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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: patienter och anhöriga önskar stöd samt en kvalitativ vård av sjuksköterskor vid 
vård i livets slutskede. Detta stöd upplevs dock inte alltid kunna tillgodoses på grund av 
bland annat stressade sjuksköterskor. Problem: Sjuksköterskor bör bedriva en värdig vård i 
livets slutskede, men patienter och anhöriga upplever att de inte alltid får sina behov 
tillgodosedda. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets 
slutskede. Metod: Systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: i 
analysen framkom två teman; otillräcklighet och arbetstillfredsställelse. I det första temat 
ingick tre subteman; osäkerhet i sin yrkesroll, uppgivenhet och tidsbrist vilka handlade om 
utmaningar som sjuksköterskor mötte i yrket. I det andra temat ingick subteman; 
meningsfullhet och relation i vårdandet vilka handlade om faktorer som bidrog till att 
sjuksköterskor upplevde arbetstillfredsställelse. Slutsats: sjuksköterskor upplevde vård i 
livets slutskede som utmanande men samtidigt givande. När sjuksköterskor hade möjlighet 
att vårda och tillgodose patienters och anhörigas behov upplevdes ofta tillfredsställelse hos 
samtliga parter. Dock upplevde sjuksköterskor att det fanns faktorer som ibland hindrade 
dem från att bedriva den vård som de själva önskade. 
 
Nyckelord: kvalitativ, litteraturstudie, sjuksköterskeperspektiv, upplevelser 
 
 
 



 
ABSTRACT  

Background: Patients and relatives desire support as well as a dignified care by nurses in 
the final stages of life. However, this support is not always available because of stressed out 
nurses. Problem: nurses should give a dignified care at the end of live, but patients and 
relatives experience that their needs are not always cared for. Aim: to describe nurses’ 
experiences of caring for patients at the end of life. Method: systematic literature review 
with descriptive synthesis. Result: Two themes emerged from the analysis; insufficiency and 
job satisfaction. The first theme included three subthemes; insecurity in one’s profession, 
dejection and lack of time, which was about challenges that nurses met in their line of work. 
The second theme included; meaningfulness and relations in caring, which was about 
factors that contributed to nurses’ experiences of job satisfaction in end of life care. 
Conclusion: nurses experienced care in the end of life as challenging but at the same time 
rewarding. When nurses could care for and meet the needs of patients and relatives, 
satisfaction was often experienced by all parties. However, nurses felt that there were factors 
that sometimes prevented them from providing the care they intended. 
 
Keywords: experiences, literature study, nurses’ perspective, qualitative 
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1 INLEDNING  
Examensarbetets intresseområde inspireras av förslag från vårdverksamheterna som 
presenteras av Mälardalens högskola. Intresseområdet inriktas på och avgränsas till att 
beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. Intresset för 
ämnet grundar sig i egna erfarenheter. Under den verksamhetsförlagda utbildningen 
upplevdes det i vissa fall uppstå osäkerheter i hur sjuksköterskor på bästa sätt skulle förhålla 
sig till patienter och anhöriga. Vi upplevde det som komplicerat att vårda patienter och 
anhöriga i livets slutskede och vår uppfattning är att det finns mer kunskap att erhålla inom 
detta ämne. Vården i livets slutskede syftar till att lindra lidande och bevara patientens 
integritet ända fram till livets slut. Detta innebär att sjuksköterskor spelar en stor roll i, och 
ansvarar för att vården bedrivs på bästa sätt för att kunna tillgodose patienters behov och 
begär den sista tiden i livet. För att kunna tillgodose patienters existentiella behov kan det 
vara viktigt att utöka kunskapen om hur sjuksköterskor upplever vården i livets slutskede för 
att patienter och anhöriga får möjlighet till att erhålla så bra vård och bemötande som 
möjligt. Genom att arbeta som sjuksköterska är det oundvikligt att inte möta patienter som 
vårdas i livets slutskede, därav är det viktigt att ha god kunskap kring detta ämne. Ökad 
kunskap kring sjuksköterskors upplevelser av vård i livets slutskede kan även vara viktigt för 
att vården ska bli så kvalitativ som möjligt. 

2 BAKGRUND  
Bakgrunden inleds med att begrepp som är av relevans för examensarbetet definieras. Vidare 
beskrivs innebörden av palliativ vård och vård i livets slutskede. I bakgrunden presenteras 
även sjuksköterskors ansvar vid vård i livets slutskede i form av lagar och styrdokument som 
är av betydelse för examensarbetet. För att få en inblick i ämnet presenteras även i 
bakgrunden tidigare forskning inom vård i livets slutskede, utifrån patienters och anhörigas 
upplevelser. Det vårdvetenskapliga perspektivet i detta examensarbete presenteras nedan 
och utgår ifrån Katie Erikssons omvårdnadsteori med fokus på begrepp som är av betydelse 
för detta examensarbete. Avslutningsvis i bakgrunden presenteras en problemformulering. 

2.1 Definitioner  
Begreppet närstående används i detta examensarbete för att beskriva en vuxen individ som 
erhåller vård i livets slutskede. Begreppet används i enlighet med Socialstyrelsen (2012) som 
beskriver närstående som en individ som erhåller vård av anhörig eller annan person på 
grund av hög ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. 
 
Begreppet anhörig används i detta examensarbete för att beskriva en vuxen individ som 
erbjuder omsorg till en närstående i livets slutskede. Begreppet beskrivs i enlighet med 
Socialstyrelsen (2012) som beskriver anhörig som en individ som erbjuder omsorg till en 
närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har någon form av funktionsnedsättning. 
 



2 

Begreppet palliativ vård är ett övergripande begrepp och innebär nödvändigtvis inte att 
patienter befinner sig i livets slutskede. Enligt socialstyrelsens termbank (2017) innebär 
palliativ vård att patienter har en progressiv obotlig sjukdom. Därför kommer begreppet vård 
i livets slutskede används i detta examensarbete för att beskriva den vård som bedrivs när 
patienter lever sista tiden i livet. Vård i livets slutskede innefattar dock, enligt 
Socialstyrelsens termbank (2017) palliativ vård där syftet är att lindra lidande och främja 
hälsa hos patienter under den sista tiden i livet. 

2.2 Palliativ vård och vård i livets slutskede 
Enligt Socialstyrelsen (2013) innebär palliativ vård den vård som hälso- och sjukvården 
bedriver i syfte att lindra patientens lidande samt att främja livskvaliteten hos patienter med 
en obotlig sjukdom. Palliativ vård innefattar även att uppmärksamma och tillgodogöra för 
patientens sociala-, psykiska-, fysiska- och existentiella behov eller problem. 
 
Palliativ vård delas upp i två olika faser. En längre, tidig fas och en kortare, sen fas. Den 
tidiga fasen ses vid t.ex. hjärtsvikt, långsamt växande cancer eller demenssjukdom där vården 
bedrivs under längre tid. Behandlingen som ges vid den tidiga fasen syftar till att bidra till ett 
förlängt liv med högsta möjliga kvalitet för patienten. Den senare fasen vid palliativ vård kan 
pågå i ett par dagar, veckor eller upp till månader och är då den palliativa vården som ges i 
livets slutskede. Även denna fas handlar om att kunna ge patienten ett kvalitativt liv när 
patienten befinner sig i livets slutskede. Målet med vården i den senare fasen är inte att 
förlänga patientens liv utan syftar istället till att lindra symtom (Statens offentliga 
utredningar [SOU], 2000:6). Enligt World Health Organisation ([WHO], 2002) ska palliativ 
vård inte förhasta eller fördröja dödsprocessen hos patienten. Vården ska istället bidra till att 
patienten under livets slutskede i största möjliga omfattning ha möjlighet att leva ett aktivt 
liv med kvalitet. 
 
Enligt SOU (2006:6) ska palliativ vård utgå ifrån fyra grundpelare. Den första grundpelaren 
innebär lindring av smärta och andra symtom som kan upplevas som svåra för patienten att 
hantera, dessa ska lindras förutsatt att patientens integritet och autonomi beaktas. Denna 
grundpelare innefattar även att psykiska-, sociala-, existentiella-, och andliga behov 
tillgodoses hos patienten. Den andra grundpelaren innebär att ett fungerande teamarbete 
mellan professioner och yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård ska eftersträvas. 
Grundpelare nummer tre innebär en god kommunikation inom arbetsgruppen, med 
patienten samt dess närstående för att stödja och främja patientens livskvalitet. Den sista 
grundpelaren innefattar anhöriga, som har rätt till att erbjudas en roll i vården av deras 
närstående i livets slutskede. Denna grundpelare syftar även till att erbjuda stöd till anhöriga 
under vården av deras närstående i livets slutskede samt efter dödsfallet. 
 
Livets slutskede innebär att döden är ofrånkomlig inom en överblickbar framtid. Det mål 
inom vården som huvudsakligen prioriteras vid livets slutskede är att all behandling övergår 
från att förlänga livet till att vara lindrande (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). 
SOU (2000:6) beskriver att all vård som bedrivs i livets slutskede ska följa samma 
behandling som ges vid palliativ vård. 
 
Vård i livets slutskede bedrivs och förekommer på olika arbetsplatser där 
allmänsjuksköterskor arbetar, dessa arbetsplatser kan vara på slutenvårdsavdelningar, 
sjukhus, i hemmet med kommunala insatser och i primärvården (Socialstyrelsen, 2013). År 
2016 rapporterades 58 564 dödsfall till svenska palliativregistret. Av dessa avled ca 10 
procent inom den specialiserade palliativa vården, ca 40–50 procent inom kommunala 
boendeformer och 35–40 procent på sjukhus (Svenska palliativregistret, 2017).  
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2.3 Sjuksköterskors ansvar vid vård i livets slutskede 
Sjuksköterskor ansvarar för att bedriva en värdig vård för patienter i livets slutskede, vilket 
innefattar ett förhållningssätt där människan ses ur ett helhetsperspektiv oberoende av ålder 
eller diagnos. Vården ska bidra till största möjliga välbefinnande för patienten samt att dess 
värdighet beaktas ända fram till livets slut (Socialstyrelsen, 2013). Enligt SOU (2000:6) kan 
ett existentiellt och andligt lidande hos patienter väcka tankar och funderingar kring bland 
annat meningen med livet, missade chanser i livet, ånger över förflutna händelser och 
eventuella misslyckanden. Dessa frågor kan lätt komma i skymundan om vårdpersonal 
undviker att tala om existentiella och andliga frågor med patienten (SOU, 2000:6).  
 
Sjuksköterskor har ett ansvar att bedriva en vård med vetenskaplig grund och att involvera 
patienter i vården till den mån som är möjlig vid livets slutskede, vilket beskrivs av 
Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) kapitel 6, 1§. Enligt patientsäkerhetslagen bör hälso- och 
sjukvårdens arbete utföras i samstämmighet med beprövad erfarenhet och vetenskap. En 
patient har rätt till, utifrån dessa krav, att erhålla sakkunnig och omsorgsfull vård. Den vård 
som bedrivs skall i största möjliga mån ske i samråd med patienten. 
 
Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30) kapitel 3, 1§ beskriver att alla människor har rätt till 
lika vård, på lika villkor. Vidare beskriver hälso- och sjukvårdslagen att målet med hälso- och 
sjukvården är att hela befolkningen har rätt till hälsa och vård på lika villkor. Vården ska 
bedrivas på ett sådant sätt att den respekterar alla människors och den enskilde individens 
värdighet. 
  
Sjuksköterskor har ett ansvar att bevara patienters integritet, vilket beskrivs av Svensk 
sjuksköterskeförening (2016). Detta innebär att ha kunskap om att integriteten inte upphör 
även om patienten själv inte har förmåga att hävda den, utan integritet är något som alla 
människor har, oavsett intellektuell kapacitet eller fysiskt tillstånd (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). 
  
Enligt WHO (2017) är en skyldighet gentemot anhöriga när en närstående vårdas i livets 
slutskede att de ska få en möjlighet till stöd och hjälp för att hantera situationen. Detta 
påvisas även av Socialstyrelsen (2013) som beskriver vikten av att stöd till anhöriga som har 
en närstående som vårdas i livets slutskede. Enligt Socialstyrelsen (2013) är syftet med detta 
stöd att hjälpa anhöriga att hantera svårigheter under vårdtiden samt efter dödsfallet. 
Sjuksköterskor har ett ansvar att ge stöd, inte bara gentemot patienten i livets slutskede, utan 
även en skyldighet att ge stöd och tröst till anhöriga.  

2.4 Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning som beskriver patienters och anhörigas upplevelser av 
vård i livets slutskede. 

2.4.1 Patienters upplevelser av vård i livets slutskede  
Beng et al. (2015a) beskriver att patienter upplever att positivt tänkande underlättar för att 
acceptera att döden är nära vid vård i livets slutskede. De anser att det är viktigt att inte tänka 
allt för mycket på att de är obotligt sjuka och vårdas i livets slutskede. För att lyckas med 
detta tänker de på lyckliga minnen och försöker bibehålla sin humor samt försöker delta i 
aktiviteter eller läsa böcker. Det upplevs som berikande att få tala om sitt liv, att få berätta sin 
historia och minnen. Genom att inte älta varför de själva drabbats av obotlig sjukdom 
upplever patienter att de kan förenas med sitt lidande och acceptera vård i livets slutskede. 
Denna acceptans kan grunda sig i att patienter inser att döden är oundviklig och en del av 
livet. Genom att finna tröst i någon form av Gud och böner kan det underlätta att acceptera 
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att döden är nära, tron på en högre makt gör att patienter kan känna sig mindre ensamma 
och kan inse att döden är oundviklig. Patienter kunde uppleva att tron till Gud har stärkts i 
livets slutskede. Det beskrivs vidare att patienter i livets slutskede är tacksamma för den vård 
i som de erhåller, de är väldigt tacksamma för att sjuksköterskor och annan 
sjukvårdspersonal arbetar för att värna om deras välbefinnande. Genom adekvat vård och 
symtomlindring upplever patienter att de kan leva sin sista tid i livet på ett värdefullt sätt 
(Beng et al., 2015a). 
 
