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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Vård i livets slutskede är en kort period, syftar till att lindra lidandet samt att 

främja en hög livskvalitet för patienter och närstående. Vården ska utgå ifrån patienter som 

unika människor och deras behov, även närstående är en viktig del av vården. De andliga och 

sociala behoven kan glömmas bort av sjuksköterskor. För att förbättra denna vård krävs det 

en bättre förståelse för sjuksköterskors upplevelser när de vårdar patienter i livets slutskede. 

Omvårdnadsteoretikern Eriksson ligger till grund för arbetets teoretiska perspektiv. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. 

Metod: Kvalitativ ansats, systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. 

Resultat: Efter analysen framkom två teman och fyra subteman. Tema 1) närhet i vårdandet 

som inkluderar: att uppleva vårdandet som meningsfullt, att bli personligt berörd. Tema 2) 

samverkan i vårdandet som inkluderar: att vara i behov av samarbete, att underlätta 

patienternas medverkan. 

Slutsatser: Sjuksköterskor upplever vårdandet som meningsfullt. Att vårda kan väcka 

sjuksköterskors tankar om liv och död. Samarbetet med kollegorna underlättar vårdandet. 

Det är viktigt att sjuksköterskor är lyhörda och bekräfta patienters behov samt informera 

dem om deras hälsotillstånd, för att underlätta deras medverkan i vården.  

Nyckelord: Kvalitativ, livets slutskede, palliativ vård, sjuksköterskors upplevelser 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Background: End of life care is a short period, which aims to reduce suffering and to 

promote a high quality of life for patients and relatives. The care shall be based on the patient 

as a unique human and their needs, even relatives are an important part of the care. The 

spiritual and social needs can be forgotten by nurses. To improve this care requires a better 

understanding of nurses’ experiences when caring for patients at the end of life. Nursing 

theorist Eriksson is the basis for the theoretical perspective of the work. 

Aim: To describe the nurse's experiences of caring for patients in the end of life. 

Method: Qualitative approach, systematic literature study with descriptive synthesis.  

Finding: After the analysis two themes and four subthemes emerged. Theme 1) proximity in 

the care that included: to experience the care as meaningful, to be personally concerned. 

Theme 2) cooperation in the care that included: to be in a need of collaboration, to facilitate 

participation of the patients.  

Conclusions: Nurses experience the care as meaningful, caring can provoke nurses' 

thoughts about their life and death. Collaboration with colleagues facilitates the care. It is 

important that nurses are responsive and confirms patient needs, and inform them of their 

state of health in order to facilitate their involvement in care.  

Keywords: End of life, nurse's experiences, palliative care, qualitative. 
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1 INLEDNING 

Flera människor lever sin sista tid i livet med en kombination av både kroppsliga och 

kognitiva försvagningar, olika symtom och problem. Det leder till att patienter blir beroende 

av vården, men behovet av vården kan variera under sjukdomsförloppet. Vård av patienter i 

livets slutskede kan ske exempelvis på allmänna vårdavdelningar, på hospice, inom 

primärvården, i hemmet eller på äldreboende. Oavsett var sjuksköterskor arbetar, kan de 

någon gång komma i kontakt med patienter som vårdas i livets slutskede. 

Livets slutskede kan vara en svårhanterlig period, då det är många känslor och tankar som 

kan väckas hos patienter och deras närstående. Vissa patienter och deras närstående kan 

vara rädda och inte vill dela med sig av sina funderingar, medan andra accepterar 

situationen som de befinner sig i och försöker leva sitt liv. Det är viktigt att det finns stöd och 

hjälp för både patienter och närstående, sjuksköterskor har ett ansvar att vara närvarande 

för dem.  

Utifrån intresseområdet “upplevelser vid besked om vård i livets slut” som presenteras av 

Mälarsjukhuset i Eskilstuna, har författarna till detta arbete valt att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. Författarna till detta arbete har varit i 

kontakt med patienter som har vårdats i livets slutskede, både i privata sammanhang och 

under verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet. Författarna till detta 

arbete tycker att utbildningen hittills har innehållit få kurser som handlar om palliativ vård, 

vilket kan leda till osäkerhet i det kommande yrket. Detta väcker intresse att skriva om hur 

sjuksköterskor upplever att vårda patienter i livets slutskede, förhoppningsvis ökar detta 

arbete förståelsen i det framtida yrket.  

2 BAKGRUND  

Avsnittet inleds med en kort historisk beskrivning gällande palliativ vård. Därefter beskrivs 

det vad palliativ vård är och hur den är uppbyggd. Sedan redogörs sjuksköterskors 

ansvarsområde med fokus på vård i livets slutskede. Efteråt beskrivs patienternas och 

närståendes upplevelser av vård i livets slutskede. Därpå följer en beskrivning av teoretiskt 

perspektiv och avsnittet avslutas med en problemformulering.  
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2.1 Historiskt perspektiv 

Ursprungligen kommer palliativ vård från det latinska ordet pallium som betyder kappa eller 

mantel. Att vårda patienter som var döende och i behov av palliativ vård började långt innan 

medeltiden, när infektionssjukdomar och epidemier var spridda samt inget boteläkemedel 

fanns. Innan antibiotikan fanns användes omvårdnad för att ge de sjuka en hög livskvalitet 

som möjligt. Döende människor vårdades ofta hemma, men det fanns även härbärgen som 

kunde erbjuda omvårdnad. Under medeltiden byggdes klosterhärbärgen och hospice som 

kunde erbjuda fysisk och psykisk omvårdnad. Trots olika mediciner som upptäcktes under 

1900-talet fanns det obotliga sjukdomar och omvårdnad var fortfarande viktigt för att lindra 

lidandet (Widell, 2003). 

På 1940- och 1950-talet vårdades en stor del av befolkningen som var i behov av palliativ 

vård, inom slutenvård och det fanns brister på hur vården var organiserad kring patienter 

och deras närstående. I England växte det palliativa vårdkonceptet fram och kom till Sverige 

under 1970-talet. Allt fler vårdavdelningar såsom geriatrik, onkologi och allmänmedicin 

började tillämpa det palliativa vårdkonceptet. Under 1990-talet infördes olika 

sjukvårdsreformer som medförde ändringar i var och hur palliativ vård tillämpades. Det var 

under 1990-talet som det skedde en förskjutning när det gäller palliativa vården, allt fler 

människor vårdades i sina hem eller på olika särskilda boenden inom kommunen 

(Socialdepartementet, 2005).  

2.2 Palliativ vård 

Enligt Socialstyrelsen (2013) har hälso- och sjukvården ett ansvar att bedriva palliativ vård, 

som innebär att lindra lidandet och främja livskvalitet hos patienter med progressiva, 

obotliga sjukdomar eller skador. Hälso- och sjukvården ska uppmärksamma patienters 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt tillhandahålla ett organiserat stöd till 

närstående. Palliativ vård ska erbjudas till alla som behöver det, oavsett ålder, diagnos samt 

närståendes situation. Enligt Socialdepartementet (2001) är palliativ vård en vårdfilosofi, 

som innebär att all vårdpersonal som vårdar patienter, som är i behov av palliativ vård, 

arbetar utifrån samma grundläggande värderingar. Palliativ vård är inte bunden till en 

specifik byggnad.  

Det finns två faser inom palliativ vård, en tidig fas och en sen fas. Den tidiga fasen som kan 

vara lång, börjar när en progressiv, obotlig sjukdom eller skada upptäcks hos patienter. 

Syftet med denna fas är att ge en lämplig livsförlängande behandling samt att bevara en hög 

livskvalitet utifrån patienters perspektiv. Sena fasen är ofta kort och syftar till att lindra 

lidandet samt att främja en hög livskvalitet för patienter och närstående. Det är svårt att 

fastställa tidpunkten när palliativ vård övergår från att vara livsförlängande till att vara 

lindrande (Socialstyrelsen, 2013).  

De fyra hörnstenarna som bygger upp palliativ vård är; symtomkontroll, samarbete, 

kommunikation och relation samt stöd till närstående. Symtomkontroll innebär att lindra 

patienters olika fysiska, sociala och existentiella problem samt att bevara patienters 
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integritet och autonomi (Socialdepartementet, 2001). Palliativ vård är en heltäckande vård, 

som innebär att flera olika yrkesgrupper inom sjukvården är involverade. Detta innebär 

oftast ett stort mångprofessionellt arbetslag där bland annat läkare, sjuksköterskor, 

undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter finns representerade. Det är viktigt att 

samarbetet fungerar inom det mångprofessionella arbetslaget, för att det är nödvändigt för 

en optimal palliativ vård (Socialdepartementet, 2001; Socialstyrelsen, 2013). Det är 

angeläget med en fungerande kommunikation och relation inom och mellan arbetslagen och 

i förhållandet till patienter och deras närstående, för att främja patienters välmående. 

Vårdgivare skall möjliggöra en relation samt uppmuntra en fungerande kommunikation med 

patienter och närstående. Det ska finnas stöd till närstående under sjukdomstiden samt efter 

dödsfallet, närstående ska erbjudas att delta i patienters vård (Socialdepartementet, 2001).  

2.2.1 Vård i livets slutskede 

Den sena fasen i palliativ vård är livets slutskede, som innebär att döden är nära och varar 

mellan ett fåtal dagar och upp till några få månader (Nationella rådet för palliativ vård, 

2017). Palliativ vård i livets slutskede är vård som ges under patienters sista tid i livet, efter 

att läkaren har konstaterat att den livsförlängande behandlingen inte längre hjälper eller att 

den ger allvarliga symtom eller biverkningar som orsakar skada och lidande hos patienter 

(Socialstyrelsen, 2013). För att utvärdera och planera vård i livets slutskede används de 6 S: 

n som är symtomlindring, självbestämmande, sociala relationer, självbild, sammanhang och 

samtycke att dö. Det är viktigt att de fysiska symtomen lindras. Sjuksköterskor ska främja 

patienters självbestämmande och uppmuntra patienter att ha en fungerande relation med 

närstående. För att stärka patienters självbild är det viktigt att sjuksköterskor ser dem som 

unika människor. Sjuksköterskor ska underlätta för patienter att acceptera döden, genom att 

ge möjlighet till reflektion och samtal (Ternestedt, Henoch, Österlind & Andershed, 2017). 

Detta arbete kommer att beröra den sena fasen i palliativ vård, framöver kommer det att 

benämnas som vård i livets slutskede. I detta arbete används begrepp närstående för att 

benämna patienters närmaste familj, som exempelvis partner, barn och syskon. Alla 

patienter och deras närstående som beskrivs i detta arbete är berörda av vård i livets 

slutskede.  

2.3 Omvårdnad  

Enligt Svensk sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska är omvårdnadsarbete ett av sjuksköterskors ansvar och den specifika 

kompetensen. Det vetenskapliga kunskapsområdet är en del av omvårdnaden, 

sjuksköterskor ska ha kunskap om beteende- och medicinskvetenskap som är relevant för 

patienters omvårdnad. Omvårdnad är inriktat på att tillfredsställa patienters grundläggande 

behov och bekräfta deras upplevelse utifrån fysisk, psykosocial, andlig och kulturell 

dimension.  
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I detta arbete kommer det att användas begreppen vårdandet och vård för att benämna 

sjuksköterskors omvårdnadsarbete. Nedan beskrivs sjuksköterskors olika ansvarsområde 

som anses vara relevanta för detta arbete samt för att kunna besvara arbetets syfte.  

