershed, 2007). 

Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att få avsätta tid till att stödja patienternas 

emotionella svårigheter genom samtal för att kunna förespråka patienternas rättigheter i 

andra sammanhang. Det gjordes genom att kommunicera med andra professioner som 

läkare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster för att patienterna skulle få rätt stöd i det 

palliativa skedet (Roche-Fahy & Dowling, 2009; Kirby et al., 2014). Sjuksköterskorna 

upplevde dock att det inte fanns tid för samtal med patienterna trots att de ansåg att det var 

en viktig faktor för att bedriva god palliativ omvårdnad. Att skapa en relation till patienter i 

palliativ vård krävde längre tid av samtal än andra patienter som inte var i palliativt skede på 

avdelningen vilket gjorde att sjuksköterskorna inte hann med andra uppgifter (Roche-Fahy & 

Dowling, 2009). Sjuksköterskorna upplevde att när läkarna undanhöll viktig information 

kring patienternas sjukdomstillstånd påverkades sjuksköterskornas möjlighet att vara ärliga 

mot patienterna. Relationen till patienterna påverkades negativt i situationerna där 

patienterna inte hade fått tillräckligt med information från läkarna. Sjuksköterskorna 

upplevde att patienternas funderingar inte kunde besvaras och det påverkade patienternas 

övergång till palliativ vård. Sjuksköterskorna upplevde att de hade en viktig roll i att 
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informera om den kommande palliativa vården samt vad som patienterna och deras 

närstående kunde förvänta sig. Kommunikation och förmedling av information till 

patienterna ansågs vara en viktig del av att skapa en relation (Thompson et al., 2006). 

I relationen till patienterna fokuserade sjuksköterskorna på att patienterna skulle få 

bestämma hur de ville ha det i sena palliativa fasen, det skedde genom regelbundna samtal 

sinsemellan (Dalgaard et al., 2010). Sjuksköterskor upplevde även att de behövde arbeta med 

både patienternas psykiska och fysiska välmående vid övergången mellan kurativ och 

palliativ vård (Kirby, 2014; Roche-Fahy & Dowling, 2009). När patienterna var i en sen 

palliativ fas fokuserade sjuksköterskorna på deras välbefinnande och livskvalité istället för att 

motivera till exempelvis träning. Sjuksköterskorna upplevde att läkarna kunde ge hopp till 

patienterna som var orealistiska relaterat till sjukdomstillståndet (Dalgaard et al., 2o10).  

För att skapa en effektiv övergång till palliativ vård behövde patienterna och deras 

närstående förstå att patienten inte kommer att återhämta sig från sin sjukdom och att 

prognosen är dålig (Thompson et al., 2006). Sjuksköterskor upplevde att en viktig roll är att 

ge stöd och skapa en relation till patienternas närstående. Sjuksköterskorna såg det som sitt 

ansvar att prata med närstående om deras känslor inför övergången samt förbereda dem 

inför dåliga nyheter (McMillan, 2008). Att arbeta utifrån en helhetssyn upplevde 

sjuksköterskorna som essentiellt där närstående ansågs vara en del av vårdandet av patienten 

(Roche-Fahy & Dowling, 2009). En sjuksköterska förklarade att hon alltid försökte förbereda 

närstående på dåliga nyheter.  

”I always try to bring the relatives with us so that if their relative is deteriorating and is not 

going to get any better when the doctor does come round and speak to dem the groundwork 

has been done, they are prepared for bad news” (McMillan, 2008, s. 255)”.  

Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att vara ärlig kring sjukdomstillståndet mot 

patienterna och deras närstående utan att underskatta deras kunskap (Thompson et al., 

2006).  

5.2 Känslomässigt involverad i patienten 

Under denna rubrik presenteras en beskrivning av två subteman. Första subtemat handlar 

om behov av kunskap och utbildning och den andra om att vara emotionellt påverkad.  

5.2.1 Behov av kunskap och utbildning 

En viktig faktor för att kunna bidra med en god omvårdnad var att ha kunskap om palliativ 

vård enligt sjuksköterskorna (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

“That the way we treat patients, the way I act toward the patients is of such tremendous 

importance and can have such lasting effects. That my actions, my words can have such a 

lasting effect both on relatives and on the patient. That's quite a heavy responsibility. What I'm 
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responsible for is really the nursing care. Then there's the medical care and orders and that's 

the doctor's responsibility. But in some way I have to be responsible that the doctor does that” 

(Wallerstedt & Andershed, 2007, s. 34). 

Vissa sjuksköterskor upplevde dock att de var osäkra på när en övergång till palliativ vård 

behövde ske (Hov et al., 2009). Sjuksköterskorna upplevde svårigheter att vårda patienter i 

palliativt skede för att den kunskapen inte lärdes ut under grundutbildningen till 

sjuksköterska (Arantzamendi et al., 2012). Sjuksköterskorna uppfattade att patienterna 

associerade palliativ vård med döden och livets slutskede och därför valde sjuksköterskorna 

att inte använda de termerna vid samtal med patienterna. Desto tidigare patienterna var i sin 

palliativa vård upplevde sjuksköterskorna att en förklaring om vad som menas med palliativ 

vård behövde delges (Vershuur et al., 2014). Sjuksköterskorna upplevde behov av att få 

tydliga kriterier för när kurativ behandling var olämpligt för att kunna känna sig mer säkra 

kring vårdandet av patienter i övergången till palliativ vård. När patienterna oväntat fortsatte 

att leva efter att den kurativa behandlingen avslutades ifrågasatte sjuksköterskorna sin 

kompetens och en osäkerhet kring om rätt beslut hade tagits upplevdes (Hov et al., 2012).   

Utbildning kring behandling, användningen av medicintekniska produkter och 

symtomlindring upplevde sjuksköterskorna som viktig del i arbetet (Kirby et al., 2014). 

