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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskor kommer i kontakt med döden i många olika 

verksamhetsområden. Sjuksköterskors ansvar handlar om att ha den ledande rollen i 

vårdprocessen, sjuksköterskor har även allt omvårdnadsansvar gällande patienten. Det finns 

många deltagare i vårdprocessen, där det krävs ett samarbete för att bedriva god vård. 

Sjuksköterskor behöver utveckla och ta till vara patienter och anhörigas önskemål så att god 

vård kan bedrivas.  

Syfte: Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda i palliativ vård. 

Metod: En systematisk litteraturstudie av kvalitativa artiklar.   

Resultat: Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda i palliativ vård beskrivs som att göra 

skillnad innebär att göra någonting gott för patienten och anhörig i den palliativa vården. 

Erfarenheter av gemenskap innebar att relationer utvecklades mellan sjuksköterskor, patient 

och anhörig. Även relationer utvecklades när de fick vara delaktiga i vårdprocessen. Detta 

innebar även att de blev berörda känslomässigt i vårdandet. Erfarenheterna sjuksköterskor 

får ger dem ett engagemang och ökad självkännedom som resulterar i den personliga 

utvecklingen.  

Slutsats: Arbetet inom palliativ vård är utvecklande och givande för sjuksköterskor. 

Delaktighet utvecklar relationer och ger en god vård vilket kräver engagerade sjuksköterskor. 

Det framkommer att det inte endast är patienten som är i behov av vård även anhöriga 

behöver känna sig delaktiga.  

Nyckelord: anhörig, erfarenheter, palliativ vård, patient, sjuksköterskor   

  



ABSTRACT 

Background: Nurses has contact with death in many different areas of activity. Nurses 

responsibility is about having the leading role in the caring process. There is many 

participants in the caring process, there is a need for cooperation with all participants 

involved to give good care. The nurses needs to develop and take care of patients and 

relatives so that good care can be performed. 

Aim: Nurses experiences of caring with palliative care. 

Method: A systematic litterature study of qualitative articles 

Results: Nurses experiences of caring for palliative care is described as making a difference 

which means doing something good for the patient and relatives in the palliative care. 

Experiences of community means that relationships were developed between nurses, patients 

and relatives. Relationships also developed when they become involved in the care process. 

This also meant that they become emotionally involved in the caring process. The experiences 

the nurses got gave them a commitment and increased self-knowledge that results in 

personal development. 

Conclusion: The work in palliative care is developing and rewarding for nurses. The 

participation developes relationships and provide good care which requires committed 

nurses. It appears that it’s not only the patient who needs the care, even the relatives needs to 

feel involved. 

Keywords: experience, nurse, palliative care, patient, relatives  
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1 INLEDNING 

Sjuksköterskor kan komma att möta döden inom sitt yrke, då döden visar sig i olika 

verksamheter. Tidigare möten med döden i yrkessammanhang har upplevts både negativt 

och positivt då både patient och anhöriga har omhändertagits under vård vid livets slutskede. 

Palliativ vård bedrivs i många verksamheter där sjuksköterskan är verksam, därför vet vi att 

möten med dessa patienten som står inför döden kommer påverka oss på något sätt.  

Erfarenheten av att tidigare mött döden har underlättat för oss men frågan kvarstår, men 

kunskapen om hur sjuksköterskor gör för att bli mer bekväma med döden så den inte blir lika 

skrämmande saknas. Kunskap och förståelse saknas hur ett arbete med döden ständigt 

närvarande kan vändas till något positiv, även hur sjuksköterskor orkar fortsätta arbeta med 

döden ständigt närvarande. Detta har väckt funderingar kring hur blivande sjuksköterskor 

kommer att hantera döden i framtiden. Tanken med arbetet är att ge oss själva en djupare 

förståelse och ny kunskap som kan användas i framtida möten där döden närvarar. Detta kan 

komma att användas som ett verktyg för att kunna hantera och förbättra det egna arbetet 

som nyexaminerade sjuksköterskor. Samtidigt kan detta arbete ge alla sjuksköterskor oavsett 

arbetslivserfarenhet kunskaper om positiva och negativa erfarenheter inom palliativ vård. 

Det önskas skapa kunskap och ökad förståelse om det valda problemet. Resultatet förväntas 

kunna användas i det framtida yrkeslivet som sjuksköterska då förståelse för valt problem 

ökas. Ämnesområdet valdes utifrån intresseområdet compassion energy – kraft till att orka 

vårda, som förslag från vårdverksamheten: Forskargruppen Mdh HVV: Care, Recovery and 

Health.  

2 BAKGRUND 

Under bakgrunden beskrivs definitionen anhörig som används genom hela examensarbetet. I 

bakgrunden beskrivs även palliativ vård, de 6 S:n, relationens betydelse, sjuksköterskans roll 

och patienters och anhörigas behov i vårdandet. Vidare berörs det vårdvetenskapliga 

perspektiv utifrån Katie Eriksson beskrivning av lidande och vårdande.  

2.1 Definition av begrepp 

Centrala begrepp som återkommer i arbetet är anhörig, för att underlätta för läsaren vad som 

menas med anhörig genom hela arbetet.  
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2.1.1 Anhörig 

Med anhörig eller anhöriga menas i detta avseende person eller personer inom familjen som 

är i direkt inblandad i vården kring patienten (Socialstyrelsen, 2018a). I detta examensarbete 

används anhörig som definition till de personer som har en familjerelation till patienten, och 

som är  involverade i vården av patienten. 

2.2 Palliativ vård  

Svensk definition utifrån Svensk Mesh (2017) är att palliativ vård är symptomlindrande vård 

utan bot av grundsjukdom. Socialstyrelsen (2018b) definierar i ett nationellt 

kunskapsunderlag palliativ vård inom hälso- och sjukvård som syftar till att lindra lidande 

och främjande av hälsa. Kunskapsunderlaget beskriver hur fysiska och sociala behov ska 

tillgodoses patienten. Det framgår även hur stöd till anhöriga ska ingå. Det förhållningsätt 

som palliativ vård ska innefatta, förklaras genom en helhetssyn på människan. Samarbete 

ska ske med mångprofessionella team, vilket innefattar kommunikation och relation till de 

inblandade i vården kring patienten och dess anhöriga. Stöd innefattar erbjudande till 

anhöriga om deltagande i vård och stöd under sjukdom, även efter dödsfallet. I 

kunskapsunderlaget beskrivs även att palliativ vård ska ses som en process vilket underlättar 

för inblandade parter så god vård kan bedrivas. Socialstyrelsen (2018b) beskriver även den 

palliativa vårdens två faser, en tidig palliativ fas och en sen palliativ fas. Den tidigare fasen 

inleds ofta när progressiv skada eller sjukdom föreligger. Den tidiga fasen kan vara lång, 

syftet är att bevaka om livsförlängande behandling är lämplig ur ett patientperspektiv, detta 

genom insatser som ger livskvalitet under behandlingstiden. Den sena fasen infaller då döden 

inte längre går att undvika och sker inom en snar framtid. Det blir då palliativ vård i livets 

slutskede. Fasen är ofta kort med målet att lindra lidandet för patienten. Övergången mellan 

dessa faser kan vara flytande och det kan vara svårt att fastställa brytpunkten som skiljer 

faserna åt. Beslut om behandling ska avslutas sker om behandlingen inte längre är 

meningsfull, eller om behandlingen ger biverkningar som orsakar skada eller lidande för 

patienten. Beslutet tas av patienten själv eller i samråd med läkaren (Socialstyrelsen, 2018b). 

2.2.1 De 6 S:n  

En modell för personcentrerad palliativ vård Ternestedt, Henoch, Österlind, och Andershed, 

(2017) finns som stöd vid planering, dokumentation och utvärdering. Modellen vilar på en 

humanistisk grund och innebär personcentrerad vård som utgår från patienten som egen 

individ. Detta för att patienten ska få en stärkt position i sin vård och få en så bra sista tid i 

livet som möjligt. Modellen syftar till en helhetssyn på patienten vilket innehåller ett 

strukturerat arbete gällande vårdplanering, dokumentation, genomförande och utvärdering. 

Det innebär ett förhållningsätt utifrån de 6 S:n, självbild, självbestämmande, sociala 

relationer, symtomlindring, sammanhang och strategier. Kärnan med de 6 S:n är att 

patienten är i centrum och vården ska utgå från vad patienten anser vara viktigt i vårdandet. 

Den personcentrerade vården utgår från på patientens behov och är det grundläggande för 

planering och genomförandet. Genom att ta del av vad patienten själv anser vara viktigt i livet 
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så får patienten möjlighet att utforma sin vård efter egna önskemål. Patientens önskemål ger 

möjlighet att utforma det stöd som behövs för att uppnå målen med de 6 S: n. Självbilden är 

utgångspunkten för att säkerställa patientens perspektiv i vården. Patienten ska få möjlighet 

att bevara sin självbild positiv och få vara den person som patienten upplever sig vara, och få 

vardagslivet att fungera. Det är viktigt att patienten får en självbestämmande roll i vården 

och möjlighet att fatta egna beslut. Sociala relationer innefattar patientens önskemål vilka 

relationer som ska bevaras och vilka anhöriga som ska finns i patientens närhet. Det ingår 

även stöd till anhöriga under sociala relationer. Även god symptomlindring av symptom och 

biverkningar ingår. Patienten ska få känsla av sammanhang i livet och få hjälp till strategier 

av förberedelse och planering för döden ingår i målen (Ternestedt, et al,.( 2017) 

2.3 Relationens betydelse  

Buber (2006) utgår från två grundord i relationen, jag-du-relationen och jag-det-relationen. 

Relationen mellan två parter fördjupas då det uppstår en jag-du-relation där båda parter är 

delaktiga och påverkar varandra genom de erfarenheterna som skapas i relationen. Denna 

typ av relation ses som personens självmedvetenhet. Det handlar om att se varandra som 

självständiga individer, möta varandra med ömsesidighet och acceptera det individuella hos 

båda parterna. Buber (2006) beskriver även jag-det-relation som en saklig relation, vilket 

innebär att se människan på ett objektivt och ensidigt sätt. Jag-det-relationen handlar om att 

hjälpa människan utifrån dennes besvär, exempelvis med medicinering för att lindra smärta.  

Utifrån patientens problem avgörs vilken typ av relation som utvecklas. Detta då patienten i 

många fall kan själv avgöra hur bemötandet utformas. Dessa två förhållningssätt utesluter 

inte varandra, den ena kan leda till den andra, samtidigt som patientens välbefinnande 

uppnås. Jag-det-relationen är en följd av jag-du-relationen (Buber, 2006). Paterson och 

Zderad (2008) beskriver att vårdrelationen utvecklas utifrån flera olika dimensioner i 

relationen. Sjuksköterskans uppgift för att skapa en bra vårdrelation med patienten handlar 

bland annat om dessa dimensioner, behandla patienten med respekt, se patienten som en 

människa, visa acceptans samt stödja och motivera patienten. Sjuksköterskan och patienten 

har samma mål men delad situation. Med det menas att patienten förväntar sig att vårdas av 

sjuksköterskan, samtidigt som sjuksköterskan förväntar sig få vårda patienten (Paterson & 

Zderad, 2008).  