2.3.1 Sjuksköterskors ansvarsområde 

Enligt International Council of Nurses (ICN, 2014) är sjuksköterskors grundläggande 

ansvarsområde att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och att lindra lidande. 

Dessa ansvarsområden ska utgå från den humanistiska människosynen som innebär att alla 

människor har lika värde och att varje person anses vara en unik människa med individuella 

behov. Enligt Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) stadgas i 6 kapitel 1 § ska vården så långt 

som det är möjligt utformas och genomföras tillsammans med patienter. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) är målet med vård i livets slutskede är att verka för ett fridfullt 

och värdigt slut av livet. Vården ska vara personcentrerad och utgå från patienters behov, 

resurser, värderingar och förväntningar. Enligt ICN (2014) ska sjuksköterskor uppvisa 

professionella värdena som exempelvis respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet 

och integritet i möten med patienter och deras närstående.  

Sjuksköterskor ska bedöma vilka behov patienter har och ska utgå från fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella dimensioner. Det är viktigt att sjuksköterskor arbetar förebyggande 

och förhindrar att symtomen uppkommer (Friedrichsen, 2012a). Sjuksköterskor har ett 

ansvar att vara stödjande, genom att underlätta, uppmuntra och vara närvarande, både för 

patienter och deras närstående. Genom användning av information och erfarenhet kan de 

underlätta situationen för både patienter och deras närstående. Att vara närvarande inte 

behöver alltid bestå av handlingar eller samtal, utan kan endast bestå av sjuksköterskors 

fysiska närvaro (Friedrichsen, 2012b). Sjuksköterskor ska ha kompetens och skicklighet att 

skapa en förtroendefull relation med patienter och deras närstående (ICN, 2014; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016; Svensk sjuksköterskeförening, 2017). För att kunna bedriva en 

heltäckande vård, bör sjuksköterskor ha mod och våga stanna kvar i mötet med patienter 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Sjuksköterskor bör hitta balans i relationen som är 

varken ytlig eller för känslosam. Relationen som är hjälpande och förtroendeskapande har 

som mål att bevara patienters respekt (Friedrichsen, 2012b).  

Samarbete och kommunikation mellan olika vårdaktörer och gemensamt beslutfattande 

kring patienter är det viktigt för en säker hälso- och sjukvård. Sjuksköterskor ska 

kommunicera med patienter, närstående och kollegor på ett respektfullt, lyhört och 

empatiskt sätt. En god kommunikation är betydelsefull för att patienter ska känna sig 

delaktiga i sin vård. Kommunikationen skapas utifrån sjuksköterskors förmåga att se 

patienter som unika människor (Olsson, Larsson, Flensner & Bäck-Pettersson, 2012; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskor ska vara självmedvetna om sin förmåga och 

kunskap innan de inleder dialog med patienter. Det är viktigt att sjuksköterskor är ärliga i 

kommunikationen med patienter och deras närstående. (Friedrichsen, 2012b). 

Kommunikationen behöver inte innebära att ge och få information, utan kan vara 

symtomlindrande och stödjande, där patienter får möjlighet att prata om och hantera svåra 

frågor. I livets slutskede kan patienter uppleva ett behov av att prata om bland annat de 
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existentiella frågorna, då det är viktigt att sjuksköterskor finns där och lyssnar på patienter 

(Socialstyrelsen, 2013). Sjuksköterskor ska uppmuntra och motivera sina kollegor att 

reflektera, att ge konstruktiv återkoppling samt möjliggöra kompetensutveckling hos 

kollegor. De är inte fullärd och har ett ansvar att kontinuerligt utveckla sig själva och skaffa 

ny kunskap och erfarenheter (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

2.4 Tidigare forskning  

Avsnittet presenterar tidigare forskning som handlar om patienternas perspektiv och vad de 

upplever i samband med vårdandet. Därefter presenteras närståendes perspektiv av denna 

vård. 

2.4.1 Patienternas perspektiv 

Patienterna vill ha kontroll och ansvar över sitt liv. De vill bli behandlade och ses som 

kompletta människor och inte bara som patienter med sina sjukdomar. De vill bli bekräftade 

och respekterade som levande och kapabla människor. De vill vara involverade i viktiga 

beslut kring sin behandling och vård, för dem är det viktigt att bevara det friska så länge som 

det går. Det är viktigt att vården är utformad utifrån patienternas önskemål och behov 

(Gjerberg, Lillemoen, Førde & Pederson, 2015; Håkanson & Öhlén, 2015; Sæteren, 

Lindström & Nåden, 2011; Spichiger, 2008). Patienterna upplever uppgivenhet när 

sjuksköterskorna inte bekräftar deras behov (Håkanson & Öhlén, 2015). De vill inte vara 

beroende av andra personer, vill inte oroa deras närstående, de försöker anpassa sig efter 

sjuksköterskornas arbetsrutiner (Andersson, Hallberg & Edberg, 2008). Sjuksköterskornas 

goda humör upplevs som uppmuntrande och lindrade, vänlig röst och leende utstrålar hopp 

för patienterna. Patienterna upplever att sjuksköterskorna försöker göra sitt bästa, genom att 

lära känna dem och försöka engagera sig i deras nuvarande hälsosituation (Spichiger, 2008). 

Patienterna upplever att de fysiska behoven och problemen bekräftas och uppmärksammas 

av sjuksköterskorna, men inte deras innersta oro och ångest. De kan uppleva att ingen 

förstår deras hälsosituation (Håkanson & Öhlén, 2015; Sæteren, et al., 2011; Spichiger, 

2008). Patienterna kan uppleva brist i möjlighet att prata med någon om deras 

hälsosituation och diskutera om hur framtiden kommer att se ut. Diskussionen är begränsad 

till mer allmänna frågor om måendet och vardagen. Patienterna kan uppleva att 

sjuksköterskorna inte tillräckligt uppmärksammar deras behov att prata och diskutera om 

existentiella frågor (Gjerberg et al., 2015). Det är viktigt för patienterna att få fullständig 

information om sitt hälsotillstånd, det är enda sättet för dem att behålla kontrollen över sitt 

liv. Även kunskap om sin situation är enda sättet för dem att vara aktiva i sina egna liv 

(Gjerberg et al., 2015; Sæteren et al., 2011; Spichiger, 2008). Patienterna upplever osäkerhet 

vid bristfällig och tvetydig information (Sæteren et al., 2011).  

Patienterna betonar att det är viktigt att sjuksköterskorna uppvisar yrkeskompetens och 

förmåga att kommunicera (Håkanson & Öhlén, 2015). Sjuksköterskorna ska våga prata med 

patienterna om död och förlust (Håkanson & Öhlén, 2015; Spichiger, 2008). De uppskattar 
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att prata med sjuksköterskorna och upplever det som lindrande (Sæteren, et al., 2011). De 

värdesätter när sjuksköterskorna är tillgängliga och spenderar tid med dem, 

uppmärksammar och bekräftar problemet innan de själva har upplevt det (Gjerberg et al., 

2015; Håkanson & Öhlén, 2015; Sæteren et al., 2011). Sjuksköterskornas övervägande om 

detaljer, flexibilitet och effektiv samordning uppskattas av patienterna. Patienterna upplever 

att sjuksköterskorna visar hänsyn och är villiga att göra mer än det som har begärts 

(Spichiger, 2008). De har behov av att berätta sin livsberättelse och bli hörda. Patienterna 

som inte har närvarande närstående, respekterar när sjuksköterskor finns där och tröstar 

samt hjälper med små gester, är en del av patienternas vardag (Andersson et al., 2008; 

Håkanson & Öhlén, 2015; Sæteren et al., 2011).  

2.4.2 Närståendes perspektiv 

Närstående anser att sjuksköterskorna lägger mer fokus på patienternas fysiska lidande och 

medicinska problem. Det som glöms bort är patienternas och närstående psykosociala, 

sociala och andliga behov och det kan orsaka mer lidande för patienterna (Spichiger, 2008). 

De upplever att samtalet bara handlar om praktiska problem men att mer existentiella frågor 

inte tas upp (Gjerberg et al., 2015). Närstående anser att det är viktigt att sjuksköterskorna 

respekterar patienternas integritet och självbestämmande och har kommunikationsförmåga 

(Kaarbø, 2011; Spichiger, 2008). De betonar att sjuksköterskorna uppvisar yrkeskompetens 

och självförtroende genom att lyssna, vara närvarande och att bekräfta närståendes oro och 

stress   pichiger       .  e upplever s kerhet och bekv mlighet om de får t dlig 

information   undberg   lsson     rst, 2013). De uppskattar när informationen är framförd 

på ett enkelt och förståeligt sätt (Spichiger 2009; Steinhauser, Voils, Bosworth & Tulsky, 

2015; Totman, Pistrang, Smith, Hennessey, & Martin, 2015). Närstående vill bli informerade 

om patienternas hälsotillstånd och speciellt viktigt är det om det sker förändringar i 

patienternas hälsa (Gjerberg et al., 2015). De önskar att bli informerade tidigt för att kunna 

förbereda sig emotionellt och andligt (Steinhauser et al., 2015). Det är viktigt att 

sjuksköterskorna kan svara på deras frågor, om informationen är bristfällig då kan 

närstående känna sig tvingade att fråga och söka själva efter informationen (Spichiger, 2009; 

Steinhauser et al., 2015). De vill vara inblandade i beslutsprocessen om patienterna inte 

längre kan bestämma själva (Gjerberg et al., 2015).  

Närstående upplever tillfredsställelse när de ser att sjuksköterskorna är involverade och 

engagerade i patienternas liv och hjälper patienterna vid behov (Lundberg et al., 2013; 

Kaarbø, 2011). Sjuksköterskorna som visar empati och flexibilitet och tar sig tid att prata 

med närstående, upplevs som värmande. När närståendes ångest eller sorg har ignorerats av 

sjuksköterskorna, tolkas det som en brist på värme (Lundberg et al., 2013). Närstående kan 

uppleva ensamhet och otillräcklighet, det som uppskattas är att sjuksköterskorna finns där 

och lugnar dem. Genom att skapa en relation med sjuksköterskorna, upplever närstående en 

trygghet och de inte känner sig ensamma. De kan uppleva frustration om det uppstår 

bristande stöd och hjälp av sjuksköterskorna (Totman et al., 2015). 
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2.5 Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet utgår från Eriksson om människan, vårdandet, vårdande 

relationer samt olika former av vård, för att det anses vara relevant för arbetets syfte. 

Begreppet människan valdes för att vården ska utgå ifrån en helhetssyn på människan och 

beakta människans kropp, själ och ande. Vårdandet, vårdande relationer samt olika 

vårdformer valdes för att sjuksköterskor har ett ansvar att vårda patienter och detta arbete 

beskriver sjuksköterskors upplevelser.  