Sjuksköterskorna upplevde att utbildning och erfarenhet om palliativ vård gjorde det enklare 

att kommunicera med patienterna och det bidrog till en känsla av säkerhet i sitt arbete 

(Wallerstedt & Andershed, 2007). Upplevelsen var att utbildning och en allmän riktlinje 

kring vad palliativ vård är behöver fastställas på vårdavdelningen för att gemensamt kunna 

informera patienterna, annars ges olika information till patienterna beroende på 

vårdpersonal (Thompson et al., 2006). Det var viktigt med konsensus bland vårdpersonalen 

när en övergång från kurativ till palliativ vård behövde ske för patienterna (Coombs et al., 

2012). 

5.2.2 Att vara emotionellt påverkade 

Sjuksköterskor upplevde att de hade kunskapen att tillgodose en god fysisk palliativ vård. 

Däremot var sjuksköterskorna osäkra på hur de skulle förse med emotionellt stöd till 

patienter som befann sig i ett palliativt skede (Arantzamendi et al., 2012). Svårigheterna med 

att vårda patienter som var i övergången till palliativ vård upplevdes av sjuksköterskorna för 

att de blev emotionellt påverkade av patienternas berättelser. Sjuksköterskorna upplevde 

många känslor under samma arbetspass och det påverkade sjuksköterskornas psykosociala 

välbefinnande (Kirby et al., 2014). Sjuksköterskorna upplevde också att arbetet med 

patienterna i palliativ vård rörde upp känslor som att vara otillräcklig och frustration 

upplevdes när patienterna avlidit (Wallerstedt & Andershed, 2007). Patienterna som hade 

fått sin kurativa behandling avslutad och var döende upplevde sjuksköterskorna svårigheter i 

att vårda på grund av att de blev emotionellt påverkade och bundna speciellt till patienterna 

som vårdats länge (McMillan, 2008). I de fall när läkarna avslutade den kurativa 

behandlingen var det endast några dagar kvar för patienterna i livet. Det påverkade 

sjuksköterskornas emotionellt och gjorde det svårare att kunna erbjuda en god palliativ vård 

(Dalgaard et al., 2o10). Sjuksköterskorna höll distans till patienterna på arbetstid för att de 
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blev emotionellt påverkade av att vårda patienter som befann sig i övergången mellan kurativ 

och palliativ vård. Om sjuksköterskorna inte höll distans till patienterna upplevdes att risken 

var att inte kunna vårda nästa patienter lika bra, då den emotionella påverkan blev för stor 

för att hantera (Rolland, 2017). Relationen som sjuksköterskorna hade med patienterna 

gjorde det svårt att orka hantera patienternas bortgång och i många fall tog sjuksköterskorna 

med sig tankarna hem efter arbetspassets slut (Wallerstedt & Andershed, 2007).  

‘There are days when I feel I don’t have the experience or the tools necessary to deal with their 

emotional needs, because, it’s easy to deal with a physical need, it’s very easy to give a tablet, 

its very easy to give an injection, but it’s like what’s going on in their heads ... I do tend to leave 

it at the door when I walk out, whether that makes me very hard, I don’t know. But I have that 

ability within me, not to take it home.”. (Roche-Fahy & Dowling, 2009, s.137).  

En sjuksköterska beskriver: ”There is an emotional impact of looking after palliative patients 

or transitioning patients. You know, it's a disappointing situation for everyone, particularly 

the families. You've got all those stages of grief that you have to deal with” (Broom et al., 

2015, s. 304). Sjuksköterskorna upplevde att det var en utmaning att hantera sina känslor. 

Det uppstod variationer i hur emotionellt påverkade sjuksköterskorna upplevde sig vara 

beroende på hur involverade i vårdnaden av patienterna sjuksköterskorna varit (Broom et al., 

2015). Sjuksköterskorna upplevde att det inte fanns stöd att diskutera sina tankar på 

arbetsplatsen vid möten som upplevdes som svåra att hantera känslomässigt (Kirby et al., 

2014). Regelbundna dagar ledigt från arbetet var viktigt för att ha chans att kunna återhämta 

sig emotionellt på grund av att sjuksköterskorna upplevde svårigheter i att hålla distans till 

patienterna. Sjuksköterskorna upplevde en överfyllnad av känslor och frustration kändes 

genom att inte ha tillräckligt med stöd eller andningspaus vid emotionellt svåra möten med 

patienterna (Broom et al., 2015). Att kunna diskutera om händelser tillsammans med andra 

kollegor och få veta varför ett visst beslut har tagits av läkarna skapade en trygghet på 

arbetsplatsen enligt sjuksköterskorna (Hov et al., 2009). 

6 DISKUSSION 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskors upplevelser att möta 

patienter i övergången mellan kurativ och palliativ vård. I diskussionen diskuteras resultatet 

mot tidigare forskning samt det vårdvetenskapliga perspektivet som presenteras i 

bakgrunden. Vidare diskuteras även metodvalet och etiska aspekter.  

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatet framgick att sjuksköterskorna upplevde rollen som förespråkare som en viktig del 

av arbetet för att kunna stödja patienternas övergång från kurativ till palliativ vård. Rollen 
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som förespråkare innebar olika delar för sjuksköterskorna som bland annat att ta initiativ till 

övergången till palliativ vård. En annan aspekt i rollen som förespråkare som framgick var att 

sjuksköterskorna ville vara närvarande när patienterna fick beskedet om övergången till 

palliativ vård av läkarna. Sjuksköterskorna upplevde att det var deras ansvar att 

uppmärksamma patienternas fysiska och psykiska välbefinnande för att förenkla övergången 

till palliativ vård. Bedriva en god palliativ vård kan kopplas till WHO (2017) som definierar 

palliativ vård som ett förhållningssätt för att förbättra livskvalité hos patienter samt 

närstående i samband med livshotande sjukdom.  

Vidare i resultatet framgick att sjuksköterskorna upplevde att relationen till patienterna 

utvecklades när patienterna hade vistats på avdelningen en längre tid. Vilket gjorde det 

möjligt för sjuksköterskorna att få ett helhetsperspektiv på hur patienterna mådde både 

psykiskt och fysiskt. Sjuksköterskornas roll som förespråkare för patienterna kan kopplas till 

kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017) som beskriver att sjuksköterskor ansvarar och leder omvårdnadsarbetet utifrån 

omvårdnadsprocessen. Fortsättningsvis beskrivs att ett helhetsperspektiv där 

sjuksköterskorna tillgodoser patienternas grundläggande behov tillämpas. Det påvisas i 

resultatet där sjuksköterskorna vårdar patienterna tillsammans med närstående och andra 

professioner för att uppnå ett helhetsperspektiv.  