I livets slutskede önskar patienter inte att leva sin sista tid på sjukhus, de önskar hellre att 
avsluta sitt liv i hemmet. Samtidigt tror de flesta patienter att de inte skulle motsätta sig 
sjukhusvård om deras smärta blir för olidlig (Klindtworth et al., 2015). Patienter önskar mest 
av allt att de får möjlighet att återvända till hemmet för att leva ett normalt liv med allt som 
hör till det (Beng et al., 2015a). Detta beskrivs även av Spichiger (2008) och Kastbom, 
Milberg och Karlsson (2016) som beskriver att flertalet patienter uttrycker en önskan om att 
få återvända till sina hem så snart som möjligt. Äldre människor som vet att livets slutskede 
är nära önskar att avlida hemma så snabbt och smärtfritt som möjligt. Att återvända till 
hemmet innebär att hemsjukvården först måste organiseras på ett sådant sätt att anhöriga 
har möjlighet att vårda sin närstående på ett adekvat sätt, vilket inte alltid är möjligt 
(Kastbom, Milberg & Karlsson, 2016; Spichiger, 2008). Vidare beskriver Kastbom, Milberg 
och Karlsson (2016) att patienter i många fall ogärna vill vårdas på sjukhus i livets slutskede. 
Anledningen till att patienter inte vill dö på sjukhus beror på att de har haft närstående som 
levt sin sista tid på sjukhus och har avlidit där. Patienter förklarar dessa dödsfall som 
ovärdiga, där deras nu avlidna anhöriga har uttryckt att de känt sig till besvär, eller att de inte 
fått det stöd de behövde på sjukhuset. Att befinna sig i livets slutskede på ett sjukhus 
omgiven av människor som är främmande och dessutom att vara beroende av vårdpersonal 
är något som patienter fruktar. Spichiger (2008) beskriver att patienter kan uppleva sig 
fängslade om deras sjukdom i livets slutskede begränsar dem till sjukhusvård. Denna 
begränsning av att vara tvungen att vårdas på sjukhus kan medföra en känsla av att förlora 
sin självständighet. Det kan upplevas som betungande att vara tvungna till att förlita sig på 
vårdpersonal. Sjukhus och vårdavdelningar kan patienter uppleva som en sista anhalt dit de 
endast får komma för att vänta på döden. 
 
Av de patienter som lever på sjukhus den sista tiden i livet föredrar många att ha anhöriga 
runt omkring sig för känslomässigt och socialt stöd. Patienter önskar också sjuksköterskors 
stöd på dessa fronter, men upplever ofta att sjuksköterskor är för upptagna med andra 
sysslor. Detta yttrar sig när sjuksköterskor uttryckte att de har mycket att göra, detta kan 
patienter uppleva som en slags barriär som sjuksköterskor gömmer sig bakom för att undvika 
att prata om känslomässiga ämnen (Chacko, Anand, Rajan, John & Jeyaseelan, 2014). Detta 
beskrivs även av Beng et. al. (2015a) som beskriver att patienter ogärna vill störa 
sjuksköterskor eftersom de är medvetna om att det ofta råder personalbrist på sjukhusen. På 
grund av detta anser patienter att en god relation till sin familj är viktigt för deras 
välbefinnande. Familjen har ofta en positiv inverkan på patienter, många upplever att de 
fortsätter kämpa för att leva endast för att få spendera mer tid med familjen. Även om döden 
accepteras av många patienter så är de hoppfulla att de ska överleva för att slippa lämna sin 
familj och vänner. Patienter hoppas att när döden kommer önskar de att de ska dö fridfullt 
med nära och kära vid sin sida. 

2.4.2 Anhörigas upplevelser av vård i livets slutskede 
Mossin och Landmark (2010) beskriver att om närstående läggs in på sjukhus för att vårdas i 
livets slutskede upplever anhöriga ibland svårigheter med att lämna ifrån sig ansvaret de 
tidigare haft. Men om anhöriga upplever att sjuksköterskor är kompetenta och vänliga 
underlättar det för att dela med sig av ansvaret. Anhöriga upplever det vara viktigt att få 
möjlighet till att vara delaktiga i vården av närstående genom att få information och få ta del 
av beslut. De anhöriga upplever ofta ett lugn i att deras närstående vårdas på sjukhus. Då kan 
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de dela ansvaret de känner för den närståendes vård och istället fokusera på den sista de har 
tillsammans. De anhöriga kan uppleva en sorg när deras närstående läggs in på sjukhus eller 
vårdas på palliativ vårdavdelning. Även om den närstående har vårdats palliativt under en 
längre tid så upplever anhöriga att det är först när deras närstående läggs in för vård på 
sjukhus som de kommer till insikt med allvaret i situationen (Mossin & Landmark, 2010). Att 
uppleva ett lugn i att en närstående vårdas på sjukhus i livets slutskede beskrivs även av Lees, 
Mayland, West och Germaine (2014) som beskriver att de flesta anhöriga har bra upplevelser 
kring vård av närstående i livets slutskede. De upplever att sjuksköterskor respekterar deras 
närstående och att de visar medlidande med både med dem själva och deras närstående. De 
upplever att sjuksköterskor har en naturlighet i sitt vårdande som gör att de känner sig lugna. 
Många av de anhöriga känner att de förlitar sig på sjuksköterskor för att ta sig igenom en så 
dyster och emotionell tid vilket många anhöriga upplever att livets slut är. Detta beskrivs 
även av Lind, Lorem, Nortvedt och Hevrøy (2011) som beskriver att anhöriga upplever att 
sjuksköterskor visar medlidande och är vänliga vid vård i livets slutskede. Lundberg, Olsson 
och Fürst (2013) beskriver att när sjuksköterskor tar sig tid att sitta ned med både patienter 
och anhöriga och svara till bästa förmåga på frågor upplever de anhöriga en glädje över att 
sjuksköterskor ger god omsorg. Sjuksköterskor kan då upplevas som flexibla och empatiska. 
Detta inger en känsla av trygghet när de anhöriga ser sin närstående i livets slutskede. 
 
Sjuksköterskor upplevs ibland av anhöriga som ovilliga att svara på frågor kring patienters 
vård eller ger vaga svar kring detta. När sjuksköterskor använder uttryck för att vänta och se 
vad som händer för att undvika att dra slutsatser om vården av patienter i livets slutskede 
fördröjs diskussionen med de anhöriga kring beslutsfattandet om fortskridande vård. Detta 
medför ofta att anhöriga upplever en osäkerhet i sin roll kring vården i livets slutskede (Lind 
et al., 2011). Detta beskrivs även av Mossin och Landmark (2010) som beskriver att anhöriga 
ofta upplever att de är svårt att hitta sin plats i vårdandet när de har en närstående som 
vårdas på sjukhus. De upplever att det kan uppstå oklarheter i vad som förväntades av dem. 
Detta beskrivs även av Lundberg, Olsson och Fürst (2013) som beskriver att anhöriga önskar 
ärliga och raka svar på frågor. Anhöriga upplever att detta skapar en säkerhet och ger klarhet 
i situationen när en närstående vårdas i livets slutskede. Raka svar anses inte lämna 
utrymmen för tvetydigheter och även om det är betungande konversationer så upplever 
anhöriga en känsla en klarhet när de inkluderas i vården.  
 
Lind et al. (2011) beskriver att många anhöriga anser att större utrymme borde ha 
möjliggjorts för dem själva i beslutsfattandet kring vården av deras närstående i livets 
slutskede. Att inte inkludera anhöriga i beslutsfattandet kan få påföljder som obesvarade 
frågor, tveksamheter kring om rätt beslut verkligen fattats samt utebliven reflektionstid kring 
besluten, om besluten istället fattas snabbt av vårdpersonal utan anhöriga i åtanke. Detta 
beskrivs även av Van Eechoud et al. (2013) som beskriver att anhöriga kan uppleva att de inte 
inkluderas i beslutfattandet kring vården i livets slutskede av deras anhöriga. Van Eechoud et 
al. (2013) beskriver även att dessa känslor var kopplade till vilken relation de anhöriga hade 
till patienten. Vissa anhöriga upplever större ansvar i att vara delaktiga i vården i livets 
slutskede och vill vara delaktiga i beslutsfattandet. Medan vissa känner en tyngd av att 
behöva vara delaktiga och fatta beslut i vården i livets slutskede av deras anhöriga. I dessa fall 
vill inte anhöriga vara ansvariga för att de känner sig rädda för att fatta fel eller dåliga beslut 
och att deras närstående skulle lida till följd av detta. 
 
Lees, Mayland, West och Germaine (2014) beskriver att när sjuksköterskor som vårdar 
patienter i livets slutskede är stressade och inte har tid kan det bli väldigt påtagligt för 
anhöriga som förlitar sig på dem. Det kan innebära att de inte har tid att sätta sig ned och 
förklara något som de anhöriga vill ha svar på. Detta ger för många anhöriga negativa 
upplevelser kring vården av närstående i livets slutskede. Anhöriga upplever vid vissa 
tillfällen att deras närstående inte fick hjälp med smärtbehandling tillräckligt fort. Detta 
upplevs som smärtsamt enligt anhöriga att bevittna. Detta kan medföra mycket sorg att 
behöva se sina närstående lida. Ibland upplevde anhöriga att detta är på grund av 
sjuksköterskor, att de inte hade tid att hjälpa deras närstående omgående (Lees et al., 2014). 
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2.5 Vårdteoretiskt perspektiv 
Nedan presenteras examensarbetets vårdteoretiska perspektiv som har utgångspunkt i Katie 
Erikssons omvårdnadsteori och begreppen lidande, medlidande, vårdande och vårdrelation. 
Detta perspektiv har valts utifrån syftet att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 
patienter i livets slutskede och kan bidra med att skapa förståelse för det lidande som kan 
upplevas i livets slutskede, samt på vilket vis sjuksköterskor kan lindra lidande genom sitt 
medlidande, vårdande och skapandet av en vårdrelation. 

2.5.1 Lidande 
Eriksson (2015a) beskriver att leva också innebär att lida. Om livet segrar över lidandet kan 
lidande innebära en kraftkälla till nytt liv. Människan behöver en balans mellan lidande, lust, 
liv och död, det utgör kärnan i det mänskliga livet. Människan anses inte kunna uppskatta 
hälsa förrän hon mött sjukdom. Lidande kan således ge människan en medvetenhet och 
kontrast mellan de två motpolerna hälsa och sjukdom.  
 
Lidande beskrivs av Eriksson (2015a) i tre olika former: livslidande, sjukdomslidande och 
vårdlidande. Livslidande förklaras som ett lidande människan utsätts för som innefattar hela 
livssituationen. Det innebär ett existentiellt lidande som kopplas till vad det innebär att leva, 
att vara människa bland andra människor. Sjukdomslidande är relaterat till lidande orsakat 
av sjukdom. Det kan vara smärta i samband med en sjukdom, som beskrivs som kroppslig 
smärta. Den kroppsliga smärtan bör alltid lindras i största möjliga utsträckning eftersom 
kroppslig smärta kan vara outhärdlig och kan leda till andlig och själslig död. En aspekt av 
sjukdomslidande beskrivs som själsligt och andligt lidande. Dessa former av lidande upplevs 
när människan utsätts för förnedring eller skam på grund av sin sjukdom. Detta kunde 
relateras till vårdlidande. Vårdlidande beskrivs av Eriksson som ett onödigt lidande som kan 
orsakas av en vårdare. Detta kan vara på grund av felaktig vård eller att vården har uteblivit. 
Ensamhet, osäkerhet, bekymmer och väntan på besked orsakar ofta lidande hos patienter. 
Vårdlidande kan skapas omedvetet om vårdare inte har tillräckligt med kunskap om 
mänskligt lidande (Eriksson, 2015a).  
 
Eriksson (2015a) beskriver att ett lidande innebär i sin ursprungliga mening ett döende. När 
en individ lider tas någonting ifrån denne, i konkret eller symbolisk mening. Om individen 
inte uppnår försoning med sitt lidande kan ett stilla döende ta form. Då dör det andliga och 
själsliga livet oftast ut först. Lidande är starkt kopplat till sorgen, att sörja kan innebära att 
individen är ensam i sitt lidande. Ensamheten eller att inte bli sedd liknas med att betraktas 
som död. Detta innebär att ett ensamt lidande kan leda till att individer betraktas som 
levande döda (Eriksson, 2015a). 

2.5.2 Medlidande 
Eriksson (2015a) beskriver att medlidande innebär att lida med en annan individ. Det är 
medlidande som är källan till den sanna formen av vårdande. Begreppet medlidande innebär 
en människas mod att ta ansvar för en medmänniska. Det krävs mod att offra en del av sig 
själv för att främja sin medmänniskas välmående. Medlidande innebär en ömhet eller en 
känslighet för andras lidande. Denna ömhet ses som ett verktyg för att kämpa för den andres 
smärta och försöka lindra den. Medlidande anses vara en dygd, vilket innebär att medlidande 
endast räknas om det konkretiseras i handlingar. Detta är det som avgör möjligheten att 
urskilja medlidande från upplevelsen av eget lidande och förmågan att lida med en annan 
individ. Det finns många sätt att visa medlidande och lindra lidande hos patienter. Eriksson 
beskriver att ett sätt kan vara genom att leka. Lek kan i lidandet vara ett uttryck för kärlek 
och således lindra lidande. I varje lidande individ finns en strimma hopp och lust som kan 
växa genom att vårdare och patienter kan skratta och leka tillsammans (Eriksson, 2015a). 
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2.5.3 Vårdande 
Eriksson (2014) beskriver att det finns tre typer av vård: naturlig vård, grundvård och 
specialvård. Den naturliga vården innefattar fungerande relationer mellan en själv och 
andra. Enligt Eriksson behöver en människa minst en fungerande relation till en annan 
medmänniska. Den naturliga vården innefattar också människans relation till någon form av 
gud. Alla människor anses behöva något att tro på för att kunna känna hopp. Grundvård 
innefattar att tillgodose patientens behov som de själva skulle kunnat tillgodose om de inte 
hindrades av ohälsa. Dessa behov innefattar basala nödvändigheter som till exempel äta, 
dricka och sova. Behoven innefattar även emotionella-, kulturella-, sociala-, och andliga 
behov. Specialvård innefattar den vård som ges när den naturliga vården eller grundvården 
inte räcker till för att återställa hälsan hos patienten. Specialvården inriktar sig på specifika 
hälsohinder hos patienten och kan innefatta till exempel kirurgisk eller psykiatrisk vård. 
 
Eriksson (2015b) beskriver att alla människor har en förmåga inom sig att vårda, 
sjuksköterskans uppgift blir därmed att se till att denna förmåga tas till vara på och 
möjliggörs. Vårdande beskrivs av Eriksson (2014) som naturligt mänskligt, det ses som en 
gärning baserat på kärlek. Genom att kunna ge samt ta emot kärlek möjliggörs det för 
människan att få kraft att växa och utvecklas. Vårdande utgörs av kärlekens kraft som 
uttrycks genom ansning, ömhet och närhet. Kärleken hör ihop med tro och hopp. Tro är den 
inre övertygelsen och är en grund för tillit. Hopp innebär en framåtblick mot morgondagen 
och bidrar till en vilja att leva (Eriksson, 2014). Vårdande som beskrivs av Eriksson (2015b) 
innefattar att skapa tillit, tillfredsställelse samt andligt och kroppsligt välbefinnande genom 
olika former av ansning, lekande och lärande (Eriksson, 2015b). Eriksson (2014) beskriver 
att ansning innebär en ombesörjning av sin medmänniskas välbefinnande relaterat till kropp 
själ och ande. Människans upplevelse av välbefinnande har en helande funktion. Eriksson 
(2015b) beskriver att ansning inom vården även handlar om att ge näring och rena 
människan på ett sådant sätt att dennes hälsa främjas. Näringen kan både vara kroppslig 
genom att tillgodose för patientens basala behov i form av mat och dryck eller själslig vilket 
innefattar att bekräfta patienten som unik människa. Att rena människan kan i vården 
handla om basal omvårdnad men även att befria patienten från betungande känslor som 
skuld och skam. Detta sker genom att vårdaren hjälper patienten att uttrycka dessa känslor 
och sedan tar dessa känslor till sig härbärgera dem. Ansing kan på ett spirituellt plan handla 
om att samtala med patienter om existentiella frågor som till exempel dödsångest. Lekande 
gynnar utvecklingen och skapar en känsla av samhörighet och gemenskap. Leken kan också 
främja lärandet hos patienten, detta lärande handlar om att förändring och utveckling är en 
del av människans varande (Eriksson, 2015b). Eriksson (2014) beskriver att vårdande även 
innefattar kraft till utveckling och växt. Inom varje människa finns en kraft till att vilja skapa. 
Med hjälp av leken kan denna skapande kraft uttryckas. Leken möjliggör en väg till hälsa.  
 
