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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare studier visar att det finns brister i den palliativa vården och att 

patienter och anhöriga inte är nöjda med vården som erhållits i livets slutskede och att 

sjuksköterskor har svårigheter att bemöta döden. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. Metod: En litteraturstudie med 

kvalitativ ansats och deskriptiv syntes har genomförts. Vårdvetenskapliga artiklar har 

analyserats. Resultat: Innehåller tre teman och åtta subteman. Resultatet visar 

sjuksköterskors förpliktelser vid döendet, döendeprocessen och samspelet i samarbetet. 

Slutsats: Sjuksköterskorna upplever maktlöshet men agerar trots det som talesman för 

patienter i livets slutskede. Det visade sig att de hade svårigheter att hantera sina egna 

känslor. De ansåg att det var viktigt att vara där för patienten och lindra dennes lidande. 

Deras berättelser visar att de hade svårigheter med att möta döende patienter men att det 

samtidigt var personligt berikande. Kommunikationen hade stor betydelse för att lindra 

lidandet och för att vårda patienter i livets slutskede skall sjuksköterskor ha stor erfarenhet 

av möten med döende patienter.  

 

Nyckelord: döende, erfarenhet, livets slutskede, palliativ vård, sjuksköterskor, upplevelse 

 

  



ABSTRACT  

Background: Previous studies have shown that there are shortcomings in palliative care 

and that patients and relatives are not satisfied with the care received at the end of life and 

that nurses have difficulty in responding to death. Aim: To describe the nurse's experience of 

caring for patients at the end of life. Method: A literature study with the qualitative term 

descriptive synthesis has been conducted. Healthcare articles have been analysed according. 

Result: Contains tree themes and eight subthemes. The result shows the nurses’ obligations 

at the time of death, the dying process and the interaction in the collaboration. Conclusion: 

Nurses experience powerlessness and yet act as spokesmen for patients at the end of life. It 

turned out that they had difficulty managing their own feelings. Their stories show that 

nursing palliative patients were difficult but was at the same time personally enriching. 

Communication was of great importance in relieving the suffering and for the care of patients 

at the end of life nurses should have extensive experience of meetings with patients at the end 

of life.  
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1 INLEDNING 

Västerås Vård och Omsorg efterfrågade en rapportstudie om palliativ vård och till det valdes 

intresseområdet ”patienter i livets slutskede och vad den goda döden innebär”. Till 

examensarbetet valdes sjuksköterskeperspektivet och sjuksköterskornas upplevelser av att 

vårda patienter i livets slutskede. Patienter i livets slutskede har behov av omvårdnad för att 

få ett värdigt liv och det finns behov av mer kunskap inom detta område. Under VFU väcktes 

mitt intresse för döende patienter i livets slutskede. Handledarna var mycket kompetenta och 

duktiga på att bemöta döende patienter och detta värdesattes av mig som inte hade så stor 

erfarenhet av att möta dessa patienter. På de andra VFU-platserna där omhändertagande av 

döende patienter inte var så vanligt blev personalen extra berörda när någon patient gick bort 

och diskussion uppstod omkring döendet och döden. Anledningen kan vara att ett flertal 

patienter skrevs ut bara för att några dagar senare komma tillbaka till sjukhuset där de också 

avled efter några dagar. Dessa patienter kan ha utsatts för onödigt lidande och personalen 

berördes av detta. Det skulle vara lärorikt att få mer kunskaper om sjuksköterskors möten 

med döende patienter genom detta examensarbete för att bättre kunna vårda döende 

patienter. Det skulle kunna bidra till ett bättre förhållningssätt i mötet med döende patienter 

i livets slutskede. Examensarbetet kan då öka förståelsen och medvetenheten hos 

sjuksköterskor i deras profession.  

 

I livets slutskede har varje patient rätt att få en god vård och palliativ vård skall ges till 

patienter oavsett var de befinner sig.     

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras begreppet palliativ vård och hur det definieras. Därefter kommer 

olika lagar och styrdokument att beskrivas samt tidigare forskning om palliativ vård, 

vårdvetenskaplig teori relaterad till palliativ vård och avslutas med en problemformulering.              
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2.1 Palliativ vård 

Här presenteras begreppet palliativ, palliativ vård i livets slutskede och den palliativa vårdens 

fyra hörnstenar.  

2.1.1 Begreppsdefinition   

Ordet palliativ kommer ifrån latinet, pallium och betyder kappa eller mantel och skall ge ett 

vidare perspektiv inom vården (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2011). Det skall inte bara ges 

behandling för symtomen och symtomlindring som patienten kan behöva i livets slutskede 

utan mer personlig omvårdnad. I och med att det moderna förhållningsättet till döden har 

vunnit mark har vården tagits över av professionella vårdare jämfört med bondesamhället. 

Idag är tanken att skapa livskvalité för både patient och närstående (Lindqvist & Rasmussen 

(2011). 