2.4 Sjuksköterskans roll i vårdandet 

Kompetensbeskrivningen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) för sjuksköterskor skriver om 

det personliga ansvaret att hela tiden se sina egna styrkor och svagheter för att utvecklas i 

professionen. I värdegrunden för omvårdnad utifrån Svensk sjuksköterskeförening (2016) 

beskriver hur viktigt det är för sjuksköterskan att ha mod till och vara kvar i de stunder som 

kan upplevas svåra. Det beskrivs även om mod till att se patienten och inte blunda för dennes 

behov. Eriksson (2014) beskriver sjuksköterskans roll i vårdprocessen, att vårda här och nu, 

utifrån patientens rådande situation. Genom ett samarbete med patienten fattas beslut för att 
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tillgodose patientens behov och begär i vårdandet. Vårdprocessen är en interaktionsprocess 

mellan patient och sjuksköterska i vilket en relation byggs upp. I processen hjälper 

sjuksköterskan patienten med olika former av vårdande för att tillfredsställa behov hos 

patienten. Formerna av vårdandet är anpassade utifrån vilket begär patienten har och 

patientens egna resurser. Sjuksköterskans roll i vårdprocessen är att förena sin kunskap i 

vetenskapen till vårdandet som sker. Söderlund (2017) beskriver vårdandets betydelse för 

sjuksköterskan vilket handlar om ansvar och samarbete i vården av patienten, vilket syftar till 

lindrat lidandet. Ansvaret innefattar beslut som erbjuder patienter möjligheter till att 

förbättra, hantera, bibehålla hälsa, även ge möjlighet till bästa möjlighet av välbefinnande 

och livskvalité ända fram till döden. Sjuksköterskan ansvarar och leder omvårdnadsarbetet 

vilket innebär ett samarbete med patient och dess anhöriga. I samverkan med team, patient 

och anhöriga bedöms, planeras, genomförs och utvärderas omvårdnaden. Omvårdnaden ska 

genomförs i partnerskap med patient och anhörig, så värdighet och integritet besvaras. 

Sjuksköterskan arbetar under Hälso- och sjukvårdslagen (2017) vilket har målet god hälsa 

och vård på lika vilkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för lika värde och 

för patientens värdighet. Arbetet ska ske i förebyggande syfte för att uppnå hälsa. 

Verksamheten ska bedrivas så krav på god vård uppfylls, vilket innebär att patientens behov 

av trygghet, kontinuitet och säkerhet uppfylls. Den ska även bygga på självbestämmande och 

integritet för patienten och främja god kontakt med vårdpersonal. Georges, Grypdonck, & 

Dierckx De Casterle (2002) belyser att sjuksköterskans roll inriktar sig på att hitta lösningar, 

samordna vårdprocessen och föra vidare information om patientens tillstånd till läkaren. 

Sjuksköterskans roll inom den palliativa vårdverksamheten består även av att lindra 

symptom av grundsjukdom, bemöta patienterna och anhöriga. Hamilton och McDowell 

(2013) beskriver sjuksköterskans roll och ansvar, vilket fokuseras på att lyssna på 

patienterna, tillfredsställa patientens behov samt ge tröst och förbättra livskvaliteten. 

Samtidigt ska sjuksköterskan finnas där för patienterna och anhöriga, sjuksköterskan skall 

även vara länken mellan patienterna och läkaren. Sandman och Kjellström (2013) skriver att 

sjuksköterskan kommer i kontakt med etiska värden och normer i alla situationer inom 

vården. Sjuksköterskan kan inte vårda utan att ställas inför etiska dilemman och andra etiska 

överväganden. Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva och Berggren ( 2013) beskriver etiska 

dilemman där sjuksköterskan känner maktlöshet, frustration och oro, sjuksköterskorna är 

dock motiverade till att utföra sitt jobb, och känner ansvar för patienten och dennes 

anhöriga. De prioriterar att tillfredsställa alla parter som är involverade; patienten, anhöriga 

och kollegor. Sandman, Molander och Benkel (2017) beskriver att relationen prioriteras, 

mellan sjuksköterskorna, patienterna och anhöriga. Etiska dilemman sjuksköterskor ställs 

inför är bland annat skillnader i språkbakgrunden och de kulturella skillnaderna. Med detta 

menas att sjuksköterskor finner det svårare att hantera anhöriga med bristande språk och 

kulturella skillnader. Trots skillnader med språk och kultur behandlas patient och anhöriga 

alltid med respekt, sjuksköterskan fokuserar på att försöka tillfredsställa alla parters behov.  

2.5 Patienters och anhörigas behov i vårdandet  

Kastbom, Millberg och Karlsson (2017) beskriver att patienterna vill vara oberoende och vara 

självständiga så länge som möjligt, samt själva bestämma hur slutet skulle vara. Döende 
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patienter ser döden som en process. En bra död förknippas med en snabb död, minimerat 

lidande, samt att de sociala relationerna behålls intakta. Det finns ett förtroende till vården så 

lidande minskar genom behandling, men lidandet innefattar även att lämna sina anhöriga 

när döden sker. Att få ha sina anhöriga närvarande i processen anses även som en bra död. 

Söderlund (2017) beskriver ur ett anhörigt perspektiv de drag som vårdande begreppet visar. 

Lidandet lindras i kampen om livet då någon visar patienten och dess anhörig förståelse och 

medkänsla. Anhörig blir berörd då patienten berörs, vilket ger bekräftelse till anhörig. 

Nelson, et al., (2010) beskriver vad patienter och anhöriga anser vara viktigast i palliativ 

vård. Fyra aspekter som är viktiga: kommunikation inom kliniken om patientens tillstånd, 

behandling och prognos; patientfokuserad medicinsk beslutsfattande; klinisk vård av 

patienten för upprätthållande av komfort, värdighet, personlighet och integritet, och vård av 

anhöriga. Bussmann, et al., (2015) förslag till ökad kvalite för både patienter och anhöriga 

inom palliativ vård. Förslagen till ökad kvalité och förbättringar i palliativ vård utgår från 

anhörigas egna erfarenheter kring palliativ vård. Anhöriga bekriver i resultatet strukturella 

brister, som brist på personal och bristande tidskapacitet. Dessutom önskas det mer holistisk 

patientvård än medicinsk behandling. En önskan om mer proffisionellt stöd till anhöriga 

genom mer information om förestående död. Jackson, et al., (2012) undersökte anhörigas 

perspektiv på vård i livet slut. Fynden visar att hälso och sjukvårdpersonal har en viktig roll 

att tillfredställa alla deltagarna i vården kring patienten. Anhöriga känner sig bekväma i 

omsorgen de får av personalen. En viktig faktor är information som anhöriga fick kring 

patientens tillstånd och förestående död. Delaktighet i utformandet av vården visar sig vara 

betydande för både anhöriga och patienter, med målet uppfyllande av livskvalitet. Slutsater i 

studien visar att anhöriga noterar kvalité i vårdandet om kommunikation, kontinuitet och 

öppenhet finns. Lundberg, Olsson och Fürst (2013) beskriver anhörigas känslomässiga 

erfarenheter kring det stöd de får inom palliativ vård. Resultatet visar att det stöd de får ger 

trygghet och säkerhet genom god dialog med vårdpersonal. Möten med personal ger en varm, 

tröstande känsla och även styrka. Grøthe, Stian och Grov (2015) visar vilka aspekter som 

anhöriga tycker är viktigt i palliativ vård. Sjuksköterskan skall agera med engagemang och 

expertis. Anhöriga är nöjda när patient får den hjälp och vård som det finns behov av. Det 

innebär att hjälpen inte behöver väntas på. Anhöriga beskriver dock tiden som en negativ 

aspekt om patient får vänta på hjälp, även uppfattningar om att sjuksköterskan är irriterad 

eller osäker är negativt. Den delaktighet som anhöriga får i vården runt patienten stärker 

sammanhållningen. 

2.6 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Under detta avsnitt beskrivs lidandet och vårdande utifrån Katie Erikssons teori som vilar på 

en humanistisk grund, vilket innebär att se hela människan som hon är. Det teoretiska 

perspektivet har valts då sjuksköterskans främsta uppgift handlar om att lindra lidandet 

vilket sjuksköterskan ska göra i sitt vårdande. 
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2.6.1 Lidandet 

Eriksson (2015) beskriver att lidandet är något som pågår under hela livet och förekommer 

dagligen i olika skepnader. Ett lindrat lidandet är ett naturligt förlopp. En av sjuksköterskans 

främsta uppgift är att lindra patientens lidande. Eriksson (2015) utgår från lidandets drama 

innehållande tre akter: ha (bekräftelse av lidandet), vara (själva lidandet) och varda 

(försoningen). När patienten har ett lidande handlar det om ett tillstånd som inte accepteras, 

patienten lever då under förnekelse. Det handlar även om att patienten är främmande för sig 

själv i sitt eget lidande. Bekräftar sjuksköterskan patientens lidande leder det till att 

patienten känner sig sedd och därav finner patienten tröst, först då kan lidandet bearbetas 

trots tidigare undanflykter. Sjuksköterskan ger bekräftelse genom att stanna kvar och inte 

överge patienten. Själva bekräftelsen kan bland annat ske utifrån en blick eller beröring. 

Bekräftelsen handlar om att patienten bjuder in sjuksköterskan till att vara delaktig och att 

bidra med tid och rum till lidandet och blir då en medaktör i lidandet. Varandets nivå, 

handlar om tid till att finna det utrymme som krävs för att lida, sjuksköterskan ska kravlöst 

erbjuda sin gemenskap för att visa att sjuksköterskan finns där för patienten. Även tid för 

bearbetning av lidandet, samt försök till lindring behövs kortsiktigt och 

behovstillfredsställning. Varandets nivå beskrivs även som en nivå där lycka, harmoni och 

hälsa kan upplevas. Detta är dock inget tillräckligt tillstånd för en patient att befinna sig i 

under en längre tid, då patienten finner ingen ork till att försöka hålla humöret uppe under 

en längre tid. Detta är en kort episod under patientens lidande. Vardandets nivå leder till 

acceptans av lidandet samt finna sig i situationen, finna mening med lidandet och försoning. 

Vardandets nivå är en kamp mellan att känna hopp och hopplöshet, samt liv och död. När 

patienten uppnår försoning med sitt lidande ger det oftast lidandet en mening och upplever 

då en slags frihet till att varda. Sjuksköterskan bör behålla den professionella hållningen 

kring relationen med patienten och inte blir för känslomässigt engagerad i patientens 

lidande.  

Eriksson (2015) talar även om de tre olika former av lidande som uppstår i vården, det är 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidandet är den typen av lidande 

som uppstår i samband med behandling och sjukdom då det utgör ett lidande för patienten. 

Det lidandet kan vara kroppslig som smärta och psykiskt som skam och skuld. 

Sjuksköterskan kan genom sin kunskap om sjukdom lindra lidandet som den orsakar. 

Vårdlidandet är det lidandet som framkommer då vårdsituationer blir ett lidande för 

patienten. Vårdlidandet kan ses vid de fall då vård uteblir, kränkning av patientens värdighet, 

integritet och om vårdpersonalen använder sin makt mot patienten. Sjuksköterskan kan 

förhindra vårdlidandet genom sitt vårdande och se till patientens värdighet, integritet. 

Livslidande upplevs då sjukdomen påverkar hela ens liv. Patienten påverkas genom att 

förlora det som tidigare varit självklart. Då livslidandet påverkar hela ens livssituation är 

livslidandet den form av lidandet som inte kan bäras av andra människor (Eriksson, 2015) 

2.6.2 Vårdandet 

Vårdprocessen anses vara kärnan i vårdandet där patientrelationen uppstår, det är i den 

relationen som mötet med människan sker. Under de olika faserna i vårdprocessen uppstår 

det interaktioner mellan sjuksköterskan, patient och anhörig. Det anses att anhöriga är en 
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stor del av vårdprocessen. Genom olika former av ansa, leka och lära ges tillfredställelse både 

kroppsligt och andligt. Vårdandet innebär att ge tillfredställelse både kroppsligt och andligt 

med syfte att förändra eller stötta (Eriksson, 2014). Ansa, leka och lära är tre begrepp som 

beskrivs som vårdandets kärna och hör ihop med de tidigare nämnda tre akter från lidandets 

drama. Ansningen beskrivs som den grundläggande delen av vårdandet. Ansingen belyses 

som välbehag och renlighet. Samtidigt visar ansandet  välvilja till den andre och ger tecken 

för vänskap. Ansandet beskrivs även kunna sörja för den andres välbefinnande till kropp, själ 

och ande. Det betyder då även våga bilda en relation och inte vara rädd för att visa känslor. 

Ansningen grundar sig även på relationen som bildas mellan patient och sjuksköterska, 

exempelvis beröring. Leken handlar om att ge uttryck för hälsa, målet är att uppnå hälsa och 

tillfredställelse, samt finna tillit till sjuksköterskan och resterande vårdpersonal. 