2.5.1                           

Eriksson (1997) använder begreppet helhetssyn för att beskriva människan som en unik 

helhet som består av olika dimensioner kropp, själ och ande. Helhetssynen utgår ifrån att det 

finns en samverkan mellan dimensionerna kropp, själ och ande. Alla som arbetar inom 

vården ska se människan som en helhet. Enligt Eriksson (1987) har människan en önskan att 

bli bekräftad, för att få mod och kraft att gå vidare. Denna bekräftelse skapas genom att 

någon lyssnar på människans behov och begär. Människan strävar efter att vara unik, men 

samtidigt har behov av att vara en del av större helhet. Så länge människan upplever att 

någon svarar på dennes begär och förstår upplevelserna, kan människan växa och ständig 

möta nya utmaningar. Sjuksköterskor möter patienter i vården som människor utan att sätta 

gränser mellan kropp, själ och ande.  

Vårdandet är en kärleksgärning och ett skapande. Att verkligen kunna vårda förutsätter att 

sjuksköterskor inte gör det enbart utifrån ett krav att göra nytta, utan det krävs att de 

upplever en inre kallelse, en hängivenhet, en entusiasm samt glädje inför arbetsuppgifter. 

Vårdandet innebär att visa vägen och inte formulera målet. Vägvisaren måste veta vägen och 

olika möjligheter. Att visa vägen innebär att vandra med, att finnas bredvid om den andre 

behöver stöd och vägledning. Vägvisare ska finnas med och följa på både det svåra och på det 

lätta (Eriksson, 1987). Att vårda är att dela, delandet innebär att vara med och att delta. 

Vårdandet innebär att sjuksköterskor och patienter deltar i samma helhet, att vara 

närvarande i tid och rum. Det kan vara delaktighet i tankar, känslor och upplevelser, att dela 

livet, sorgen och smärtan. Delaktighet i vården kan baseras utifrån olika vårdformer och 

relationer mellan sig själv och andra. För att kunna dela och vara med i relationen till en 

annan människa är det viktigt att uppleva sig själv som en helhet, en egen identitet. Delandet 

grundar sig på människans förmåga att tro på sig själv och på andra. Att dela betyder också 

att kunna avstå, om människan inte har förmåga att avstå kan det göra att hon blir ofri och 

splittrad (Eriksson, 1997). Vårdandet är en relation och inte bara en interaktion. Vårdandet 

som relation innebär ömsesidighet, ett sant möte, ett möte i kärlek. I den sanna relationen, 

människan till människan, sker ett mottagande och är en källa till ny kraft, en möjlighet att 

gå vidare. Vårdandet som relation varierar i intensitet (Eriksson, 1987).  

Enligt Eriksson (1997) bildas vårdande relation utifrån ömsesidig respekt samt acceptans, 

ansvarstagande och engagemang från patienter och sjuksköterskor. Det är viktigt att både 

patienter och sjuksköterskor lyssnar på varandra. Patienter vill vara delaktiga i sin vård och 

känna sig bekräftade, därför är det viktigt att sjuksköterskor bryr sig om patienter samt 
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bekräftar deras behov. Sjuksköterskor ska vara tillmötesgående och vilja förstå patienters 

situationer. Eriksson (1987) betonar att en professionell vårdandets relation är relativ och 

måste vara begränsad, vilket innebär att den inte har en sann vänskapsrelation eftersom 

sjuksköterskor har en hög grad av ansvar.  

Eriksson (1997) beskriver också olika former av vården. Tvärvård är ett grupparbete där 

olika vårdaktörer samarbetar för att utföra helhetsvården av patienter. Att utföra tvärvård 

innebär att öka graden av synergism, även den naturliga vården är en ökad grad av 

synergism. Tvärvård kan vara innovations- och utvecklingsarbete, där olika professionella 

vårdaktörer arbetar tillsammans, för att lösa problemet och utveckla nya former av vården. 

Varje yrkesgrupp arbetar utifrån sitt eget mål, men har som syfte att stödja varandra och 

helheten samt att reflektera mot vårdandets kärna. Vårdandets kärna kan sammanfattas i 

tro, hopp och kärlek. Naturlig vård är kärnan i den professionella vården och människor är 

grunden i den naturliga vården. Människan har med sig en kärlek från livets början och en 

förmåga att vårda, som är grunden för vården. Den naturliga vården innebär att patienter 

genom sina egna handlingar och tillsammans med närstående, kan skapa kroppsligt 

välbehag, tillit och tillfredsställelse och en hög grad av integration. Den naturliga vården kan 

även beskrivas som ett grundläggande förhållande mellan självet och den abstrakta och 

naturliga andra. Den abstrakta andra betyder människans gudsrelation och tro, medan 

naturliga andra är en äkta relation till en annan människa. Det kan också beskrivas som den 

inneboende viljan att vårda relationer, ett mänskligt beteende, en önskan av samarbete och 

stöd, att hjälpa människan att utveckla sina möjligheter. Den naturliga vården är en 

utgångspunkt för den professionella vården. Det kan alltid finnas ett behov av professionell 

vård, men den professionella vården kan aldrig helt bli identisk med den naturliga vården i 

samma grad av frihet. Den professionella vården vidtar där den naturliga vården blir 

otillräcklig, ska fungera som stöd för den naturliga vården. Den professionella vården ska 

utgå ifrån en helhetssyn på människan men samtidigt ska det finnas en specifik 

yrkeskompetens. Eriksson (1987) beskriver optimal vård som sjuksköterskors förmåga till 

närhet och distans i vårdandets relation. 

2.6 Problemformulering 

Vård i livets slutskede ska vara utformad utifrån unika människa och dennes behov, även 

närstående till patienter är en viktig del av vården. Denna vård syftar till att lindra patienters 

lidande och ge den bästa livskvaliteten som möjligt i den tiden som återstår. Däremot visar 

tidigare forskning att patienter upplever att sjuksköterskor fokuserar på att lindra det fysiska 

lidandet, men det som glöms bort är det sociala och andliga behovet. De kan uppleva 

uppgivenhet när sjuksköterskorna inte bekräftar deras behov. Vidare upplever patienter att 

de inte har någon att prata med om sitt hälsotillstånd samt om hur framtiden kommer att se 

ut. Närstående kan uppleva frustration vid bristande stöd och hjälp av sjuksköterskorna. 

Utifrån det teoretiska perspektivet är vårdande är en relation som bildas utifrån ömsesidig 

respekt, acceptans och engagemang från sjuksköterskor och patienter. Att verkligen kunna 

vårda utgår från att sjuksköterskor inte enbart känner ett krav utan också glädje. 
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Sjuksköterskor har även ett ansvar att lindra lidande, stödja samt etablera förtroendefulla 

relationer med patienter och deras närstående. Att beskriva sjuksköterskors upplevelser kan 

bidra till en djupare förståelse för hur det är att vårda patienter i livets slutskede. En ökad 

kunskap om detta kan visa på vad sjuksköterskor anser behöva utveckla vidare. Det skulle 

kunna visa på vilka eventuella resurser som kan behövs sättas in för att sjuksköterskor ska 

kunna ge en förhöjd livskvalité för patienter i livets slutskede.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. 

4 METOD 

Avsnittet handlar om metod som har valts till detta arbete, urval och datainsamling som har 

använts samt genomförande och dataanalys. Avsnittet avslutas med etiska överväganden.  

4.1 Val av metod  

I detta arbete har det använts kvalitativ ansats. Enligt Friberg (2012) är det lämpligt att 

använda kvalitativ ansats för att få djupare förståelse för människans upplevelse, vilket 

stämmer överens med detta arbetes syfte. För att identifiera samt sammanställa tidigare 

forskning gällande sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede har 

det valts systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. Enligt Evans (2002) innebär 

beskrivande syntes att analysera resultat från tidigare forskning med en liten grad av 

omtolkning. Analysen görs i fyra steg; att samla in studierna som ska analyseras, identifiera 

nyckelfynd, identifiera teman och subteman utifrån nyckelfynd samt beskriva fenomen.  

4.2 Urval och datainsamling 

Enligt Evans (2002) handlar det första steget om att samla in studierna som svarar på 

arbetets syfte. I detta arbete har det använts bearbetat material i form av kvalitativa 

vårdvetenskapliga artiklar. Databaser CINAHL Plus samt PubMed har använts för att finna 

artiklar. För att minska antalet artiklar har det använts inklusionskriterier, 

exklusionskriterier och avgränsningar. Inklusionskriterierna är att artiklar är kvalitativa och 

skrivna på engelska, består av primärdata samt berör vårdandet i livets slutskede av vuxna 



 

10 

patienter inom öppen och sluten vård. Artiklar som berör patienters, närståendes eller andra 

sjukvårdspersonals upplevelser av vård i livets slutskede och artiklar som berör vårdandet av 

barn har exkluderats. Kvantitativa artiklar har också exkluderats. Avgränsningar är att 

artiklar som har använts till resultatet publiceras tidigast år 2007 och i databasen PubMed 

har anv nts avgr nsningen “Humans”. En avgr nsning som har anv nts i databasen 

CINAHL Plus är Peer Reviewed.  

Medical Subject Headings (MeSH) är ämnesordslista som kan användas för att hitta artiklar 

om ett visst ämne. MeSH-termer beskriver vad artikeln handlar om (Svensk MeSH, 2017). I 

detta arbete har det inte använts MeSH-termer vid artikelsökning, på grund av att de förslag 

som finns med anses inte besvara detta arbetets syfte. Enligt Östlundh (2012) ska de valda 

sökorden ha sin utgångspunkt i det valda fenomenet.  ökorden som har anv nts  r: “nurse”  

“nurs* experiences” ”nurses experiences”  ”nurs* care”  ”d ing”  “palliative care”  “terminal 

care”  “hospital”  “registrerad nurses” och “ weden”. Begreppet upplevelser har översatts till 

experiences och har använts som ett sökord i litteratursökning. Enligt Östlundh (2012) ska 

boolesk sökteknik användas för att signalera till databas vilket samband olika ämnessökord 

ska ha till varandra. För att koppla ihop två ämnessökord har operatoren AND använts. 

Trunkering (*) har använts för att få med olika böjningar av ett ämnessökord samt 

citationstecken för att signalera till databas att två eller flera ämnessökord tillhör till 

varandra. I bilaga A redovisas sökningar som har genererat artiklarna som är inkluderade i 

detta arbete samt vilka ämnessökord som har tillämpats och hur dessa har kombinerats. Vid 

en sökning i databasen CINAHL Plus med ämnessökord: nurses experiences palliative care 

dying, resulterade i 310 artikelträffar. För att avgränsa har det använts operatoren AND, 

trunkering, citattecken, Peer Reviewed samt publicerings år 2007 - 2017. Utifrån samma 

 mnessökord och dessa avgr nsningar: ”nurs* experiences” AN  ”palliative care” AN  

”d ing”  resulterade i    artikelträffar och från dessa valdes tre artiklar att tas med i detta 

arbete. Artikeln “Nurses’ experience of caring for palliative-stage patients in a hospital 

setting in  weden.” hittas genom en sekund rsökning. 