2.1.2 Palliativ vård i livets slutskede  

Palliativ vård i livets slutskede innebär brytningspunkten då patienten har fått reda på att 

hon/han har drabbats av en obotlig sjukdom och att patienten och anhöriga är införstådda 

med att denne inte har så lång tid kvar i livet (Lindqvist & Rasmusson, 2011). Det betyder att 

vården aktivt skall bidra med omvårdnad till patienten och stödja närstående hela vägen 

fram till döden, vilket kan beskrivas som en del av den palliativa omvårdnaden (Jakobsson et 

al., 2011). I vården är det av stor betydelse att kommunicera med patienten och närstående 

om hur patientens vårdinriktning skall bli. Enligt Nationella rådet för palliativ vård (u.å) 

innebär det ett medvetet förhållningsätt i omhändertagandet av patienten där döendet skall 

ses som en normal process som varken skall påskyndas eller uppskjutas. När patienten 

kommer till livets slutskede skall detta uppmärksammas och hänsyn tas till dennes behov 

(Jakobsson et al., 2011).   

 

Samhället har institutionaliserats mer och så även döden (Jakobsson el at., 2011). En 

institution för döende patienter är exempelvis hospice med palliativ vård där döende 

patienter kan dö värdigt och få mildrat lidande (Jakobsson et al., 2011). Hospice är en 

vårdform som ställer krav på sjuksköterskan både gällande farmakologisk och icke 

farmakologisk smärtbehandling för att kunna ge patienten ett värdigt liv i livets slutskede 

(Larsson & Rundgren, 2014). Sjuksköterskornas omvårdnad är oskiljbar från miljön och 

patientens egen existentiella situation och lidande och att personalen skall tillbringa mer tid 

med patienten och patientens anhöriga (Jakobsson et al., 2011). Patienter som vårdas på 

hospice lider av en obotlig sjukdom och kan ha behov av smärtlindring för att få en värdig 

död. Det handlar om patientens andliga och existentiella behov. Den palliativa vårdens mål 
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utgår från hela människan, där det bärande begreppet inom hospice är kärleken till 

människan och hennes frihet (Ternestedt, 2011).      

 

Med ASIH (Avancerad Sjukvård I Hemmet) ska patienten få samma vård i hemmet som på 

sjukhuset. Det är ett professionellt vårdteam som kommer till patientens hem och sådana 

team finns över hela landet. Med ASIH vårdas svårt sjuka patienter och även patienter i livets 

slutskede. Livets slutskede är brytningspunkten för palliativ vård då döden kan inträda inom 

några veckor eller dagar (Lindqvist & Rasmusson, 2011). Det innebär att patienten skall få ett 

bra liv under de allra sista dagarna och att det ska registreras in i det Svenska 

Palliativregistret. Vården blir förändrad och omvårdnaden inriktas på att förbereda patienten 

för att få en värdig död (Lindqvist & Rasmusson, 2011).    

2.1.3 Palliativa vårdens fyra hörnstenar  

Nationella rådet för palliativ vårds riktlinjer går i linje med World Health Organization 

(WHO) som har fyra hörnstenar som handlar om grundvärderingar och etik, och utgör ett 

ramverk för den palliativa vården (Lindqvist & Rasmussen, 2011). De fyra hörnstenarna är; 

symtomlindring, professionellt vårdteam, vikten av god kommunikation både mellan 

vårdteamet och patienten och anhöriga samt stöd till de närstående under patientens 

sjukdomstid och efter patientens bortgång. Nationella rådet för palliativ vård beskriver den 

palliativa vården som en process. Denna process föreskriver att vården skall ge stöd till 

patienten och dennes anhöriga och att alla skall vara överens om vårdens innehåll och 

inriktning. Detta för att få bra samverkan mellan de olika professionerna och inrättningarna 

för att vården utförs av ett multiprofessionellt vårdteam. Patienten ska vårdas fysiskt, 

psykiskt, socialt och existentiellt. Den palliativa vården skall kännetecknas av en helhetssyn 

på människan för att uppnå största möjliga välbefinnande och få ett värdigt liv under den 

sista tiden (Ekman, 2011).      

2.2 Styrdokument och riktlinjer  

ICN (International Council of Nurses, 2014) drivs av sjuksköterskor och arbetar för att stärka 

vårdkvalitén i omvårdnaden för alla för att få god hälsa globalt. Det är en intresseförening för 

sjuksköterskor som skall skapa vägledning och riktlinjer för god omvårdnad. ICN blev stiftad 

av sjuksköterskor för att främja ett gemensamt förhållningssätt i deras yrkesroll genom att 

aktivt stärka deras verksamhet. Det handlar om att främja hälsa, förebygga ohälsa, att 

återställa hälsa samt att lindra lidande. ICN:s etiska kod har fyra områden för etiskt handlade 

för sjuksköterskor. Det primära är omvårdnadsansvaret, det andra är sjuksköterskans 
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personliga ansvar för att utöva sin yrkeskompetens till det bästa, det tredje är 

yrkesprofessionen så att omvårdnaden är baserad på evidens, och det fjärde är att 

sjuksköterskan ska medverka till ett gott samarbete (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Hälso- och sjukvårdslagens mål (2017:30) är att få en god vård som bygger på tanken om alla 

människors lika värde, respekt för individen och hennes självbestämmande, beskydd av 

personens integritet, en god kontakt mellan patient och vårdpersonal, och att säkerställa 

patientens säkerhet och behov. Förutsättningen är att allmän palliativ vård skall bedrivas 

inom olika vårdformer för att få en god palliativ vård i samverkan mellan olika vårdgivare 