Sjuksköterskans uppgift vid leken är att få patienten att själv utöva leken. Leken sker bland 

annat i form av övningar, assimilation där patienten får hjälp med anpassning av all ny 

information. Skedet med lek beskrivs som lättare för barn som är patienter, än vad det är för 

vuxna. Lärandet beskrivs som utveckling och förändring av hälsans olika skeden. Den delen 

av ett naturligt lärande hör ihop med lek, lärandet skall få mer inslag av lek och innehålla 

mer glädje. Uppgiften med lärandet handlar om patienten, som skall uppnå självständighet 

samt få känna sig oberoende i sin hälsa. Sjuksköterskans uppgift är att försöka få patienten 

uppnå detta skede. Tro, hopp och kärlek som ligger till grund för begreppen ansa, leka och 

lära. Dessa tre begrepp hör ihop med varandra då tron är kopplad till att uppnå hälsa 

exempelvis utifrån en religiös eller andlig tro i samband med att hälsa uppnås. Hoppet hör 

samman med tron, då hoppet innebär att patienten ännu inte gett upp. Hoppet är en viktig 

faktor för patientens mål med att uppnå hälsa och lindrat lidande. Kärleken är även den en 

del av tron och hoppet, då kärleken ses som den delen där det goda övervinner det onda. 

Sjuksköterskans uppgift under lärandets process handlar om att underlätta lärandet för 

patienten i mån om att uppnå hälsa (Eriksson, 1997).  

2.7 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskan förväntas bedriva god vård utifrån sin kunskap, i 

samarbete med patient och anhöriga. Det förväntas att sjuksköterskan ska tillgodose både 

patienter och anhörigas behov i palliativ vård. Sjuksköterskan ska även ge stöd till patient 

och anhörig i denna process. Sjuksköterskor erfarenheter av att vårda med döden ständigt 

närvarande kan ge förståelse för hur sjuksköterskan utför sitt vårdande. Palliativ vård är en 

komplex och känslig process för patienter och anhöriga som har behov av stöd, vilket ställer 

höga krav på sjuksköterskans kunskap och kompetens inom vårdande. Då sjuksköterskor ska 

bedriva god vård som åligger professionen krävs det ett mod från sjuksköterskan för att 

kunna stanna kvar i de svåra stunder som kan uppstå i palliativ vård. En ständig närvaro av 

lidande och död hos patienter vars behov måste bemötas för att säkerhetsställa kvalité i 

vården, kan utgöra ett problem för sjuksköterskan. Detta då sjuksköterskans erfarenhet kan 

påverka vårdandet som utförs, både för patienter och anhöriga. Ur ett teoretiskt perspektiv 

ska sjuksköterskan i sitt vårdande tillfredsställa patienten behov både kroppsligt och andligt 

genom att stödja patienten. I sitt vårdande är lindring sjuksköterskans främsta uppgift. 

Lidandet patienten erfar ska sjuksköterskan genom sin delaktighet lindra, och även förhindra 
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ytterligare lidande, som kan uppstå i vårdandet. En ökad kunskap samt förståelse utifrån 

sjuksköterskors erfarenheter kan bidra till att stötta sjuksköterskor i sitt palliativa vårdande 

och kvalitésäkra den palliativa vården.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda i palliativ vård. 

4 METOD 

Vald metod är en systematisk litteraturstudie av kvalitativa vetenskapliga artiklar med 

relevans för syftet, detta för att beskriva sjuksköterskors erfarenheter. Vald metod för analys 

utgår från Evans (2002) beskrivning med deskriptiv analys. Metoden valdes då den kan 

användas då en beskrivning av en erfarenhet önskas genomföras i syfte att bilda en ny helhet. 

Detta innebär fyra steg i analysprocessen. Steg ett innebär insamlande av material för analys. 

Steg två innebär att identifiera nyckelfynden. I steg tre identifieras gemensamma likheter 

utifrån studierna. I steg fyra skapas en beskrivning av det som ämnas undersökas (Evans, 

2002). Friberg (2012a) beskriver att en sammanställning av flera studiers resultat ger ett 

större värde av resultatet. Avsikten med arbetet är att få en övergripande bild av 

sjuksköterskors erfarenheter inom det aktuella området palliativ vård och omvårdnad. Detta 

kan bidra till ökad förståelse för valt problem, och kunskapen kan omsättas i praktiken.  

4.1 Urval och datainsamling 

Vald analys utgår från Evans (2002) och i steg ett innebär att ett urval av studier som skall 

inkluderas. Axelsson (2012) beskriver att urval av artiklar sker systematisk, samt redovisas 

hur valda artiklar inkluderats eller exkluderas för att senare analysera artiklarnas resultat.  

Hjälp togs av en bibliotekarie inför sökning i databaser och rådet blev databasen CHINAL då 

sökningar kan specificeras utifrån sökord. Val av databas utgick helt från ämnesområdet 

omvårdnad vilket ger en mer specifik inriktning på omvårdnadsforskning. Detta gav 

databaserna Pubmed samt CHINAL. Alla sökningar utfördes först ifrån databas CHINAL då 

mer specifika sökningar till ämnet omvårdnad kunde utföras. Samtliga artiklar samlades in 

ifrån CHINAL. Sökningarna utfördes även i Pubmed databas, för att se om andra artiklar av 

relevans kunde inkluderas. Redan valda artiklar kunde återfinnas i Pubmed men inga fler 

artiklar som ansågs av relevans, detta då träffar gav artiklar med medicinsk inriktning samt 

specialistvård och även fel perspektiv vilket inte var av relevans för syftet. Artiklar fanns med 
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omvårdnadsvetenskaplig inriktning, men dessa svarade inte an på syftet. 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara kvalitativa, samt beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda i palliativ vård. Sökningarnas urval baserades även på, english, 

boolean phrase, samt peer review. Sökningar som gav under hundra träffar användes ”all 

results”, vilket är hanterbart att gå igenom. Vid träffar över hundra artiklar med’’all results’’ 

valdes Academic Journals för att exkludera ytterligare artiklar. Vidare exkluderades artiklar 

med innehållet pediatric och specialistsjuksköterska, detta då syftet är utifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv. Tidsramen för sökningen begränsas till sex år bakåt i tiden mellan 

årtalen 2010–2018 så det mest aktuella kring området kan användas. Inga avgränsningar 

gällande kön utfördes. Utifrån syftet med examensarbetet används sökord som svarar an på 

syftet. Sökningarna i databasen utgick från advanced search där olika sökord kombinerades: 

Nurse, experience/experiences, perceptions, cope/coping, loss, grief, self care, stress, 

families, intensive, patient, qualitative och nursing role. Trunkering användes av sökordet 

nurse då böjningar på sökord ger fler träffar. Sökningarna användes i boolean phrase 

söklogik med operatorerna AND och NOT så ett inkluderande eller uteslutande av vissa 

termer genomfördes. Nya sökord användes utifrån artiklars nyckelord för att undersöka olika 

termers betydelse som till exempel end of life. Sökningarna presenteras i separat sökmatris, 

se Bilaga A. Vid sökträffarna lästes alla artiklarnas titel. Om titeln var intressant lästes 

abstraktet, om abstraktet ansågs röra examensarbetets syfte lästes hela artikeln igenom, 

detta för att undersöka om artiklarna svarar an på syftet som ämnas undersökas. Totalt 15 

artiklar valdes ut med relevans för syftet. En kvalitetsgranskning utfördes för att granska 

kvalitén och användbarheten på de valda artiklarna. Kvalitetsgranskningen utgick från 

Friberg (2012b) förslag på frågor för att avgöra om artiklarna skulle exkluderas eller 

inkluderas. Se Bilaga B, för granskningsfrågor. Därefter har artiklarna bedömts var för sig 

utifrån frågorna som visar om artikeln behandlar forskningsprocessen. Varje fråga som 

kunde bekräftas i text gav ett poäng, maxpoäng var fjorton poäng, då det var fjorton frågor att 

besvara med svarsalternativen ja eller nej. Därefter har artiklarnas kvalitet diskuterats och 

givits ett omdöme utefter poängen. Omdömenda var; låg, medel eller hög, se Bilaga C - 

artikelmatris, för vilken bedömning och poäng artikeln gavs. Lågt omdöme ett till fyra poäng, 

medel fem till nio poäng, hög tio till fjorton. Ett medelomdöme innebar att svar till några 

frågor inte besvarades helt eller var otydligt besvarade i artikeln, men innehållet bedömdes 

ändå hålla den kvalitet examensarbetets författare önskade. En artikel fick omdömet låg och 

exkluderades på grund av att frågor inte besvarades, efter kvalitetsgranskningen kvarstod 14 

artiklar. 

4.2 Dataanalys och genomförande 

Analys av text sker utifrån Evans (2002) beskrivning av metoden för beskrivande syntes, 

vilket beskriver fyra steg i analys av kvalitativt material. I steg ett insamlades 

vårdvetenskapliga kvalitativa artiklar för analys med relevans för syftet (Evans, 2002). 

Artiklarna numrerades med nummer 1-14 så ursprunget till de nyckelfynd som plockades ut 

kunde identifieras. I steg två lästes artiklar flera gånger för en enhetlig bild av varje artikel 

(Evans, 2002). Därefter plockas nyckelfynd av betydelse för syftet ut från varje artikel. 

Artiklarna lästes var för sig upprepade gånger, vilket gav större inblick i helheten av varje 



10 

artikel. Nyckelfynd markerades även var för sig. Nyckelfynd innebär meningar från valda 

artiklars resultat som svarar an på syftet. Nyckelfynden har sedan diskuterats så de svarar på 

vad som ämnas undersökas. Därefter har de nyckelfynd som båda markerat sammanställts i 

ett dokument. Vid olika nyckelfynd diskuterades det om fyndet var relevant eller inte 

gentemot syftet och ett gemensamt beslut togs om fyndet skulle användas eller inte. De 

nyckelfynd som anträffades identifierats med det nummer från den artikel den anträffats i. 

Detta för sedan kunna härledas tillbaka till ursprungskällan. Totalt resulterade det i 113 

nyckelfynd, se exempel på nyckelfynd i tabell 1. I steg tre förs nyckelfynd med likheter ihop 

och bildar olika teman. Subteman bildas utifrån teman, vilket ger djupare förståelse för 

upplevelsen som undersöktes (Evans, 2002). I det tredje steget sammanställdes samtliga 

artiklars nyckelfynd och dokumenterades i ett nytt dokument där nyckelfyndens olikheter 

och likheter sammanställdes. Utifrån olikheter och likheter i nyckelfynden framkom olika 

teman. Analysen gav tre teman med tillhörande sju subteman. I steg fyra skapas en 

beskrivning av upplevelsen som undersöks vilket utgör resultatet. Subteman och teman 

härledes sedan till nyckelfyndet och ursprungsartikel (Evans, 2002). I det fjärde steget 

skapades en beskrivning vilket utgör resultatet av analysen. Rubriker och underrubriker i 

resultatet utgörs av de teman och subteman som skapats. Resultatet utgörs av 

sammanfattningar av nyckelfynden och skrivs i en löpande text med referenser till 

ursprungsartikeln. Citat har använts som exempel för att förklara de erfarenheter som 

erfarits. 

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd 

Nyckelfynd Subtema Tema 

The informants described 

that it was rewarding to 

learn from relatives that 

they had made a 

difference. This feedback 

helped them a lot as it was 

a confirmation that their 

work was important. 