Eriksson (2014) beskriver att vård kan ses både som en vetenskap samt en konstform. 
Vårdande som konstform bygger på att varje möte med patienter är unikt och kräver 
vårdhandlingar som är avsedda för just den unika patienten. Eriksson (2015b) menar att 
vårdandets djupaste mening innefattar att lindra människors lidande för att hjälpa denne att 
växa och utvecklas. 

2.5.4 Vårdrelation 
Eriksson (2014) beskriver begreppet vårdrelation som en relation mellan patient och vårdare. 
Människan framträder som sin rätta person genom relationer till andra människor och 
genom denna relation till en annan människa kan kärlek förmedlas mellan parterna. En 
vårdrelation skapar möjligheter för patienter att växa som individer och att våga förmedla 
sina behov, begär och problem till vårdaren. En vårdrelation innebär att vårdaren inte får 
framtvinga en relation utan relationen ska bygga på ömsesidighet. Eriksson beskriver att 
inom vårdprocessen kan en vårdrelation även benämnas som ett vårdförhållande mellan 
patient och vårdare. Eriksson beskriver att denna vårdrelation är professionell och uppfyller 
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de etiska kraven samt bygger på vedertagen kunskap och har som syfte att stötta och bidra till 
patienters hälsa. I ett vårdförhållande beskriver Eriksson (2014) att kontinuitet är viktigt, 
detta innebär att patienter ska stöttas så att deras hälsoprocess fortskrider ostört för att 
kunna uppnå bästa möjlig hälsa. Eriksson (2014) beskriver att det bästa sättet för att kunna 
skapa kontinuitet i ett vårdförhållande är att en och samma vårdare vårdar samma patient. 
Detta skapar en trygghet för patienten att utvecklas och uppnå hälsa. Ett välfungerande 
vårdförhållande är grunden i vårdprocessens alla faser. Saknas en vårdrelation i 
vårdprocessen innebär det att vården endast blir en arbetsuppgift där olika sysslor ska 
utföras.  

2.6 Problemformulering  
Tidigare forskning visar att patienter upplever att de inte gärna vill vårdas i livets slutskede 
på sjukhus på grund av att de har negativa upplevelser av vård på sjukhus sedan tidigare. 
Patienter kan uppleva att deras behov inte tillgodoses om sjuksköterskor undviker deras 
existentiella frågor i livets slutskede, eller om sjuksköterskor inte har tid för dem. Genom att 
inte ha tillräckligt med tid för patienter eller genom att undvika existentiella frågor kan 
hinder uppstå för en vårdrelation mellan sjuksköterskor och patienter. Detta skulle kunna 
leda till att patienters hälsa inte främjas samt att ett onödigt lidande kan uppstå för patienter. 
För att lindra lidande hos patienter i livets slutskede är det viktigt att uppmärksamma och 
tillgodose patienters samtliga behov. Detta för att patienter i största möjliga utsträckning ska 
få leva sin sista tid i livet med så hög kvalité som möjligt. I samband med vården av patienter 
i livets slutskede förväntas sjuksköterskor även ge stöd till anhöriga. Sjuksköterskor har ett 
ansvar att vårda patienter och värna om deras värdighet och integritet samtidigt som de har 
ett ansvar att ge stöd till anhöriga. Anhöriga upplever i vissa fall att de inte inkluderas i 
vården av deras närstående. Detta kan medföra att anhöriga får negativa upplevelser av 
vården samt att lidande kan uppstå hos de anhöriga. Tidigare forskning beskriver att 
förväntningar ställs på att allmänsjuksköterskor har kompetens vad gällande bemötande av 
patienter och anhöriga i livets slutskede för att kunna tillgodose alla behov. Patienter och 
anhöriga förväntar sig att sjuksköterskor bör ha denna nödvändiga kompetens. När de 
upplever att detta inte är fallet kan det medföra ett lidande och negativa upplevelser i 
samband med vården i livets slutskede för både patienter och anhöriga. Till följd av negativa 
upplevelser som utebliven vård samt icke tillgodosedda behov kan ett problem uppstå 
eftersom patienter och anhöriga upplever att de inte får en adekvat vård. Utökad kunskap om 
sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede kan bidra till att negativa 
upplevelser kan uppmärksammas och förbättras, för att i sin tur bidra till en mer kvalitativ 
vård för patienter i livets slutskede. Positiva upplevelser kan belysa de faktorer som 
sjuksköterskor bör sträva efter för att på bästa sätt bedriva en kvalitativ vård. Utifrån 
kunskap om sjuksköterskors upplevelser finns det möjlighet till att vården av patienter i 
livets slutskede kan utvecklas. 

3 SYFTE 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. 
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4 METOD 
Utifrån examensarbetets syfte valdes en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes 
där analysprocessen baserades på Evans analysmetod (2002). Metoden valdes för att kunna 
skapa en fördjupad kunskap och en sammanfattande bild av fenomenet sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. Evans (2002) beskriver att en 
systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes innebär att analysprocessen strävar efter 
att beskriva resultat från tidigare forskning så noggrant som möjligt med ett minimum av 
omtolkning, vilket vidare ska leda till nya slutsatser (Evans, 2002). En kvalitativ ansats 
användes, Friberg (2012) beskriver att en kvalitativ ansats kan med fördel användas för att få 
en ökad förståelse av ett fenomen. I detta fall sjuksköterskors upplevelser av att vårda 
patienter i livets slutskede.  

4.1 Urval och datainsamling 
Urvalsprocessen började med en litteratursökning för att finna relevant litteratur i form av 
kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar som svarade på examensarbetets syfte. Att göra en 
litteratursökning i databaser var första steget i analysprocessen enligt Evans (2002). 
Litteratursökningen valdes att delas in i två faser, en inledande och en egentlig 
informationssökning. Detta för att få fram relevant litteratur i enlighet med vad Östlundh 
(2012) beskriver om informationssökning. I detta examensarbete genomfördes båda 
informationssökningarna i PubMed och Cinahl plus. Den inledande sökningen var en bredare 
sökning som användes för att få en överblick av kunskapsläget. I den inledande sökningen 
användes dessa ämnessökord; palliative care, nurses och experience. Denna övergripande 
sökning säkerställde att det fanns tillräckligt med data inom det valda intresseområdet. Syftet 
med den inledande sökningen var att samla tillräckligt mycket bakgrundsinformation för att 
kunna gå vidare med mer preciserade sökningar i nästa fas (Östlundh, 2012).  
 
Den egentliga litteratursökningen enligt Evans (2002) innefattar att precisera sökord samt 
systematiskt välja relevant slutgiltig litteratur i form av vetenskapliga artiklar. I den egentliga 
litteratursökningen användes i Cinahl plus, Cinahl headings. Detta var ämnesord som 
underlättade sökningarna efter litteratur. De Cinahl headings som användes i detta 
examensarbete var; nurses, terminal care, attitude of health Personnel, life experience, 
hospice and palliative nursing, nurse-patient relations, palliative care, och hospice care. De 
avgränsningar som gjordes vid dessa sökningar i Cinahl plus var; journal subset: nursing och 
peer reviewed. I PubMed användes MeSH-termer, dessa MeSH-termer var; palliative care, 
nurses, patient care, nurse-patient Relations, attitude of health personnel och terminally ill. 
Avgränsningar som gjordes vid dessa sökningar var vid ett antal sökningar; publicerade inom 
tio år (2007–2017), vid andra sökningar gjordes inga avgränsning till årtal eftersom dessa 
sökningar inte genererade tillräckligt med relevant litteratur. Vidare användes avgränsningen 
nursing journals. MeSH- termer och Cinahl headings valdes utifrån syftet med 
examensarbetet och kombinationer av dessa redovisas i bilaga A; sökmatris. 
  
Vid sökningar där egenvalda ämnessökord användes avgränsades sökningarna i Cinahl plus 
till följande; peer reviewed, journal subset: nursing, samt publikation inom ett spann av 7 år. 
Tidsspannet valdes för att inkludera artiklar som var relevanta i tiden samt för att säkerställa 
att relevant forskning inte exkluderades. Avgränsningarna i Pubmed var; 10 years och 
nursing journals. Sökningar i PubMed kunde endast begränsas till 10 år eller 5 år, därför 
valdes avgränsningen 10 år för att inte relevanta artiklar skulle exkluderas. Avgränsningen 
peer reviewed användes endast vid sökningar i Cinahl plus databas eftersom funktionen ej 
var tillgänglig i PubMed. För att säkerställa att artiklar som genererades i PubMed var peer 
reviewed användes databasen ULRICHSWEB. Denna databas gjorde det möjligt att veta om 
artikeln var publicerad i en tidskrift som var refereed. 
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Efter att ha avgränsat sökningarna valdes ämnessökord som svarade an på syftet i 
examensarbetet. Dessa ämnessökord var i Cinahl plus; nurses experiences, caring for och 
dying patients. I PubMed användes ämnessökorden; nurses experiences, caring for, dying 
patients, caring och palliative care. Ämnessökord och kombinationer av dessa redovisas i 
bilaga A; sökmatris. För att kunna kombinera flera olika Cinahl headings, MeSH-termer 
respektive egenvalda ämnessökord med varandra i databassökningarna användes boolesk 
sökteknik som beskrivs av Östlundh (2012). Användningen av boolesk sökteknik innebar att 
använda sökoperatorer för att skapa samband, det vill säga bestämma vilket samband 
sökorden skulle ha till varandra. Den sökoperator som användes var AND som gav 
möjligheten att koppla ihop och söka på flera ämnessökord, Cinahl headings respektive 
MeSH-termer. 
 
Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle vara vårdvetenskapliga, ha en kvalitativ 
ansats samt beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. 
I samband med sökningar där MeSH-termer användes avgränsades inte sökningar till årtal, 
detta för att inte relevant forskning skulle exkluderas vid sökningarna. Till följd av detta 
inkluderades två artiklar trots att de publicerades år 1997 respektive 2004 eftersom 
innehållet i dessa artiklar bedömdes som relevant för syftet. Sjuksköterskor arbetade i olika 
sammanhang där vård i livets slutskede förekom och således inkluderades artiklar som 
innefattade palliativ vård, vård på hospice, hemsjukvård samt vård på sjukhusavdelningar. 
För att examensarbetet skulle generera utökad kunskap för allmänsjuksköterskor 
exkluderades artiklar där sjuksköterskor hade någon form av specialistutbildning. Artiklar 
som beskrev sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i livets slutskede exkluderades 
eftersom patienter i detta examensarbete syftade till vuxna individer. Artiklar som innehöll 
flera perspektiv på vård i livets slutskede inkluderades om perspektiven enkelt kunde 
urskiljas. 
 
Urvalet fortskred genom att titlarna på de funna artiklarna lästes. Om titeln var tilltalande i 
relation till syftet med detta examensarbete lästes även abstract på artiklarna. Ansågs inte 
titeln överensstämma med examensarbetets syfte lästes inte artikelns abstract. Antal lästa 
abstract redovisas i bilaga A; sökmatris. Stämde artikelns abstract överens med syftet i 
examensarbetet lästes artikeln i sin helhet och kvalitetsgranskades med frågor inspirerade av 
Friberg (2012). Efter att läst 16 stycken artiklar ingående visade det sig att fem artiklar inte 
svarade an på examensarbetets syfte. Dessa artiklar exkluderades således. Totalt elva artiklar 
kvalitetsgranskades med hjälp av 14 stycken frågor beskrivna av Friberg (2012). 
Kvalitetsgranskningen avsåg att säkerställa att artiklarna var av god kvalité. Frågorna 
besvarades med antingen ja eller nej. Ett ja innebar att artikeln fick ett poäng, således kunde 
en artikel få totalt 14 poäng. Om en artikel fick ett till fem poäng klassades kvaliteten som låg, 
sex till tio poäng klassades som medelhög kvalitet och elva till 14 poäng klassades som hög 
kvalitet. Samtliga elva artiklar som kvalitetsgranskades höll måttet av hög kvalité och 
inkluderades i examensarbetet. Kvalitetsgranskningen redovisas i bilaga B; 
kvalitetsgranskning. Valda artiklars syfte, metod och resultat samt poängen artiklarna erhöll 
vid kvalitetsgranskningen redovisas i bilaga C; Artikelmatris. 

4.2 Genomförande och analys 
Efter genomförd kvalitetsgranskning av totalt elva stycken artiklar var första steget i Evans 
(2002) analysmetod genomförd och analysprocessen påbörjades. Enligt Evans (2002) så 
innebär steg två i analysprocessen att valda artiklar systematiskt ska granskas och läsas flera 
gånger för att sedan kunna identifiera och urskilja nyckelfynd. Med nyckelfynd menas att 
identifiera väsentliga delar i en artikel utifrån syftet som sedan gör att artikeln kan brytas ner 
i mindre komponenter (Evans, 2002). Samtliga artiklar lästes först igenom flera gånger för 
att urskilja nyckelfynd, de nyckelfynd som valdes svarade på examensarbetets syfte. De 
nyckelfynd som svarade på examensarbetets syfte skrevs upp på ett pappersark.  
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Enligt Evans (2002) innebär det tredje steget i analysprocessen att identifiera gemensamma 
teman utifrån funna nyckelfynd. Nyckelfynden grupperades efter likheter och skillnader och 
liknande nyckelfynd skrevs upp på ett separat pappersark. Utifrån dessa likheter i 
nyckelfynden identifierades slutligen två teman. I detta steg av analysprocessen 
identifierades även fem subteman, tre subteman från det första temat respektive två 
subteman från det andra temat. Dessa subteman hade för avsikt att ge fördjupad förståelse 
för fenomenet som undersöktes.  
 