Artiklar till detta arbetets resultat har valts ut efter att ha läst titlarna som innehåller ett eller 

flera ämnessökord, därefter har abstrakten för varje artikel lästs för att få en förståelse över 

vad artikeln handlar om. I bilaga A redovisas antal abstrakt som har lästs vid respektive 

sökning. Om abstraktens innehåll svarar på arbetets syfte, så har hela artikeln lästs. Det är 15 

artiklar som har identifierats till detta arbete och dessa har valts utifrån att deras abstrakt, 

syfte samt resultatinnehåll svarar på arbetets syfte. Enligt Friberg (2012) ska valda artiklar 

kvalitetsgranskas för att se om artiklarna är av hög vetenskaplig kvalitet samt svarar på 

arbetets syfte. Dessa 15 artiklar har granskats och poängsatts utifrån frågorna som Friberg 

(2012) beskriver. I bilaga B redovisas de 15 frågorna samt poängen på varje artikel. Frågan 

som har besvarats med ett “ja” får artikel 1 po ng  om frågan besvarats med ett “nej” får 

artikeln 0 poäng. En artikel kan få som mest 15 poäng. Om artikeln får 11 till 15 poäng räknas 

den som en artikel av hög kvalitet, från 6 till 10 räknas artikeln som av medel kvalitet och 

från 1 till 5 räknas artikeln som av låg kvalitet. Efter kvalitetsgranskningen är det nio artiklar 

av de 15 som har hög kvalitet. För att få fram en artikel till, har det genomförts en ny sökning 

som har genererat två artiklar. De två artiklarna har också granskats utifrån samma frågor 

som finns i bilaga B, där en av dem har fått hög kvalitet. I detta arbete har enbart artiklar av 
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hög kvalitet använts. I detta arbete har det använts 10 vårdvetenskapliga artiklar och dessa 

redovisas i bilaga C.  

4.3 Genomförande och dataanalys 

En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes utifrån Evans (2002) har använts för 

att analysera data. Efter att artiklarna har hittats och granskats är det första steget avklarat. 

Steg två handlar om att läsa varje artikel flera gånger om för att få en helhetsförståelse för 

vad artikeln handlar om. Därefter har det identifierats nyckelfynd, som är viktiga 

resultatinnehåll i artikeln som svarar på arbetets syfte (Evans, 2002). Artiklarna har lästs 

individuellt för att sedan diskuteras utifrån detta arbetets syfte. Artiklarna är på engelska och 

vissa delar har översatts till svenska för att få bättre förståelse av innehållet. Nyckelfynd 

såsom meningar och påståenden har markerats i artiklarna, för att sedan diskuteras och 

kontrolleras att de svarar gentemot arbetets syfte. Varje nyckelfynd har numrerats för att 

kunna komma tillbaka till det, sedan sammanställdes alla nyckelfynd i en lista på 

originalspråket för att undvika misstolkningar. Listan med alla nyckelfynd har skrivits ut och 

varje nyckelfynd har klippts ut var för sig. Enligt Evans (2002) handlar steg tre om att hitta 

likheter och skillnader mellan olika nyckelfynd, för att sedan ta fram teman utifrån relevanta 

nyckelfynd. Det har skapats två olika teman efter att artiklarna har analyserats. I varje tema 

uppkommer skillnader, som skapar olika subteman och det har skapats två subteman under 

respektive tema. För att försäkra om att nyckelfyndsinnehåll inte har missuppfattats, har 

artiklarnas resultat lästs om igen. Enligt Evans (2002) handlar det sista steget om att 

beskriva fenomenet som framkommer utifrån olika teman och subteman. I tabell 1 har det 

presenterats exempel på nyckelfynd, ett tema och respektive subteman för att styrka 

analysprocessens genomförande. Syftet har besvarats i resultatet i löpande text enligt teman 

och subteman som har identifierats. För att stärka arbetets resultat har det använts citat från 

originalartiklar. Enligt Friberg (2012) är det av vikt att analysera artiklarna med ett kritiskt 

förhållningssätt, annars finns det risk att medvetet väljer det material som stödjer ett önskat 

resultat. Under tiden resultatet har skrivits har artiklarnas resultat lästs om igen för att 

försäkra att nyckelfynden svarar på arbetets syfte. 
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Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, tema och subteman.  

Nyckelfynd Tema Subteman 

During the night I have to 

contact the physician on 

duty at the hospital or 

someone working at the 

hospice, which has 

happened. I’ve even thought 

of calling medical hotline 

just to have a colleague to 

talk to. (Törnquist, 

Andersson, & Edberg, 2013, 

s.655). 

 

 

 

 

 

 

Samverkan i vårdandet 

 

 

 

Att vara i behov av samarbete 

The nurses described 

communication as being a 

matter of continuously 

informing the patient and 

his or her relatives of the 

patient’s state  s mptoms  

and medication. 

(Pennbrant, Tomaszewska 

& Penttilä, 2015, s.105) 

 

 

 

Att underlätta patienternas 
medverkan 

 

4.4 Etiska överväganden  

Vetenskaplig oredlighet innebär att forskare förvränger, förfalskar, vilseleder eller plagierar 

andras material för att producera ett arbete. Den som använder andras texter måste alltid 

ange vem som är upphovsman och vilken originaltext är (Vetenskapsrådet, 2017). Detta 

arbete bygger på tidigare forskning, för att hänvisa till andras forskning och för att förhindra 

plagiering av data har det använts American Psychological Association (APA-system) 

(Erikson, 2009). När artiklarna har granskats har det valts att tillägga en fråga om etiskt 

resonemang då det anses relevant. Forsberg och Wengström (2016) beskriver att artiklar 

som är med i resultat av en systematisk litteraturstudie, ska ha etiskt godkännande. I detta 

arbete är det sju artiklar som hänvisar till de svenska lagarna och reglerna när det gäller 

etiska resonemang och resterande tre artiklar har etiskt godkännande från olika 

myndigheter i respektive land.  
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5 RESULTAT 

Avsnittet handlar om resultat i detta arbete som syftar till att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. I tabell 2 redovisas teman och 

tillhörande subteman. Därefter presenteras samtliga teman och subteman i löpande text och 

styrks med citat. 

Tabell 2. Teman och subteman. 

Teman Subteman 

Närhet i vårdandet Att uppleva vårdandet som meningsfullt 

Att bli personligt berörd 

Samverkan i vårdandet Att vara i behov av samarbete 

Att underlätta patienternas medverkan 

5.1 Närhet i vårdandet 

Temat Närhet i vårdandet bestod av två subteman; att uppleva vårdandet som meningsfullt 

och att bli personligt berörd. Sjuksköterskorna upplevde vård i livets slutskede som 

meningsfullt. Det var både lärorikt och utvecklande, sjuksköterskorna utvecklade 

självkännedom och fick livserfarenhet samt ny kunskap. De kunde bli personligt berörda, i 

de fall de skapade en nära relation med patienterna och deras närstående samt när de tänkte 

på sin egen död och liv. De upplevde sorg, frustration och oro om de inte kunde hjälpa 

patienterna. 

5.1.1 Att uppleva vårdandet som meningsfullt 

Sjuksköterskorna upplevde vårdandet i livets slutskede som kreativt och meningsfullt 

(Andersson, Salickiene & Rosengren, 2016; Johansson & Lindahl, 2012). Att vårda och att 

kunna hjälpa patienterna i livets slutskede upplevdes som givande (Andersson et al., 2016; 

Tornøe, Danbolt, Kvigne, & Sørlie, 2015). Sjuksköterskorna upplevde att vårdandet gav ett 

utbyte (Andersson et al., 2016; Johansson & Lindahl, 2012; Pennbrant et al., 2015). “I’m ver  

happy to be working in palliative care. Even though it can sometimes be very difficult to bear, 

I do love my work. It can be hard, but it also gives me a lot in return.  ... ”  Pennbrant et al.  

2015, s. 102). De upplevde att vårdandet var lärorikt, det gav dem mer kunskap och 

erfarenhet som användes för att hantera denna specifika situation men även framtida 

situationer. De beskrev att de vardagliga mötena bidrog till en kontinuerlig utveckling av sin 

kunskap, de blev säkrare i sin roll som sjuksköterskor och det gav dem styrka att acceptera 
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utmaningar (Pennbrant et al., 2015; Wallerstedt & Andershed, 2007). De såg vårdandet som 

en gåva, det gav dem en insikt att döden var en naturlig del av livet (Johansson & Lindahl, 

2012). Att vårda upplevdes som ett privilegium  Bloomer  Endacott   ’Connor   Cross  

2013; Johansson & Lindahl, 2012). “I am happ  to do it. Caring for a patient who is d ing in 

an honour and a privilege. “ Bloomer et al.    13  s. 761 . Att vårda beskrevs som en konst  

där sjuksköterskornas teorikunskaper omsattes i klinisk praxis. Vårdandet var en del av 

sjuksköterskornas personliga utveckling. Att vara med patienterna och närstående in i det 

sista stärkte sjuksköterskorna som personer (Andersson et al., 2016). Vårdandet bidrog till 

personlig tillväxt och utveckling av självkännedom och livserfarenhet (Andersson et al., 

2016; Wallerstedt & Andershed, 2007). Att vårda patienterna upplevdes som en inre 

belöning och det gav dem en styrka i att klara av sitt arbete (Johansson & Lindahl, 2012).  

Sjuksköterskorna var tacksamma att kunna ge patienterna vården. Att dela både hopp och 

förtvivlan och vara med ända in i det sista med patienterna och deras närstående upplevdes 

som tacksamhet (Bloomer et al., 2013; Johansson & Lindahl, 2012; Tornøe et al., 2015; 

Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskorna var privilegierade när patienterna kände 

förtroende för dem. De kunde bli överraskade när patienterna ville dela med sig sina tankar 

och funderingar: “ ometimes I’m reall  astonished  that they choose to share their troubles 

and worries with me!”  Tornøe et al.    15  s. 7 .  e upplevde tacksamhet och n rhet n r 

patienterna och deras närstående visade sin uppskattning för det arbetet som 

sjuksköterskorna hade gjort för patienterna (Johansson & Lindahl, 2012; Pennbrant et al., 

2015). Sjuksköterskorna upplevde tillfredsställelse, när de hade gjort allt de kunde för 

patienterna. Att vårda patienterna och kunna bemöta deras behov upplevdes som 

tillfredsställande och uppfyllande. När patienterna och deras närstående blev nöjda med 

vårdinsatserna, då blev sjuksköterskorna också nöjda med sina insatser för dem (Andersson 

et al., 2016; Johansson & Lindahl, 2012; Tornøe et al., 2015; Wallerstedt & Andershed, 

2007).  

5.1.2 Att bli personligt berörd 

Sjuksköterskorna kunde bli personligt berörda (Andersson et al., 2016). Tankar och 

funderingar om lidande, mening med lidandet och döden var närvarande hela tiden och 

inverkade sjuksköterskornas syn på liv och död (Karlsson, Kasén, & Wärnå-Furu, 2017). De 

blev berörda när de pratade med patienterna om existentiella tankar och funderingar 

(Johansson & Lindahl, 2012). Att vårda patienterna väckte tankar om sjuksköterskornas och 

egna närståendes liv och död (Johansson & Lindahl, 2012; Karlsson et al., 2017). De blev 

rädda för sitt egna och närståendes hälsotillstånd (Pennbrant et al., 2015). 

You look at  our own life … what  ou are and what  ou are satisfied with  and then I 

appreciate more what I have than I did before  when I see how easil  it can disappear. … I 

don't go around overjo ed at m  life but … it reminds  ou of death … and life … 

(Andersson et al, 2016, s.147). 