(Care for dying patients at 

midlife)  

Nurses sometimes 

underestimate the care 

they provide. They are 

grateful for any validation 

they receive. (Nurses 

resilience and nurturence 

of the self) 

 

 

 

 

 

 

 

Bekräftelse  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Att göra skillnad  
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When we see the patient 

die comfortably, on their 

own terms, it’s a more 

pleasant experience for 

everybody. (Self-

described nursing roles 

experienced during care 

of dying patients and their 

families) 

I mean we can make 

things better. We can’t 

change what’s happening 

but we can make a 

difference. (Stress in 

hospice at home nurses: a 

qualitative study of their 

experiences of their work 

and wellbeing) 

 

 

 

Tillfredsställelse 

 

 

 

4.3 Etiska överväganden 

 Metoden för examensarbetet grundar sig på redan bearbetat material varför ingen etisk 

prövning behövts. CODEX (2018) skriver att all forskning ska vara av god kvalitet. För god 

kvalitet av material för analys har alla utvalda artiklar genomgått en kritisk granskning 

utifrån Friberg ( 2012b) förslag på granskningsfrågor för att säkerhetsställa att det som avses 

undersökas fanns att återfinnas i artiklarna. Artiklarna är även peer- reviewed vilket innebär 

att dessa redan har en kvalitetsgranskning som visar hög standard. Polit & Beck (2017) 

beskriver att inga egna åsikter eller värderingar ska läggas till då detta kan påverka resultat 

samt insamling av data. 

 

 

 

 

 

 

 



12 

5 RESULTAT 

I resultatet framkom tre teman, Sjuksköterskors erfarenheter av att göra skillnad, 

sjuksköterskors erfarenheter av gemenskap och sjuksköterskors erfarenheter av personlig 

utveckling med tillhörande subtema. Totalt framkom sju subteman, se tabell 2. 

Tabell 2: Teman och subteman 

 

 

 

 

 

 

5.1 Sjuksköterskors erfarenheter av att göra skillnad   

Temat att göra skillnad beskriver vårdandet som sjuksköterskor utför, som något bra för 

patient och anhörig. Sättet de utförde vårdandet på gav dem erfarenheter som visade att de 

tillfört något gott i vårdandet av patient. I detta tema beskrivs sjuksköterskors erfarenheter i 

subteman, bekräftelse och tillfredsställelse. 

5.1.1 Bekräftelse från patient och anhörig 

Inom de palliativa skeden där sjuksköterskor ständigt möter döden erfor de att livet gick 

vidare efter döden, samtidigt kunde de göra skillnad för anhöriga efter döden inträffat vilket 

stärkte sjuksköterskorna. De beskrev det som givande att höra från anhöriga att deras arbete 

gjort skillnad och anhöriga kände sig tillfreds efter patienten avlidit. Sjuksköterskor fick 

bekräftelse av arbetet som utfördes vilket var viktigt, detta resulterade i att sjuksköterskorna 

kände sig nöjda med arbetet, samt känslan av att de gjort allt de kunnat för att tillfredsställa 

patienten och anhörigas behov. Sjuksköterskor beskrev tacksamhet i att få vara delaktig i en 

så stor och privat händelse med patient och anhörig. Den erfarenheten var som en inre 

belöning vilket påverkade sättet att vara och agera, även vårdandet påverkades (Johansson & 

Lindahl, 2010; Shimoinaba, O'Connor, Lee, & Kissane, 2014)   

Tema Subtema 

 

Sjuksköterskors erfarenheter av att 

göra skillnad    

Bekräftelse från patient och anhörig 

Tillfredsställelse av vårdandet 

 

Sjuksköterskors erfarenheter av 

gemenskap 

Sjuksköterskors utvecklande relationer 

Betydelsen av delaktighet 

Att bli berörd av vårdandet 

 

Sjuksköterskors erfarenheter av 

personlig utveckling 

Engagemang gentemot patient och 

anhöriga 

Ökad självkännedom i 

sjuksköterskerollen 
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 ’’You know, we received a card in which the children had written a message. Now 

I’m almost going to cry when I talk about it. The children had written, ‘‘Thank you 

for being so nice to our Mommy’’Vin big straggly letters, I recall. ’’ (Kaup, et al., 

s.566, 2016) 

Bekräftelsen av att ha gjort något gott resulterades i ord och gärningar från anhöriga till 

patienten. Detta gav även inbjudan till patientens privata sfär. Känslan av meningsfullhet, 

uppskattning och utföra skillnad i vårdandet ökade deras professionella självförtroende och 

verifierade värdet av deras roll (Kaup, Höög, & Carlsson, 2016) 

’’The care gives so much in return … I think it's favourable to be with someone 

dying. … You can help make it memorable and peaceful. … purely personal, it gives 

me a lot because I think it's very important that the patient have the possibilities to 

end his/her life memorably and peacefully … it's strengthening to be a part, I think 

that it strengthens me as a person to be part of it’’ (Andersson & Rosengren, s.146, 

2016)  

Deltagandet av patientens sista skede i livet erfor de som ett privilegium att utföra och det 

gav mycket tillbaka. Sjuksköterskorna erfor att de gjorde skillnad för patienten, speciellt när 

det bildades ett band mellan sjuksköterskor och patienten. Patienten betrodde sjuksköterskor 

med saker som anhöriga till patienten inte alltid visste. Att finna balanser mellan vad 

patienten behövde och vad anhöriga tyckte var bäst för patienten fann sjuksköterskorna 

väldigt svårt (Andersson & Rosengren, 2016; Tunnah, Jones, & Johnstone, 2012; Chan, et al., 

2012). 

 

5.1.2 Tillfredsställelse av vårdandet 

Patienter och anhörigas erfarenheter som står inför döden är något som kan vändas till något 

positivt. En sjuksköterska sade’’I mean we can make things better. We can’t change what’s 

happening but we can make a difference’’ (Tunnah, et al., s.286, 2012). Sjuksköterskor fick 

tillfredsställelse när de fick chansen att göra skillnad (Tunnah, et al., 2012). 

 ‘‘I felt good that they were going to be OK, you know and I know her husband 

would be OK because he felt better that she had that lucid period. That she was 

able to say that she loved him and that made him feel really good. So I felt good 

that they (both) would be OK.’’ (Arbour & Wiegard, s. 2014) 

Anhörigas närvaro vid patientens sista skede av livet uppmuntrades vilket gav chansen att få 

ta ett sista farväl erfor sjuksköterskor som tillfredsställande och kände att de fick vara med 

om något fint och tillfredsställande. När döden väl inträffar och döendeprocessen blir 

smärtfri och lugn får alla parter ett bättre sista minne. Sjuksköterskor beskrev behovet av att 

prata eller säga något till anhöriga inte alltid var nödvändigt, i många fall räckte det att de 

stod med i rummet (Arbour & Wiegard, 2014). Sjuksköterskorna var vana vid att behålla 

lugnet och ge utrymme för anhörigas känslor. Vårdandet av patienters död är en del av 

omvårdnaden som inte kan undvikas. Sjuksköterskorna uttryckte att de aldrig ångrat sitt val 

att arbeta med palliativ vård, trots de dagarna som är svåra att hantera. Sjuksköterskor 

berättar att de fick möjlighet att vidarebefordra patientens livshistoria i form av inspelningar 
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gjorda av patienten själv. Anhöriga fick ta del av dessa efter patienten avlidit. Anhöriga 

beskrev det väldigt jobbigt och ibland tog det lång tid efter dödsfallet innan anhöriga 

lyssnade på detta, men var väldigt tacksamma. Detta gav tillfredställelse till sjuksköterskor, 

då de kunde stödja familjen efter dödsfallet (Daines, et al., 2013; Keall, Clayton, & Butow, 

2014). 

5.2 Sjuksköterskors erfarenheter av att göra skillnad  

Temat gemenskap beskriver sjuksköterskors erfarenheter av att vårda tillsammans med 

patient och anhörig. I detta tema beskrivs sjuksköterskors erfarenheter i subteman 

relationer, delaktighet och att bli berörd. 

5.2.1 Sjuksköterskors utvecklande av relationer  

Sjuksköterskorna var ständigt öppna för att lära känna patienterna och frågade patienterna 

om sina liv för att lära känna dem bättre och då bilda ett förtroende. En sjuksköterska 

benämnde,’’Although our relationship is a patient-nurse relationship, it is also human-to-

human relationship’’ (Shimoinaba, et al., s.458, 2014). De menar på att patienten som 

uppsökte vård och personalen som utförde vårdandet, ansåg sjuksköterskorna att de är båda 

människor, de bildar en’’människa-till-människa’’ relation. Sjuksköterskorna ville inte få 

patienterna att känna sig mer underlägsna än vad de redan var på grund av patientens 

hälsotillstånd (Shimoinaba, et al., 2014). Sjuksköterskorna ville vårda patienterna för den 

människan patienten faktiskt var och hade inte som mål att få patienten att bli sedd som sin 

sjukdom. Denna typ av relation ansåg sjuksköterskorna vara bättre än sjuksköterska patient 

relationen. Det framkom att sjuksköterskorna fick mer säkerhet kring sin roll desto mer de 

accepterade varje patientens individuella preferenser och arbetade utifrån det. För att kunna 

bilda människa-till-människa relationen återfanns fynd som, att vara öppen och försöka 

förstå patienten. (Shimoinaba, O'Connor, Lee, & Kissane, 2015; Keall, et al., 2014) 

Sjuksköterskor menade på att om vården utförs av samma person ökar kunskapen om 

patienten och relationen utvecklas, vilket ger kvalitet (Shimoinaba, et al., 2014). ”It’s a 

question of getting this special relationship and if you don’t have continuity, or are not 

consistent you can’t create that relationship” (Johansson & Lindahl, s.2039, 2010). 

Sjuksköterskor beskrev tillgänglighet och närhet som förutsättning för att lära känna 

patienten och anhöriga och sköta vården till dem. Sjuksköterskor försökte förstå hur 

patientens anhöriga klarade av att hantera de svåra situationerna samt glädjen (Shimoinaba, 

et al., 2014). Sjuksköterskor frågade ofta om patientens liv, för att få ett förtroende och förstå 

vem patienten var före diagnosen. Detta för att få förståelse för deras önskemål i vården. 

Sjuksköterskor beskrev förhållandet med patienten som ett mänskligt förhållande. Patienten 

sågs som en egen individ och inte bara som en patient. Förhållande beskrevs som mer än 

baserat på professionell roll mellan en sjuksköterska och en patient. Sjuksköterskor beskrev 

processen som följer i palliativ vård gav tid till utvecklande av relationen till patient och 

anhörig (Arbour & Wiegard, 2014; Keall, et al., 2014; L. Verschuur, Groot, & van der Sande, 

2014). 
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” Palliative care is holistic care and [holistic care] is to see the person as a person. 

To see the person not setting him in a frame; to see the person as a whole having 

the things he cultivated, own history, and relationship with others. (Shimoinaba, et 

al., s.458, 2014) 

Sjuksköterskorna beskrev då de försökte sätta sig in i patientens situation och bekräfta 

patienten med empati utifrån deras erfarenheter, visa förståelse och medkänsla. 

Sjuksköterskor beskrev respekt och närvaro som ett bidrag till att lindra lidande. De fann stor 

respekt för patienten under det sista skedet i livet. Sjuksköterskorna försökte fortsätta med 

personcentrerad vård även när döden inträffat (Shimoinaba, et al., 2014, Martin & Bristowe, 

2015). Sjuksköterskor beskrev när de identifierar sig med patienten kunde de visa förståelse 

och medkänsla. ’’I think that you actually don't always have to talk about spiritual care but 

you show it in the way you provide care for a person’’ (Walker & Waterworth, s. 22, 2017). 

Sjuksköterskor ansåg att närvaro främjade relationen, genom att lyssna eller be tillsammans 

med patienten vilket då förmedlade sjuksköterskors vilja till att göra gott (Walker & 

Waterworth, 2017; Arbour & Wiegard, 2014). 

5.2.2 Betydelsen av delaktighet 

Sjuksköterskor ansåg att den palliativa vården borde starta så tidigt som möjligt då patienten 

fått informationen om att sjukdomen inte gick att bota. Sjuksköterskor erfor att deras 

delaktighet i vårdandet kom för sent. Sjuksköterskor föredrog att i ett så tidigt skede som 

möjligt få träffa patienten och anhöriga. Detta för ett förtroende skulle bildas och även för 

bedömning av behov och problem i vårdandet. Detta ledde nödvändigtvis inte alltid till 

direkta åtgärder eller vård. Sjuksköterskor menade på att tiden i sig inte var av betydelse. De 

betonade kvalitén på kvarstående tid som viktigt. Detta genom den emotionella energi och 

närvaron som spenderades (L. Verschuur, et al., 2014). ”It still feels like a special favor to be 

a part of that, to have seen these families in something so private-because death is incredibly 

private” (Kaup, et al., s 566, 2016). En strategi till förbättrad kvalité var att fira viktiga 

händelser som utspelades under tiden, till exempel födelsedagar eller bröllopsdag. 