Resultatet visade även att sjuksköterskorna upplevde rollen som förespråkare innebar att 

kommunicera med läkarna angående adekvat smärtlindring för att lindra patienternas 

lidande. Sjuksköterskornas upplevelser om att lindra patienternas lidande kan kopplas till 

WHO (2017) definitionen om palliativ vård. WHO (2017) menar att patienternas lidande 

minskas genom att bland annat erbjuda patienterna en adekvat smärtlindring och tidigt 

upptäcka patienternas behov. Likaså beskriver Travelbee (1971) i sin omvårdnadsteori att 

sjuksköterskor bör hjälpa patienterna att hantera, bära och finna mening i erfarenheter som 

följer sjukdom och lidande. 

I resultatet framgick att sjuksköterskorna upplevde en känsla av osäkerhet vid palliativ vård. 

Dels upplevde sjuksköterskorna en osäkerhet kring när en lämplig övergång från kurativ till 

palliativ vård behövde ske. Osäkerheten upplevdes bland annat vid vårdandet av patienter i 

palliativa skedet som nyligen fått besked om att den kurativa behandlingen hade avslutats. 

Osäkerheten i arbetet orsakade upplevelser av att inte veta om rätt eller fel beslut hade tagits 

hos sjuksköterskorna, som i situationer där patienterna fortsatte att leva trots läkarnas givna 

prognos. Vilket även kan kopplas till Ellingsen et al. (2013) som beskriver att patienterna 

upplevde en märklig situation att finna sig i när patienterna levde längre än läkarens givna 

prognos. Patienterna upplever tacksamhet att fortfarande vara i livet men även en ovisshet 

kring hur framtiden kommer bli.  

Sjuksköterskorna fokuserade på att lindra patienternas fysiska och psykiska symtom som 

tillkom vid övergången till palliativ vård. Att lindra lidande var en viktig del av 

sjuksköterskornas upplevelse och kan kopplas till ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014) som beskriver sjuksköterskors grundläggande ansvar 

är att förebygga sjukdom, lindra lidande samt främja- och återställa hälsa. Adorno och 

Brownell (2014) beskriver att ur patienternas upplevelser framgår att fysiska symtom som 
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exempelvis smärta som tillkom efter avslutad kurativ behandling upplevs som svåra att 

hantera. Detta eftersom att fysiska symtomen påverkar det vardagliga livet. Däremot beskrev 

sjuksköterskorna i resultatet att patienternas psykiska välmående var svårare att behandla än 

fysiska symtom. För att kunna tillhandahålla en god palliativ omvårdnad för patienterna 

upplevde sjuksköterskorna att kunskap om behandling och symtomlindring var viktigt.  

Combrink och Maree (2016) beskriver att patienterna upplever en stor rädsla över att behöva 

känna smärta i livets slutskede. Även Socialstyrelsen (2006) beskriver att första hörnstenen 

inom palliativ vård innebär att en god kontroll av svåra symtom uppnås med hjälp av 

kunskap om patienternas tillstånd. I resultatet framgick att sjuksköterskorna fokuserade på 

att lindra patienternas symtom för det upplevdes som extra viktigt för att inte se patienterna 

lida samt att se till att döden inträffade fridfullt och med värdighet. Vikten av att lindra 

lidande kan kopplas till Lewis (2013) studie som beskriver att patienterna är mer oroliga över 

symtomen som inträffar i samband med palliativ vård än när själva döden inträffar. 

I resultatet upplevde sjuksköterskor att det var särskilt viktigt att skapa en relation samt en 

god kommunikation till patienterna i övergången mellan kurativ och palliativ vård. På 

liknande sätt beskriver Socialstyrelsen (2006) att sjuksköterskor behöver skapa en god 

relation till patienterna eftersom det är en viktig hörnsten för att bedriva en god palliativ 

vård. Även enligt Meeker et al. (2014) upplever patienterna att det är viktigt att få 

information om när övergången till palliativ vård skulle ske. Vidare framgick även att 

sjuksköterskornas relation till patienterna var en central del i mötet med patienterna i 

övergången mellan kurativ och palliativ vård. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) är relationen mellan patienterna och hälso- och sjukvårdspersonalen viktig för att 

kunna tillgodose patienternas behov. Vilket även Travelbee (1971) beskriver att en god 

relation mellan sjuksköterskor och patienter är en förutsättning för att kunna skapa en 

mellanmänsklig relation.  

I resultatet framgick även att sjuksköterskorna upplevde ansvar att försäkra att patienterna 

förstod innebörden av palliativ vård. I Berterö et al. (2008) studie framgår patienternas 

upplevelse av osäkerhet om vad palliativ vård innebär och det skapar otrygghet och rädsla. 

Patienterna upplever även att en god relation till sjuksköterskorna är viktigt för att kunna få 

stöd från vårdpersonalen att bearbeta övergången mellan kurativ och palliativ vård. Vilket 

kan kopplas till Travelbee (1971) som menar att en relation etableras genom en 

interaktionsprocess mellan sjuksköterskor och patienter som startar med första mötet mellan 

sjuksköterskor och patienter. Även kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017) beskriver vikten av att sjuksköterskor etablerar en 

förtroendefull relation med patienterna vilket är grunden till god omvårdnad. I resultatet 

framgick att sjuksköterskorna upplevde att mötet med döende patienter var en del av 

professionen samt att omvårdnaden om döende patienter gav en chans att medverka till en 

god död. Sjuksköterskorna undrade om rätt saker sades vid rätt tillfälle under samtalet med 

patienter vilket var ett orosmoment hos sjuksköterskorna och det blev svårare att forma en 

relation till patienterna. 