I det slutliga steget i analysprocessen beskriver Evans (2002) att ett fenomen ska skildras 
med grund i orginalstudierna för att sedan skapa en beskrivande text utifrån teman och 
subteman som framkommit i analysprocessen. De teman och subteman som skildrades 
utifrån orginalstudierna presenteras i resultatavsnittet i form av löpande text. För att påvisa 
en djupare förståelse för fenomenet och för att stärka resultatet presenteras exempel på 
nyckelfynd i form av citat i resultatavsnittet. Citaten behölls på originalspråket för att 
minimera risken för omtolkning. I tabell 1 redovisas exempel på nyckelfynd, teman och 
subteman för att kunna följa analysprocessens genomförande. Kontinuerligt under 
skrivandet av resultatet i detta examensarbete har återblickar till orginalstudierna gjorts för 
att säkerställa att fenomenet uppfattats korrekt. 

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema och subtema 

 
Nyckelfynd 

 
Tema 

 
Subtema 

“Another aspect connected to the nurse’s concern with providing quality 
care was the need to develop one’s expertise” (Marchessault, Legault & 
Martinez,2012, s. 138). 
 
“One fear was that a lack of experience might contribute to not providing 
the best care for their patients” (Peterson, Johnson, Halvorsen, Apmann, 
Chang, Kershek, Scherr, Ogi & Pincon, 2010, s. 183).  
 
 
“It hurts to feel that I am inadequate, that I cannot do anything 
further(...) one might call it powerlessness (…)” (Ingebretsen 
&Sagbakken, 2016, s. 5). 
 
“It was very difficult in the beginning. I worked so hard, and it felt that I 
could not do anything (…)” (Andersson, Salickiene &Rosengren, 205, s. 
147). 
 
 
“Lack of staff and, hence, lack of time are what burdens the nurses most. 
(...) not being fully present (because their thoughts are occupied with 
"doing" and not "being") are distressing” (Rassmusen, Sandman 
&Nordberg, 1997, s.336). 
 
“Health care providers expressed feeling stressed when they did not have 
enough time to see patients in need” (Beng et al., 2015b, s. 21). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otillräcklighet 

 
 

Osäkerhet i sin 
yrkesroll 

 
 
 

Uppgivenhet 

 
 
 

Tidsbrist 
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4.3 Etiska överväganden 
För att bidra till utveckling av evidensbaserad forskning inom omvårdnad 
kvalitetsgranskades artiklarna i detta examensarbete med hjälp av frågor inspirerade av 
Friberg (2012). För att undvika oredlighet har examensarbetet skrivits i enlighet med CODEX 
(2017) för att säkerställa att data inte har fabricerats, plagierats eller förvrängts. För att 
undvika fabricering, plagiering och förvrängning har samtlig litteratur i detta examensarbete 
refererats till med hjälp av American Psychological Association (APA, 2009). Förförståelsen 
relaterat till ämnet i examensarbetet beaktades. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim 
(2014) bör förförståelsen beaktas för att inte omedvetet tolka resultatet baserat på tidigare 
kunskap och förutfattade meningar. Medveten förförståelsen kan användas för att få en 
djupare förståelse av fenomenet som avses att undersökas. Examensarbetet skulle följa 
utbildningsdepartementets riktlinjer för god sed i forskningen (SOU 1994:4). Detta innebar 
att utomstående parter skulle ha möjlighet att följa hela forskningsprocessen samt kunna 
försäkra sig om att slutsatser som dragits baserades på orginalstudierna. Resultatet i 
examensarbetet skulle i enlighet med SOU (1994:4) dokumenteras på ett sådant sätt att 
forskningsprocessen i framtiden skulle kunna upprepas. För att kunna följa 
forskningsprocessen i detta examensarbete redovisades litteratursökningen samt utvalda 
artiklar i bifogade bilagor. Resultatet i detta examensarbete byggde på en beskrivande syntes 
enligt Evans (2002). Detta för att minimera risken för omtolkning och förvrängning av 
textinnehållet i orginalstudierna. 

5 RESULTAT 
Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 
i livets slutskede. Efter genomförd analys av elva vetenskapliga artiklar kunde två teman och 
fem subteman urskiljas. De funna teman och subteman redogörs för i följande löpande text. I 
tabell 2 redovisas en översikt av teman och subteman. 

Tabell 2: Teman och subteman 
 

Teman 
 

Subteman 

 
 

Otillräcklighet 
 

• Osäkerhet i sin yrkesroll 
• Uppgivenhet 
• Tidsbrist 

 
 

Arbetstillfredsställelse 
 

 
• Meningsfullhet 
• Relation i vårdandet  
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5.1 Otillräcklighet 
Otillräcklighet var en känsla som sjuksköterskor upplevde vid vård i livets slutskede. Ur 
temat otillräcklighet kunde tre subteman urskiljas: osäkerhet i sin yrkesroll, uppgivenhet och 
tidsbrist. 

5.1.1 Osäkerhet i sin yrkesroll 
Sjuksköterskor upplevde oro för att inte kunna erbjuda en kvalitativ vård för sina patienter 
till följd av bristande kompetens kring situationer som kunde uppstå vid vård i livets 
slutskede (Andersson, Salickiene & Rosengren, 2015; Kongsuwan et al., 2016). Det beskrevs 
som “(...) Participants lack competency and confidence in providing psychological and 
spiritual care” (Kongsuwan et al., 2016, s. 136). Sjuksköterskor upplevde att patienters behov 
inte alltid kunde tillgodoses, detta på grund av att de själva ansåg att de ibland hade svårt att 
förhålla sig till patienters existentiella frågeställningar i livets slutskede (Andersson, 
Salickiene & Rosengren, 2015; Kongsuwan et al., 2016). 
  
Sjuksköterskor ansåg att kvalitativ vård av patienter i livets slutskede krävde kunskap om hur 
patienter i livets slutskede skulle bemötas och hur deras behov skulle tillfredsställas 
(Andersson, Salickiene & Rosengren, 2015; Johansson & Lindahl, 2010). Sjuksköterskor 
ansåg att ett behov av utbildning gällande bemötande av patienter i livets slutskede var 
viktigt för att kunna vårda patienter i livets slutskede på ett så bra och värdefullt sätt som 
möjligt. De upplevde även att den kompetens de hade inom ämnet inte alltid var tillräcklig 
för att kunna bemöta patienter i livets slutskede på ett så bra sätt som möjligt (Marchessault, 
Legault & Martinez, 2012; Andersson, Salickiene & Rosengren, 2015). Detta beskrevs som 
följande “Another aspect connected to the nurse’s concern with providing quality care was 
the need to develop one’s expertise” (Marchessault, Legault & Martinez, 2012, s. 138). Även 
om sjuksköterskeutbildningen gav baskunskaper inom vård i livets slutskede upplevdes det 
som viktigt att få kunskapen uppdaterad med tiden. De ansåg att en utvecklig av deras 
expertis inom området skulle gynna dem vid mötet av patienter i livets slutskede. 
Kompetensen ansågs kunna förbättras genom utbildning i ämnet (Andersson, Salickiene & 
Rosengren, 2015; Marchessault, Legault & Martinez, 2012).  
  
Sjuksköterskor upplevde i vissa fall bristande kompetens vid bemötande av patienter i livets 
slutskede vilket medförde känslor av otillräcklighet (Andersson, Salickiene & Rosengren, 
2015; Peterson et al., 2010). Detta beskrevs som följande “One fear was that a lack of 
experience might contribute to not providing the best care for their patients” (Peterson et al., 
2010, s. 183). Detta innebar att de inte ansåg att de alltid kunde erbjuda den vård de själva 
skulle vilja erbjuda för patienter i livets slutskede (Andersson, Salickiene & Rosengren, 2015; 
Peterson et al., 2010).   
 
Sjuksköterskor som ansåg att de hade bristfällig kompetens gällande vård i livets slutskede 
upplevde det som viktigt att få möjlighet att arbeta med kollegor som hade mer erfarenheter 
inom vård i livets slutskede (Andersson, Salickiene & Rosengren, 2015; Rasmussen, 
Sandman & Norberg, 1997). Detta beskrevs som följande “Nurses with limited experience 
stressed the significance of being supported in caring procedures by experienced colleagues” 
(Andersson, Salickiene & Rosengren, 2015, s.146). Sjuksköterskor upplevde det som viktigt 
att kunna rådfråga och diskutera svåra situationer med erfarna kollegor för att kunna skapa 
sig egen kompetens av vård i livets slutskede (Andersson, Salickiene & Rosengren, 2015).  

5.1.2 Uppgivenhet 
I mötet med patienter i livets slutskede kunde många sjuksköterskor uppleva en känsla av 
uppgivenhet. Detta beskrevs av en sjuksköterska som följande “It was very difficult in the 
beginning. I worked so hard, and it felt that I could not do anything (…)” (Andersson, 
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Salickiene & Rosengren, 2015, s.147). Sjuksköterskor kunde uppleva ett lidande när de 
reflekterade över vad de borde ha gjort, men inte kunnat göra för sina patienter i livets 
slutskede (Andersson, Salickiene & Rosengren, 2015; Ingebretsen och Sagbakken, 2016; 
Karlsson, Kasén & Wärnå-Furu, 2017; Rasmussen, Sandman & Norberg, 1997). 
 
Önskan att hjälpa patienter men att inte kunnat göra det i den utsträckning de önskade 
kunde orsaka negativa upplevelser hos många sjuksköterskor. Många sjuksköterskor kände 
sig uppgivna av att vårda patienter när de inte kunde ändra deras livssituationer. 
Sjuksköterskor kunde uppleva skuld när de kände att de inte gjort tillräckligt för sina 
patienter (Ingebretsen & Sagbakken, 2016). En sjuksköterska beskrev det som följande “It 
hurts to feel that I am inadequate, that I cannot do anything further (...) one might call it 
powerlessness (…)” (Ingebretsen & Sagbakken, 2016, s. 5). Ett exempel på när många 
sjuksköterskor upplevde uppgivenhet var när de var tvungna att undanhålla information om 
utredningar och testresultat tills läkaren talat med patienten. Uppgivenhet upplevdes även 
vid tillfällen när de var tvungna att förklara allvaret i patientens tillstånd, vid dessa tillfällen 
kände de hjälplöshet och sorg när de ansåg att de berövade patienten på hopp (Browall, 
Henoch, Melin-Johansson, Strang & Danielson, 2014). Lidande orsakade ofta uppgivenhet 
hos sjuksköterskor och blev främst påtagligt när patienter inte försonats med sitt liv och sitt 
lidande eller när patienter avled utan att förmedlat en känsla av att vara klar med livet. Detta 
berörde många sjuksköterskor djupt, det upplevdes som en smärtsam känsla de bar med sig 
långt efter att en patient hade avlidit. Sjuksköterskors upplevelser av vård i livets slutskede 
kunde ses som en balans mellan att göra gott för patienten samt upplevelse av uppgivenhet 
till följd av att inte gjort tillräckligt för att lindra patienters lidande (Andersson, Salickiene & 
Rosengren, 2015; Beng et al., 2015b; Browall et. al., 2014; Ingebretsen och Sagbakken, 2016; 
Johansson & Lindahl, 2010; Karlsson, Kasén & Wärnå-Furu, 2017; Rasmussen, Sandman & 
Norberg, 1997).  
 
Osäkerhet uppstod ofta när sjuksköterskor vårdade patienter under en längre period utan att 
veta hur patienten föredrog vården. Dessa situationer kunde uppstå om patienter inte var vid 
medvetande eller om de inte kunde göra sig förstådda. Många sjuksköterskor upplevde dessa 
situationer som uppgivande och fick skuldkänslor när vården inte utfördes på bästa sätt 
(Browall et al., 2014; Johansson & Lindahl, 2010; Marchessault, Legault & Martinez, 2012; 
Mok & Chiu, 2004; Rasmussen, Sandman & Norberg, 1997). En sjuksköterska beskrev det 
som följande “You only die once, so you can’t screw it up, when you help someone there’s no 
second chance” (Marchessault, Legault & Martinez, 2012, s.136). De upplevde till följd av 
detta ett missnöje till sig själva om de inte kunnat tillgodose patienters behov (Browall et al., 
2014; Johansson & Lindahl, 2010; Marchessault, Legault & Martinez, 2012; Mok & Chiu, 
2004; Rasmussen, Sandman & Norberg, 1997). Sjuksköterskor kunde uppleva uppgivenhet 
till följd av att vårda patienter i livets slutskede. De oroade sig för att de själva eller 
närstående skulle komma att befinna sig i samma situation som patienter de vårdade befann 
sig i och att de skulle avlida på samma sätt (Andersson, Salickiene & Rosengren, 2015; Beng 
et al., 2015b). En sjuksköterska beskrev enligt Beng et al. (2015b) uppgivenheten kring sin 
egen död på följande sätt:  

“I feel very sad because my mother also had cancer, so I think I have a higher chance to get 
cancer, right? So when I see patients die, it makes me think about my own dying, and I don’t 
want to die from cancer, with so much suffering, so much pain.” (s. 24)  

Till följd av detta var det svårt för många sjuksköterskor att släppa arbetet när dagen var slut 
och inte ta med sig arbetet hem (Andersson, Salickiene & Rosengren, 2015; Beng et al., 
2015b). 
 
 
Många sjuksköterskor upplevde uppgivenhet när patienter berättade om varför de ville dö 
och när patienter uttalat berättade att de ville gå vidare från detta liv. De kände i flera fall 
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även en uppgivenhet när patienter vid enstaka tillfällen tog sina liv för att de inte klarade av 
att leva med vetskapen att de skulle dö. Dessa situationer upplevdes svåra att hantera för 
många sjuksköterskor. Sjuksköterskor upplevde i många fall en uppgivenhet till följd av sorg 
för sina avlidna patienter när de dog väldigt oroliga och ängsliga (Browall et al., 2014; 
Johansson & Lindahl, 2010; Marchessault, Legault & Martinez, 2012; Mok & Chiu, 2004; 
Rasmussen, Sandman & Norberg, 1997). 

5.1.3 Tidsbrist  
Många sjuksköterskor ansåg att god omvårdnad i livets slutskede handlade om att ha tid för 
var och en av sina patienter. De upplevde att de behövde tillräckligt med tid för att vara 
tillgängliga och helt närvarande för sina patienter när patienter behövde det. Sjuksköterskor 
upplevde att alla patienter hade rätt till och förtjänade personcentrerad vård i livets slutskede 
(Marchessault, Legault & Martinez, 2012; Peterson et al., 2010; Rasmussen, Sandman & 
Norberg, 1997). En sjuksköterska beskrev tidsbristen som följande “My time [is a concern]. I 
want to be attentive to all my patients, and when one is actively dying, they deserve one-to-
one care” (Peterson et al., 2010, s.183). Det engagemang som sjuksköterskor hade för sina 
patienter innebar ibland att de fick offra tid från sitt privatliv för att hinna med att vårda 
patienter eftersom arbetstiden inte räckte till (Marchessault, Legault & Martinez, 2012; 
Peterson et al., 2010; Rasmussen, Sandman & Norberg, 1997).   
 