Sjuksköterskor gav extra tid för detta då det var sista gången som patient och anhöriga fick 

fira tillsammans. Sjuksköterskor tyckte inte det var svårt att spendera tiden med patient och 

anhörig då klimatet var så öppet och alla känslor var tillåtna. Trots den svåra tiden fick 

sjuksköterskor ett välkomnade av anhöriga. Sjuksköterskor tyckte att delaktigheten 

försvagades om kontinuitet till patienten saknades. (Shimoinaba, et al., 2014; Kaup, et al., 

2016; Johansson & Lindahl, 2010) 

5.2.3 Att bli berörd av vårdandet 

Sjuksköterskor erfor sig ibland emotionellt uttömda. De beskriver det oundvikligt att inte bli 

berörd av patientens död. Känslor som hjälplöshet och frustration uppkom. Trots detta 

behövde de behålla sitt lugn för att ge stöd till anhöriga (Chan, Lee, & Chan, 2012). 

’’I just listened to the patient. I am with him, with his heart. I may cry with him. 

What can I say… I do not provide anything; I just listen to his heart. I feel it is great 
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if I can support the patient who suffered emotionally and if he is relieved beacuse I 

listen to.’’ (Shimoinaba, et al., s.459, 2014) 

Sjuksköterskor erfor att de kunde ge bättre stöd till patienten om de bekräftade sina egna 

känslor de erfor med patienten. Sjuksköterskor betonade känslighet i vårdprocessen vilket 

visade trovärdighet i sin yrkesroll. Sjuksköterskor ansåg det viktigt att vara trovärdiga i sitt 

yrke för att kunna vägleda patienter och anhöriga. De visade detta genom att vara 

känslomässigt engagerade, vilket då förmedlade sjuksköterskors intresse för patienten 

(Shimoinaba, et al., 2014).  

I ständig närvaro av döden erfor sjuksköterskor de såg livet utifrån ett annat perspektiv. 

Sjuksköterskor fann ny respekt för livet av att arbeta med palliativ vård. Det positiva för 

sjuksköterskor var att finna balansen mellan ett uthärdad lidande och lindrande av lidandet i 

livets sista skede. Ständigt närvaro av döden beskrev sjuksköterskor som en känsla av att livet 

och döden är något naturligt och de upplever inte den som lika skrämmande. De beskriver att 

dem är i ett tillstånd av ständig förändring och döden är ständigt närvarande (Johansson & 

Lindahl, 2010).  

’’When you work in palliative care, the rules are already given: You know the 

patient will die, the worst is already known and we are asked to make the best of 

the situation, and we can often do that.’’ (Kaup, et al., s.566, 2016) 

 

De ansåg att omsorgen är något emotionellt krävande att utföra och vissa patienter behöver 

den mer än andra. Sjuksköterskor beskrev att de ofta blev berörda av patienter och anhöriga, 

samt att de många gånger fann det svårt att lämna arbetet vid dagens slut. Sjuksköterskor 

blev varmt välkomnade av anhöriga och patienterna och uttryckte tacksamhet över den 

gemenskap de bildat med alla inblandade. Humorn hade stor inverkan på anhöriga och detta 

underlättade mötet med patienterna och deras anhöriga (Kaup, et al., 2016) Tanken av att ha 

förlorat en patient vid dagens slut fann sjuksköterskor svårare att hantera när patienterna var 

yngre eller i medelåldern. För att överkomma sorgen vid dödsfall som berörde extra mycket 

använde de sig utav strategier, bland annat samtala med anhöriga, motionera, laga mat och 

även stor del av tiden gick till självreflektion, om arbetet de utfört var tillräckligt.  De 

uppskattade livet mer och kände mer ödmjukhet till livet, samt att de uttryckte stor beundran 

till patienter och anhöriga som klarade av att hantera dessa svåra situationer vid livets slut 

(Andersson & Rosengren, 2016; Johansson & Lindahl, 2010). 

5.3 Erfarenheter av personlig utveckling 

Temat personlig utveckling beskriver det sjuksköterskor erfor vad vårdandet ger 

sjuksköterskor i sitt yrkesutövande. I detta tema beskrivs sjuksköterskors erfarenheter i 

subteman av engagemang och ökad självkännedom. 
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5.3.1 Engagemang gentemot patient och anhörig 

De arbetande sjuksköterskorna inom den palliativa vården beskrev att deras erfarenheter av 

engagemang stärktes genom vårdandet och kontakten med patienten och anhöriga. 

Sjuksköterskorna fokuserade på att finnas där för patienten och anhöriga genom att finnas 

där för patienten här och nu. Förmågan att göra det bästa för patienten och anhöriga låg till 

grund utifrån hur de arbetade. De gav uttryck för en stärkande faktor för självförtroendet 

samt engagemanget gentemot sin profession var att låta patienten och anhörig spendera mer 

tid tillsammans (Johansson & Lindahl, 2010). 

’’Thus, for instance, I can define and allow the relatives to have contact with the 

patient at the end-of-life, it is the last time the relatives are going to have with him. 

It is something that we have the freedom to do here ’’ (Paganini & Bousso, s.809, 

2014) 

 

Sjuksköterskor beskrev engagemanget som ett agerade av autonomi vid situationer då 

anhöriga inte förstod hur de skulle agera eller hantera situationen. Sjuksköterskor beskrev 

hur en sådan situation kunde sära en familj. Sjuksköterskor identifierade sig själv i 

situationen och tillsammans med anhöriga fattades beslut om vårdandet. Med respekt för 

anhörigas och patientens önskemål fick sjuksköterskor frihet till verkställande av vården 

(Paganini & Bousso, 2014). 

’’it is really a matter of, yes … I always say that being a nurse is a little bit like being 

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

another role in some ways….as a nurse when you are looking after palliative 

patients’’ (Johansson & Lindahl, s.2039, 2010) 

Vid omvårdnadstillfällen hos patienter beskrev de sig själva som skådespelare, och för var 

gång de steg in ett nytt rum anpassade sig sjuksköterskor i hur hen skulle vara. 

Engagemanget beskrevs som, att göra ett gott arbete och anpassa vårdandet utifrån var 

patients egna önskemål och behov. Rollerna de tog sig an hos varje patient skedde medvetet 

eller omedvetet. Detta resulterade i att patienten vårdades här och nu, och det var patienten 

som stod i fokus. Det sjuksköterskorna upplevde från föregående omvårdnadtillfälle 

påverkade inte nästa vårdtillfälle, detta då sjuksköterskorna agerade skådespelare 

(Johansson & Lindahl, 2010). Frågor och funderingar uppstod då en stor del av 

sjuksköterskors arbete gick ut på undervisning och förklaring för patienter och anhöriga i hur 

vårdandet utfördes, läkemedelshantering samt frågor om vad som skulle inträffa inom en 

snar framtid (Arbour & Wiegard, 2014). 

''I think we should get involved in the discussion that leads to our position as a 

nurse in care. We need to be aware and contribute to what we know about the 

patient and family. We need to be heard by doctors because we care directly from 

the patient, he is in our hands'' (Paganini & Bousso, s. 809, 2014).  

De beskrev hur engagemanget och självförtroendet stärktes när de fick vara länken mellan 

läkaren och patienten, då sjuksköterskor känner patienten bäst. Sjuksköterskor ansvarade för 

patienten och skötte direktkontakten mellan de olika professionerna i teamet. 
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Sjuksköterskorna ansåg sig själva vara patientens advokat och visade intresse över att 

patienten skulle förstå vad läkaren sagt. Patient och anhöriga skulle ständigt vara 

välinformerade, vilket betydde mycket för sjuksköterskorna. En bristande faktor var att 

patienterna ofta inte kom ihåg vad läkaren tidigare sagt, sjuksköterskorna hjälpte då 

patienten att komma ihåg. Det samtalades då om vad patienten upplevde svårt att tala om 

inför läkare (Paganini & Bousso, 2014). De ledande sjuksköterskorna motiverades och 

påverkade andra medlemmar av teamet på ett etiskt och positivt sätt. Genom att delta i 

diskussioner och beslutstagningar, erfor sjuksköterskorna sig mer engagerade i att förhandla 

om hur de hanterar och vårdar patienterna med resterande del utav teamet. Patienterna 

upplevde ofta osäkerhet med vad som skall komma (L. Verschuur, et al., 2014; Daines, et al., 

2013). 

5.3.2 Ökad självkännedom i sjuksköterskerollen 

Sjuksköterskor såg sista skedet av livet som en strategi där det var slutet av en bok. Det 

resulterade i att de kände komfort under sista skedet och en möjlighet att "stänga boken" för 

dem själva och patienten, bearbeta sina känslor och utvecklas för att kunna möta nästa 

patient. Sjuksköterskor reflekterade ofta om det skulle ske deras anhöriga något. Dock var 

tanken av att förlora en nära anhörig en jobbig känsla som de reflekterade över mycket trots 

erfarenhet inom vården (Kaup, et al., 2016). Sjuksköterskors erfarenhet av ökad 

självkännedom beskrevs utifrån deras erfarenheter inom den palliativa vården samt 

erfarenheter inom professionen. Erfarenheten sjuksköterskorna besatt hjälpte 

sjuksköterskorna att öka deras självförtroende med att delta i beslutstagningar. De 

utvecklade förtroende till kollegorna och fann det då lättare att lämna över arbetet vid 

arbetsdagens slut och vid slutet av dagen reflekterade de över arbetet. Att känna säkerhet i 

rollen som sjuksköterska resulterade även att de gav bättre vård och stöd till patienter och 

anhörig (Martin & Bristowe, 2015). Sjuksköterskorna beskrev deras inre känsla som att slitas 

mellan hopp och förtvivlan. Ena stunden kunde sjuksköterskorna känna sig tillfreds med 

vårdandet som utfördes, medan i nästa sekund upplevdes känslan av att inte kunna utföra 

tillräckligt för patienten. En bidragande faktor som stärkte sjuksköterskors självkännedom 

var förmågan att hjälpa patienten med en god symptomhantering, så patienten fick en lugn 

och bekväm död (Shimoinaba, et al., 2014; Paganini & Bousso, 2014; Johansson & Lindahl, 

2010; Arbour & Wiegard, 2014)  

’’Palliative caring is very demanding as you have to go from happiness to deep 

sorrow, very great tragedy… Caring for palliative patients is, like going up and 

down the whole time but it gives you so much, at the same time as it takes so much 

out of you…’’ (Johansson & Lindahl, s.2039, 2010) 

När sjuksköterskors självförtroende ökade stärktes de i sin personliga- och professionella 

utveckling. De beskrev att de var tvungna att lösa personliga problem eller lägga problemen 

åt sidan under arbetsdagen, då gav det mer fokus för att vårda patienten med hög kvalité. 

Sjuksköterskorna var väl medvetna vad det innebar att arbeta inom den palliativa vården och 

ständigt möta döden (Johansson & Lindahl, 2010). De var även väl medvetna om att de inte 

kunde ändra på det faktum att döden inträffar. Utvecklandet av deras självmedvetenhet gav 

sjuksköterskorna styrka att hantera sorg och kunde vända det till något positivt där de fann 
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styrka. Sjuksköterskor gav utlopp för känslorna och använde det som en strategi för att orka 

dagen och för att stärka sig själva. Förmågan att utveckla kommunikation berodde på 

öppenheten mellan sjuksköterskor, patient och anhöriga (Tunnah, et al., 2012). 