Sjuksköterskorna föreställde sig hur svårt det skulle vara att säga farväl för evigt till deras 

egna närstående. De fruktade för sin egen existens och tänkte på livets bräcklighet, liksom 

hur snabbt sitt liv kunde förändras från ett friskt hälsotillstånd till sjukdom, lidande och död 
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(Karlsson et al., 2017). Dessa tankar uppenbarades som ett medvetande om vad livet kunde 

vara och hur sårbara människor var. Att bli föremål för existentiella tankar innebar att 

drabbas av känslor som påverkade det privata livet. När sjuksköterskorna kunde föreställa 

sig i samma situation som patienternas blev de existentiella frågorna tydligare och de 

började tänka om de blev sjuka och hamnade i samma situation (Johansson & Lindahl, 

2012). Att vårda patienterna kunde väcka ångest hos sjuksköterskorna relaterade till lidande 

och död (Tornøe et al., 2015). De blev oroliga att sin egen rädsla för döden skulle återspeglas 

i sitt möte med patienterna (Karlsson et al., 2017). 

Sjuksköterskorna blev personligt berörda och upplevde otillräcklighet samt hjälplöshet när 

de vårdade patienterna (Pennbrant et al., 2015; Tornøe et al., 2015). Speciellt när de 

utvecklade en nära relation med patienterna och deras närstående (Wallerstedt & 

Andershed, 2007). De hade svårt att släppa arbetet efter att arbetspassen var slut 

(Andersson et al., 2016; Wallerstedt & Andershed, 2007). “ ...  I couldn't let it go … I went 

home and wept and felt that life is unfair. It was prett  tough … these are special things that I 

feel I can't let go of when I finish work.” (Andersson et al., 2016, s. 147). De blev berörda av 

patienternas lidande, de upplevde obehag vid de snabba fysiska och kroppsliga 

förändringarna hos patienterna. De upplevde sympati och empati för patienterna 

(Johansson & Lindahl, 2012). De kunde uppleva oro och sorgsenhet av att vårda de yngre 

patienterna (Pennbrant et al., 2015).  

Sjuksköterskornas möten med patienterna framkallade frustration, sorg och förlust 

(Karlsson et al., 2017; Pennbrant et al., 2015; Wallerstedt & Andershed, 2007). Att inte 

kunna hjälpa patienterna kunde upplevas som frustrerande, speciellt när sjuksköterskorna 

kunde relatera till patienterna (Pennbrant et al., 2015). Att inte kunna lindra patienternas 

lidande framkallade ångest hos sjuksköterskorna (Karlsson et al., 2017). “It hurts when there 

is a death and one feels one failed to alleviate the pain.” (Pennbrant et al., 2015, s. 101). 

Sjuksköterskorna var oroliga när de skulle lindra patienternas fysiska symtom (Karlsson, 

Karlsson, Barbosa da Silva, Berggren & Söderlund, 2013). De blev besvikna när de inte 

kunde ge rätt vård till patienterna (Pennbrant et al., 2015).  

5.2 Samverkan i vårdandet 

Temat Samverkan i vårdandet bestod av två subteman; att vara i behov av samarbete och att 

underlätta patienternas medverkan. Samarbetet med kollegorna samt de närstående till 

patienterna var viktigt för att det underlättade vårdandet. Det var viktigt att prata, reflektera 

och dela olika erfarenheter och upplevelser som uppstod i vårdandet med kollegorna. 

Kommunikation med patienterna innebar inte alltid att prata, det var viktigt att lyssna, 

uppmärksamma och respektera patienternas behov och begär. Sjuksköterskorna insåg vikten 

av att stödja och finnas tillgängliga för patienterna. 
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5.2.1 Att vara i behov av samarbete 

Ett etablerat samarbete med kollegorna, närstående och patienterna understryks som viktigt 

och var en del av sjuksköterskornas arbete. Samarbetet kunde förbättra och underlätta 

vårdandet (Pennbrant et al., 2015; Wallerstedt & Andershed, 2007). Det var viktigt att 

kollegorna arbetade tillsammans för att hantera olika situationer och för att ge en 

återkoppling till varandra (Pennbrant et al., 2015; Törnquist et al., 2013). Det fanns ett 

behov av att dela upplevelser, att reflektera samt att diskutera med kollegorna (Johansson & 

Lindahl, 2012; Pennbrant et al., 2015). Det skulle finnas tid för att diskutera samt för att 

kunna lära av varandra (Pennbrant et al., 2015; Törnquist et al., 2013). Sjuksköterskorna 

uppskattade när det fanns möjlighet att fråga erfarna kollegorna (Andersson et al., 2016; 

Pennbrant et al., 2015). Att arbeta i ett lag upplevdes som stödjande och underlättade 

hanteringen av svåra situationer: “ ne thing that has helped me a lot in this kind of nursing 

is the feeling of being one of the team; (...) I really felt the help and support provided by my 

colleagues.“ (Pennbrant et al., 2015, s. 102). Sjuksköterskorna kunde uppleva ensamhet i att 

fatta viktiga beslut, när det inte fanns läkare eller andra kolleger att diskutera med. De 

betonade att samarbetet var viktigt för att underlätta beslutsfattande (Törnquist et al., 2013). 

Att kunna uttrycka och dela med sig sina tankar och funderingar med kollegorna, upplevdes 

som stödjande och genererade en känsla av självsäkerhet hos sjuksköterskorna (Andersson 

et al., 2016; Pennbrant et al., 2015). “There is more of a need to talk to one’s colleagues 

instead…than there is perhaps  if one works with broken legs the whole time…” (Johansson & 

Lindahl, 2012, s. 2039). Det var viktigt att sjuksköterskorna vågade fråga efter hjälp av 

kollegorna (Pennbrant et al., 2015). Sjuksköterskorna upplevde både irritation och 

frustration när samarbetet med kollegorna var bristfälligt (Andersson et al., 2016; 

Wallerstedt & Andershed, 2007). De upplevde ett behov av stöd i vårdandet av sina kollegor 

(Andersson et al., 2016; Pennbrant et al., 2015; Roche-Fahy & Dowling, 2009; Törnquist et 

al., 2013). De var i behov av stöd från läkare gällande patienternas läkemedel (Törnquist et 

al., 2013). De upplevde att läkarna inte lyssnade på dem, att deras kunskap om den specifika 

patienten inte alltid uppmärksammades (Andersson et al., 2016; Törnquist et al., 2013). 

Brist på stöd från läkarna upplevdes som osäkerhet (Karlsson et al., 2013).  

However, he [the patient] was assigned a physician from the care centre but I felt that we 

got no support.  he refused to visit the patient at home; she said… that she didn’t think 

that she was up to it! She had no experience of end-of-life care (Karlsson et al., 2013, s. 

834). 

Samarbete med närstående var av vikt, speciellt när patienterna inte själva kunde uttrycka 

hur de brukade ha eller hur de ville ha det i framtiden (Roche-Fahy & Dowling, 2009). 

Sjuksköterskorna betonade att samarbetet med patienterna och deras närstående kunde 

hjälpa dem att förstå och agera i svåra situationer på ett enkelt och bättre sätt (Wallerstedt & 

Andershed, 2007). Det underlättade att möta patienternas behov om sjuksköterskorna 

skapade en bra relation med närstående (Pennbrant et al., 2015). Sjuksköterskorna kunde 

uppleva osäkerhet och förlust av kontroll om samarbetet inte fungerade, det kunde uppstå en 

osäkerhet i vem som skulle göra vad (Karlsson et al., 2013). 
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5.2.2 Att underlätta patienternas medverkan 

Sjuksköterskorna upplevde vikten att informera patienterna och deras närstående 

kontinuerligt om patienternas hälsotillstånd, symtom och medicinering, för att underlätta 

patienternas medverkan i vården (Pennbrant et al., 2015). Sjuksköterskorna som inte hade 

etablerat en kommunikation med patienterna och deras närstående hade svårt att på ett 

ansvarsfullt sätt att ge vården (Karlsson et al., 2013). De behövde inte alltid prata, utan det 

räckte med att lyssna och vara där för patienterna och att inte överge dem (Andersson et al., 

2016; Tornøe et al., 2015). Det var viktigare att lyssna på vad patienterna vill prata om, än att 

fokusera på de medicinska frågorna (Pennbrant et al., 2015). Att uppmärksamma 

patienternas fysiska och känslomässiga behov underlättade deras medverkan i vården. Det 

var av vikt att vårda ur ett holistiskt tillvägagångssätt (Roche-Fahy & Dowling, 2009). De 

hjälpte patienterna med att uttrycka sin oro och rädsla (Pennbrant et al., 2015; Roche-Fahy 

& Dowling, 2009). “ ther wa s of comforting the patient  like just sitting with the patient  

and talking to the patient  and addressing an  anxieties … Providing comfort in the sense 

that you actuall  explain things to the patients.” (Roche-Fahy & Dowling, 2009, s. 137). Det 

fanns patienter som inte kunde uttrycka deras oro och ångest muntligt, då var det viktigt att 

sjuksköterskorna kunde uppmärksamma patienternas beteende, icke-verbala uttryck på 

smärta, rädsla och oro (Andersson et al., 2016; Pennbrant et al., 2015).  

Att tillfredsställa och bekräfta patienternas behov och begär underlättade patienternas 

medverkan i vården (Andersson et al., 2016; Wallerstedt & Andershed, 2007). 

Sjuksköterskorna hade ett ansvar att lindra patienternas lidande och upprätthålla 

patienternas värdighet och integritet (Karlsson et al., 2017). De fanns även där och lyssnade 

på närståendes behov (Andersson et al., 2016; Pennbrant et al., 2015). “ ...  I must be present 

and provide support so the patient and the relatives can handle the situation. To be there. 

 ... ”  Pennbrant et al.    15  s. 1 3 .  e hade ett ansvar att respektera patienternas olika 

önskemål, bland annat när det gällde andliga funderingar och frågor samt att respektera när 

patienterna inte ville prata med någon (Roche-Fahy & Dowling, 2009; Tornøe et al., 2015). 

Sjuksköterskorna kunde förhindra ensamhet i livets slutskede genom att tillbringa tid hos 

patienterna även om de inte uttryckte någon smärta eller ångest (Andersson et al., 2016; 

Roche-Fahy & Dowling, 2009). 

6 DISKUSSION 

Detta arbete handlar om sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. 

Nedan följer resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion. I resultatdiskussion 

redogörs delar från resultat som kan diskuteras med bakgrunden. I metoddiskussion 

klarläggs styrkor och svagheter med den valda metoden. Detta arbete diskuteras även utifrån 

begreppen trovärdighet, giltighet och överförbarhet. Etikdiskussion är utformad utifrån de 

etiska ställningstagande som är relevanta för en systematisk litteraturstudie.  



 

18 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde ett privilegium med att vårda patienterna. 