Resultatet påvisade även att sjuksköterskor upplevde svårigheter med att vårda patienterna i 

övergången till palliativ vård för att de blev emotionellt påverkade av patienternas 
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berättelser. Svårigheterna skapade många olika känslor och påverkade sjuksköterskornas 

psykosociala välbefinnande. Det framgick även i Lewis (2013) forskning att patienterna 

upplevde sig var oförberedda när vården gick från kurativ till palliativ vård. Sjuksköterskorna 

i resultatet upplevde att de blev för känslomässigt påverkade av samtalet med patienter som 

befann sig i sent palliativt skede. Sjuksköterskorna upplevde svårigheter i att hantera sina 

egna känslor och försökte hålla distans till patienterna som befann sig i övergången till 

palliativ vård. 

Sjuksköterskorna upplevde även relationen till närstående som en viktig del av vårdandet av 

patienter som befinner sig i ett palliativt skede i sjukdomen. Sjuksköterskorna fokuserade på 

att ge närstående stöd och svara på deras funderingar kring övergången mellan kurativ och 

palliativ vård. Vilket går i linje med Socialstyrelsen (2013) som benämner att den senare 

fasen av det palliativa skedet har som mål att stötta både närstående och patienter vid 

övergången till livets slutskede. Även Socialstyrelsen (2006) framhåller i fjärde hörnstenen 

av den palliativa vården vikten av att utforma vården tillsammans med närstående samt att 

stödja närstående i sorgearbetet under sjukdomstiden. Proot et al. (2003) studie visar att 

närstående upplever sig ensamma om allt ansvar i samband med vård av patienter som är i 

en palliativ fas, det påverkar närstående till den grad att utmattning upplevs. Vidare i 

resultatet framgick att sjuksköterskorna upplevde en viktig roll i att vara delaktiga i beslut 

samt informera patienter och närstående om kommande behandlingar i samband med 

beskedet om palliativ vård. Sjuksköterskorna upplevde i resultatet att närstående fick ta en 

stor del av det emotionella stödet till patienterna. Vilket även framgår i Adorno och Browell 

(2014) studie att patienterna upplever en oro över hur närstående skulle hantera döden samt 

upplever en känsla av stress och oro över att vara en börda och se sina närstående undanhålla 

sina känslor. Ur närståendes upplevelser framgår att närstående blev emotionellt påverkade 

av att vårda sin närstående i palliativt skede samt att det är psykiskt och fysiskt krävande. 

Likaså beskriver Jakobsson et al. (2014) att närstående upplever ett behov av att vara 

involverade i vården för att inte känna skuld eller skam över att inte finnas till hands för sin 

familjemedlem. 

Sjuksköterskorna i resultatet upplevde svårigheter och oro över om de kommunicerade med 

patienterna på rätt sätt under övergången till palliativ vård. I Meeker et al. (2014) studie 

framgår att patienterna upplever känslomässigt lidande när tillräcklig och tydlig information 

om palliativ vård utlämnas. Brist på kommunikation leder till att patienterna upplever sig 

vara utelämnade. I ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) beskrivs att 

sjuksköterskor har ansvar över att tillräcklig information ges till enskilda individer på ett 

kulturellt anpassat sätt. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska vårdpersonal respektera 

patienternas önskemål och integritet. Patienterna har rätt att få medverka i beslut som 

diskuteras och tas tillsammans med vårdpersonal inom hälso- och sjukvården angående 

lämpliga behandlingar och vårdinsatser. Ytterligare fynd i resultatet var att sjuksköterskorna 

upplevde att en viktig del av arbetet innebar att kunna kommunicera och ge information på 

ett tydligt sätt till patienterna och närstående trots sjuksköterskors upplevda svårigheter i 

kommunikationen med patienter som befann sig i övergången till palliativ vård. Likaså 

skriver Travelbee (1971) om att sjuksköterskor och patienter bör ha en god kommunikation 

för att kunna skapa en mellanmänsklig relation. Sjuksköterskor behöver känna empati som 
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innebär att förstå patienterna i det tillstånd patienterna befinner sig i, samt känna sympati 

och lära känna patienten som en individ (Travelbee, 1971).  

Vidare i resultatet upplevde sjuksköterskorna att kunskapen om palliativ vård var en viktig 

del av arbetet för att underlätta kommunikationen med patienterna. Kunskap om palliativ 

vård var viktigt för sjuksköterskorna för att kunna uppleva trygghet i sin arbetsroll. 

Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017) beskriver att en förutsättning för att bedriva en god omvårdnad måste sjuksköterskor 

inneha kompetens för att etablera en god samt förtroendefull relation till patienterna. Vilket 

kan kopplas till utgångspunkten i vårdvetenskapliga perspektivet där Travelbee (1971) 

beskriver att omvårdnad är en mellanmänsklig process, där omvårdnaden endast kan 

upprättas genom att sjuksköterskor och patienter etablerar en relation till varandra. I 

resultatet framgick att sjuksköterskorna upplevde att en allmän riktlinje var viktig om när 

övergången mellan kurativ och palliativ vård behövde ske. Sjuksköterskorna upplevde att det 

skapade en trygghet vid tillfällen som när patienterna ställde frågor relaterat till beskedet om 

övergången. I ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) framkommer vidare 

vikten av sjuksköterskors ansvar att upprätthålla sin yrkeskompetens genom kontinuerligt 

lärande. 

Osäkerheten angående hur emotionellt stöd skulle erbjudas till patienterna var ytterligare 

centrala delar i resultatet som sjuksköterskorna upplevde. Att ge emotionellt stöd till 

patienterna upplevdes som svårt för det uppkom svårigheter i att avgöra om patienterna ville 

prata om palliativa beskedet. Fortsättningsvis upplevde sjuksköterskorna att tillräckligt med 

kunskap om palliativ vård inte fanns, vilket påverkade omvårdnadsarbetet. 

Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017) beskriver att det är sjuksköterskors personliga ansvar att upprätthålla kompetensen 

genom att kontinuerligt fördjupa och analysera sina kunskaper samt utvecklas utifrån 

reflekterande förhållningssätt och forskning.  