Sjuksköterskorna ansåg att hjälpen och vägledningen inte endast var anpassad för 

patienterna, utan även för anhöriga. Sjuksköterskor gav anhöriga chansen till delaktighet i 

vårdandet. Sjuksköterskor vågade visa känslor för alla parter och vågade fråga om patientens 

lidande samt andlighet och patientfokuserade vården efter det. Sjuksköterskorna beskrev 

vårdprocessen som en del av den personliga utvecklingen och ansågs både positivt och 

utmanande under det palliativa skedet. Möten med döden beskrevs som utvecklande av 

sjuksköterskors självkännedom samt livserfarenhet (Shimoinaba, et al., 2014; Shimoinaba, et 

al., 2015; Walker & Waterworth, 2017; Andersson & Rosengren, 2016; L. Verschuur, et al., 

2014; Keall, et al., 2014). 

6 DISKUSSION  

Under detta avsnitt kommer resultat, metod och etik att diskuteras. I resultatdiskussionen 

lyfts centrala delar och diskuteras gentemot syftet och kopplas till bakgrunden. I 

metoddiskussionen diskuteras styrkor och svagheter av val av metod, genomförande och 

analys. Vidare förs diskussion kring aktuella kvalitetskriterier för examensarbetet. I 

etikdiskussionen lyfts forskningsetiska synpunkter fram. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda med 

döden ständigt närvarande. Nedan beskrivs de väsentligaste fynden i resultatet kopplat till 

bakgrunden. 

Resultatet visar att sjuksköterskor erfor bekräftelse av att ha gjort något gott när anhöriga 

kände sig tillfreds med patientens tillstånd. Bekräftelsen påverkade sjuksköterskornas sätt att 

vårda, då de kände sig uppskattade. Sjuksköterskor blir bekräftad, då hen får tillåtelse till att 

vårda patienten. Resultatet stärks utifrån Bubers (2006) teori i jag-du-relationen accepteras 

sjuksköterskor som individ och möts med ömsesidighet och respekt. Även i jag-det-

relationen får sjuksköterskor bekräftelse efter att exempelvis smärtlindringen gett verkan. 

Detta kan då kopplas till Erikssons (1997, 2015) teori om lidande och vårdande, där 

sjuksköterskor blir inbjudna till vårdandet av patienten, och möts med respekt från patient 

och anhörig. Hon får förtroende i sitt kunnande, i vilken exempelvis god smärtlindring 

uppnås. Sjuksköterskor blir bekräftade då de får vårda och även då vårdandet gör patienten 

gott i form av lindrat lidande. Sjuksköterskor uppnår bekräftelse då de gärningar som syftar 

till att tillfredsställa patientens behov uppfylls. Jackson, et al., (2012), Nelson, et al., (2010), 

Lundberg, et al., (2013) visar att anhöriga har behov av god kommunikation om patientens 
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vård och tillstånd med sjuksköterskorna. Detta stärker resultatet, att sjuksköterskor får 

bekräftelse, då anhöriga känner trygghet, säkerhet, och även då sjuksköterskan får anhörigas 

förtroende till att vårda patienten. Resultatet stärks då syftet med vårdandet som Eriksson 

(2014) beskriver är att en förändring sker under stöttning av sjuksköterskor. Sker en 

förändring erfar sjuksköterskorna bekräftelse i sitt vårdande. Detta skulle kunna vara då 

anhöriga känner ett lugn och känner förtroende i att sjuksköterskan gör sitt bästa för att 

lindra patientens lidande. Bekräftelsen kan då även visa sig då sjuksköterskor formar 

vårdandet utifrån patientens behov i ett ansa, leka och lära och en förändring upstår. 

Resultatet visar att sjuksköterskor erfor att de fick en relation med patient och anhörig. Det 

framkommer i resultatet att vårdprocessen ger ett utvecklande av relationer mellan 

sjuksköterskor, patient och anhörig om vårdandet utförs av samma person. Sjuksköterskor 

beskriver även att ett genuint intresse för patienten bildar en relation. De öppna relationerna 

leder till att sjuksköterskorna försöker se utifrån patienten och anhörigas perspektiv. Detta 

stämmer överens med vad Socialstyrelsen (2018b) beskriver, att palliativ vård innefattar en 

helhetssyn på människan där patientens sociala behov skall tillgodoses. Det går även i linje 

med vad de 6 S:n för personcentrerad vård Ternestedt, et al., (2017) beskriver att 

sjuksköterskorna skall främja patientens sociala relationer, vilket inkluderar patientens 

önskemål kring relationer med anhöriga som anses viktiga. Detta kräver då ett samarbete 

mellan sjuksköterskor och anhöriga, för att god vård skall bedrivas i vårdprocessen. Vilket 

även kräver att en relation måste bildas för att sjuksköterskor ska kunna se utifrån ett annat 

perspektiv. Då sjuksköterskor ska ansvara och leda omvårdnadsarbetet i samarbete med 

patient och anhörig vilket står i kompetensbeskrivningen Svensk sjuksköterskeförening 

(2017) stärker resultatet ytterligare, då sjuksköterskor i sitt ansvar måste har ett intresse för 

den enskilde patienten. Detta intresse för patienten som ger en relation stärks av Karlsson, et 

al., (2013) och Sandman, et al., (2017) då det framkommer att relationen mellan patient och 

anhörig prioriteras av sjuksköterskorna. Sjuksköterskor känner ett ansvar för patienten och 

anhörig. Då sjuksköterskan är del i vårdprocessen så utvecklas relationen vilket stärks utifrån 

Jackson, et al., (2012) och Lundberg, et al., (2013) då resultatet visar att kontinuitet, 

öppenhet och kommunikationen gav trygghet och säkerhet hos anhöriga. Utifrån Erikssons 

(2014) teori så är vårdprocessen kärnan i vårdandet där relationer bildas. Utifrån den teorin 

krävs det då att sjuksköterskor får en relation till patient och anhörig för att kunna 

genomföra det vårdande som patienten har behov av. Relationen som bildas mellan 

sjuksköterskor och patient bidrar även till att lidandet minskas då sjuksköterskor är den som 

kan identifiera det unika lidandet som patienten erfar. Detta då Erikssons (2015) teori om 

lidandet har tre akter i lidandets drama i vilket sjuksköterskor bjuds in som medaktör. Detta 

kan kopplas ihop med den teorin då sjuksköterskor är del i vårdprocessen i vilket det 

utvecklas en relation, detta då sjuksköterskor får följa med i patientens lidande och då 

medverka på olika sätt för att lindra lidandet. Genom att sjuksköterskor har ett genuint 

intresse för patienten kan vårdandet utformas för att stötta eller förändra patientens 

situation och då även minska det lidandet som patienten erfar just för stunden. Resultatet 

visade även att sjuksköterskors engagemang var av vikt för att bevara relationer, då alla 

parter har samma mål, att uppnå patientens välbefinnande under livets sista skede. I 

sjuksköterskors engagemang bemöts den självständiga patienten och tillgodoser dennes 

behov för att skapa en bra relation vilket beskrivs av Paterson och Zderad (2008) då 
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relationens syfte är att stödja och motivera patienten. I ett engagemang från sjuksköterskor 

inkluderas anhöriga i vårdandet, där de får tid och rum till omsorg, information och känna 

delaktighet i omvårdnaden av patienten vilket lindrar lidandet (Söderlund, 2017; Jackson, et 

al., 2012). Eriksson (2015) styrker detta genom att beskriva sjuksköterskans uppgift i 

lidandets drama med syfte att lindra lidande. Då sjuksköterskor är engagerade i patienten 

kan de uppfylla sitt syfte, vilket stämmer överens med Kastbom, et al., (2017) då patienten 

vill ha sina anhöriga med i processen. Engagemanget från sjuksköterskor kan tillfredsställa 

patientens önskemål och behov. Detta stämmer överens med de 6 S:n utifrån Ternestedt, et 

al.,  (2017) som beskriver personcentrerad vård, då det innebär att främja patientens behov, 

samt att dessa behov står i centrum för vårdandet. Resultatet visar även att sjuksköterskan 

erfor engagemang då att de har en betydande och viktig roll i den palliativa vården. De 

beskriver att deras arbete bland annat handlar om att vara patientens advokat och länken 

mellan läkare och patient. En stor del av arbetet går ut på att anpassa vårdandet för var 

patient, vilket stämmer överens med Eriksson (1997) teori om vårdandet då sjuksköterskan 

genom olika former ska stötta patienten. Detta bidrar till ökat engagemang för 

sjuksköterskorna då formerna för detta är olika för varje patient. Vilket även det stärks 

utifrån tidigare forskning där sjuksköterskors roll är en ledande, samverkande och stödjande 

aktör i vårdprocessen. I resultatet beskriver sjuksköterskor att de har autonomi och genom 

sitt engagemang inkluderar de patient, anhöriga och övriga teammedlemmar. 

Kompetensbeskrivningen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) styrker detta då 

sjuksköterskors ansvarar för största möjliga välbefinnande för patient och anhörig. Detta 

genom samarbete mellan olika professioner. Trots etiska dilemman sjuksköterskor stöter på 

fokuserar sjuksköterskor på sitt ansvar gentemot patient och anhörig (Georges, et al., 2007; 

Sandman & Kjellström, 2013; Karlsson, et al.,2013).  

I resultatet framkom att sjuksköterskors erfarenheter av delaktighet var viktig. De hade ett 

behov av att i ett tidigt skede bli involverad i vården. Detta stämmer överens med vad 

Socialstyrelsen (2018b) bekräftar kring delaktighet att palliativ vård består av två faser som 

genomgås under olika skeden. Resultatet visar att desto snabbare sjuksköterskorna blir 

involverade med patienten, desto bättre vård kan bedrivas utifrån patientens egna behov. 

Dessutom kan sjuksköterskor snabbare utgå från 6 S:ns modell då kärnan är att patienten är 

i centrum och vården skall utgå från det patienten anser vara viktigt i sin vårdprocess 

(Ternestedt, et al., 2017). Detta kräver delaktighet från sjuksköterskor då tidigare forskning 

visar att sjuksköterskans roll innefattar samordning av vårdprocess och bemötandet av 

patient och anhörig (Georges, et al., 2002). Resultatet visar att behov av delaktighet i tidigt 

skede. Att ha kontinuerlig kontakt med sjuksköterskor beskriver anhöriga som en stärkande 

faktor till ökad kvalité samt öppenhet i kommunikationen kring vårdandet. Även det 

Eriksson (2015) beskriver kring delaktighet är av stor betydelse för att kunna identifiera 

patientens lidande. Om sjuksköterskan inte blir medaktör uppstår inte en delaktighet mellan 

patient och sjuksköterska. Eriksson (2014) nämner att sjuksköterskor skall kunna utföra 

vårdandet där det krävs delaktighet i att ansa, leka och lära. Detta då sjuksköterskors syfte är 

att förändra eller stötta patienten i vårdprocessen.  

Resultatet visar att sjuksköterskor erfor att deras självkännedom ökade utifrån deras 

erfarenheter vilket även utvecklade deras vårdande till något positivt. Mötet av ständiga 

utmaningar utvecklade sjuksköterskors erfarenheter i vårdprocessen, vilket ansågs positivt. 
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Resultatet stärks utifrån Martin och Bristowe (2015) som beskriver att sjuksköterskors ökade 

självkännedom grundade sig på deras tidigare erfarenheter. Modellen med de 6 S:n kan 

användas som stöd i den palliativa vården, med fokus på patienter och anhörigas behov 

(Ternestedt, et al., (2017). Detta stärker resultatet att sjuksköterskor får ökad självkännedom 

som utvecklar vårdandet om stödet används och ger då erfarenheter av vårdandet. Utifrån 

Socialstyrelsens (2018b) kunskapsunderlag beskriver hur stödet skall tillgodose patient och 

anhörig. Om sjuksköterskor har ökad självkännedom och erfarenheter kan de upprätthålla 

det ansvar att erbjuda möjligheter till patient och anhörig för att förbättra livskvalitén 

(Söderlund, 2017). Grøthe, et al., (2015) beskriver att anhöriga anser att sjuksköterskor skall 

agera med engagemang och expertis. Om sjuksköterskor saknar självkännedom och 

erfarenheter kan de inte tillfredsställa patient och anhörigas behov. Eriksson (1997) menar 

att den ökade självkännedomen underlättar sjuksköterskors uppgift som handlar om att ge 

tillfredsställelse till patient och anhöriga.  