Vårdandet sågs som en gåva och konst, att vårda upplevdes som givande, kreativt och 

meningsfullt, sjuksköterskorna var tacksamma och upplevde tillfredsställelse att kunna 

hjälpa patienterna. Det kan stärkas med Eriksson (1987) beskrivning av vårdandet som är en 

kärleksgärning. För att verkligen kunna vårda måste sjuksköterskorna känna en inre kallelse 

och en glädje inför uppgiften. Det krävs att sjuksköterskorna upplever hängivenhet och en 

entusiasm inför arbetsuppgiften. Tidigare forskning belyser att patienterna upplever 

sjuksköterskornas goda humör, vänlig röst och leende utstrålar hopp för dem (Spichiger, 

2008). I resultatet framkom även det att sjuksköterskorna upplevde tacksamhet i att dela 

med och att vara med patienterna och deras närstående ända in i det sista. Detta kan stärkas 

med Eriksson (1987) som beskriver vårdandet som att visa vägen, att vandra med och finnas 

bredvid om den andre behöver stöd och vägledning. Sjuksköterskorna som vägvisare ska 

följa med både när det är svårt och när det är lätt. Det kan stärkas med att sjuksköterskorna 

har ett ansvar att vara stödjande för patienterna, det behöver inte bestå av handlingar och 

samtal utan det kan räcka med fysisk närvaro (Friedrichsen, 2012b). Det kan styrkas med 

tidigare forskning där patienterna upplever att sjuksköterskorna försöker göra sitt bästa och 

försöker förstå samt dela med patienterna deras hälsosituation (Spichiger, 2008).  

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde ett privilegium och tacksamhet när 

patienterna kände förtroende för dem och viljan att prata om sina tankar och funderingar. 

Det kan stärkas med att vård i livets slutskede ska lindra patienternas fysiska, sociala och 

existentiella problem (Socialdepartementet, 2001). Det kan också styrkas med 

sjuksköterskornas ansvar som handlar om att bedöma patienternas behov utifrån fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella dimensioner. De ska arbeta förebyggande och förhindra att 

olika symtom förekommer (Friedrichsen, 2012a). I resultatet framkom även att 

sjuksköterskorna hade ett ansvar att lindra patienternas lidande. Det kan stärkas med ICN 

(2014) som beskriver att ett av sjuksköterskornas grundläggande ansvarsområde är att 

lindra lidande. Däremot visar tidigare forskning att patienterna upplever att 

sjuksköterskorna inte uppmärksammar deras önskningar om att prata och diskutera kring 

de existentiella frågorna (Gjerberg et al, 2015). Tidigare forskning visar även att patienternas 

andliga behov glöms bort och att den innersta oron och ångesten inte bekräftas av 

sjuksköterskorna (Håkanson & Öhlén, 2015; Sæteren, et al., 2011; Spichiger, 2008). 

Resultatet visade att vårdandet var lärorikt, de vardagliga mötena bidrog till en kontinuerlig 

utveckling av sjuksköterskornas kunskap. De beskrev också att vårdandet skapade en större 

insikt och medvetenhet om livet. Det kan stärkas med Eriksson (1987) som beskriver 

vårdandet som en relation samt ett sant och kärleksfullt möte. I relationen får både 

sjuksköterskorna och patienterna något tillbaka, relationen är en källa till något nytt. I 

resultatet framkom också att vårdandet väckte tankar om sjuksköterskorna egna liv och död, 

hur livet kunde vara och hur sårbara människor var. Sjuksköterskorna blev rädda för sitt 

egna och närståendes hälsotillstånd. Det kan styrkas med Eriksson (1997) som beskriver att 

sjuksköterskorna ska ha en egen identitet och veta hur de olika dimensionerna påverkar 

helheten, för att kunna dela och vara med i relationen med en annan människa. Resultatet 

påvisade också att sjuksköterskorna blev personligt berörda och upplevde frustration, sorg 
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och förlust. De blev berörda av patienternas lidande, när de inte kunde hjälpa patienterna 

samt när de utvecklade en nära relation med patienterna och deras närstående. Det kan 

styrkas med Eriksson (1997) som beskriver vårdandet som att sjuksköterskorna och 

patienterna deltar i samma helhet och är närvarande i tid och rum. De delar med varandra 

tankar, känslor och upplevelser, de delar livet, sorgen och smärtan. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) måste sjuksköterskorna ha mod i möten med patienterna, våga 

stanna kvar och möta dem. Enligt Socialstyrelsen (2013) kan patienterna uppleva ett behov 

av att prata om bland annat de existentiella frågorna, då är det viktigt att sjuksköterskorna 

finns där och lyssnar på dem. Det kan också stärkas med tidigare forskning som visar att 

patienterna uppskattar när sjuksköterskorna tar sig tid och pratar med dem (Gjerberg et al., 

2015; Håkanson & Öhlén, 2015; Sæteren et al., 2011). Patienterna upplever att 

sjuksköterskorna visar hänsyn och är villiga att göra mer än det som begärs, de uppskattar 

när sjuksköterskorna beaktar detaljer och flexibilitet (Spichiger, 2008). Resultatet visade 

även att sjuksköterskorna upplevde tacksamhet och närhet när närstående visade 

uppskattning för det arbetet som de hade gjort för patienterna. Det framkommer i tidigare 

forskning att närstående upplever en tillfredsställelse när sjuksköterskorna hjälpar 

patienterna vid behov, är involverade och engagerade i patienternas liv (Kaarbø, 2011; 

Lundberg et al., 2013).  

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde vikten av samarbete, det var viktigt med 

möjligheter för reflektion och diskussion mellan kollegorna. Genom att dela med sig 

erfarenheter och upplevelser underlättade det hantering av vården. De belyste att samarbete 

i arbetslaget underlättade vårdandet. Enligt Eriksson (1997) är tvärvård ett grupparbete där 

olika vårdaktörer samarbetar för att genomföra en helhetsvård av patienten. Det kan vara 

innovations- och utvecklingsarbete, där olika professionella vårdaktörer arbetar tillsammans 

för att lösa problemet, samt öka graden av synergism. Varje yrkesgrupp arbetar utifrån sitt 

eget mål, men de har som syfte att stödja varandra och helheten samt att reflektera mot 

vårdandets kärna. Resultatet kan stärkas med Svensk sjuksköterskeförening (2017) 

beskrivning av att sjuksköterskorna ska uppmuntra och motivera kollegorna att reflektera 

samt ge konstruktiv återkoppling. Sjuksköterskorna är inte fullärda och har ett ansvar att 

kontinuerligt utveckla sig själva. Resultatet kan också styrkas med Socialdepartementet 

(2001) beskrivning av samarbetet i det mångprofessionella arbetslaget, som en av fyra 

hörnstenar som bygger upp vård i livets slutskede. För en säker hälso- och sjukvård är det 

viktigt med ett fungerande samarbete mellan olika vårdaktörer samt ett gemensamt 

beslutfattande kring patienterna (Olsson et al., 2012; Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

Resultatet uppvisade även att samarbetet med närstående var viktigt, sjuksköterskorna och 

närstående hjälpte varandra att ge vården till patienterna, speciellt när de inte kunde själva 

uttrycka sina behov och begär. Det kan styrkas med Socialdepartementet (2001) som 

beskriver att vård i livets slutskede ska främjas genom att skapa relationer med närstående 

och erbjuda dem att delta i vården. Sjuksköterskorna har ett ansvar att skapa en 

förtroendefull relation med närstående (ICN, 2014; Svensk sjuksköterskeförening, 2016; 

Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det kan stärkas med tidigare forskning som beskriver 

att närstående vill vara inblandade i beslutsprocessen om patienterna inte längre kan 

bestämma själva (Gjerberg et al., 2015). Resultatet beskrev också att brist på en etablerad 
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kommunikation med patienterna och närstående påverkade vården. Sjuksköterskorna 

betonade att det var lättare att möta patienternas behov om de skapade en relation med 

närstående. Enligt Socialdepartementet (2001) är det viktigt att kommunikation och relation 

i förhållandet till patienterna och deras närstående fungerar, för att främja patienternas 

välmående. Sjuksköterskorna ska underlätta en relation samt uppmuntra en fungerande 

kommunikation med patienterna och närstående. Detta kan stärkas med tidigare forskning 

som visar att närstående upplever relationen med sjuksköterskorna som en trygghet. De 

uppskattar när sjuksköterskorna finns där och lugnar dem, de inte känner sig ensamma 

(Totman et al., 2015). 

Resultatet visade att sjuksköterskorna kunde underlätta patienternas medverkan i vården 

när de tillfredsställde patienternas behov, begär och problem. Det var av vikt att bevara 

patienternas värdighet och integritet, att vara tillgängliga och stödja patienterna och deras 

närstående. Sjuksköterskorna arbetade utifrån ett holistiskt tillvägagångsätt. Det kan stärkas 

med Eriksson (1997) resonemang om att vården utgår ifrån en helhetssyn på människan som 

innebär att människan är en unik helhet, består av olika dimensioner kropp, själ och ande 

och det finns en samverkan mellan dessa dimensioner. Enligt Eriksson (1987) har varje 

människa en önskan av att bli bekräftad, för att få mod och kraft att gå vidare. Denna 

bekräftelse skapas genom att någon lyssnar på människans behov och begär. Människan som 

upplever att någon svarar på dennes begär och förstår upplevelserna, då kan människan växa 

och ständigt möta nya utmaningar. Det kan stärkas med tidigare forskning som betonar att 

patienterna vill ha kontroll och ansvar över sitt liv, de vill bli behandlade, bekräftade och 

respekterade som unika människor. De vill vara involverade i beslutsfattande kring sin 

behandling och vård samt bevara det friska så länge som det går. Det är viktigt att vården är 

utformad utifrån patienternas önskemål och behov (Gjerberg et al., 2015; Håkanson & 

Öhlén, 2015; Sæteren et al., 2011; Spichiger, 2008). Resultatet kan också styrkas med den 

personcentrerade vården, som enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) innebär att 

vården ska utgå från patienternas behov, resurser, värderingar och förväntningar. 

Sjuksköterskorna har ett ansvar att genomföra vårdandet tillsammans med patienterna och 

deras närstående. Enligt ICN (2014) utgår sjuksköterskornas ansvarsområde utifrån den 

humanistiska människosynen, alla människor har lika värde och varje person är en unik 

människa med individuella behov. Enligt SFS 2010:659 ska vården utformas och genomföras 

tillsammans med patienterna, så långt som det är möjligt. I tidigare forskning påstår 

närstående att sjuksköterskorna kan uppvisa yrkeskompetens och självförtroende genom att 

lyssna, vara närvarande, bekräfta patienternas lidande och närståendes oro och stress 

(Spichiger, 2008). Enligt ICN (2014) ska sjuksköterskorna visa professionella värdena såsom 

respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet.  