6.2 Metoddiskussion 

Examensarbetet utfördes utifrån Evans (2002) kvalitativa ansats med beskrivande syntes. 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter i övergången mellan 

kurativ och palliativ vård. En kvalitativ litteraturstudie genomfördes för att enligt Segesten 

(2017) beskrivs ett fenomen som har med erfarenheter, upplevelser, behov eller 

förväntningar att göra mer djupgående. Enligt Friberg (2017a) beskriver en kvantitativ ansats 

fenomen med utgångspunkt i mätinstrument och statistik. En litteraturöversikt baseras på 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar och handlar om att skapa en övergripande 

sammanställning över kunskapsläget inom ett visst område (Friberg, 2017a). Tanken med 

examensarbetet från början var att genomföra en litteraturöversikt för att få en övergripande 

sammanställning över kunskapsområdet som fanns tillgängligt idag. På grund av att det inte 

fanns tillräckligt med relevanta kvantitativa artiklar som besvarade syftet valdes kvantitativa 

artiklar att uteslutas och metoden litteraturöversikt ansågs vara irrelevant. Däremot ansågs 
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en empirisk studie vara relevant för att besvara syftet men på grund av att tillräckligt med tid 

inte fanns under kursen valdes metoden bort.  

En systematisk litteratursökning har gjorts i databaserna CINAHL plus och PubMed 

eftersom att Forsberg och Wengström (2016) rekommenderar dessa databaser för att finna 

vårdvetenskapliga artiklar. Det var till en början svårt att hitta relevanta artiklar på 

databaserna baserat på sökorden. En bibliotekarie på Mälardalens högskola gav förslag på 

fler sökord på engelska som resulterade i att fler artiklar kunde lokaliseras. Flertalet av 

artiklarna fokuserade på specialistsjuksköterskor som arbetar med inriktningen onkologi och 

palliativ vård. På grund av exklusionskriterierna valdes att inte inkludera de artiklarna till 

litteraturstudien. När de kvalitativa artiklarna granskades i sin helhet anträffades relevant 

material i referenslistan. Eftersom att titeln var relevant för examensarbetets syfte valdes tre 

artiklar att läsas i sin helhet. De tre artiklarna hade innehåll av betydelse och valdes att 

inkluderas. De manuella sökningarna var en svaghet eftersom att risken är att andra 

relevanta artiklar inte inkluderades vid datainsamlingen. Det hade författarna i åtanke och 

beslutade att ha tolv artiklar istället för tio som var minimum kravet på antalet studier att 

analysera. Styrkor med examensarbetet är att alla kvalitativa artiklar var peer reviewed som 

är ett bevis att artikeln hade god kvalité. Nationalencyklopedin (2017) beskriver att peer 

review menas med att ett antal personer granskar artikeln och kommer med förslag om 

förbättring, vid god kvalité publiceras artikeln i vetenskapliga tidskrifter. En 

kvalitetsgranskning gjordes för att säkerställa att artiklarna som analyserades var av hög- 

eller medel kvalité. Artiklarna granskades enligt Friberg (2017b) som innebar att fjorton 

frågor besvarades och redovisas i Bilaga C. Detta gjordes för att materialet skulle vara av så 

god kvalité som möjligt och på så vis stärka trovärdigheten i examensarbetets resultat.  

En bedömning av examensarbetet trovärdighet granskades utifrån Polit och Beck (2017) tre 

kriterier som är överförbarhet, giltighet och tillförlitlighet. Begreppet överförbarhet avser att 

bedöma litteraturstudiens möjlighet att kunna appliceras på andra grupper och miljöer (Polit 

& Beck, 2017). Litteratursökningen gav resultat på vetenskapliga artiklar från olika länder av 

världen vilket ökade överförbarheten. Examensarbetet beskrev sjuksköterskornas upplevelser 

av att möta patienter i övergången mellan kurativ och palliativ vård. Examensarbetets syfte 

anses kunna vara överförbart till sjuksköterskor som är verksamma i andra länder för att 

patienter i övergången mellan kurativ och palliativ vård finns globalt. Däremot baseras 

examensarbetet på ett litet urval av vårdvetenskapliga artiklar och därför går det inte att 

säkerställa att liknande resultat påvisas. Giltighet menas enligt Polit och Beck (2017) en 

redogörelse för hur sanningsenlig studien är, i examensarbetet har de kvalitativa artiklarna 

analyserats så textnära som möjligt utan att förvränga innehållet. Giltigheten kunde 

säkerställas genom att kvalitetsgranskningen som verkställdes med hänsyn till Friberg 

(2017b). Examensarbetet skrevs tillsammans i par vilket underlättade arbetes gång för att 

tolkningar och meningsskillnader kunde diskuteras tillsammans. Nyckelfynden skrevs ut på 

originalspråket engelska för att minska risken för att feltolka nyckelfynden. En översättning 

till svenska gjordes med hjälp av lexikon för att få en så noggrann översättning som möjligt, 

vilket bidrog till en ökad giltighet. Dessutom har författarna arbetat med patienter i 

övergången mellan kurativ och palliativ vård och risken är att förförståelsen påverkade 

examensarbetets giltighet. Därför var det viktigt att en noggrann datainsamling utfördes och 

tydliga beskrivningar på tillvägagångssättet. Polit och Beck (2017) beskrev att tillförlitlighet 
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innebär att författarnas förståelse inte ska påverka studiens resultat och att inte tolka eller 

förvränga materialet. Författarna har varit noggranna med att läsa de kvalitativa artiklarna 

tillsammans för att minimera risken för att tolka materialet olika. Tillförlitligheten ökades 

också genom att ge en noggrann beskrivning av hur dataanalysen utfördes och med hjälp av 

bilagor kunde urval, sökord och artikelmatris redovisas. Kvalitativa artiklarna analyserades 

av författarna tillsammans för att säkerställa att materialet inte tolkades felaktigt med hänsyn 

till förförståelsen. 