6.2 Metoddiskussion 

Vald metod av examensarbetet utgick ifrån Evans (2002) beskrivning av analysmetod med 

deskriptiv analys där det är minimal tolkning. Vid utförandet av en litteraturstudie ges 

övergripande blick för tidigare forskning inom det valda ämnet, för att kunna få en ökad 

förståelse (Evans, 2002). Metoden ansågs lämplig då syftet var att undersöka sjuksköterskors 

erfarenhet av att vårda i palliativ vård.  

Examensarbetet skulle kunna ha utförts utifrån en empirisk studie där det omfattar 

intervjuer. Detta valdes bort då tiden för utförandet skulle bli för omfattande. Vid val av 

ansats upplevde författarna svårigheter, då risk för tolkning vid analysering av artiklar kunde 

förekomma. Hade däremot en deduktiv ansats valts, hade en tolkning av text skett vilket 

hade kunnat ge ett annat resultat. Förförståelsen skulle kunna ha påverkat tolkningen och då 

påverkat resultatet. Arbetet skulle kunna ha utförts utifrån en systematisk litteraturöversikt 

och då jämförs kvalitativa och kvantitativa artiklar som sedan sammanställs och då haft 

möjligheten att utgå från Fribergs (2012b) beskrivning av litteraturöversikt. Fribergs (2012b) 

beskrivning av litteraturöversikt handlar om att jämföra likheter och skillnader i artiklarnas 

syften, metod och resultat. Det som då skulle ha skett är att ha tagit stöd i statistik och detta 

valdes bort då syftet var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter, vilket kan vara svårt att 

mäta i siffror. Svårigheter har upplevts med förförståelsen då arbetet skulle vara av 

beskrivande karaktär och inte tolkande. Den egna förförståelsen har försökts att läggas åt 

sidan under arbetets gång. Detta för att inte analysen inte skulle påverkats och då påverka 

resultatet. För att kunna säkerhetsställa nyckelfyndens relevans har teman och subteman 

kontrollerats, så de kunde härledas tillbaka till artikel, tillvägagångssättet har stämt överens 

med metod och svarat an på syftet. För att påvisa detta har det i resultatet används citat för 

att styrka innehållet som framkommit i resultatet. Citaten behölls på engelska så ingen 

förvrängning av innehållet sker. 

Material för analys har varit av kvalitativa artiklar för att sammanställa tidigare forskning 

med önskan om bidrag till ny kunskap (Friberg, 2012a). Vid datainsamling upplevdes det lätt 
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att finna artiklar då arbetet utgick från en kvalitativ ansats. Tidsperioden har begränsats för 

att få den mest aktuella forskningen som begränsade sökningen. Den insamlade data har 

svarat väl an på syftet. Artiklarna har även granskats utifrån Fribergs (2012b) förslag på 

granskningsfrågor. Detta för att ytterligare säkerhetsställa kvalitén på artiklarna, men även 

för att se så artikeln svarade an på syftet. Ingen begräsning angående länder har skett för att 

få ett bredare perspektiv. Det positiva var att erfarenheterna i resultatet för sjuksköterskor 

visade sig vara densamma oavsett land. Nackdelen kan vara att sjukvården har andra 

riktlinjer och lagar som skiljer sig från varandra. Religion skillnader kan påverkat vårdandet i 

de olika länderna. Detta anses inte ha påverkat resultatet.  

Reflektion och diskussion kring nyckelfynden krävdes för att behålla arbetet till en 

beskrivning av erfarenheter och inte tolkande. Vid användandet av Evans (2002) metod finns 

det både styrkor och svagheter. Det positiva med vald metod är att sammanställningen av 

nyckelfynd resulterar i en ny enhet. Utvalda nyckelfynd, teman och subteman kan härledas 

till originalartikel, vilket stärker beskrivningen av erfarenheter (Polit & Beck, 2017). En 

negativ faktor vid användandet av Evans (2002) analysmetod var att det var svårt att hitta 

passande teman och subteman, då teman skall utgå ifrån hur vårdandet erfors. 

I sökandet på nyckelfynd har författarna arbetat individuellt och därefter sammanställt 

dessa. Detta för att finna fler gemensamma nyckelfynd. Dessa har sedan diskuterats för att få 

fram det mest beskrivande innehållet. Diskussionen gav även en reflektion så förförståelsen 

inte påverkar resultatet. Nyckelfynden sorterades för sig till egna teman utifrån den 

beskrivande likheten. Det som var bra med detta arbetssätt var att artiklarna granskades och 

analyserades upprepade gånger för att få helheten på var enskild artikel. Positivt var även att 

många gemensamma nyckelfynd markerades av båda, vilket visade på att förförståelsen inte 

påverkade. Något positivt var även att olika nyckelfynd uppfattades, dessa diskuterades 

sedan om de var relevanta eller inte till syftet. I och med att dessa nyckelfynd diskuterades 

resulterade det i att fler nyckelfynd inkluderades. Diskussionen skedde för att förförståelsen 

inte skulle ha någon påverkan på resultatet. För att kunna säkerhetsställa nyckelfyndens 

relevans har teman och subteman kontrollerats, så de kunde härledas tillbaka till artikel, 

tillvägagångssättet har stämt överens med metod och svarat an på syftet.  

Trovärdigheten till en studie kan ökas genom tre kvalitetskriterier som beskrivs av Polit & 

Beck (2017), tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet. Tillförlitligheten ökar då någon 

annan kan utföra liknade studie med liknande metod med likvärdigt resultat. Giltigheten till 

en studie avser om studien har undersökt det som avsetts undersökas. Överförbarheten av en 

studie förklaras som i vilken utsträckning fynd kan appliceras till andra grupper, 

verksamheter eller organisationer. Tillförlitligheten i detta examensarbete ökar då författarna 

beskriver tillvägagångsättet av datainsamling och analys på så sätt att läsaren kan följa de 

steg som utförts under arbetets gång. Detta för att studien skall kunna upprepas med 

likvärdigt resultat. Tillförlitligheten stärks ytterligare då teman och subteman kan härledas 

tillbaka till ursprungsartikel. Giltigheten i examensarbetet påvisas genom resultatet då det 

svarar an på syftet som avses undersökas. Examensarbetet avsåg att undersöka 

sjuksköterskor erfarenheter. För att stärka giltigheten har citat använts i resultatet i syfte att 

förklara sjuksköterskors erfarenheter. Även antalet nyckelfynd stärker giltigheten då 

nyckelfynd från olika artiklar beskrevs på samma sätt vilket ger ett starkare resultat. 
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Författarna motiverar överförbarheten till att resultatet kan föras över till all vårdpersonal 

som vårdar patienter. Detta då döden sker i många verksamheter där vårdpersonal verkar. 

Studierna är framtagna från olika verksamheter exempelvis, akutsjukvård, avdelningar, 

hemsjukvård. De artiklarna som är framtagna är utförda i olika länder som exempelvis 

Brasilien, England, Japan och Sverige. Detta påverkar inte överförbarheten eftersom 

nyckelfynden beskriver samma erfarenheter. Svagheten i överförbarheten kan vara att hälso- 

och sjukvården är uppbyggd i olika länder och har andra regler och riktlinjer. Styrkan i 

överförbarheten är ändå att oavsett verksamhet och land har samma erfarenhet beskrivits. 

6.3 Etikdiskussion 

 

 

Arbetet har utgått från bearbetat material och därför har ingen etisk prövning behövts 

utföras. Utvalda artiklar är peer-review vilket innebär att de har en god kvalité. Enligt 

CODEX (2018) så ska forskning vara av god kvalité och moraliskt acceptabel. I urvalet av 

artiklar låg det till grund att alla var etiskt prövade och av god kvalité. Ett inkluderande av 

artiklar var att de skulle vara publicerade i vårdvetenskapliga tidskrifter och genomgått peer-

reviewed. I enlighet med CODEX (2018) ska ingen förvrängning av resultat förekomma, inte 

heller plagiering eller falsk fabricering får förekomma. I detta examensarbete har referering 

skett enligt APA (2018) för att säkerhetsställa presentationen av materialet. Citat har använts 

för att förtydliga när något viktigt skall förklaras. Artiklarnas texter är på engelska, därav har 

det upplevts vissa svårigheter med översättningen av text då innehållet kan få en annan 

betydelse på svenska. Därför lästes alla artiklars resultat ett flertal gånger för att inte missa 

någon viktig innebörd och även använt lexikon och översättningshjälp för att undvika detta. 

7 SLUTSATS 

Syftet med detta examensarbete var att utöka förståelsen för sjuksköterskors erfarenheter av 

att vårda med döden ständigt närvarande. Det har framkommit att sjuksköterskors 

erfarenheter visar att det är ett givande och utvecklande arbete, trots förlusten av patienter 

finner de ändå mening i sin professionella roll och personliga utveckling. Erfarenheterna 

visar att det finns behov av delaktighet för utveckling av relationer till patient och anhörig för 

att säkerställa den goda vården. Det har även visat sig att engagemanget har en stor betydelse 

för utvecklande av relationer. Det framkommer även i resultatet att sjuksköterskor får en 

gemenskap med patient och anhörig när de vårdar. Det är inte bara patienten som är i behov 

av vård, även anhöriga behöver vårdas i vårdprocessen. 
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7.1 Förslag på vidare forskning 

Det behövs vidare forskning hur anhörigas delaktighet påverkar vårdprocessen, detta för att 

utveckla vårdandet på ett positivt sätt. Något som bör forskas vidare på är hur tiden kan 

påverka vårdandet, eftersom det finns olika faser inom palliativ vård. Ett till förslag på 

forskning är på hur tiden kan användas på bästa sätt i de olika faserna. En intressant 

forskning skulle kunna vara sjuksköterskors strategier och hur de använder dessa för att orka 

vårda och inte låta döden påverka deras dagliga liv. 
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BILAGA A – SÖKMATRIS 

  

Sökord 

Databas: CINAHL plus 

Antal träffar Lästa  

abstract 

Uttagna artiklar 

Nurs* experience AND coping 22 5 Last offices: nurses’ 

experiences of the 

process and their 

views about 

involving 

significant others.  

Nurses' 

experiences caring 

for patients and 

families dealing 

with malignant 

bowel obstruction 

Nurs* AND self care AND palliative 

 

57 14 Nurses’ perceptions 

of proactive 

palliative care: A 

dutch focus group 

study. 

Nurses’ resilience 

and nurturance of 

the self 

Nursing loss AND grief AND palliative 

care 

35 4 The perceptions 

and experiences of 

nurses and 

bereaved families 

towards 

bereavement care 

in an oncology unit 

Developing 

relationships: A 

strategy for 

compassionate 

nursing care of the 

dying in Japan  
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Nurs* experiences AND stress AND 

palliative  

20 5 To be involved — A 

qualitative study of 

nurses' experiences 

of caring for dying 

patients.  

Care for dying 

patients at midlife 

Moving between 

rooms - moving 

between life and 

death: nurses' 

experiences of 

caring for 

terminally ill 

patients in 

hospitals.  

Nurses experience AND end of life AND 

intensive  

12 2 Nurses autonomy 

in end-of-life 

situations in 

intensive care units 

Nursing role AND palliative care AND 

families AND patient 

87 10 Self-described 

nursing roles 

experienced during 

care of dying 

patients and their 

families: A 

phenomenological 

study. 

Nurses experience and coping and 

palliative 

59 2 Stress in hospice at 

home nurses: a 

qualitative study of 

their experiences of 

their work and 

wellbeing. 

Nurse experiences or perceptions AND 

end of life care 

AND palliative care 

AND qualitative 

67 10 New Zealand 

palliative care  

nurses experience 

of providing 

spiritual care to 
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patients with life-

limiting illness. 

Australian 

palliative care 

nurses’ reflections 

on 

existential/spiritual 

interventions 

 

 

  



1 

 

BILAGA B – KVALITETSGRANSKNING 

 

Granskningsfrågor från Friberg (2012).  