Resultatet påvisade att sjuksköterskorna kunde hindra ensamhet genom att vara tillgängliga 

för patienterna även om de inte uttryckte smärta eller ångest. De behövde inte alltid prata, 

utan det räckte med att lyssna och vara där för patienterna. Det kan styrkas med tidigare 

forskning, då uppskattar patienterna när sjuksköterskorna finns där, tröstar och hjälper med 

små gester (Håkanson & Öhlén, 2015). Tidigare forskning visar även att patienterna som inte 

har några närstående, uppskattar sjuksköterskorna som kan vara där och lyssnar på deras 

livshistoria samt delar vardagen med dem (Andersson et al, 2008). Det kan styrkas också 
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med Eriksson (1997) som betonar att den vårdande relationen utgår ifrån att både 

sjuksköterskorna och patienterna lyssnar på varandra. Det är viktigt att sjuksköterskorna är 

självmedvetna om sin förmåga och kunskap innan de inleder dialog med patienterna. För att 

kunna etablera en förtroendefull relation är det viktigt att sjuksköterskorna uppvisar 

pålitlighet, att de kan och vill lyssna (Friedrichsen, 2012b). I resultatet framkom att enligt 

sjuksköterskorna handlade kommunikationen om att kontinuerligt informera patienterna 

och deras närstående om hälsotillstånd, symtom och medicinering. Det kan stärkas med 

Eriksson (1997) som beskriver att den vårdande relationen bygger på att patienterna känner 

sig delaktiga och bekräftade, samt att sjuksköterskorna ska vara tillmötesgående och villiga 

att förstå patienternas situation. Det kan styrkas med tidigare forskning som belyser att 

patienterna vill ha fullständig information om deras hälsotillstånd, på det viset behåller de 

kontroll över sitt liv och upplever att de är aktiva i sitt eget liv (Gjerberg et al., 2015; Sæteren 

et al., 2011; Spichiger, 2008). Samtidigt vill närstående bli informerade om patienternas 

hälsotillstånd och speciellt viktigt är det om det sker förändringar i patienternas hälsa 

(Gjerberg et al., 2015). De önskar att bli informerade tidigt för att kunna förbereda sig 

emotionellt och andligt (Steinhauser et al., 2015). Närstående uppskattar när informationen 

framförs på ett enkelt och förståeligt sätt (Spichiger 2009; Steinhauser et al., 2015; Totman 

et al., 2015). De upplever säkerhet och bekvämlighet om de får en tydlig information 

(Lundberg et al., 2013). Sjuksköterskorna har ett ansvar att vara stödjande genom att 

förmedla information och erfarenheter till patienterna och deras närstående (Friedrichsen, 

2012b). Kommunikationen och relationen är viktiga för att patienterna ska känna sig 

delaktiga i vården. Sjuksköterskorna ska kunna kommunicera med patienterna och 

närstående på ett respektfullt och empatiskt sätt (Olsson et.al., 2012; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Kommunikation är mer än att ge och ta emot information, det 

kan även vara symtomlindrande där patienterna får stöd att hantera olika frågor 

(Socialstyrelsen, 2013).  

6.2 Metoddiskussion 

Syftet med detta arbete är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i 

livets slutskede. En kvalitativ ansats valdes, för att enligt Friberg (2012) skapar den en 

djupare förståelse för det valda fenomenet. Materialet som analyserades består av 10 

vårdvetenskapliga artiklar och analysen genomfördes enligt Evans (2002) systematisk 

litteraturstudie med beskrivande syntes. Fördelen med beskrivande syntes var att artiklarna 

genomgick flera olika steg i analysprocessen, vilket skapade en bra förståelse för artiklarna. 

Det som var viktigt att ha i åtanke var förförståelse som författarna till detta arbete hade, 

vilket kunde skiljas från person till person. För att undvika att förförståelse påverkade 

resultatet lästes varje artikel flera gånger individuellt, för att sedan diskuterades utifrån detta 

arbetes syfte. Alla nyckelfynd diskuterades och återkopplades till både originalartiklarna och 

detta arbetes syfte, för att undvika misstolkning.  

Enligt Svensk MeSH (2017) kan olika MeSH-termer användas för att hitta artiklar, i detta 

arbete valdes det att inte använda dessa termer, för att de inte ansågs besvara arbetets syfte. 
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Det kan vara en brist i arbetet då det gicks miste om andra artiklar som kunde svara på 

syftet. De sökord som hade används för att söka fram artiklar, ansågs ändå vara relevanta för 

detta arbete. Artiklarna söktes i två databaser, CINAHL Plus och PubMed, dessa databaser 

bedömdes vara lämpliga för att båda två innehåller omvårdnadsvetenskapliga artiklar. Det 

kunde vara en svaghet, då det inte hade använts flera databaser och där andra artiklar kunde 

hittas. Artiklarna var inte äldre än 10 år, för att arbetes resultat skulle vara så aktuellt som 

möjligt. Det som resultatet visade i artiklar publicerade tidigast år 2007 och de som 

publicerades så sent som år 2017, stämde överens och det inte fanns stora skillnader. Detta 

kunde öka trovärdighet, som enligt Polit och Beck (2012) innebär att studiens data är stabil 

över tiden och har samma eller liknande sammanhang.  

En av inklusionskriterierna var att artiklarna var publicerade på engelska. Det kunde vara en 

svaghet med detta arbete, för att det kunde finnas relevanta artiklar på andra språk som inte 

hade använts. En annan svaghet kunde vara att vissa delar i originalartiklarna översattes till 

svenska genom Google översättningsfunktion. Detta kunde medföra att originaltext kunde 

tappa sin ursprungliga innebörd. I dessa fall diskuterades de specifika delarna i varje artikel, 

för att få fram en klarare helhetsbild. En styrka i detta arbete var användningen av 

avgränsningen Peer Reviewed. Enligt Östlundh (2012) innebär Peer Reviewed avgränsning 

att databasen sorterar ut vilka artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. I 

databas PubMed gick det inte att avgränsa med Peer Reviewed, artiklarnas tidskrift 

kontrollerades att de var Peer Reviewed enligt ULRICHSWEB (2017). Kvalitetsgranskning 

enligt Friberg (2012) genomfördes för att försäkra att artiklar var vårdvetenskapliga.  

Enligt Polit och Beck (2012) innebär överförbarhet om i vilken utsträckning resultatet kan 

överföras till andra sammanhang. Det som stärkte överförbarhet i detta arbete var att arbetet 

beskriver sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede oberoende av 

arbetsplats. Artiklarna valdes för att de svarar på detta arbetets syfte och ingen avgränsning 

togs om studien genomfördes inom sluten eller öppen vård. Sju av artiklarna som hade 

använts i detta arbete är från Sverige, en från Irland, en från Norge och en från Australien. 

Det som kan påverka överförbarhet negativt är hur sjuksköterskors utbildning i de andra 

länderna är utformad i jämförelse med utbildningen i Sverige. 

Enligt Östlundh (2012) utförs en sekundärsökning genom att bland annat studera 

referenslistorna och se om det finns några relevanta artiklar. Sekundärsökning kan vara en 

komplettering till den elektroniska huvudsökningen. I detta arbete genomfördes en 

sekundärsökning och då hittades en artikel som svarade på arbetets syfte. Svagheten med en 

sekundärsökning kunde vara att läsaren får svårt att hitta artikeln via sökord som hade 

använts för att hitta resten av artiklarna. En styrka i detta arbete var att artiklarna 

kvalitetsgranskades och poängsattes utifrån frågorna som Friberg (2012) beskriver, först 

utfördes det individuellt och därefter diskuterades varje artikel enskild. Även om inte alla 

artiklarna fick fullt poäng så ansågs de vara av hög kvalitet och därför valdes dem med till 

resultatet.  

Enligt Polit och Beck (2012) innebär giltighet en sanningshalt i resultatet som presenteras. 

Under tiden resultatet skrevs behålls ett kontinuerligt fokus på arbetets syfte och en neutral 

inställning, så att ingen förförståelse kunde påverka resultatet. För att uppnå det lästes 
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artiklarna individuellt och därefter diskuterades. Nyckelfynd plockades ut ur artiklarna 

enskilt och därefter jämfördes, diskuterades och kontrollerades för att försäkra att de 

svarade på arbetets syfte och inte var baserade på egna tolkningar. Det påverkade giltighet 

positivt och var en styrka med detta arbete. Även om det fanns material så var det svårt att 

formulera passande teman och subteman, för att arbetet skrevs av två personer som inte 

hade erfarenhet av att skriva ett arbete av detta slag. Detta kunde påverka giltighet negativt 

och var en svaghet. Genom en utförlig beskrivning av datainsamling, urval och analysdel 

samt genomförande underlättade det att följa hur metoden användes genom hela 

arbetsgången. För att stärka resultatet användes citaten som inte hade översatts utan behållit 

den engelska versionen för att undvika misstolkningar vilket stärkte giltighet.  

6.3 Etikdiskussion 

I detta arbete hade förförståelse samt tolkningar i möjligaste mån lagts undan, då det 

arbetades nära texten. Artiklarna som hade använts var vetenskapliga och svarade på syftet, 

var Peer Reviewed och hade etiska resonemang. Vissa delar i artiklarna översattes från 

engelska till svenska med stor noggrannhet för att resultatet inte förvrängdes. Artiklarna 

lästes flera gånger noggrant för att erhålla en helhetsbild. Artiklarnas innehåll diskuterades 

kontinuerligt för att undvika eventuella misstolkningar samt förvrängningar av ord. 

Nyckelfynd och citat behöll sitt ursprungsspråk, annars fanns det risk att förlora dess 

innebörd och med detta vilseledde läsaren. För att förhindra plagiat av materialet som 

användes i detta arbete hade det refererats enligt APA-systemet. Att skriva citat skulle kunna 

ses som plagiat men i detta fall gick det att spåra till originaltexten då det användes APA - 

system.  

När en systematisk litteraturstudie genomförs är det viktigt att det finns etiskt godkännande 

i artiklarna som är med i resultatet (Forsberg & Wengström, 2015). För att försäkra om att 

artiklarna hade ett etiskt resonemang genomfördes en manuell granskning av samtliga 

artiklar, som visade att 7 artiklar hänvisade till de svenska lagarna och reglerna och 

resterande 3 artiklar hade etiskt godkännande från olika myndigheter i respektive land.  

7 SLUTSATSER 

Sjuksköterskorna utför inte vårdandet endast utifrån krav och ansvar, utan för att de 

upplever en inre kallelse och glädje inför arbetsuppgiften. De upplever ett privilegium och 

tacksamhet med att vårda patienterna i livets slutskede och kunna hjälpa dem. 

Sjuksköterskorna och patienterna är en del av varandras liv och det kan väcka tankar hos 

sjuksköterskorna om meningen med lidande, liv och död. Att vårda patienterna är en källa 

till något nytt, ett sant och kärleksfullt möte, där sjuksköterskorna får mer kunskap och 

livserfarenhet samt självkännedom. Detta kan stärka dem i deras roll som sjuksköterskor 
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och ge dem styrka för att hantera framtida problem och situationer. Det är viktigt att det 

finns ett samarbete mellan olika vårdaktörer, där varje yrkesgrupp arbetar utifrån sitt eget 

mål men ska stödja varandra för att ge bästa vård till patienterna. Brist i samarbete med 

kollegorna och närstående kan påverka vården negativt och det kan leda till bristfällig 

patientsäkerhet. Den vårdande relationen mellan sjuksköterskorna och patienterna bygger 

på att patienterna blir bekräftade och lyssnade samt kontinuerligt informerade om deras 

hälsotillstånd, det kan underlätta att patienterna blir medverkande i sin vård. Detta arbete 

kan bidra med ökad förståelse för sjuksköterskors upplevelser och hantering av olika 

situationer samt kan leda till reflektion och professionell utveckling. Samtidigt ska detta 

arbete kunna bidra till att rätta resurser sätts in för att stödja sjuksköterskorna i vårdandet. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Det framgår i resultatet att sjuksköterskorna är i behov av samarbete för att kunna vårda 

patienter i livets slutskede. Därför kan det vara aktuellt att vidare studier kartlägger hur 

samarbetet fungerar mellan olika professionella yrkesgrupper omkring patienten och hur 

sjuksköterskor påverkas av det. Ytterligare är det intressant med vidare studier som 

tydliggör hur sjuksköterskor hanterar de andliga och existentiella frågorna. Förslag på vidare 

forskning kan vara att studera nyexaminerades sjuksköterskor upplevelser av att hantera de 

andliga och existentiella frågorna i livets slutskede. Det kan vara intressant att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser vid dödsfall och hantering efteråt, för att kunna ge patienter en 

god död och stöd till närstående.  
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palliative care settings: 
experiences from a 
nursing perspective 