Många sjuksköterskor upplevde att tillräckligt med tid för att kunna vårda patienter i livets 
slutskede på ett önskvärt sätt inte alltid fanns. Denna tidsbrist kunde vara konsekvensen av 
att det inte fanns tillräckligt med personal på arbetsplatsen (Beng et al., 2015b; Rasmussen, 
Sandman & Norberg, 1997). Detta beskrevs som “Lack of staff and, hence, lack of time are 
what burdens the nurses most. (...) not being fully present [because their thoughts are 
occupied with "doing" and not "being"] are distressing” (Rasmussen, Sandman & Norberg, 
1997, s.336). Personalbristen, därav tidsbristen medförde att endast basal omvårdnad 
prioriterades i många fall. Sjuksköterskor ansåg att de ofta var upptagna med att tänka på 
sysslor de behövde utföra istället för att vara närvarande i stunden med patienter. På grund 
av ökad arbetsbelastning upplevde många sjuksköterskor en oförmåga till att hinna ta hand 
om alla oroliga och ängsliga patienter i livets slutskede. Hjärtesorg upplevdes av 
sjuksköterskor när de var tvungna att lämna patienten ensam för att hinna med att utföra 
andra sysslor (Beng et al., 2015b; Rasmussen, Sandman & Norberg, 1997).  
 
Många sjuksköterskor upplevde vården av patienter i livets slutskede som stressig på grund 
av att det inte fanns tillräckligt med tid att spendera med sina patienter. Till följd av 
tidsbristen så ansåg sjuksköterskor att de i många fall inte kunde tillgodose patienters behov 
vad gällande lindring av smärta och oro. Tillräckligt med tid fanns ofta inte att tillhandahålla 
för att lindra symtomen hos de döende patienter. Flertalet sjuksköterskor kände då 
motstridigheter mellan vad de ansåg som ideal vård i livet slutskede och hur vården bedrevs i 
praktiken (Andersson, Salickiene & Rosengren, 2015; Johansson & Lindahl, 2010).   
 
Vidare upplevde sjuksköterskor ofta stress när de själva ansåg att de inte hade tid för att 
utföra det arbete som de önskade, tiden begränsade sjuksköterskor att ta hand om patienter 
på det sätt som de önskade. Stressen som ofta upplevdes kunde grunda sig i att tiden inte 
räckte till för dem att kunna besöka och vara tillsammans med patienter som behövde hjälp 
och stöd i den mån de ville (Beng et al., 2015b; Johansson & Lindahl, 2010). Stressen som 
många sjuksköterskor upplevde beskrevs som följande “Health care providers expressed 
feeling stressed when they did not have enough time to see patients in need” (Beng et al., 
2015b, s. 21). Sjuksköterskor kände att de önskade, men inte alltid hade möjlighet och tid att 
direkt kunna hjälpa patienter som ringde på larmet för hjälp (Beng et al., 2015b; Johansson 
& Lindahl, 2010). Flertalet sjuksköterskor upplevde att patienter som ringde för hjälp ibland 
ignorerades på grund av att de var mer oroliga att inte hinna klart att skriva rapporter än att 
vårda patienter (Beng et al., 2015b; Johansson & Lindahl, 2010).   
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Sjuksköterskor ansåg i många fall att vården inte alltid kunde leva upp till de förväntningar 
som de själva hade. De oroade sig för att tiden för alla patienter inte skulle räcka till och att 
kvaliteten på vården därav skulle bli bristande. I och med att tiden inte räckte till upplevde 
många sjuksköterskor att de inte kunde skapa en gemenskap med sina patienter. En 
gemenskap ansågs som viktig för att kunna förstå patientens lidande och utföra en så 
personcentrerad vård som möjligt. Sjuksköterskor hade goda avsikter med vården i livets 
slutskede, men avsikten och viljan att göra gott för patienten inte alltid var tillräckligt på 
grund av brist på tid. Sjuksköterskor ansåg att största delen av deras tid i många fall 
spenderades med patienter med mer akuta åkommor än de som vårdades i livets slutskede. 
Detta var något som sjuksköterskor upplevde som betungande eftersom de önskade att mer 
tid kunde åsidosättas till de patienter som var döende (Karlsson, Kasén & Wärnå-Furu, 2016; 
Kongsuwan et al., 2010; Peterson et al., 2010). 

5.2 Arbetstillfredsställelse  
Sjuksköterskor upplevde arbetstillfredsställelse när de arbetade med patienter vid vården i 
livets slutskede. Ur temat arbetstillfredsställelse kunde två subteman urskiljas. Dessa två 
subteman var: meningsfullhet och relation i vårdandet.  

5.2.1 Meningsfullhet 
Meningsfullhet var en känsla många sjuksköterskor upplevde när de arbetade för att ge 
patienter och anhöriga den bästa möjliga vården samt när de själva var tillfreds med vården 
de utfört. Denna känsla av att vara meningsfull beskrevs som en känsla av helhet, som 
sjuksköterskor ofta upplevde när de hade gjort allt de kunnat för sina patienter. Upplevelsen 
blev påtaglig när sjuksköterskor kunde skapa en miljö där patienter som sörjer ändå kunde 
vara lyckliga tillsammans med anhöriga (Johansson & Lindahl, 2010; Peterson et al., 2010; 
Rasmussen, Sandman & Norberg, 1997).  
 
Sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att få möjligheten att ta del av en annan människas 
liv i livets slutskede. När döden var lugn och fridfull och när sjuksköterskor upplevde 
tacksamhet från anhöriga kände de mening med sitt arbete. Detta var väsentligt för att 
sjuksköterskor skulle orka fortsätta arbeta med vård i livets slutskede. Sjuksköterskor 
upplevde i många fall att förenas med sitt eget lidande samt att arbeta med vård i livets 
slutskede gav både professionell och personlig tillfredsställelse (Andersson, Salickiene & 
Rosengren, 2015; Johansson & Lindahl, 2010; Rasmussen, Sandman & Norberg, 1997). Detta 
beskrevs som “One nurse expresses that she never regretted her choice to be a registered 
nurse, not even on days that she perceived as difficult to handle “(Andersson, Salickiene & 
Rosengren, 2015, s146).  Många sjuksköterskor ansåg det vara utmanande att vid vissa 
tillfällen vårda patienter i livets slutskede, ångrade de inte sina yrkesval eftersom de upplevde 
att yrket var mer givande än krävande (Andersson, Salickiene & Rosengren, 2015; Johansson 
& Lindahl, 2010; Rasmussen, Sandman & Norberg, 1997).  
 
Sjuksköterskor upplevde ofta möten med patienter i livets slutskede som meningsfulla och 
berikande. De blev alla berörda på ett emotionellt sätt av sina patienter (Browall et al., 2014; 
Ingebretsen & Sagbakken, 2016; Mok & Chiu, 2004; Rasmussen, Sandman & Norberg, 1997). 
Detta beskrevs som “The nurses feel "empowered" and "strengthened" when they experience 
reciprocity and perceive their care as being meaningful” (Rasmussen, Sandman & Norberg, 
1997, s11). Många sjuksköterskor upplevde att i vård i livets slutskede fick dem att reflektera 
och uppleva mening med sitt eget liv och sin död. Genom möten med patienter i livets 
slutskede upplevde sjuksköterskor ofta att de lärde sig omfamna aspekter som hade personlig 
mening för dem. De lärde sig att söka efter glädje i sitt eget liv (Andersson, Salickiene & 
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Rosengren, 2015; Marchessault, Legault & Martinez, 2012; Mok & Chiu, 2004). En 
sjuksköterska beskrev hur vården i livets slutskede ökade livsglädjen på följande vis “I think 
that it pushes me to want to make the most of life. It makes me love life more” (Marchessault, 
Legault & Martinez, 2012, s.139). Sjuksköterskor som vårdade patienter i livets slutskede 
ansåg ofta att bra tider i deras eget liv uppskattades mer när de vårdat patienter i livets 
slutskede än vad de tidigare gjort (Andersson, Salickiene & Rosengren, 2015; Marchessault, 
Legault & Martinez, 2012; Mok & Chiu, 2004).  
 
Många sjuksköterskor ansåg att deras profession var starkt kopplat till vilka de var som 
personer, vård i livets slutskede upplevdes till följd av detta både personligt och professionellt 
givande (Browall et al., 2014; Ingebretsen & Sagbakken, 2016; Mok & Chiu, 2004). En 
sjuksköterska beskrev det enligt Ingebretsen och Sagbakken (2016) som följande: 

“For me it is a dual enrichment. My professional identity and who I am as a person is strongly 
incorporated and unified. That is why I think I am being enriched in both dimensions, as a 
human and as a professional.” (s.7)  

Sjuksköterskor upplevde vården av patienter i livets slutskede som meningsfullt när de fick 
chansen att skapa trygghet hos patienter, ta del av deras olika livshistorier samt när de lärde 
sig att se möjligheter istället för hinder av vården i livets slutskede (Rasmussen, Sandman & 
Norberg, 1997).  
 
Många sjuksköterskor kände en tacksamhet när patienter ville tala om funderingar som 
kunde finnas om döden. Att få vara en del av patienters liv och lyssna på deras livshistoria 
upplevdes ofta som meningsfullt. Även om de kände tacksamhet över att vårda patienter i 
livets slutskede så upplevdes det vid tillfällen svårt att förhålla sig till patienters sorger och 
lidande. Sjuksköterskor upplevde ofta att även om dödsögonblick och döden innefattade 
lidande och tragik så kunde de ändå känna sig nöjda med sin insats i vården eftersom de gjort 
allt de kunnat för att bevara värdigheten hos patienter i livets slutskede. Meningsfullhet 
upplevdes som en bidragande faktor till att sjuksköterskor valde att fortsätta arbeta med vård 
i livets slutskede trots att det kunde vara påfrestande (Browall et al., 2014; Ingebretsen & 
Sagbakken, 2016; Marchessault, Legault & Martinez, 2012; Mok & Chiu, 2004; Rasmussen, 
Sandman & Norberg, 1997). 
 
För att sjuksköterskor skulle kunna känna meningsfullhet i sitt arbete upplevde de ofta att 
det var viktigt att de fick stöd av arbetsplatsen när de arbetade med patienter i livets 
slutskede. De ansåg det som viktigt att ha ett bra arbetslag, där de kunde diskutera svåra 
situationer eller händelser som belastade dem. Många upplevde att det var viktigt att inte 
stänga inne sina känslor och att ha personer i sin omgivning som de kunde prata med 
(Ingebretsen & Sagbakken, 2016; Marchessault, Legault & Martinez, 2012; Rasmussen, 
Sandman & Norberg, 1997). 

5.2.2 Relation i vårdandet 
Många sjuksköterskor som vårdade patienter i livets slutskede upplevde att det var viktigt att 
patienter fick behålla sin värdighet och ha det bekvämt i livets slut (Karlsson, Kasén & 
Wärnå-Furu, 2017; Peterson et al., 2010). Detta beskrevs som “Nurses caring for patients at 
the end of life take responsibility and want to preserve patients’ integrity and dignity and 
often feel a deep sense of communion” (Karlsson, Kasén & Wärnå-Furu, 2017, s. 164). 
Sjuksköterskor kände ett ansvar gentemot sina patienter att bevara deras integritet och 
värdighet. De upplevde även ett ansvar att tillgodose patienters emotionella och fysiska 
behov. Detta ledde till att sjuksköterskor kände en samhörighet med sina patienter (Karlsson, 
Kasén & Wärnå-Furu, 2017; Peterson et al., 2010). Flertalet sjuksköterskor upplevde att de 
var behövda av sina patienter och fick bekräftelse att vården gjorde gott när de kände att 
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deras patienter litade på dem tillräckligt mycket för att släppa in dem på livet i livets 
slutskede. De upplevde ofta vårdande relationer till sina patienter som energigivande 
(Browall et al., 2014; Ingebretsen & Sagbakken, 2016; Mok & Chiu, 2004).  
 
Att sitta ned, vara närvarande med sina patienter, ta sig tid att lyssna på deras historier samt 
våga vara känslomässigt intima upplevde sjuksköterskorna inge hopp till sina patienter. 
Många sjuksköterskor ansåg det som viktigt att patienter var nöjda med vården och att de 
inte upplevde någon smärta i livets slutskede (Beng et al., 2015b; Browall et al., 2014; 
Karlsson, Kasén & Wärnå-Furu, 2017; Mok & Chiu, 2004; Peterson et al., 2010; Rasmussen, 
Sandman & Norberg, 1997). En sjuksköterska beskrev det som följande “I knew the patient 
would die soon. I felt the urgency to relieve the suffering, as time was short. If I could do that, 
I felt I could achieve something and my heart would be at ease” (Mok & Chiu, 2004, s. 479). 
En känsla av empati upplevdes av många sjuksköterskor för sina patienter med obearbetad 
sorg och lidande. Dessa patienter upplevdes ibland som utmanande men empatin de kände 
för dem gjorde att de försökte avsätta extra tid för dem. Sjuksköterskor uppmärksammade i 
dessa fall patienters lidande och kände att det var deras ansvar att lindra det, detta kunde 
medföra en upplevelse av misslyckande om de inte lyckades med detta. Sjuksköterskor 
upplevde även att det kunde vara utmanande när de inte kunde släppa ifrån sig ansvaret de 
kände att de hade för sina patienter. Sjuksköterskor kände i många fall ett ansvar att göra allt 
de kunde för patienter i livets slutskede, detta både för sin egen skull för att inte känna skuld 
samt för att lindra patienters lidande (Beng et al., 2015b; Browall et al., 2014; Karlsson, 
Kasén & Wärnå-Furu, 2017; Mok & Chiu, 2004; Peterson et al., 2010; Rasmussen, Sandman 
& Norberg, 1997).  
 
Sjuksköterskor upplevde att en av deras främsta arbetsuppgift var att se till att patienters 
talan blev hörd och respekterad i livets slutskede. Många sjuksköterskor upplevde att vården 
av patienter i livets slutskede handlade om mer än att bara lindra patienters smärta och 
symtom. Vården innebar även att vara närvarande och att lyssna på patienters djupare 
känslor (Beng et al., 2015b; Browall et al., 2014; Karlsson, Kasén & Wärnå-Furu, 2017; Mok 
& Chiu, 2004; Peterson et al., 2010; Rasmussen, Sandman & Norberg, 1997). 

6 DISKUSSION 
Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 
patienter i livets slutskede. Diskussionsavsnittet innefattar en resultatdiskussion, 
metoddiskussion samt avslutningsvis en etikdiskussion. 

6.1  Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen är indelad efter de teman och subteman som framkom vid analysen av 
de vårdvetenskapliga artiklarna och en diskussion förs utifrån dessa. Resultatet diskuteras 
mot tidigare forskning, vårdteoretiskt perspektiv, lagar och styrdokument. 
 