(Nationella rådet för palliativ vård). Rekommendationer utgår efter prioriteringar som är 

användandet av evidensbaserade åtgärder inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten 

(Socialstyrelsens rapport, 2013). Socialstyrelsens rapport (2013) konstaterar att det finns en 

ojämlik tillgång till palliativ vård runt om i landet, men vilken sorts vård som skall erbjudas 

avgörs i kommunen. Den basala palliativa vården innebär att den offentliga hälso- och 

sjukvården skall ha grundläggande kompetens inom palliativ vård och detta ska då erbjudas 

oavsett om patienten befinner sig i hemmet eller på någon annan plats. Förutsättningen är 

att det ska finnas god tillgång till säker god palliativ vård av läkare dygnet runt med 

evidensbaserad kunskap. I socialstyrelsens delbetänkande av utredningen ”God och nära 

vård. En gemensam färdplan och målbild”, är utgångspunkten att utgå efter patientens 

behov av en god och nära vård (SOU 2017:53). Där ligger primärvården som bas i samarbete 

med kommun och sjukhus. Detta är ett transparent förhållningsätt för en framtida 

förändring.          

2.3 Tidigare forskning 

Här under beskrivs tidigare forskning om palliativ vård och vård i livets slutskede ur ett 

patient- och anhörigperspektiv.   

2.3.1 Tidigare forskning om palliativ vård  

I en tidigare forskningsstudie bedömde författarna att det krävdes helhetssyn i omvårdnaden 

i den palliativa vården när patienten var i livets slutskede (Torres-Mesa et al., 2013). I en 

annan studie visade det sig att kommunikationen var en viktig del inom den palliativa vården 

och det var ett verktyg i det dagliga arbetet, en hörnsten inom den palliativa vården 

(Gardiner, Gott, & Ingleton, 2012). God kommunikation var också en viktig del av samarbetet 

såsom överrapportering mellan vårdlagen, vårdhemmen och hospicevården. Kressigd, 

Lenherr, Meyer-Zehndera och Reiter-Theil, (2012) skrev i sin studie att kommunikation 

också innebar att informera om en god planering i vården och att stödja öppenhet, respekt 
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för autonomi och värdighet samt att ta upp frågor om döende och döden med patienten. 

Brogaard, Jensen, Neergaard, Olsenen och Solovowski, (2011) skrev i sin studie att patienten 

skulle ha tillgång till de som hade ansvaret inom omvårdnaden och att de som hade ansvaret 

skulle ha kunskaper om patientens hälsotillstånd och om vilka aktörer patienter och anhöriga 

skulle kunna vända sig till för att förbättra sin vård. Leung et al. (2012) menade att 

kommunikationsnät oftast resulterade i personliga kontakter och i bättre vård. 

Samordningen tyckte även Brogaard et al. (2011) blev beroende av lokala initiativ och 

informella arrangemang som många patienter som vårdades palliativt var beroende av. Dålig 

kommunikation nämnde Leung et al. (2012) i sin studie som ett hinder för personalen att bli 

mer delaktiga.   

2.3.2 Vård i livets slutskede ur patient- och anhörigperspektiv 

Vid ett tillfälle fann en familj att en sjuksköterska inte tog rätt beslut när deras anhörige var 

döende och att de inte skulle utföra privata angelägenheter som att till exempel gå in på 

Facebook (Donnelly & Psirides, 2015). Å andra sidan tyckte vissa familjer och anhöriga att 

det fanns för mycket restriktioner på vad som skulle göras och inte göras när deras anhörige 

var i livets slutskede (Donnelly & Psirides, 2015). En familj tyckte att tiden var begränsad för 

att vara med sin anhörige som bland annat vid en situation där patienten dog i samband med 

att sjuksköterskan skulle vända på patienten och de önskade att de kunde ha varit 

närvarande. Det hände också att den anhörige ville ha hela familjen hos sig när patienten var 

i livets slutskede. En del familjer föredrog att ha ett separat privat rum där hela familjen 

kunde samlas, andra föredrog det inte. Anhöriga värdesatte om personalen kunde det språk 

som pratas i det land de är i för att kunna förstå varandra (Hall et al., 2011).     

 

En del patienter hade fått erbjudande om palliativ vård och var införstådda med vården och 

att även anhöriga var involverade (Mason et al., 2013). Samtidigt hade patienter och anhöriga 

liten förståelse för fördelarna med palliativ vård (Mason et al., 2013). En del familjer hade 

inte så stor kunskap om vårdplanering och de trodde inte att de hade erhållit vårdplanering 

till sin anhörige (Bollig, Gjengedal & Rosland, 2016). Många anhöriga ville inte prata om 

vårdplanering för att de tyckte att det var deprimerande och blev illa berörda av att göra en 

vårdplanering till sin anhörige som var i livets slutskede (Hall et al., 2011). De fördrog att 

vara positiva inför framtiden och att prata om döden var negativt och de hade därmed 

svårigheter att ta till sig vårdplaneringen (Mason et al., 2013). Av de som vårdades av 

palliativ vård var det få som hade fått vårdplanering undantaget de svårt sjuka som hade 

cancer. De svårt sjuka patienterna med cancersjukdomar hade bra förståelse för sin sjukdom. 