CINAHL 
Plus 

"nurs* care" 
AND "palliative 
care" AND 
“hospital” 

År 2010-2015 + 
Peer Reviewed 

50 30 2 *The ‘dis-ease’ of 
dying: Challenges in 
nursing care of the 
dying in the acute 
hospital setting. A 
qualitative 
observational study; 
*Moving between 
rooms - moving 
between life and death: 
nurses' experiences of 
caring for terminally ill 
patients in hospital; 

CINAHL 
Plus 

nurses 
experiences 
AN  “palliative 
care” AN  
“hospital” 
 

År 2009-2012 + 
Peer Reviewed 

52 20 1 *Providing comfort to 
patients in their 
palliative care 
trajectory: experiences 
of female nurses 
working in an acute 
setting. 
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Databas Ämnessökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Urval Valda artiklar 

PubMed "registered 
nurses" AND 
"palliative care"  

 

5 years + 
Humans 

50 25 3 *Reflecting on one's 
own death: The 
existential questions 
that nurses face 
during end-of-life 
care; 
*To be involved - A 
qualitative study of 
nurses' experiences of 
caring for dying 
patients; 
*In search of 
legitimacy - registered 
nurses' experience of 
providing palliative 
care in a municipal 
context 

CINAHL 
Plus 

nurse AND 
“terminal care” 
AND Sweden 

År 2010-2017 + 
Peer Reviewed 

22 10 1 *Community nurses' 
experiences of ethical 
problems in end-of-
life care in the 
patient's own home 
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BILAGA B. KVALITETSGRANSKNING 

  

FRÅGOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Finns det en tydlig problemformulering? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är teoretiska utgångspunkter beskrivna? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig 
teoribildning beskriven? 

Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej 

Är syftet tydligt formulerat? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är metod tydligt beskriven? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är undersökningspersoner eller situationer 
tydligt beskrivna? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Är data tillräckligt analyserad? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Hänger metoden och teoretiska 
utgångspunkter ihop, är det tydligt? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är resultatet tydligt beskrivet? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Svarar studien på syftet?  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det tydliga och relevanta 
argumentationer? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det en metoddiskussion? Ja Ja Ja Nej Ja  Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det en återkoppling till det praktiska 
vårdarbetet? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det en återkoppling till 
omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkter? 

Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej 
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Artiklarna (1-10) presenteras i bilaga A. 

För svar "ja" - 1 poäng. för svar "nej" - o poäng 

Hög kvalitet - från 11 till 15 poäng. 

Medel kvalitet - från 6 till 10 poäng. 

Låg kvalitet - från 1 till 5 poäng.  

FRÅGOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Finns det några etiska resonemang 
beskrivna? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

SUMMAN (MAX 15 poäng) 13 13 13 12 15 13 13 13 15 12 
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BILAGA C. ARTIKELMATRIS 

 Författare, år, 

tidsskrift, 

land 

Titel Syfte Metod och 

dataanalys 

Resultatet  

1. Andersson, E., 
Salickiene, Z., & 
Rosengren, K., 
(2016) Nurse 
Education 
Today, Sverige 

To be involved - 
A qualitative 
study of nurses' 
experiences of 
caring for dying 
patients. 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
att vårda 
patienter i livets 
slutskede. 

Kvalitativ metod, 
individuella 
intervjuer med sex 
sjuksköterskor, 
som analyserades 
utifrån kvalitativ 
innehållsanalys. 

Det är viktigt att 
sjuksköterskor ger stöd till 
både patienter och 
närstående. Vården i livets 
slutskede upplevs som 
meningsfullt och givande. 
Sjuksköterskorna kan bli 
personligt berörda. 

2. Johansson, K., 
& Lindahl, B, 
(2012), Journal 
Of Clinical 
Nursing, 
Sverige 

Moving between 
rooms - moving 
between life and 
death: nurses' 
experiences of 
caring for 
terminally ill 
patients in 
hospitals. 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
att vårda 
patienter i livets 
slutskede. 

Kvalitativ metod, 
individuella 
intervjuer med 
åtta 
sjuksköterskor, 
analyserades 
utifrån 
fenomenologisk 
hermeneutisk 
metod. 

Sjuksköterskor upplever 
tacksamhet och 
privilegium av att träffa 
patienter och deras 
närstående i livets 
slutskede. Vårdandet kan 
väcka tankar om liv och 
död. Det är 
tillfredsställande att hjälpa 
patienter med deras 
behov.  

3. Roche-Fahy, V. 
& Dowling, M. 
(2009). 
International 
Journal Of 
Palliative 
Nursing, Irland 

Providing 
comfort to 
patients in their 
palliative care 
trajectory: 
experiences of 
female nurses 
working in an 
acute setting. 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
att vårda 
patienter i livets 
slutskede.  

Kvalitativ metod, 
individuella 
intervjuer med 
tolv 
sjuksköterskor, 
analyserades 
utifrån 
hermeneutiska 
fenomenologisk 
metod. 

Det är viktigt att lyssna på 
patienter samt 
uppmärksamma fysiska 
och känslomässiga behov. 
Samarbetet med 
närstående är av vikt, 
speciellt när patienten 
själv inte kan uttrycka sina 
behov.  

4. Karlsson, M., 
Kasén, A., & 
Wärnå-Furu, C. 
(2017), 
Palliative & 
Supportive 
Care, Sverige. 

Reflecting on 
one’s own death: 
The existential 
questions that 
nurses face 
during end-of-
life care 

Att beskriva och 
få en djupare 
förståelse för 
sjuksköterskors 
existentiella 
frågor när de 
vårdar patienter 
i livets 
slutskede. 

 

Kvalitativ metod, 
gruppintervjuer 
med fjorton 
sjuksköterskor, 
analyserades 
utifrån 
hermeneutisk 
metod. 

Sjuksköterskor upplever 
många gånger osäkerhet 
om de har gjort allt för att 
lindra patientens lidande. 
Upplever en utmaning 
med att vara både 
professionella och 
medmänniskor när det 
vårdar patienter i livets 
slutskede. 

5.  Pennbrant, S., 
Tomaszewska, 
M. & Penttilä, G. 
L., (2015), 
Clinical Nursing 
Studies, Sverige 

Nurses' 
experience of 
caring for 
palliative-stage 
patints in a 
hospital setting 
in Sweden. 

Att beskriva hur 
sjuksköterskor 
upplever att 
vårda patienter i 
livets slutskede.  

Kvalitativ metod, 
individuella 
intervjuer med 
sex 
sjuksköterskor, 
analyserades 
utifrån 
fenomenologisk 
hermeneutisk 
metod. 

Sjuksköterskor upplever 
osäkerhet kring 
smärtlindring och om de 
gör tillräckligt. Det är 
viktigt att bekräfta 
patienter och närstående. 
Upplever svårigheter med 
att bemöta patienters 
andliga problem. Det krävs 
kommunikationsförmåga 
samt reflektions 
möjligheter. 
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 Författare, år, 

tidsskrift, 

land 

Titel Syfte Metod och 

dataanalys 

Resultatet 

6. Tornøe, K. A., 
Danbolt, L. J., 
Kvigne, K., & 
Sørlie, V. 
(2015). BMC 
Nursing, Norge 

The challenge of 
consolation: 
nurses 
experiences with 
spiritual and 
existential care 
for the dying-a 
phenomenologic
al hermeneutical 
study. 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
andlig och 
existentiell vård 
för patienter i 
livets slutskede. 

Kvalitativ metod, 
individuella 
intervjuer med 
sex 
sjuksköterskor, 
analyserades 
utifrån 
fenomenologisk 
hermeneutisk 
metod. 

Sjuksköterskor upplever 
tacksamhet när de kan 
hjälpa patienter. Att lindra 
patienters andliga och 
existentiella lidande 
upplevs som ett ansvar. 
Det är viktigt att 
sjuksköterskor våga vara 
där för patienter och inte 
överge dem.  

7. Törnquist, A., 
Andersson, M., 
& Edberg, A. 
(2013). 
Scandinavian 
Journal Of 
Caring 
Sciences, 
Sverige 

In search of 
legitimacy - 
registered 
nurses' 
experience of 
providing 
palliative care in 
a municipal 
context. 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
att vårda 
patienter i livets 
slutskede. 

Kvalitativ metod, 
gruppintervjuer 
med tjugo 
sjuksköterskor, 
analyserades 
utifrån kvalitativ 
innehållsanalys. 

 

Sjuksköterskor upplever 
att de är ensamma med 
viktiga beslut kring 
patienter. Det är viktigt 
med stöd, reflektion och 
samarbete för att ge bästa 
vården. Det är viktigt att 
bekräfta patienter och 
dennes lidande för att 
kunna hjälpa den.  

8. Wallerstedt, B., 
& Andershed, B. 
(2007). 
Scandinavian 
Journal Of 
Caring 
Sciences, 
Sverige 

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

Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
att vårda 
patienter i livets 
slutskede.  

Kvalitativ metod, 
individuella 
intervjuer med 
nio 
sjuksköterskor, 
analyserades 
utifrån 
fenomenologiska 
metoden.  

Sjuksköterskor upplever 
vikten av att se den unika 
människan. Det sker ett 
samarbete mellan 
sjuksköterskor och 
patienter samt närstående. 
Möten med patienter 
väcker olika känslor och 
stort engagemang hos 
sjuksköterskor.  

9. Karlsson, M., 
Karlsson, C., 
Barbosa da 
Silva, A., 
Berggren, I., & 
Söderlund, M. 
(2013). 
Scandinavian 
Journal Of 
Caring 
Sciences, 
Sverige 

Community 
nurses' 
experiences of 
ethical problems 
in end-of-life 
care in the 
patient's own 
home. 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
etiska problem i 
vården av 
patienter i livets 
slutskede. 

 

Kvalitativ metod, 
individuella 
intervju med tio 
sjuksköterskor, 
analyserades 
utifrån en 
hermeneutisk 
metod. 

Bristfälligt samarbete med 
både kollegor och 
närstående kan skapa 
osäkerhet. Etablerad 
kommunikation med 
patienter och närstående 
underlättar vårdandet. 
Bristfälligt samarbetet 
med läkare upplevs som 
osäkerhet.  

10. Bloomer, M. J., 
Endacott, R., 
 ’Connor  M., & 
Cross, W., 
(2013). 
Palliative 
Medicine, 
Australia 

The "dis-ease" of 
dying: 
Challenges in 
nursing care of 
the dying in the 
acute hospital 
setting. A 
qualitative 
observational 
study. 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelser 
samt deras 
inflytande av att 
vårda patienter i 
livets slutskede.  

Kvalitativ metod, 
observationer, 
gruppintervjuer 
och individuella 
intervjuer med 
tjugofem 
sjuksköterskor, 
analyserades 
utifrån kvalitativ 
innehållsanalys. 

För att kunna ge bra vård 
måste sjuksköterskorna 
bekräfta patienter och 
dennes hälsosituation. Att 
vårda patienter upplevs 
som ett privilegium.  
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