I första temat, otillräcklighet framkom det av resultatet att sjuksköterskor upplevde 
svårigheter i att utföra den vård de önskade för sina patienter på grund av osäkerhet i sin 
yrkesroll gällande bemötande av patienter och anhöriga i livets slutskede. Detta är inte i 
enlighet med vad Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) beskriver om att hälso- och 
sjukvården ska bedrivas med grund i beprövad erfarenhet och vetenskap, samt att patienter 
har rätt till att erhålla sakkunnig och omsorgsfull vård. Resultatet gällande osäkerhet i sin 
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yrkesroll är inte heller i enlighet med vad SOU (2006:6) och WHO (2017) beskriver om att 
anhöriga har rätt till stöd vid vård av närstående i livets slutskede. Utifrån resultatet gällande 
svårigheter i att utföra den vård sjuksköterskor önskade på grund av osäkerhet i sin yrkesroll 
kopplat till patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), SOU (2006:6) och WHO (2017) kan tyda 
på att ett lidande kan uppstå hos patienter och anhöriga om sjuksköterskor inte arbetar efter 
dessa lagar och riktlinjer. Resultatet vad gällande osäkerhet i sin yrkesroll kan även kopplas 
till Erikssons (2015a) begrepp, vårdlidande. Vårdlidande är ett onödigt lidande som orsakats 
av att en vårdare inte gett adekvat vård eller att vården uteblivit. Detta lidande kan skapas 
omedvetet av vårdaren om denne saknar kunskaper kring människans lidande. Utifrån 
resultatets fynd vad gällande osäkerhet i sin yrkesroll kopplat till Eriksson (2015a) kan det 
tyda på att när sjuksköterskor upplever osäkerhet i sin yrkesroll kan detta leda till ett 
vårdlidande för patienter. Om sjuksköterskor inte har tillräckligt med kompetens för att 
bemöta patienter och anhöriga i livets slutskede kan det bidra till att de medvetet eller 
omedvetet undviker dessa situationer, vilket i sin tur kan skapa ett vårdlidande för patienter. 
Vårdlidande i denna bemärkelse skulle kunna förebyggas om tillräckligt med kompetens 
kring vård i livets slutskede finns hos sjuksköterskor.  
 
I resultatet framkom det att sjuksköterskor med bristande erfarenheter av att vårda patienter 
i livets slutskede upplevde det som viktigt att arbeta med kollegor som hade mer erfarenheter 
än dem själva. Resultatet kan kopplas till grundpelarna inom palliativ vård enligt SOU 
(2006:6). Grundpelare numer två innebär att ett fungerande teamarbete inom arbetsgruppen 
bör eftersträvas vid vård av patienter i livets slutskede. Grundpelare numer tre innebär god 
kommunikation inom arbetsgruppen, med patienten samt dess närstående för att stödja och 
främja patientens livskvalitet (SOU, 2006:6). Utifrån vad som visats i resultatet kopplat till 
grundpelarna för palliativ vård som beskrevs i bakgrunden, finns en förståelse för vikten av 
att sjuksköterskor får stöd och kan kommunicera med arbetskollegor vid vård i livets 
slutskede för att utveckla sin yrkeskompetens och därmed kunna uppleva sig säkrare i sin 
yrkesroll. 
 
Av resultatet framkom att sjuksköterskor upplevde en känsla av uppgivenhet i mötet med 
patienter i livets slutskede. Sjuksköterskor upplevde själva ett lidande när de reflekterade 
över patienters lidande och om de gjort allt de kunde för att lindra det. Sjuksköterskor 
upplevde att det var essentiellt att arbeta i syfte att lindra patienters lidande. Detta resultat 
kan kopplas till begreppet medlidande som beskrivs av Eriksson (2015a). Medlidande 
förklaras som mod att ta ansvar för en medmänniska och att detta kräver en uppoffring av sig 
själv för att kunna främja sin medmänniskas välmående (Eriksson, 2015a). Utifrån vad som 
visats i resultatet kopplat till Eriksson (2015a) kan det tyda på att om sjuksköterskor tar 
modet till sig att visa medlidande skulle det kunna ge upphov till känslor av uppgivenhet och 
otillräcklighet när de känner att de inte räcker till. Detta skulle kunna innebära att även 
sjuksköterskor kan uppleva ett lidande vid vård i livets slutskede.  
 
Vidare visade resultatet att sjuksköterskor upplevde uppgivenhet om de tvingades 
undanhålla information från patienter eller när de var tvungna att förklara allvaret av 
patienters sjukdom eller situation. Detta kunde upplevas som att de berövade patienter på 
hopp och att de därmed kunde orsaka onödigt lidande för patienter. Sjuksköterskor 
uppmärksammade ofta patienters lidande och upplevde uppgivenhet när de inte besatt 
förmågan att ändra på situationen. Resultatet kan kopplas till Erikssons (2015a) begrepp 
vårdlidande. Vårdlidande är ett onödigt lidande som vårdare orsakar hos patienter. Utifrån 
vad som visats i resultatet kopplat till Eriksson (2015a) kan det tyda på att vårdlidande kan 
uppstå även om sjuksköterskor är medvetna om patienters lidande men att situationen inte 
alltid kan påverkas. Utifrån vad som visats i resultatet gällande vårdlidande kan även kopplas 
till tidigare forskning av Chacko et. al. (2014) som beskriver vårdlidande hos patienter. Det 
yttrar sig som utebliven vård som blir påtaglig när patienter upplever att sjuksköterskor inte 
hade tid för dem. Lidandet blir även påtagligt när patienter önskar tala med sjuksköterskor 
om existentiella tankar de har kring döden men att sjuksköterskor i vissa fall gömmer sig 
bakom ursäkter för att undvika att ta del av deras lidande (Chacko et. al., 2014). Utifrån vad 
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som visats i resultatet gällande vårdlidande kopplat till tidigare forskning enligt Chacko et al. 
(2014) tyder på att vårdlidande som patienter upplever och som sjuksköterskor i många fall 
uppmärksammar skulle kunna undvikas. Genom att arbeta för att minska detta vårdlidande 
skulle både sjuksköterskor och patienter kunna uppleva uppgivenhet i mindre utsträckning.  
 
Resultatet visade att sjuksköterskor till följd av att vårda patienter i livets slutskede kunde 
uppleva oro för att de själva eller en anhörig skulle kunna avlida på ett likande sätt som de 
patienter de vårdade. Resultatet är samstämmigt med tidigare forskning av Kastbom, 
Milberg och Karlsson (2016) som beskriver att många patienter inte vill dö på sjukhus 
eftersom de har haft närstående som levt sin sista tid och avlidit på sjukhus. Patienter 
upplever dessa dödsfall som ovärdiga eftersom de nu avlidna närstående uttryckte att de 
kände sig till besvär eller att de inte fick det stöd de behövde på sjukhuset. Utifrån vad som 
visats i resultatets gällande oro för sin egen död kopplat till tidigare forskning enligt 
Kastbom, Milberg och Karlsson (2016) tyder på att det kan finnas en oro att vårdas i livets 
slutskede. En oro över att själv dö eller att anhöriga ska dö på ett ovärdigt sätt kan innebära 
att negativa förväntningar skapas kring hälso- och sjukvården i livets slutskede.  
 
Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att tid var väsentligt för att kunna vårda 
patienter på ett värdigt och kvalitativt sätt i livets slutskede Tillräckligt med tid är en 
förutsättning för att kunna vårda patienter enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 
som beskriver att vården ska bedrivas på ett sätt som respekterar den enskilde individens 
värdighet. Vidare visade resultatet att sjuksköterskor upplevde att denna önskvärda tid inte 
alltid fanns att tillhandahålla ofta på grund av ökad arbetsbelastning. Resultatet kan även 
liknas vid fynd i tidigare forskning enligt Beng et al. (2015a) och Chacko et al. (2014) som 
beskriver att patienter ofta upplever att sjuksköterskor har många arbetsuppgifter att utföra, 
vilket leder till att patienter upplever att de ofta inte får den uppmärksamhet de önskar. 
Tidigare forskning belyser även att patienter ofta upplever att de inte ville störa 
sjuksköterskor trots att de önskade deras hjälp eftersom att patienter var medvetna om att 
sjuksköterskor ofta hade mycket att göra (Beng et al., 2015a; Chacko et al., 2014). Utifrån vad 
som vistats i resultatet vad gällande tidsbrist kopplat till tidigare forskning enligt Beng et al. 
(2015a) och Chacko et al. (2014) tyder på att både sjuksköterskor och patienter upplever att 
önskvärd tid för vård inte alltid kan tillhandahållas. Detta kan innebära att sjuksköterskor 
inte alltid har möjlighet att göra allt de önskar för patienter på grund av bristande tid. 
Patienter är ofta medvetna om att sjuksköterskor har mycket att göra, detta skulle kunna 
innebära att patienter får offra att få sina behov tillgodosedda för att inte orsaka ännu mer 
stress för sjuksköterskorna.  
 
Vidare visade resultatet att sjuksköterskor i många fall upplevde att de hade många 
arbetsuppgifter att utföra. Detta medförde att de i många fall endast hade tid med det mest 
basala i omvårdnaden. De upplevde att de i många fall önskade att de kunde gjort mer för 
sina patienter men att tiden inte räckte till. Resultatet angående basal omvårdnad kan liknas 
med Erikssons (2014) begrepp grundvård. Grundvård innebär att tillgodose patienters basala 
behov som att till exempel äta och dricka samt att tillgodose emotionella-, kulturella-, 
sociala-, och andliga behov. Utifrån vad som visats i resultatet gällande basal omvårdnad 
kopplat till Eriksson (2014) kan tyda på att sjuksköterskor upplever att det är av stor vikt att 
tillgodose patienters basala behov men att existentiella behov i vissa fall prioriteras bort på 
grund av bristande tid. Om emotionella-, kulturella-, sociala-, och andliga behov inte kan 
tillgodoses skulle detta kunna skapa ett lidande för patienter i livets slutskede. Resultatets 
fynd angående bristande tid för mer än det basala i omvårdnaden kan även kopplas till 
Erikssons (2014) begrepp vårdrelation. Saknas vårdrelation i vårdprocessen innebär endast 
vården en rad sysslor som måste utföras (Eriksson, 2014). Utifrån vad som visats i resultatet 
kopplat till begreppet vårdrelation kan tyda på att sjuksköterskors möjligheter till att skapa 
en vårdrelation med sina patienter kan försvåras till följd av bristande tid. Detta relaterat till 
Erikssons begrepp vårdrelation skulle kunna tyda på att om vårdrelationen saknas mellan 
patienter och sjuksköterskor skulle sjuksköterskeyrket inte innebära att vårda patienter 
utifrån ett holistiskt perspektiv utan istället handla om att utföra en arbetsuppgift.  
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I andra temat, arbetstillfredsställelse framkom det av resultatet att sjuksköterskor upplevde 
meningsfullhet i sitt arbete. Meningsfullhet upplevdes när sjuksköterskor kände att de hade 
gjort gott för sina patienter och att de fått detta bekräftat av anhöriga och patienter. Denna 
bekräftelse erhöll sjuksköterskor bland annat när patienter och anhöriga visade tacksamhet 
samt när patienters död var lugn och fridfull. Resultatet kan kopplas till Erikssons (2015b) 
begrepp vårdande, som beskriver att alla människor har en förmåga till att vårda. Att vårda 
anses vara naturligt och en gärning som baseras på kärlek. Vårdande innefattar även att 
skapa tillit, tillfredsställelse samt andligt och kroppsligt välbefinnande. Erikssons (2015b) 
begrepp vårdande kan även kopplas till tidigare forskning som belyser att anhöriga upplever 
att sjuksköterskor besatt naturlighet i sitt vårdande och detta skapade ett välbefinnande hos 
dem. Anhöriga litar ofta på sjuksköterskor och upplever att de visar medlidande med både 
dem själva och deras närstående (Lees et al., 2014). Utifrån vad som visats i resultatet 
kopplat till Eriksson (2015b) och tidigare forskning enligt Lees et al. (2014) kan tyda på att 
när vårdandet fungerar som det ska samt baseras på kärlek skulle alla parter kunna uppleva 
välbefinnande och tillfredsställelse, detta skulle kunna upplevas som väsentligt för att 
sjuksköterskor skulle fortsätta arbeta inom yrket. En vård baserad på kärlek skulle således 
kunna skapa meningsfullhet i yrket för sjuksköterskor. Det skulle även kunna skapa trygghet 
hos patienter och anhöriga samtidigt som deras lidande skulle kunna lindras. En kärleksfull 
vård skulle kunna leda till att både sjuksköterskor, anhöriga och patienter kan uppleva 
välbefinnande och tillfredställelse i samband med vården i livets slutskede.  
 
Vidare visade resultatet att sjuksköterskor upplevde att de ofta blev emotionellt berörda av 
patienter som vårdades i livets slutskede. Sjuksköterskor upplevde meningsfullhet när 
patienter litade på dem och släppte in dem i sina liv. Sjuksköterskor upplevde att de fick 
bekräftelse när patienter var nöjda med vården de fått och när de delade med sig av sina 
tankar till sjuksköterskor. Resultatet stärks av vad Eriksson (2015b) beskriver om att 
vårdaren kan vårda patienter genom att ansa, leka och lära. Ansning syftar till att rena 
människan genom att befria dem från skuld och skam. Detta sker genom att vårdaren tar till 
sig av patienters känslor och låter dem lätta på sina tankar. Detta belyses även i tidigare 
forskning av Chacko et al. (2014) som beskriver att patienter ofta önskar sjuksköterskors 
sociala stöd och att de gärna talar med dem om känslomässiga tankar de kan ha om livet. Att 
uppleva emotionell beröring enligt resultatet i samstämmighet med ansning enligt Eriksson 
(2015b) samt tidigare forskning (Chacko et al., 2014) skulle kunna innebära att 
sjuksköterskor kan lindra patienters lidande genom att dela patienters känslor och tankar i 
livets slutskede.  
 