Resten av de som vårdades palliativ vård hade svårt att förstå sin sjukdom och tyckte istället 

att de var gamla. De patienter som hade behov av palliativ vård men som inte var så svårt 
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sjuka tenderade att fokusera på att leva i nuet och kunde motsätta sig att aktivt be om hjälp 

(Mason et al., 2013).  

 

Patienter berättade att kontakten i primärvården inte var den bästa därför att personalen inte 

hade tid för diskussion om palliativ vård och patienter berättade även att personalen hade 

bristande kunskaper (Mason et al., 2013). Patienterna tyckte att de blev bättre 

omhändertagna av sjuksköterskorna och att de kunde ringa till dem och även att 

sjuksköterskan kunde ringa och fråga hur patienten mådde. Samtidigt kunde de inte 

förutsätta att personalen kunde ställa upp när det var akuta situationer. Då fick de åka till 

sjukhuset för att få hjälp.  

 

Patienter och anhöriga tog oftast själva ansvaret över samordningen av sin vård som bland 

annat ansvaret över medicinutdelningen och det fysiskt krävande omhändertagandet av sin 

anhörige (Mason et al., 2013). Svårigheten med samordningen var övergången och 

kommunikationen mellan olika vårdförändringar med patienten och vårdinstanser som blev 

en stor börda för anhöriga och patienten när de själva hade ansvaret och detta kunde då tära 

på familjerelationerna. Det fick till följd att uppföljningen blev bristfällig och att 

medicinering och läkarbesök inte utfördes korrekt därför att ansvaret för detta hade legat på 

patienten eller den anhörige (Mason et al., 2013). Även Brogaard et al., (2011) menade att 

patienter och anhöriga var de primära nyckelpersonerna men att också 

primärvårdspersonalen såsom läkare och sjuksköterskor kunde räknas in i gruppen 

nyckelpersoner. Nyckelpersonerna bedömde att det handlade om att behovet skulle stämma 

överens med förväntningarna om tydligare kommunikation och arbetsfördelning (Brogaard 

et al., 2011).    

 

Tidigare forskning visade också att det fanns behov av utbildning för att arbeta i team med 

patienter som var i livets slutskede och att även anhöriga tyckte det (Beckstrand et al., 2012; 

Hall et al., 2011). Samtidigt förstod anhöriga att det fattades ekonomiska resurser (Hall et al., 

2011). I en studie var tanken med utbildningen att personalen skulle ta del av att det fanns 

kulturella skillnader mellan patienterna (Torres-Mesa et al., 2013).  

 

Patienterna hade behov av mer tid med personalen för att de hade behov av stöd (Beckstrand 

et al., 2012). De hade även behov av direkt kontakt med de som hade ansvaret i omvårdnaden 

(Torres-Mesa et al., 2013). De hade behov av kunnig personal som hade förmåga att ge sig 

hän för att ge empati (Beckstrand et al., 2012). Patienter med cancersjukdomar som var 

döende och deras familjer hade problem att få god vård (Beckstrand et al., 2012). Anhöriga 

ansåg att vårdgivare skulle visa mer engagemang och bry sig mer om sin verksamhet (Hall et 

al., 2011).  
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2.4 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv  

Examensarbetet har utgått från ett vårdvetenskapligt perspektiv som beskriver 

personcentrerad palliativvård utifrån modellen som kallas för ”De 6 S:n” (Andershed, 

Henoch, Ternstedt & Österlind, 2017). Här under presenteras personcentrerad palliativ vård 

och vad de 6 S:n står för. Enligt modellen är varje patient en unik person med en historia som 

vården möter och därför är personcentrerad vård alltid ett möte. De 6 S:n är en vägledning 

till det kliniska arbetet och skall medverka till att livet blir mer uthärdligt för de som är i 

livets slutskede.  

2.4.1 Personcentrerad palliativ vård 

Personcentrerad palliativ vård har beskrivits som ett förhållningsätt som syftar till att 

förbättra livskvaliteten för patienter som drabbats av livshotande sjukdom och ge dem en 

värdig tillvaro under de sista dagarna i sitt liv samt stödja deras familj och närstående 

(Ternstedt, et al., 2017). Tiden från det att patienten får vetskap om sin livshotande sjukdom 

fram till att döden inträffar beskrivs som en process. Denna process omfattar även 

dödsögonblicket, omhändertagande av den döda kroppen samt samtal med närstående efter 

döden.  

 

Utgångspunkten för personcentrerad vård är personfokus mot patienten fram till patientens 

död och att dennes självbild skall bevaras. Vårdarens uppgift är också att tillvarata patientens 

identitet, jaget idealet eller livets realiteter som innebär att leva så vanligt som möjligt. Det är 

enbart patienten själv som vet vad som är en god död. Ur ett patientperspektiv är egna 

önskemål, smärtfrihet och emotionellt välbefinnande viktigt för att kunna förbereda sig inför 

döden och få en värdig död.  