6.3 Etikdiskussion 

Alla vårdvetenskapliga artiklar som har använts i examensarbetet har utgått från 

forskningsetiska regler enligt CODEX (2017a). Vårdvetenskapliga artiklar som analyserades i 

resultatet var peer reviewed för att garantera att artiklarna var av en god kvalité. Författarna 

har gjort noggranna översättningar från engelska till svenska med hjälp av uppslagsverk för 

att inte omformulera eller felaktigt återge texten. Vidare var författarna medvetna om att 

förförståelsen kan påverka resultatet. Det har eftersträvas att personliga värderingar och 

tolkningar inte ska påverka resultatet i examensarbete. En annan viktig aspekt i detta 

examensarbete var att minimera risken för plagiat. I examensarbetet har noggranna 

refereringar enligt APA gjorts för att läsaren ska få tydliga hänvisningar var materialet är 

taget ifrån. I resultatet finns det citat från artiklarna och källhänvisning har skett enligt 

Vetenskapsrådet (2017) där citat i en text härleds till utförliga källhänvisningar samt 

utmärkas med indrag eller citationstecken. Citat kan i examensarbetet spåras till 

ursprungskällan och på detta vis har risken för plagiat undvikits. Citat från enskilda individer 

användes ibland då dessa citat beskrev sjuksköterskornas upplevelser på ett lämpligt sätt. 

Användning av citat från individer kan ses som en svaghet då enstaka individers upplevelser 

inte kan anpassas till större grupper. Eftersom citaten som är använda i detta examensarbete 

beskrev innehållet i resultatet på ett lämpligt sätt ansågs citaten acceptabla att använda. 

7 SLUTSATS 

Utifrån resultatet dras slutsatsen att rollen som förespråkare upplevdes vara en väsentlig del 

av sjuksköterskors yrkesroll, men samtidigt var ansvaret emotionellt svårt. Iaktta 

patienternas psykiska och fysiska mående var även en del av rollen som förespråkare. 

Möjlighet till att kunna tala om svåra situationer som påverkade sjuksköterskorna 

känslomässigt, tillsammans med andra kollegor var en förutsättning för att kunna erbjuda en 

god vård. Sjuksköterskorna behöver få tid och möjlighet att kunna erbjuda patienter och 

närstående stödjande samtal vid övergången till palliativ vård. En annan slutsats var att 

riktlinjer om när övergången mellan kurativ och palliativ vård bör ske måste förtydligas för 

att sjuksköterskorna skulle känna sig trygga i sin arbetsroll. Examensarbetet påvisade även 

att sjuksköterskorna behövde fokusera mer på patienternas psykiska välmående. Ytterligare 
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slutsatser var att en god relation till patienterna var viktiga utgångspunkter för att 

sjuksköterskorna skulle vara ett stöd i övergången mellan kurativ och palliativ vård. 

Sjuksköterskorna uppmärksammade att patienterna hade ett behov av att samtala men den 

tiden fanns inte. Resultatet från examensarbetet kan användas för att uppmärksamma hur 

arbetet med patienter som är i övergången mellan kurativ och palliativ vård upplevs hos 

sjuksköterskor. När riktlinjer för palliativ vård skapas finns möjligheten att en enighet bland 

sjuksköterskorna uppstår. Även en konversation bland hur sjuksköterskorna ska hantera 

patienternas psykiska välmående kan leda till att patienterna upplever en tryggare samt 

smidigare övergång till palliativ vård. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Vid datainsamlingen till examensarbetet var det svårigheter att hitta aktuell forskning som 

handlade om allmän sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter i övergången mellan 

kurativ och palliativ vård. Därför anses det finnas behov av vidare forskning på ämnet. Även 

vidare forskning angående hur sjuksköterskor emotionellt påverkas av att arbeta med 

patienter i ett palliativt skede är betydelsefullt. Vidare forskning av svenska sjuksköterskors 

upplevelser kring övergången från kurativ till palliativ vård där man tar hänsyn till svensk 

kultur och traditioner kan vara av intresse. Djupare förståelse av emotionell påverkan hos 

sjuksköterskorna kan underlätta utveckling av sjuksköterskeyrket, samt bidra till anpassad 

vård för patienterna som befinner sig i livets slutskede. Ytterligare en forskning på hur 

patienterna eller närstående upplever övergången från kurativ till palliativ vård hade varit av 

intresse. Ett förslag på sådan forskning är hur patienterna upplever sjuksköterskors roll inom 

sjukvården vid övergången. Kunskapen hade varit betydelsefull eftersom om sjuksköterskor 

har en större förståelse för hur patienterna och närstående upplever en övergång till palliativ 

vård så kan sjuksköterskor bidra till att förenkla övergången. 
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BILAGA B; ARTIKELMATRIS 

 

Nr Författare, Titel, År 
Tidskrift, Sida 

Syfte Metod Resultat Kvalitégranskning 

1 Arantzamendi, M., Addington-
Hall, J., Saracibar, M., & 
Richardson, A. (2012). Spanish 
nurses’ preparedness to care for 
hospitalised terminally ill patients 
and their daily approach to 
caring.  International Journal of 
Palliative Nursing, 18(12), 597-
605. 
doi:10.12968/ijpn.2012.18.12.597 

Syftet med studien var att 
beskriva hur förberedda spanska 
sjuksköterskor är att vårda 
patienter i livets slutskede och hur 
det visar sig i omvårdnaden.  
 

En mixad studie med en kvalitativ 
och kvantitativ del. Observerades 
på 22 sjukhus och sedan 
individuella semi-strukturerade 
intervjuer med 21 sjuksköterskor. 
Efteråt utfördes en regional enkät. 
Deskriptiv analys användes. 

Sjuksköterskorna upplevde att de var 
kompetenta nog att tillhandahålla fysisk 
omsorg men inte emotionellt stöd för patienter 
i livets slutskede. Sjuksköterskorna upplevde 
att de ville ha utbildning i att hantera sina egna 
känslor i arbetet med patienter i livets 
slutskede såväl som att kunna ge bättre 
emotionellt stöd till patienterna. 