Resultatet visade vidare att sjuksköterskor i och med möten med patienter i livets slutskede 
började reflektera kring tankar om sitt eget liv och sin död. De upplevde ofta att vård av 
patienter i livets slutskede medförde att de uppskattade sitt eget liv mer än de hade gjort 
tidigare. Resultatet kan kopplas till Erikssons (2015a) begrepp lidande. Eriksson beskriver att 
människan inte kan uppskatta hälsa om hon inte mött sjukdom. Lidandet kan således ge 
människan en medvetenhet och kontrast mellan de två motpolerna hälsa och sjukdom. 
Utifrån vad som visats i resultatet kopplat till Eriksson (2015a) kan tyda på att sjuksköterskor 
möter patienters lidande och sjukdom och kan se kontraster mellan deras eget liv och 
patienters liv. Detta kan förstås som att sjuksköterskor uppskattar sin hälsa på ett mer 
positivt sätt när de möter och vårdar patienter i livets slutskede. Resultatet gällande 
reflektion över sin egen död kan även kopplas till Erikssons (2015b) begrepp vårdande. 
Vårdandet är naturligt mänsklig och är en gärning baserat på kärlek. Genom att kunna ge 
samt ta emot kärlek möjliggörs det för människan att få kraft att växa och utvecklas. Utifrån 
resultatets fynd kopplat till Eriksson (2015b) kan det tyda på att sjuksköterskor vid vård av 
patienter i livets slutskede får möjlighet att ge kärlek och även ta emot kärlek från patienter. 
Detta skulle kunna innebära att sjuksköterskor växer både i sin roll som vårdare samt som 
unik människa och får möjlighet att utveckla ett annat perspektiv på livet. 
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Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att för att skapa en relation till sina patienter 
handlade vården om mer än att lindra symtom och smärta. Sjuksköterskorna upplevde det 
även vara viktigt att vara närvarande med patienter och lyssna på deras djupare känslor. 
Detta resultat kan kopplas till vad Eriksson (2014) beskriver om att vårdandet innefattar att 
tillgodose patienters olika behov. Dessa behov kan bland annat vara emotionella-, kulturella-, 
sociala-, och andliga behov. Vad Eriksson (2014) beskriver om vårdandet framkom även i 
tidigare forskning genom att patienter kan önska sjuksköterskors stöd i att tillgodose sina 
behov. Det visar sig när patienter upplever att det är berikande och befriande att få tala om 
sina liv och dela sina historier (Beng et al., 2015a). Patienters önskan om få sjuksköterskors 
stöd i att få sina behov tillgodosedda visar sig också när patienter beskriver att de önskar 
socialt och emotionellt stöd av sjuksköterskor (Chacko et. al., 2014). Utifrån vad som visats i 
resultatet kopplat till tidigare forskning enligt Beng et al. (2015a) och Chacko et al. (2014) 
samt begreppet vårdande kan det förstås som att sjuksköterskors närvaro anses viktigt enligt 
både sjuksköterskor och patienter för att kunna tillgodose samtliga behov samt för att båda 
parter ska kunna uppleva tillfredställelse.  
 
Resultatet visade vidare att sjuksköterskor upplevde relationen med patienter som 
energigivande. Resultatet kan kopplas till vad Eriksson (2014) beskriver om att en 
vårdrelation är en möjlighet att förmedla kärlek mellan individer och att skapa tillfällen för 
patienter att växa som individer. Utifrån vad som visats i resultatet kopplat till Erikssons 
(2014) begrepp vårdrelation kan det förstås som att vårdrelationen utgör en trygghet för 
patienter samt en möjlighet för båda sjuksköterskor och patienter att finna kraft och växa i 
mötet med den andre. Resultatet visade vidare att sjuksköterskor upplevde att kärnan i deras 
arbete var att se till att patienters röster blev hörda och respekterade. Sjuksköterskor 
upplevde ett ansvar gentemot sina patienter att göra allt de kunde för dem i livets slutskede 
och att det var viktigt att bevara patienters integritet och värdighet i livets slut. Resultatet kan 
kopplas till vad Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver om att sjuksköterskor har ett 
ansvar att bevara patienters integritet oavsett intellektuell kapacitet eller fysiskt tillstånd. 
Resultatet kan även kopplas till grundpelarna för palliativ vård (SOU, 2006:6). Den första 
grundpelaren grundar sig i att patienters lidande ska lindras samtidigt som deras integritet 
och autonomi ska beaktas. Den första grundpelaren innefattar även vårdarens ansvar att 
tillgodose psykiska-, sociala-, existentiella-, och andliga behov (SOU, 2006:6). Resultatet kan 
även kopplas till hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) som beskriver att vården skall 
bedrivas så att den respekterar alla individers värdighet. Utifrån vad som visats i resultatet 
vad gällande beaktning av värdighet och integritet kopplat till Svensk sjuksköterskeförening 
(2016), hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) samt SOU (2006:6) skulle kunna tyda på att 
om sjuksköterskor arbetar i enlighet med denna lag samt riktlinjer skulle det kunna bidra till 
ökad patientsäkerhet och till en mer kvalitativ vård för patienter i livets slutskede. 

6.2 Metoddiskussion 
Metoden som användes i detta examensarbete var en systematisk litteraturstudie med 
beskrivande syntes som beskrivs av Evans (2002). En beskrivande syntes användes för att få 
en fördjupad kunskap om det valda fenomenet samt minimera risken för omtolkning av 
sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. En beskrivande syntes 
var en styrka med examensarbetet eftersom kontinuerliga återblickar hela tiden gjordes till 
orginalstudierna för att säkerställa att ingen omtolkning av forskningens resultat gjordes. 
Detta stärkte även trovärdigheten i examensarbetet. Examensarbetets resultat bestod av elva 
vårdvetenskapliga artiklar som hade som syfte att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att 
vårda patienter i livets slutskede. Det ansågs lämpligt att examensarbetets resultat utgick 
ifrån kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar för att kunna sammanställa tidigare forskning och 
skapa en ny helhet över fenomenet. De vårdvetenskapliga artiklar som valdes var publicerade 
mellan 1997–2017. Nio av de valda vårdvetenskapliga artiklarna publicerades mellan 2010–
2017. Två av artiklarna var äldre varav ena artikeln publicerades 1997 och den andra 2004. 
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Dessa två artiklar inkluderades trots att de publicerats mycket tidigare än resterande artiklar 
eftersom att de fortfarande ansågs relevanta för syftet. Artiklar med syfte att beskriva andra 
perspektiv än sjuksköterskors exkluderades. Eftersom examensarbetet hade för avsikt att 
generera ökad kunskap för allmänsjuksköterskor exkluderades således artiklar som beskrev 
upplevelser hos sjuksköterskor som hade någon form av specialistutbildning. För att beskriva 
sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede hade en empirisk studie i 
form av intervjuer varit optimal. Detta var dock något som inte ansågs finnas tillräckligt med 
tid för att utföra. 
 
För att kunna beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede 
valdes en kvalitativ ansats. Friberg (2012) beskriver att en kvalitativ ansats används för att 
öka förståelsen för det fenomen som ska undersökas. En kvantitativ ansats ansågs inte 
kunnat generera ökad kunskap för det fenomen som studerades i detta examensarbete, 
eftersom Dahlborg Lyckhage (2012) beskriver att kvantitativ forskning avser att studera 
samband mellan variabler.  
 
Kvalitetsgranskning av de inkluderade vårdvetenskapliga artiklarna utfördes med hjälp av 
kvalitetsgranskningsfrågor inspirerade av Friberg (2012) för att säkerställa att kvaliteten på 
artiklarna var hög. Att använda vetenskapliga artiklar av hög kvalitet var en styrka med 
examensarbetet samt stärktes trovärdigheten ytterligare. Förförståelsen relaterat till det 
valda fenomenet bör sättas åt sidan till viss del för att uppnå resultat som inte baseras på 
forskarens föreställningar av fenomenet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2014). 
Förförståelse relaterat till ämnet i detta examensarbete beaktades och fanns hela tiden med i 
åtanke för att inte vinkla resultatet på ett inkorrekt sätt. Detta var en styrka med 
examensarbetet eftersom resultatet inte baserades på förförståelsen av fenomenet utan 
grundade sig i orginalstudierna. För att examensarbetet skulle vara vetenskapligt förankrat 
har inkluderade artiklar samt resultatet i examensarbetet granskats utifrån 
kvalitetskriterierna trovärdighet, giltighet och överförbarhet enligt Polit och Beck (2012). 
Detta examensarbete hade för avsikt att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 
patienter i livets slutskede. Syftet avgränsades inte till att beskriva sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede i en specifik vårdmiljö. 
Allmänsjuksköterskor hade möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser där vård i livets 
slutskede förekom och därför ansågs det aktuellt att inkludera olika vårdmiljöer. Detta var en 
styrka och bidrog till att examensarbetet fick en högre överförbarhet. Utvalda artiklar hade 
ursprung i Sverige, Norge, USA, Kanada, Thailand, Kina samt Malaysia. Ett brett urval av 
länder stärkte överförbarheten som beskrivs av Polit och Beck (2012). Det breda urvalet av 
länder var en styrka med examensarbetet eftersom det påvisade att sjuksköterskor hade 
liknande upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede internationellt och oberoende av 
kultur.  
 
Efter att valda artiklar kvalitetsgranskats lästes de om flera gånger för att kunna identifiera 
nyckelfynd. Under analysprocessen identifierades sammanlagt 80 nyckelfynd från de elva 
artiklar som valts. De nyckelfynd som användes i examensarbetet svarade alla på syftet, vilket 
ökade examensarbetets giltighet. De nyckelfynd som återfanns i resultatet i form av citat 
behölls på originalspråket engelska för att minimera risken att omtolka sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. Efter att identifierat nyckelfynd 
sorterades och radades de upp efter likheter som därefter bildade två teman och fem 
subteman utifrån orginalstudierna. De teman och subteman som urskildes ansågs spegla 
fenomenet som avsetts att beskrivas i examensarbetet. Evans (2002) beskriver att teman och 
subteman bör stödjas med utdrag och exempel från orginalstudierna. Detta gjordes genom 
att ett urval av nyckelfynden presenterades i resultatavsnittet i form av citat för att få en 
djupare mening och förståelse för fenomenet.  
 
I detta examensarbete stärktes trovärdigheten eftersom insamlad data utvärderades och 
kvalitetsgranskades under arbetets gång för att säkerställa relevans. Detta stämde överens 
med vad Polit och Beck (2012) beskriver om trovärdighet. Giltigheten som beskrivs av Polit 
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och Beck (2012) stärktes genom att arbetet och alla steg i analysprocessen fortlöpande 
redovisades för att generera ett så trovärdigt resultat som möjlig. Artiklarna som var grunden 
för resultatet i detta examensarbete exkluderade inte sjuksköterskor på grund av kön, dock så 
var andelen kvinnor högre än män i studierna. Detta var en svaghet med examensarbetet 
eftersom överförbarheten till män minskade. Det gjordes inte heller några avgränsningar 
baserat på hur många år av yrkeserfarenhet sjuksköterskor hade inom vård i livets slutskede 
eller ålder hos sjuksköterskor, utan alla artiklar som ansågs svarade an på syftet 
inkluderades. Att inte göra dessa avgränsningar stärkte överförbarheten i examensarbetet. 
Genom att följa metod samt analysprocess i detta examensarbete skulle ett liknande resultat 
framkomma om avsikten var att undersöka ett liknande fenomen. 

6.3 Etikdiskussion  
I detta examensarbete användes en beskrivande syntes enligt Evans (2002) för ett textnära 
förhållningssätt samt för att minimera risken till omtolkning av orginalstudierna. Materialet i 
examensarbetet har i enlighet med CODEX (2017) varken plagierats, fabricerats eller 
förvrängts. Förförståelsen till ämnet beaktades och användes på ett sådant sätt att den skulle 
generera djupare kunskap om det beskrivna fenomenet. Förförståelsen relaterat till ämnet 
bör inte ha skapat etiska problem eftersom den under examensarbetets förlopp diskuterats 
för att undvika påverkan av resultatet. Majoriteten av de vetenskapliga artiklar som användes 
som grund i resultatet i detta examensarbete var godkända av etiska kommittéer i de länder 
som artiklarna hade sitt ursprung i. Deltagarna i dessa kvalitativa studier hade även gett 
informerat samtycke samt erhållit information angående studiernas syfte. I en av de valda 
artiklarna framgick det ej om forskningen var etiskt godkänd eller om deltagarna i studien 
hade medgivit informerat samtycke. Denna artikel inkluderades trots detta eftersom 
forskning som avser människor ska utgå ifrån Hälsingforsdeklarationen (World medical 
association, 2013) som inrättades år 1964. Detta innebär att hälsan hos deltagare i studier 
som avser människor ska vara i fokus. Deltagarna har rätt till att få information om studiens 
syfte och kan när som helst i forskningsprocessen välja att inte längre delta i studien. 
Forskare ska beakta deltagarnas integritet, värdighet och självbestämmande (World medical 
association, 2013). Anledningen till att författarna till artikeln inte har dokumenterat om 
informerat samtycke eller etisk prövning kan bero på att den publicerades år 1997 och Lag 
om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) utfärdades år 2003 och 
började gälla år 2004. Detta innebar att studiens författare inte var tvungna att etiskt pröva 
studien enligt lag, utan skulle istället arbeta utifrån Hälsingforsdeklarationen, som ska vara 
en självklarhet när det gäller forskning som avser människor. Med detta i åtanke bedömdes 
artikeln hålla måtten för en pålitlig vårdvetenskaplig artikel och inkluderades således i 
examensarbete. 

7 SLUTSATSER 
Sjuksköterskor upplever att vård av patienter i livets slutskede både kan vara givande 
samtidigt som vården kan upplevas som utmanande. Dessa två upplevelser följer 
kontinuerligt sjuksköterskors vardag vid vård av patienter i livets slutskede. Sjuksköterskor 
upplevde att tid var viktigt för att kunna utföra kvalitativ vård i livets slutskede. När 
sjuksköterskor har möjlighet att vårda och tillgodose patienters behov och stötta anhöriga 
upplevs ofta en meningsfullhet hos samtliga parter. Sjuksköterskor upplever att vård av 
patienter i livets slutskede både leder till personlig och professionell utveckling samtidigt som 
det upplevdes som utmanande att kunna tillgodose patienters och anhörigas alla behov i 



25 

livets slutskede. Sjuksköterskor upplever att deras vårdinsatser för patienter inte alltid är 
likvärdiga med hur de själva skulle vilja vårda patienter i livets slutskede och att patienter 
och anhöriga kan uppleva ett lidande till följd av otillräcklig, eller i vissa fall, utebliven vård. 
Detta examensarbete kan bidra till att sjuksköterskor får en utökad kunskap kring hur vård i 
livets slutskede på bästa sätt kan bedrivas för att tillgodose patienters och anhörigas behov. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
Som tidigare nämnts i metoddiskussionen skulle en empirisk studie i form av intervjuer 
kunna generera en djupare förståelse för sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i 
livets slutskede. Detta ansågs inte finnas tillräckligt med tid för i detta examensarbete, vilket 
istället skulle vara av intresse för vidare forskning. Resultatet visar att sjuksköterskor 
upplever vården av patienter i livets slutskede som både givande och utmanande. När 
sjuksköterskor upplever vården av patienter i livets slutskede som professionellt och 
individuellt givande, kan det vara en anledning till att fortsätta arbeta med denna typ av vård. 
När vården istället upplevs som utmanande och krävande vore det av intresse för vidare 
forskning att undersöka hur sjuksköterskor orkar med att vårda patienter i livets slutskede 
utan att uppleva empatitrötthet.  
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BILAGA A; SÖKMATRIS 
Databas/ 

Sökdatum 
Ämnessökord Avgränsningar Antal 

träffar 
Antal 
lästa 

abstract 

Utvalda artiklar 
 

Cinahl plus 
8/11–17 

Cinahl headings: 
Nurses AND 
Terminal Care 
AND Attitude of 
health personnel 

Peer reviewed 55 6 Reflecting on one's own 
death: The existential 
questions that nurses face 
during end-of-life care. 