Granskningsfrågor för kvalitativa artiklar.  

o Är ett tydligt problem formulerat?  

o Är teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

o Är omvårdnadsvetenskaplig teoribildning skriven? 

o Är syftet tydligt beskrivet? 

o Är metoden tydligt beskriven? 

o Är undersökningspersonerna beskrivna tydligt? 

o Hur har data analyserats? 

o Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

o Vad visar resultatet? 

o Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

o Hur argumenterar författarna för sitt arbete? 

o Finns det en metoddiskussion? 

o Finns det en återkoppling till omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkter? 

o Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet? 
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BILAGA C - ARTIKELMATRIS

 

Författare Titel Syfte Metod Resultat Kvalit

et 

Andersson, 

Erika; 

Salickiene, 

Zivile; 

Rosengren, 

Kristina, 

2016, 

Sverige 

Journal of 

Nursing 

Reserach  

To be involved 

— A qualitative 

study of 

nurses' 

experiences of 

caring for 

dying patients. 

Undersöka 

sjuksköterskans 

erfarenheter av att 

vårda döende 

patienter. 

Utifrån en 

kvalitativ med 

deskriptiv 

metod utfördes 

sex intervjuer 

på legitimerade 

sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor

na påverkades 

personligt och 

var oförberedda 

på att möta 

döden, i brist på 

utbildning och 

kunskap om 

palliativ vård. 

Hög 

 

14 av 

14 

Arbour, 

Richard B.; 

Wiegand, 

Debra L, 

2014 

Irland 

Intensive & 

Critical 

Care 

Nursing 

 

Self-described 

nursing roles 

experienced 

during care of 

dying patients 

and their 

families: A 

phenomenolog

ical study. 

Erfarenheter hos 

sjuksköterskor och 

förstå deras 

uppfattningar om 

hur de utförde 

aktiviteter I 

samband med att 

vårda palliativt, 

både patienter och 

anhöriga.  

Fenomenologis

k studie, utifrån 

intervjuer 

genomfördes 

med 19 

sjuksköterskor.  

Kategorierna 

utifrån 

resultatet var 

att stödja 

patienten, 

skapa positiva 

minnen, stödja 

och utveckla 

anhöriga inom 

vård I livets 

slutskede.  

Hög 

 

13 av 

14 

Chan, Helen 

Y L; Lee, Lai 

Ha; Chan, 

Carmen W 

H, 

2012 

USA 

Supportive 

Care in 

Cancer  

The 

perceptions 

and 

experiences of 

nurses and 

bereaved 

families 

towards 

bereavement 

care in an 

oncology unit 

Undersöka 

sjuksköterskors och 

familjemedlemmar

s erfarenheter efter 

att anhörig har 

avlidit. 

Kvalitativ 

studie med 

semistrukturer

ade intervjuer 

med 15 

sjuksköterskor 

och 10 anhöriga 

till patienten 

Det framkom av 

anhöriga tre 

teman, att bli 

informerade, 

stödjas och vara 

med patienten 

före och efter 

bortgång. Bland 

sjuksköterskorn

a framkom det 

tre teman; 

erfarenheter 

inom palliativ 

Hög 

13 av 

14 
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vård, 

känslomässigt 

svar och 

utbildningar  

Daines, 

Patricia; 

Stilos, Kalli; 

Moura, 

Shari; Fitch, 

Margaret; 

McAndrew, 

Alison; Gill, 

Ashlinder; 

Wright, 

Frances, 

2013 

Kanada 

Internation

al Journal 

of Palliative 

Nursing 

Nurses' 

experiences 

caring for 

patients and 

families 

dealing with 

malignant 

bowel 

obstruction. 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskornas 

perspektiv utifrån 

palliativ vård, 

akutvårdskliniker 

inom akutvård, 

ambulatorisk 

cancerinställning 

och samhället om 

sina erfarenheter 

av att ta hand om 

patienter med 

MBO och deras 

familjer 

Kvalitativ 

studie med sex 

individuella 

intervjuer med 

två 

fokusgrupper 

utfördes. 

Det framkom i 

resultatet att 

patienternas 

och familjernas 

känslomässiga 

nöd, och 

sjuksköterskan-

patientrelatione

n i lindring av 

lidande.  

Hög 

12 av 

14 

Johansson, 

Kristina; 

Lindahl, 

Berit, 

2010 

Sverige 

Journal of 

Clinical 

Nursing  

Moving 

between rooms 

- moving 

between life 

and death: 

nurses' 

experiences of 

caring for 

terminally ill 

patients in 

hospitals. 

Att beskriva 

begreppen “vård” 

och inte bry sig 

om” utifrån 

vårdgivarens roll. 

En kvalitativ m 

The Critical 

Incident 

Technique för 

datainsamling 

med 

hermeneutisk 

tolkning av text 

Att” ta hand 

om” betyder att 

man ser 

patienten som 

en 

medmännsika 

som förstås. Att 

“bry sig om” 

betyder att man 

ser patienten 

som objekt som 

förstås men 

man lyssnar 

inte på 

patienten eller 

hörsammar 

önskemål. 

Hög 

14 av 

14 

Kaup, 

Jaana; 

Höög, Lina; 

Carlsson, 

Care for dying 

patients at 

midlife 

Undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda patienter 

Kvalitativ 

metod utifrån 

en induktiv 

metod. 14 

Det framkom hur 

sjuksköterskorna 

upplever stress 

och sorg 

Hög 
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Maria E 

2016 

Sverige 

Journal of 

Hospice & 

Palliative 

Nursing 

inom den palliativ 

vård och beskriva 

deras strategier 

sjukskötersko

r deltog i 

studien. 

samtidigt som de 

lärde sig att 

hantera olika 

strategier för att 

få ny energi.  

14 av 

14 

Keall, 

Robyn; Clay

ton, 

Josephine 

M.; Butow, 

Phyllis 

 2014 

Australien 

Journal of 

Hospice & 

Palliative 

Nursing 

Australian 

palliative care 

nurses’ 

reflections on 

existential/spir

itual 

interventions 

Syftet var att 

försöka förstå den 

australiensiska 

palliativvårdsperso

nalens erfarenhet 

av existentiella 

behov 

Kvalitativ 

studie med 

semistrukture

rade 

intervjuer där 

20 

sjukskötersko

r deltog. 

Sjuksköterskorna 

hade begränsad 

erfarenhet av 

publicerade 

existentiella / 

andliga 

interventioner, 

Hög 

13 av 

14 

L.Verschuur

, Els M.; 

Groot, 

Marieke M.; 

van der 

Sande, Rob, 

2014 

Tyskland 

Internation

al Journal 

of Palliative 

Nursing 

Nurses’ 

perceptions of 

proactive 

palliative care: 

a Dutch focus 

group study. 

Undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattningar och 

erfarenheter av 

proaktiv 

identifiering av 

problem och krav 

bland patienter 

med palliativ 

vårdbehov. 

Kvalitativ 

studie om 

utfördes via 

intervjuer på 

16 

sjukskötersko

r 

Sjuksköterskorna 

betonade vikten 

av deras tidigare 

erfarenheter och 

upplevelser inom 

palliative vård. 

Detta hjälpte 

dom I hur de 

skulle lösa 

problem som 

uppstod.  

Hög 

12 av 

14 

Martin, 

Susan; 

Bristowe, 

Katherine 

2015, 

England 

 

Internation

al Journal 

Last offices: 

nurses' 

experiences of 

the process 

and their views 

about 

involving 

significant 

others. 

Att utforska 

sjuksköterskor 

erfarenheter vid 

iordningställande 

av en avliden och 

deras åsikter om att 

involvera andra 

betydelsefulla 

personer 

En kvalitativ 

studie med 

semistrukture

rade 

intervjuer där 

10 

sjukskötersko

r deltog. 

 Fyra teman 

framstod i 

studien vilka var 

1.  Olika områden 

av vårdaktiviteter 

2. Lära och 

hantera känslor 

Hög 

13 av 

14 
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of Palliative 

Nursing 

3. Övergångstid 

spirituellt och 

kulturellt var av 

vikt 

4. Det blev en 

demonstration av 

respekt för den 

döda och stöd för 

andra närvarande 

 

Paganini, 

Maria 

Cristina; 

Bousso, 

Regina 

Szylit, 

2014 

Brasilien 

Nursing 

Ethics  

Nurses 

autonomy in 

end-of-life 

situations in 

intensive care 

units 

Hur sjuksköterskor 

agerar självständigt 

när beslut skall tas 

inom palliativ vård. 

Kvalitativa 

intervjuer 

utfördes på 14 

sjukskötersko

r. Metoden 

som användes 

var utifrån 

Corbin and 

Strauss 

theory 

method.  

Sjuksköterskorna 

arbetar 

självständigt för 

att utvecklas och 

växeri 

proffessionen för 

att kunna få ny 

kunskap och fatta 

egna beslut.  

Hög 

14 av 

14 

Shimoniba 

Kaori; 

O’Connor 

Margaret; 

Lee Susan; 

Kissane 

David 

2014  

Japan 

Hospice 

and 

Palliative 

Nursing 

 

Developing 

relationships: 

A strategy for 

compassionate 

nursing care of 

the dying in 

Japan 

Undersöka 

förhållandet och 

själva processen till 

ett förhållande 

mellan 

sjuksköterska och 

patienter. 

Kvalitativ 

studie utifrån 

Grounded 

theory metod 

användes.  

Det utfördes 

intervjuer där 

13 

sjukskötersko

r deltog. 

Det bildades 

relationer mellan 

sjuksköterskor 

och patienten och 

det framkom 

även hur de 

fortsatte att 

utveckla 

relationerna. 

Sjuksköterskans 

inställning 

handlade om att 

förstå, ägna tid 

och energi åt 

patienterna.  

Mede

l 

9 av 

14 

Shimoinaba 

Kaori, 

Lee 

Margaret 

O’Connor 

Nurses 

resilience and 

nurturance to 

the self  

Undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter om 

hur de ger andlig 

vård till sina 

Kvalitativ 

metod utifrån 

Grounded 

Theory. 

Intervjuer 

Det som framgick 

I studien var att 

sjuksköterskorna

s högsta prioritet 

var att fokusera 

Hög 

14 av 

14 
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Susan; 

Kissane, 

David 

2015  

Japan 

Internation

al Journal 

of Palliative 

Nursing 

patienter som står 

för döden inom den 

palliativa vården.  

utfördes där 

18 

sjukskötersko

r deltog. 

på den enskilda 

patienten och se 

till att uppfylla 

dennes behov.  

Tunnah, 

Karen; 

Jones, 

Angela; 

Johnstone, 

Rosalynde, 

2012, 

England 

Internation

al Journal 

of Palliative 

Nursing  

Stress in 

hospice at 

home nurses: a 

qualitative 

study of their 

experiences of 

their work and 

wellbeing. 

Undersöka 

känslorna och 

erfarenheter från 

sjuksköterskor som 

arbetar inom 

palliativ vård. 

Kvalitativ 

metodik 

användes 

utifrån 

intervjuer där 

10 

sjukskötersko

r deltog.  

Teman som 

framkom i 

resultatet var: 

stöd, stress, 

arbetstillfredsstäl

lelse, strategier i 

hanteringen av 

olika svårigheter. 

Att som 

sjuksköterska 

veta att man gör 

skillnad.  

Mede

l 

 

9 av 

14 

Walker, 

Hannah; 

Waterworth 

Susan, 

2017, 

New 

Zealand 

Internation

al Journal 

of Palliative 

Nursing  

New Zealand 

palliative care  

nurses 

experience of 

providing 

spiritual care 

to patients 

with life-

limiting 

illness. 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

utföra andlig vård 

inom den palliativa 

vården. 

Kvalitativ 

tillvägagångss

ätt och det 

utfördes 

intervjuer där 

9 

sjukskötersko

r deltog. 

Sjuksköterskorna 

värderade högt 

att fokusera 

vårdandet på 

patienten och 

bilda en relation 

med patienten, så 

patientens 

andliga behov 

uppfylldes.  

Hög 

12 av 

14 
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