 

 

 

MEDEL KVALITÈ 

2 Broom, A., Kirkby, E., Good, P., 
Wootton, J., Yates, P. & Hardy, J. 
(2015) Negotiating Futility, 
Managing Emotions: Nursing the 
Transition to Palliative Care. 
Qualitativ Health Research. Vol 
25(3) s: 299-309. doi: 
10.1177/1049732314553123 

Syftet med studien var att 
undersöka sjuksköterskors 
upplevelser i omvårdnaden vid 
övergången till palliativ vård. 

Kvalitativ studie med individuella 
semi-strukturerade intervjuer med 
20 sjuksköterskor. Data 
analyserades med en kvalitativ 
innehållsanalys. 

Sjuksköterskornas svar var fokuserade på 
deras åsikter om att kärnan i omvårdnad är att 
lindra lidande, upprätthålla värdighet och 
komfort. Omvårdnadskunskaper ses som 
väldigt viktigt vid vård i livets slutskede. 

 

 

 
HÖG KVALITÈ 

3 Coombs, M., Addington-Hall, J & 
Long-Sutehall, T. (2012) 
Challenges in transition from 
intervention to end of life care in 
intensive care: A qualitative study. 
International Journal of Nursing 
Studies. 49. s: 519-527. doi: 

10.1016/j.ijnurstu.2011.10.019 

Syftet med studien var att 
identifiera svårigheter som 
upplevdes vid övergången från 
kurativ till vård i livets slutskede på 
intensivvårdsavdelningar. 

Kvalitativ studie med individuella 
semi-strukturerade intervjuer med 
17 sjuksköterskor och 13 läkare 
och 17 patienter. Tematisk analys 
användes. 

Patienter som avled genomgick tre steg, de 
hade hopp om att bli bättre, övergången från 
kurativ till vård i livets slut samt en kontrollerad 
bortgång. I varje steg hade sjuksköterskorna en 
specifik roll och uppgav olika svårigheter i de 
olika stegen. Det svåraste steget som 
sjuksköterskorna upplevde var steget om 
övergången från kurativ till vård i livets slut. Det 
steget ingav risk för konflikt mellan 
sjuksköterskor och läkare. 

 

 

 

HÖG KVALITÈ 
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4 Dalgaard, K., Thorsell, G. & 
Delmar, C. (2010). Identifying 
transitions in terminal 
illness trajectories: a critical factor 
in 
hospital-based palliative care. 
International Journal of Palliative 
Nursing, 16(2), 87-92. doi: 
10.12968/ijpn.2010.16.2.46754 

Syftet med studien var att 
beskriva betydelsen av 
identifiering och tydlig 
kommunikation i de olika 
stadierna vid obotlig sjukdom på 
sjukhus. 

Kvalitativ studie med intervjuer 
med fyra fokusgrupper och totalt 
19 sjuksköterskor. Data 
analyserades med grounded 
theory. 

Två teman hittades: 1. Identifiera vem som 
ska få palliativ vård. 2. Varför det är viktigt 
med att övergå till palliativ vård. 
Sjuksköterskans erfarenheter att vårda 
patienter från övergången från kurativ till 
palliativ visas.  

 

 

 

 

 

MEDEL KVALITÈ 

5 Hov, R., Athlin, E., & Hedelin, B. 
(2009). Being a nurse in nursing 
home for patients on the edge of 
life. Scandinavian Journal Of 
Caring Sciences, 23(4), 651-659. 
doi: 10.1111/j.1471-
6712.2008.00656.x 

Syftet med studien var att skapa en 
större förståelse om hur det är att 
arbeta med patienten i livets 
slutskede på ett äldreboende. 
 

Kvalitativ studie med individuella 
semi-strukturerade intervjuer med 
14 sjuksköterskor två gånger. 
Data analyserades med en 
fenomenologisk metod. 

Sjuksköterskorna strävade efter att finnas där 
för patienterna trots att de inte visste om de 
tog rätt eller fel beslut. Sjuksköterskorna 
ansågs sig behöva professionellt stöd och att 
önskade större delaktighet i de beslut som 
togs i samband med vård i livets slutskede. 

 

 

HÖG KVALITÈ 

6 Kirby, E., Broom, A. & Good, P. 
(2014). The role and significance 
of nurses in managing transitions 
to palliative care: a qualitative 
study (2014). BMJ Open, 4, 1-9. 

doi: 10.1136/ bmjopen-2014-
006026  

Syftet med studien var att 
beskriva sjuksköterskors roll vid 
övergången till palliativ vård samt 
hur sjuksköterskorna kan 
underlätta och effektivisera 
övergången till palliativ vård. 

Kvalitativ studie med individuella 
semi-strukturerade intervjuer med 
20 sjuksköterskor. Data 
analyserades kvalitativ 
innehållsanalys. 

Fyra teman hittades: Sjuksköterskors roll att 
påbörja övergången till palliativ vård, värdet av 
sjuksköterskornas möjlighet att effektivisera 
övergången till palliativ vård, svårigheten att 
hantera omvårdnadsarbetet och slutligen den 
emotionella börda sjuksköterskor upplevde vid 
övergången. 

 

 

HÖG KVALITÈ 
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7 McMillen, R. (2008). End of life 
decisions: nurses perceptions, 
feelings and experiences. 
Intensive & Critical Care Nursing, 
24(4), 251-259. doi: 
10.1016/j.iccn.2007.11.002 

Syftet med studien var att 
utforska sjuksköterskors 
upplevelse av att vårda patienter 
som fått sin kurativa behandling 
avslutad. Sjuksköterskorna skulle 
svara på två frågor: vilken roll de 
hade samt hur det påverkade 
dem när kurativa behandlingen 
avslutades. 

Kvalitativ studie med individuella 
semi-strukturerade intervjuer med 
8 sjuksköterskor. Data 
analyserades med 
konstruktivistisk grounded theory. 

Sjuksköterskorna beskrev svårigheter att ta 
hand om patienterna och blev påverkade 
emotionellt när patienterna fick sin behandling 
avslutad. Sjuksköterskor med längre 
erfarenhet påverkades inte lika mycket 
emotionellt som sjuksköterskor med mindre 
erfarenhet. Sjuksköterskorna behövde stöd för 
att kunna ge god vård vid livets slutskede. 