 

Ur sjuksköterskans eller vårdarens perspektiv är det viktigt att kunna kommunicera med 

patienten som snart skall dö om hur denne vill leva den sista tiden av sitt liv. En lindring av 

lidande är centralt för en god död. Att förmedla hopp till patienten och ha ett gott 

förhållningsätt för att ingjuta trygghet är också viktigt i den palliativa vården. Värdig död 

inrymmer begreppet att få en fridfull död och främja och bevara den enskilda patientens 

värdighet och att bevara så mycket som möjligt av patientens självbestämmande.  

 

I vårdarens uppgifter ingår också att tillgodose personens andliga eller existentiella behov 

som även innefattar personens religiösa tro. Vårdarens uppgift är också att hjälpa till med 

försoning i patientens liv genom att lägga till rätta för samvaro med vänner och familj för att 

således kunna ta avsked och få en fridfull bortgång samt bevara patientens hälsa så länge 

denne lever, och att hjälpa till att konfrontera patientens gränser och förverkliga patientens 
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möjligheter med realistiska mål. Att stötta familjemedlemmarna är viktigt för att ge dem 

möjlighet till delaktighet i vården på det sätt de önskar och för att motverka risken att 

patienten får en sämre vård. Vårdarens uppgift är också att hjälpa patienten att kunna se en 

mening. Det betyder att patienten har behov av hjälp med att försona det liv som har blivit. 

Det centrala är dialogen både vad det gäller patienten och närstående. Hur patienten blivit 

bemött påverkar självbilden och välbefinnandet.   

2.4.2 Personcentrerad vård enligt de 6 S:n 

Vid planering och genomförande av en personcentrerad vård finns behov av berättelser om 

patienten relaterad till dennes aktuella hälsostatus, livsstil, livsåskådning, tankar och känslor 

i den aktuella situationen (Ternstedt, et al., 2017). Det är ett stöd vid planering, 

dokumentation, genomförande och utvärdering för att kvalitetssäkra vården. Vården är inte 

önskebaserad utan behovsbaserad för patienten. De 6 S:n är självbild; självbestämmande, 

sociala relationer, symtomlindring, sammanhang och strategier. Självbild är det centrala 

hos patienten. De 6 S:n omfattar en helhetssyn för patienter som vårdas palliativt, en 

helhetssyn som ska spegla vem personen är och vilka behov patienten har och de enskilda S:n 

talar om hur behoven möts. Detta påverkar hur patienten uppfattar sig själv som person. 

Helhetssynen omfattar de fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behoven 

och utgångspunkten är att kropp och själ är en helhet som påverkar patientens 

välbefinnande.   

Självbilden är det första s:et och den centrala delen av patienten och de övriga S:n är alla 

relaterade till självbilden (Ternstedt, et al., 2017). Det grundläggande är värdighet, lika 

värden för alla. Identitet, självbild och värdighet är vanligtvis en subjektiv upplevelse. Självet, 

jaget och personligheten kommer ur våra sociala erfarenheter och vår kultur där personen 

har utvecklats i samspel med andra. Självbilden och identiteten är psykosocialt betingade och 

förändras med tiden. Patientens kultur avspeglar patientens identitet och självbild och är 

kärnsjälvet men patientens ålder spelar också in. Kärnsjälvet hjälper till att hålla ihop 

patienten som människa. Utgångpunkten i personcentrerad palliativ vård är patientens 

självbild och att försöka förstå hur självbilden påverkas av sjukdomen vid livets slutskede. 

För vårdaren gäller det att främja de positiva elementen av patientens liv genom att skapa en 

känsla av tillit, autonomi och initiativ för patienten.         

 

Självbestämmandet speglar patientens psykologiska behov och behovet av att vara en aktiv 

medaktör i sitt eget liv. Både på makro- och mikronivå skall vårdaren arbeta med att främja 

patientens och närståendes aktiva medverkan i vården (Ternstedt, et al., 2017). Med hänsyn 

taget till vem patienten är, dennes hälsotillstånd och autonomi men också patientens tidigare 
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liv. Patientens beslut påverkas av vilken autonomi denne har. Därför blir patienten beroende 

av påverkan från omgivningen såsom närstående och vårdpersonal. Autonomin är det 

centrala begreppet av självbestämmande. Graden av självbestämmande bestäms av vilken 

roll patienten intar, aktiv eller passiv och även så närståenderollen. Besluten påverkas av 

patientens önskningar. Dialogen är viktig för vårdaren för att fånga upp patientens behov av 

självbestämmande för att kunna bedöma patientens hjälpbehov. 