Cinahl plus 
12/11 - 17 

Cinahl headings:  
Life experience 
AND Hospice and 
palliative nursing 
 

Journal subset: 
Nursing  
peer reviewed  

39 
 

9 
 
 

Nurses’ and patients’ 
perceptions of expert 
palliative nursing care. 
 

Cinahl plus 
12/11–17 

Cinahl headings:  
Life experience 
AND Hospice and 
palliative nursing 

Journal subset: 
Nursing 
Peer reviewed 

39 10 A Phenomenological pilot 
study of the nurses’ 
experience providing 
spiritual care. 

Cinahl plus 
13/11–17 

Cinahl headings: 
Life experience 
AND Terminal care 

Peer reviewed 
Journal subset: 
Nursing 

56 6 Existential encounters: 
nurses' descriptions of 
critical incidents in end-of-
life cancer care. 

Cinahl plus 
15/11–17 

“Nurses 
experiences” AND 
“Caring for” AND 
“Dying patients” 

2010–2017 
Peer reviewed 
Journal subset: 
Nursing 

52 8 Lived experience of caring 
for dying patients in 
emergency room. 

Cinahl plus 
12/11 - 17 

Cinahl headings: 
Hospice and 
Palliative Nursing 
AND Nurse-patient 
relations AND 
Palliative care 

Peer reviewed 
Journal subset: 
Nursing 

50 8 Nurse - patient 
relationships in palliative 
care. 

Cinahl plus 
12/11 - 17 

Cinahl headings: 
Life experience 
AND Terminal care 

Peer reviewed 
Journal subset: 
Nursing 

56 6 Moving between rooms - 
moving between life and 
death: Nurses experience 
for caring for terminally ill 
patients in hospitals. 

Cinahl plus 
12/11 - 17 

Cinahl headings: 
Life experience 
AND Hospice and 
palliative nursing 

Journal subset: 
Nursing 
Peer reviewed 

39 7 Hospice nurses and 
emotional challengers in 
their encounter with the 
dying. 



 2  

Cinahl plus 
12/11–17 

Cinahl headings: 
Life experience 
AND Hospice and 
palliative nursing 

Journal subset: 
Nursing 
Peer reviewed 

39 7 Stories of being a hospice 
nurse: A journey towards 
finding one's footing. 

Cinahl plus 
10/11–17 

Cinahl headings: 
Terminal care AND 
Attitude of health 
Personnel AND 
Hospice care 
 

journal subset: 
nursing 
Peer reviewed 

15 5 
 

Nurse executives’ 
perceptions of end-of-life 
care provided in hospitals. 

PubMed 
13/11–17 

MeSH termer: 
Attitude of Health 
Personnel AND 
Nurses AND 
Palliative care 

10 years 
Nursing journals 

82 11 Providing in-home 
palliative care within a 
generalist caseload: A 
chance for nurses to reflect 
on life and death. 

PubMed 
8/11–17 

“Nurses 
experience” AND 
“Caring” AND 
“Palliative care” 

Nursing journals 4 3 In search of legitimacy – 
Registered nurses’ 
experience of providing 
palliative care in a 
municipal context. 

PubMed 
10/11–17 

MeSH termer: 
Terminally ill AND 
Patient care AND 
Nurses 

10 years 15 5 Caring for terminally ill 
Muslim patients: Lived 
experiences of non-Muslim 
nurses. 

PubMed 
12/11–17 

MeSH termer: 
Palliative care AND 
Nurses AND 
Patient care AND 
Nurse-Patient 
relations 

Nursing journals 33 
 

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

PubMed 
8/11–17 

"Nurses 
experiences" AND 
"Caring for" AND 
"Dying patients" 

10 years  10 3 What is it so stressful 
about caring for a dying 
patient? A qualitative study 
of nurses’ experiences. 

PubMed 
13/11–17 

MeSH termer: 
Attitude of health 
personnel AND 
Nurses AND 
Palliative care 

10 years 
Nursing journals 

82 10 The experiences of stress of 
palliative care providers in 
Malaysia: A thematic 
analysis. 
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BILAGA B; KVALITETSGRANSKNING 
Kvalitetsgranskningsfrågor med utgångspunkt i Friberg (2012); 
 

1. Är problemet tydligt formulerat?  
2. Beskrivs teoretiska utgångspunkter?  
3. Beskrivs det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning? 
4. Finns det ett tydligt syfte formulerat?   
5. Framkommer metoden i studien? 
6. Beskrivs undersökningspersonerna och situationerna? 
7. Har data analyserats på ett begripligt sätt? 
8. Hänger teoretiska utgångspunkter och metod ihop? 
9. Är resultatet tydligt beskrivet? 
10. Har författarna tolkat studiens resultat på ett begripligt sätt? 
11. Har författarna argumenterat för resultatet? 
12. Redogörs en metoddiskussion?  
13. Återkopplas studien till omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkter?  
14. Återkopplas studien till vårdarbetet i praktiken?  

 
Fråga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total 

The Experiences of Stress of 
Palliative Care Providers in 
Malaysia: A Thematic Analysis. 

Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 12/14 

Existential encounters: Nurses' 
descriptions of critical 
incidents in end-of-life cancer 
care.    

Ja Ja Nej Ja Ja 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja ja Nej Ja 12/14 

What is it so stressful about 
caring for a dying patient? A 
qualitative study of nurses’ 
experiences. 

Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 12/14 

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

Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 12/14 

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

Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 12/14 

Lived experience of caring for 
dying patients in emergency 
room. 

Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 12/14 

Nurse - patient relationships in 
palliative care. 

Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 12/14 
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Stories of being a hospice 
nurse: a journey towards 
finding one's footing 

Ja Ja Nej Ja ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 12/14 

Hospice nurses’ emotional 
challenges in their encounters 
with the dying 
 

Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 12/14 

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

Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 12/14 

Providing in-home palliative 
care within a generalist 
caseload: a chance for nurses 
to reflect on life and death, 

Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 12/14 
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BILAGA C; ARTIKELMATRIS 
Titel Författare/tids

krift/år/land 
Syfte Metod Resultat Kvali

tet 
 

To be 
involved – 
A 
qualitative 
study of 
nurses' 
experience
s of caring 
for dying 
patients. 

Andersson, E., 
Salickiene, Z., & 
Rosengren, 
K./Nursing 
Education 
Today/ 
2015/Sverige 

Att beskriva 
sjuksköterskor
s upplevelser 
av att vårda 
döende 
patienter på en 
kirurgavdelnin
g. 

Kvalitativ 
studie med 
intervjuer 
(n=6) 

Sjuksköterskorna var 
personligt berörda av sina 
patienter. De upplevde att 
de var oförberedda att 
vårda patienter i livets 
slutskede på grund av 
bristande kunskap om 
palliativ vård. 

12/14 

The 
Experienc
es of 
Stress of 
Palliative 
Care 
Providers 
in 
Malaysia: 
A 
Thematic 
Analysis. 

Beng, T. S., Chin, 
L. E., Guan, N, C., 
Yee, A., Wu, C., 
Pathmawathi, S., 
Yi, K. T., Kuan, 
W. S., Jane, L. E., 
& Meng, C. B. C./ 
American 
Journal of 
Hospice & 
Palliative 
Medicine/2015/
Malaysia 

Att beskriva 
upplevelser av 
stress bland 
sjuksköterskor 
och läkare på 
ett sjukhus. 

Kvalitativ 
studie med 
semistruktu
rerade 
intervjuer 
(n=20) 

Sjuksköterskorna upplevde 
det som stressigt att vårda 
palliativa patienter på 
grund av hög 
arbetsbelastning, bristande 
teamarbete, 
kommunikationssvårigheter 
mellan sjuksköterskor, 
patienter och anhöriga samt 
kollegor sinsemellan. 
sjuksköterskor upplevde det 
som stressande att vårda 
döende patienter eftersom 
de fick reflektera över sin 
egen död. 

12/14 

Existential 
encounter
s: Nurses' 
descriptio
ns of 
critical 
incidents 
in end-of-
life cancer 
care. 

Browall, M., 
Henoch, I., 
Melin-Johansson, 
C., Strang, S., & 
Danielson, 
E./European 
Journal of 
Oncology 
Nursing/ 
2014/Sverige 

Att beskriva 
sjuksköterskor
s upplevelser 
av existentiella 
situationer när 
de vårdat 
patienter med 
långt 
framskriden 
cancer. 

Kvalitativ 
innehållsan
alys av 
berättelser 
om kritiska 
händelser 
(n=83) 

Sjuksköterskorna upplevde 
en maktlöshet i mötet med 
döden. De upplevde det 
även utmanande att vårda 
patienter som ville dö och få 
ett slut på sitt lidande. Detta 
medförde att 
sjuksköterskorna inte visste 
hur de på bästa sätt skulle 
fortsätta med vården. 

12/14 

Hospice 
nurses 
and 
emotional 
challenger
s in their 
encounter 
with the 
dying. 

Ingebretsen, L. 
P., & Sagbakken, 
M. /International 
Journal of 
Qualitative 
Studies on 
Health and Well-
being/ 
2016/Norge 

Att undersöka 
sjuksköterskor
s emotionella 
upplevelser av 
att vårda 
döende 
patienter på 
hospice. 

Kvalitativ 
studie med 
djupintervj-
uer (n=10) 

Sjuksköterskorna upplevde 
känslomässiga utmaningar i 
arbetet, samtidigt 
dominerades upplevelserna 
av att arbetet gav personlig 
och professionell 
utveckling. 

12/14 
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Moving 
between 
rooms - 
moving 
between 
life and 
death: 
nurses 
experience 
for caring 
for 
terminally 
ill patients 
in 
hospitals. 

Johansson, K., & 
Lindahl, B. 
/Journal of 
Clinical Nursing/ 
2011/Sverige 

Att beskriva 
allmänsjuksköt
erskors 
upplevelser av 
att vårda 
palliativa 
patienter på 
vårdavdelning
ar. 

Kvalitativ 
studie med 
intervjuer 
(n=8) 

Sjuksköterskorna upplevde 
tacksamhet för att de fick 
vara en del av patienternas 
liv, i livets slutskede. De 
upplevde även att det var 
viktigt att kunna hålla 
distans i det vårdande 
förhållandet och inte bli för 
personligt involverad. 

12/14 

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

Karlsson, M., 
Kasén, A., & 
Wärnå-Furu, 
C./Palliative and 
Supporting Care/ 
2016/Sverige 

Att beskriva 
och erhålla en 
djupare 
förståelse för 
sjuksköterskor
s existentiella 
frågor när de 
vårdar döende 
patienter. 

Kvalitativ 
studie med 
fokusgrupp-
sintervjuer 
(n=14) 

Sjuksköterskors 
existentiella frågor 
pendlade mellan ansvar och 
skyldighet gentemot deras 
patienter, mellan rädsla och 
mod i relation till att vara 
professionella vårdare och 
medmänniska samt mellan 
hopp och förtvivlan vad 
gällande deras egen död. 

12/14 

Lived 
experience 
of caring 
for dying 
patients in 
emergency 
room. 

Kongsuwan, W., 
Matchim, Y., 
Nilmanat, K., 
Locsin, R. C., 
Tanioka, T., & 
Yasuhara, Y. 
/International 
Nursing Review/ 
2016/Thailand 

Att beskriva 
sjuksköterskor 
upplevelser av 
att vårda 
döende 
patienter på en 
akutmottagnin
g. 

Kvalitativ 
studie med 
djupintervj-
uer (n=12) 

Sjuksköterskor upplevde att 
de inte hade tillräckligt med 
tid för att vårda patienter i 
livets slutskede. De 
upplevde även att anhöriga 
inte fick tillräckligt med 
stöd i situationen. 

12/14 

Providing 
in-home 
palliative 
care 
within a 
generalist 
caseload: 
a chance 
for nurses 
to reflect 
on life and 
death. 

Marchessault, J., 
Legault, A., & 
Martinez, A-
M./International 
Journal of 
Palliative 
Nursing/ 
2012/Kanada 

Att beskriva 
sjuksköterskor
s upplevelser 
av att vårda 
palliativa 
patienter i 
hemmet 

Kvalitativ 
studie med 
ostrukturera
de intervjuer 
(n=8) 

Sjuksköterskorna upplevde 
det som viktigt att bedriva 
en värdig vård av hög 
kvalitet för sina patienter 
samt att stödja anhöriga i 
situationen. 
Sjuksköterskorna upplevde 
att vård i livets slutskede 
bidrog till både personlig 
och professionell 
utveckling. 

12/14 
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Nurse - 
patient 
relationshi
ps in 
palliative 
care. 

Mok, e., & Chiu, 
P. C./ Journal of 
Advanced 
Nursing/ 
2004/Kina 

Att undersöka 
sjuksköterskor
s och 
patienters 
relationer 
inom palliativ 
vård. 

Kvalitativ 
studie med 
ostrukturer-
ade 
intervjuer 
(n=20) 

Tillit bildades mellan 
sjuksköterskor och 
patienter, denna tillit ökade 
sjuksköterskors förståelse 
för patientens lidande. 
Sjuksköterskorna upplevde 
att vården blev bättre om en 
relation skapades till sina 
patienter. 

12/14 

What is it 
so 
stressful 
about 
caring for 
a dying 
patient? A 
qualitative 
study of 
nurses’ 
experience
s. 

Peterson, J., 
Johnson, M., 
Halvorsen, B., 
Apmann, L., 
Chang, P-C., 
Kershek, S., 
Scherr, C., Ogi, 
M., & Pincon, 
D./International 
Journal of 
Palliative 
Nursing 
/2010/USA 

Att undersöka 
varför 
sjuksköterskor 
upplever stress 
när de vårdar 
döende 
patienter. 

Grounded 
theory 
(n=15) 

Sjuksköterskorna upplevde 
stress på grund av oförmåga 
att kunna spendera önskad 
tid med döende patienter. 
De oroade sig för att 
patienterna inte hade det 
bekvämt i livets slut. De 
upplevde det viktigt att 
hinna att ta hand om 
anhöriga till de döende 
patienterna. 

12/14 

Stories of 
being a 
hospice 
nurse: a 
journey 
towards 
finding 
one's 
footing. 

Rasmussen, B., 
Sandman, P-O., & 
Norberg, 
A./Cancer 
Nursing/ 
1997/Sverige 

Att beskriva 
sjuksköterskor
s upplevelser 
av att arbete 
på hospice. 

Kvalitativ 
studie med 
djupintervju
er (n=19) 

Sjuksköterskorna hade ett 
ideal av hur de tyckte att 
hospicevården borde vara, 
när denna ideala vård inte 
var möjlig upplevde de att 
de arbetade emot sina 
önskningar. 
Sjuksköterskorna upplevde 
det som viktigt att göra sista 
tiden för patienter så 
bekväm som möjligt. 

12/14 



 

 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 
 