 

 

HÖG KVALITÈ 

8 Roche-Fahy, V. & Dowling, M. 
(2009).  
Providing comfort to 
patients in their palliative care 
trajectory: experience of female 
nurses working in an 
acute setting. International 
Journal of Palliative Nursing, 
15(3), 134-141.doi: 
10.12968/ijpn.2009.15.3.41092 

Syftet med studien var att 
beskriva sjuksköterskors 
erfarenhet av att inge tröst hos 
palliativa patienter. 

Kvalitativ studie med individuella 
öppna intervjuer med 17 
sjuksköterskor. Data 
analyserades med en 
hermeneutisk fenomenologi. 

Studien resulterade i fyra teman: Ha tid att 
erbjuda tröst, ha en helhetssyn i arbetet med 
palliativa patienter, vikten av utbildning av 
experter och sjuksköterskors emotionella 
påverkan vid vård av palliativa patienter. 

 

 

HÖG KVALITÈ 

9 Rolland, R. (2017). Emergency 
Room Nurses Transitioning From 
Curative to End-Of-Life-Care. 
Journal Of The New York State 
Nurses Association, 45(1),13-20. 
doi:10.14574/ojrnh c.v16i2.396 
 

Syftet med studien var att fånga 
sjuksköterskors erfarenheter av 
att vårda patienter när fokus gick 
från kurativ vård till vård i livets 
slutskede. 

Kvalitativ studie med individuella 
semi- strukturerade intervjuer 
med 10 sjuksköterskor. Data 
analyserades med grounded 
theory. 

Intervjuerna med sjuksköterskorna delades in i 
fem kategorier även kallat faser som 
sjuksköterskorna upplevde: förberedande 
vård, meningsfullhet, växlande tempo och 
reflektion. Sjuksköterskorna beskrev att de 
behöver mer utbildning, mer personal samt att 
sjuksköterskor med kort erfarenhet behöver 
tillgång till en mentor för att bli bättre i sin roll 
när patienternas kurativa behandling 
avslutades. 

 

 

HÖG KVALITÈ 



 4  

10 Thompson, G., McClement, S., & 
Daeninck, P. (2006). Changing 
Lanes": Facilitating the Transition 
from Curative to Palliative Care. 
Journal of Palliative Care, 22(2), 
91-128. 

Syftet med studien var att 
beskriva sjuksköterskors 
erfarenhet och upplevelse när 
patienter övergick från kurativ till 
palliativ vård. 

Kvalitativ studie med individuella 
semi- strukturerade intervjuer 
med 10 sjuksköterskor. Data 
analyserades med grounded 
theory. 

Att fatta beslut när patienter övergick från 
kurativ till palliativ vård var svårt för 
sjuksköterskor, patienter och anhöriga. 
Sjuksköterskorna närvarade aktivt vid 
övergången genom olika strategier som att ge 
bra stöd och finnas till hands vid olika frågor 

 

 

HÖG KVALITÈ 

11 Verschuur, E., Groot, M. & van 
der Sande, R. (2014). Nurses’ 
perceptions of proactive palliative 
care: a Dutch focus group study. 
International Journal of Palliative 
Nursing, 20(5), 241-245. 
doi:10.12968/ijpn.2014.20.5.241 
 

Syftet med studien var att 
beskriva sjuksköterskors 
erfarenhet av att förutse vilka 
patienter som är i behov av 
palliativ vård. 

Kvalitativ studie där två 
fokusgrupper med totalt 16 
sjuksköterskor diskuterade fyra 
förvalda ämnen. 

En tidig palliativ behandling ansåg vara viktigt 
för sjuksköterskor då patienten kunde 
förbereda sig i god tid. Andra aspekter som 
information om livets slutskede, palliativ vård 
och stöd till patienten från vårdpersonal 
gynnades av en tidig palliativ vård. 

 

 

HÖG KVALITÈ 

12 Wallerstedt, B., & Andershed, B. 
(2007). Caring for dying patients 
outside special palliative care 
settings: experiences from a 
nursing perspective. 
Scandinavian Journal Of Caring 
Sciences, 21(1), 32-40. doi: 

10.1111/j.1471-
6712.2007.00430.x 

Syftet med studien var att 
beskriva sjuksköterskors 
upplevelse av att vårda svårt 
sjuka och döende patienter på 
vårdavdelningar. 

Kvalitativ studie med individuella 
intervjuer med nio sjuksköterskor. 
Data analyserades med en 
fenomenologisk metod. 

Resultat var att sjuksköterskorna behöver fler 
resurser som mer tid med patienterna, bättre 
kommunikationsmetoder och samarbeten i 
organisationen, och slutligen mer stöd för att 
kunna ge bra palliativ vård. 

 

 

HÖG KVALITÈ 



 

 

BILAGA C; KVALITÉGRANSKNING 

Nr Frågor Artiklar 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

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

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2 
Finns teoretiska 
utgångspunkter 
beskrivna?  

Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

3 

Finns det 
omvårdnads-
vetenskaplig 
teoribildning tydligt 
beskriven?  

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej 

4 Vad är syftet? Är det 
klart formulerat? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

5 Är metoden tydligt 
beskriven? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

6 
Är undersöknings-
personerna tydligt 
beskrivna? 

Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

7 Är data tydligt 
analyserat? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

8 
Hänger metod och 
teoretiska utgångs-
punkter tydligt ihop? 

Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

9 Är resultatet tydligt 
beskrivet? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

10 
Svarades det på 
studiens syfte i 
resultatet? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

11 
Förs argument fram, 
är det relevant 
resonemang? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

12 
Finns det några etiska 
resonemang 
beskrivna? 

Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

13 
Finns metod-
diskussion? Diskuteras 
den utförligt? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

14 
Sker en tydlig åter-
koppling till teoretiska 
antaganden? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej 

 
Total poäng: 9 12 12 10 11 12 12 14 14 11 12 12 
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