 

Sociala relationer speglar patientens sociala behov, till exempel behovet av gemenskap med 

andra. Den som är sjuk är beroende av andra och även av professionell vård. Som vårdare är 

det viktigt att stödja patienten att bevara viktiga relationer, så att dessa får styrka att kunna 

vara ett bra stöd (Ternstedt, et al., 2017). Vid dödens närhet blir beroende av andra extra 

påtagligt. Beroendet ökar hos anhöriga som står vid sidan om patienten. Frågor ställs ofta på 

sin spets, saker som det inte är självklart att prata om, till exempel patientens bortgång. Att 

vara givare eller mottagare av omsorg är då oftast sammanflätande med varandra. För den 

som är sjuk är det mest naturligt att ta emot omsorg, ett starkt självbestämmande kan utöva 

makt både från patientens och också de närståendes sida, något som kan komplicera 

situationen. Att vara tillsammans de sista dagarna i livet är viktigt både för den som är sjuk 

och de som är närstående och där kan barn vara inblandade. Det är viktigt att stödja barnen 

till att vara delaktiga. Både personal och närstående skall vara lyhörda för vad den sjuke 

önskar sig. Många gånger har patienten eller närstående ingen erfarenhet av livets slutskede 

och söker därför kunskap för att kunna hantera situationen som ofta skiljer sig från tidigare 

erfarenheter av livet.        

 

Symtomlindring innebär huvudsakligen att lindra fysiskt lidande och ge kroppslig 

omvårdnad för att minska lidandet som är en del av definitionen av den palliativa 

vårdfilosofin (Ternstedt, et al., 2017). Många döende som vårdas palliativt har smärta som är 

ett lidande för dem. Vårdarens uppgift är att uppmärksamma dessa tecken som kan vara att 

något är annorlunda. Det kan vara fysiskt, psykiskt, socialt, andligt, existentiellt eller allt på 

en gång. Som vårdare måste sjuksköterskan skapa tillit och bygga upp en bra relation så att 

patienten känner förtroende att prata om sina symtom och att få en noggrann analys av 

patientens beskrivning av sina symtom. Ett tecken på att döden närmar sig är att behovet av 

mat och dryck minskar som är det kroppsliga naturliga sättet att förbereda sig för döden. 

Samtalet är ett viktigt redskap för vårdaren för att förstå med vilka begrepp patienter och 

anhöriga uppfattar döden och för att få en förklaring på vad som händer med kroppen i 

samband med döden och för att kunna ge patienten den hjälp denne behöver.         

 

Sammanhang och strategier handlar om det existentiella där vårdaren skall möta behoven 

hos patienten och hjälpa patienten finna harmoni i livets slutskede (Ternstedt, et al., 2017). 
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Sammanhang med strategier är tillbakablickande och framåtblickande inför döden men 

nuläget är basen som patienten utgår ifrån. När patientens liv går mot sitt slut dyker ofta 

frågor kring livets mening upp och innebörden av mening där det skiftar mellan hur 

patienten uppfattar världen, och vilka attityder patienten har. Som vårdare skall 

sjuksköterskan möta patienten där hon eller han befinner sig och skapa ett sammanhang och 

en helhet och kunna främja meningsfullhet under de svåra perioderna vid livets slut då det 

inte finns någon återvändo. Det skall erbjudas samtal med patienten där patienten får berätta 

om sitt liv som sedan dokumenteras. Sammanhanget bör vara begripligt och hanterbart för 

att det skall bli meningsfullt för de berörda. Detta är viktigt både för patienten och också den 

anhörige för att kunna komma igenom en livshotande sjukdom. Det kan yttra sig på många 

olika sätt t.ex. begär till materiella ting som kanske skapar en upplevelse av sammanhang. 

Livsberättelsernas betydelse bidrar till en ökad förståelse för patientens situation och för 

patienten själv. Med summering av flera berättelser från patienten kan ett sammanhang växa 

fram och skapa förståelse för patientens behov. Vårdaren bör ta i beaktande att alla patienter 

inte är förmögna eller orkar inte berätta eller dra slutsatser av sina egna livsberättelser och få 

ett sammanhang därav. Patienten kan även vara oförmögen att formulera sina tankar.      

Strategier är fokus på patientens möte med den egna döden och hur denne önskar leva de 

sista dagarna i livet (Ternstedt, et al., 2017). Det handlar om ett praktiskt förberedande inför 

den egna döden och vad patienten önskar genomföra eller slutföra. Ett förhållningsätt till den 

sista tiden i sitt liv. Döden är högst individuell. En del försonas med sin död medan andra 

inte gör det. Samtidigt kan det finnas stunder av glädje och mening. I den palliativa vården är 

det upp till vårdaren att anpassa sig till den person som vårdas. Den döende patienten 

kännetecknas av förnekelser, isolering, vrede, köpslående, depression och en acceptans av 

sitt liv. En värdig död innebär acceptans men många kan ha svårigheter med att få en 

acceptans för sitt liv. Det är viktigt som vårdare att ha mod att fråga patienten om vad denne 

önskar sig under de sista dagarna. Patienten kan ibland ha en önskan om att lämna spår efter 

sig genom att överlämna personliga gåvor till någon. Vårdarens uppgift är att upprätthålla 

och bibehålla de relationer som patienten har. Fast patienten kan ha svåra och komplicerade 

relationer med sina anhöriga och vänner är det vårdarens uppgift att skapa en mening i 

patientens liv.  

2.5 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att patienterna upplever att de inte får den vård de är i behov av när 

de är i livets slutskede och att de känner sig deprimerade över att behöva planera för sin 

framtid. Tidigare forskning visar även att patienter i livets slutskede är i behov av bra 
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kommunikation och att det är viktigt att ha en helhetssyn och att ha en förståelse för att de är 

i livets slutskede. Patienter och anhöriga har ofta beskrivit det som att de tar ansvaret över 

vården och att de känner sig som nyckelpersoner i vården. Det kan upplevas som en stor 

börda för dem som tär på deras relation. Det synliggörs i tidigare forskning att det inte alltid 

är en optimal vård för patienter som vårdas palliativt. Vårdvetenskapligt perspektiv i form av 

personcentrerad palliativ vård är utgångspunkten för detta examensarbete i bakgrunden och 

senare i resultatdiskussionen. Personcentrerad palliativ vård fokuserar på de så kallade 6 s:n 

vilket innefattar självbild; självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, 

sammanhang och strategier. Utifrån lagstiftningen skall palliativa patienter vårdas med en 

helhetssyn för att uppnå största möjliga välbefinnande för att få en optimal omvårdnad den 

sista tiden i livet.  

 

Att fördjupa sig genom sjuksköterskornas upplevelser i livets slutskede ur sjuksköterskornas 

perspektiv, kan bidra till mer kunskaper om hur omvårdnaden ser ut för patienter som 

vårdas palliativt i livets slutskede och ge bättre vård där patienter och anhöriga och inte 

riskerar onödigt lidande. Därför är det angeläget att fördjupa sig i sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda i livets slutskede och därigenom få mer kunskaper om hur vård i 

livets slutskede kan förbättras. Med detta examensarbete är det en förhoppning att kunna 

medvetandegöra sjuksköterskans perspektiv utifrån forskning som har gjorts i syfte att öka 

förståelse bland sjuksköterskor som arbetar med livets slutskede i den palliativa vården.  

 

3  SYFTE 

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

4  METOD 

En kvalitativ forskningsansats valdes för att få djupare förståelse för ett fenomen utifrån 

syftet. En litteraturstudie i beskrivande syntes enligt Evans (2002) analysmodell valdes. En 

kvalitativ litteraturstudie handlar om att få kunskap inom ett visst område eller ett problem 

inom sjuksköterskans verksamhets eller kompetensområde genom en systematisk analys där 
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vetenskapligt publicerad forskning skall användas (Friberg, 2013). Evans (2002) 

analysmodell hade fyra steg. Det första steget var att söka material i artiklar som svarade an 

på syftet där problemområdet hade bestämts. Andra steget var att samla in nyckelfynd i 

artiklarna ifrån resultatet, tredje steget; identifiera och sortera material av olikheter och 

likheter av de hittade nyckelfynden och sen för att bilda gemensamma teman och subteman 

från nyckelfynden och det fjärde steget var att beskriva fenomenet i teman och subteman.       

4.1 Urval och datainsamling 

Evans (2002) första steg är att söka efter artiklar som svarar an på syftet. Examensarbetets 

artiklar söktes i databaserna PubMed och Cinahl. Dessa databaser är rekommenderade som 

källa för tillförlitliga och granskade vårdvetenskapliga artiklar. Examensarbetets resultat 

skall endast utgå ifrån vårdvetenskapliga artiklar. Därför användes dessa databaser i första 

hand. Det kom fram rikligt med artiklar om palliativ vård och därför fanns inte någon 

anledning att söka i andra databaser. Det fanns många artiklar både från undersköterskor, 

läkare och även andra yrkesgrupper. Däremot att finna just examensarbetets syfte, ”att 

beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede” ur 

sjuksköterskeperspektivet var svårare. Många artiklar uppfyllde inte detta kriterium därför 

valdes dessa bort.    

 

Vid sökning i de utvalda databaserna användes sökorden; ”nurses experience with patients in 

the end of life AND palliative care* AND dying* AND terminal care”, ”nurses experience in 

palliative care”, ”nurses life experience with patients in the end of life AND palliative care* 

AND dying* terminal care”. Tre av artiklarna var sekundärsökning under artiklarna ”similar 

articles”. Anledningen var att det till varje artikel fanns en länk med ”similar articles” därför 

genomsöktes även similar articles länken. Trunkering användes som ”dying*” och boolesk var 

AND (Östlundh, 2013). Trunkering används vid sökning i databaser av artiklar av flera 

böjningar av sökord till exempel ”nurs*” och boolesk (AND) var ett tilläggsord vid 

sökordsanvändning som söker både sökordet och tilläggsordet. Det ska underlätta och göra 

sökningen effektivare för att den inte påverkades av ordens böjningsform. Se bilaga A, 

sökmatrisen hur sökningen utfördes samt vilka sökord som användes.  

 

Sökkriterierna till de utvalda artiklarna var med full text, peer reviewed, engelsk text, med 

abstrakt och bara kvalitativa artiklar från år 2010 till 2017. Östlundh (2013) skriver att det 

ska finnas skrivet i artikeln om granskning är utförd, om det inte gör det så är det inte en 

vetenskaplig artikel. I alla artiklar framgick det att de var granskade innan publiceringen.        
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Artiklarna har valts utifrån examensarbetets syfte med inklusionskriterier ur 

sjuksköterskeperspektiv om patienter i livets slutskede och palliativ vård. Det kom fram olika 

vårdformer från sjukhus, äldreboende, hospice och patienternas egna hem. Alla former av 

livets slutskede togs med. Artiklarna skulle vara intervjustudier av sjuksköterskor och dessa 

var enbart kvalitativa artiklar. En artikel som var av kvantitativ art uteslöts då den föll under 

exklusionskriterierna. Den artikeln bestod mestadels av intervjustudier men handlade inte så 

mycket om sjuksköterskorna. En artikel omfattade hälften sjuksköterskor och hälften läkare. 

Denna artikel togs med för att sjuksköterskeperspektivet ingick i artikeln. En av 

exlusionskriterierna var att det inte skulle handla om barn många artiklar om neonatalvård 

hittades. Inklusionskriterier skulle vara enbart vuxna patienter. Sökningen har varit inom 

ämnesområde vård, folkhälsa och fysioterapi med inriktning på palliativ vård för 

sjuksköterskor i omvårdnaden.  

 

För att göra en första bedömning om urvalet av artiklar var relevant för syftet studerades 

titeln. Därefter lästes abstrakt. Om abstrakt svarade an på syftet lästes hela artikeln för att 

slutgiltigt bestämma om artikeln skulle ingå i examensarbetet. Det valdes 10 stycken artiklar 

till examensarbetet som innehöll rikligt av nyckelfynd med sjuksköterskeperspektivet om 

livets slutskede i den palliativa vården. Innan artikelanalysen genomfördes 

kvalitetsgranskades alla artiklarna enligt Fribergs (2013) granskningsfrågor. Det var för att 

säkra examensarbetets kvalité. Fyra av artiklarna svarade inte på en fråga och tre svarade 

inte på två frågor och tre svarade på alla frågorna. Samtliga artiklar visade hög kvalité. Det 

indikerar att artiklarna med bred marginal uppfyllde kriterierna samt de fenomen som 

uppfyller examensatsens syfte. Bilaga B innehåller alla frågorna med artiklarnas resultat. 

Bilaga C, artikelmatrisen innehåller numreringen på artiklarna samt resultatpoängen. 

Artikelmatrisen innehåller en mer ingående beskrivning om artiklarnas metod och syfte samt 

deras resultatdel och diskussion. Artiklarna kommer ifrån England, Nederländerna, Norge, 

Portugal, Sverige och USA.       

4.2 Dataanalys  

Vid genomförande av analysen lästes artiklarnas rubrik, abstrakt och resultat igenom flera 

gånger samt hela artikeln för att verifiera att de svarade an på examensarbetets syfte och om 

artiklarna skulle ingå i examensarbetet. Det valdes 10 artiklar och dessa lästes flera gånger 

för att få en helhetsbild till examensarbetet och för att få en analys. Under den andra fasen 

enligt Evans (2002) skall det fokuseras på studiens resultatdel för att ta ut nyckelfynden. I 

varje artikel letades efter nyckelfynd som skulle svara an på syftet som stryktes under och sen 

lades i ett Word dokument för att senare behandlas, 223 nyckelfynd. Det gör det lättare att 
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överblicka nyckelfynden samt analysera och gruppera in dem i teman och subteman. Tredje 

steget är att gruppera nyckelfynden efter likheter och skillnader i textinnehållet för att 

stämma av till syftet, några nyckelfynd liknade varandra och kunde grupperas in. När alla 

nyckelfynden hade identifierats grupperades de till teman. Sedan i varje tema identifierades 

likheter och olikheter för att bilda subteman, vilka utgjordes av variationer från nyckelfynden 

i varje tema. Fjärde steget är att skriva ner fenomenet efter att ha skapat teman och 

subteman och att det ska stödjas av originalstudierna. Detta görs bland annat genom att 

citera från originalartiklarna för att få trovärdighet till examenarbetet. Det bildades tre 

teman. Det ena temat kom det fram fyra subtema, det andra temat kom det fram två subtema 

och det tredje två subtema. Här nedan i tabell 1 är exempel på teman och subteman som 

finns i resultatet.     

 

Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, tema och subteman.   

Nyckelfynd Tema Subtema 
 

But, this I have learned; it is not 
about me; it is about the patient 
and his relatives. . I became 
overinvolved with this man. ... I 
have thought much about this - I 
took too much space. I was not so 
professional. . . (Devik, Enmarker 
& Hellzen, 2013, s.6).  

 
 
 
 
 
 
 

 

Samspelet i samarbetet 

 
 

 
 
 
 

Bemötande av patienter och 
anhöriga 

 
”You know smearing her faeces 
around the house, not eating 
properly, you know just generally 
not caring for herself because of 
her dementia and they had gone 
ahead and operated on a lady with 
all those problems” (Addington-
Hall, Coombs & Long-Sutehall, 
2012, s.524). 

 
 
 

Medarbetarnas påverkan av 
samarbetet  

 

4.3 Etiska överväganden 

Examensarbetet ska utföras enligt CODEX (2018) med forskningsetik och följa god 

vetenskaplig praxis och i enlighet med vetenskaplig litteratur. Med forskningsetikens grunder 

skall arbetet inte avsiktligt avvika från de vetenskapliga kraven eller medvetet avvika från de 

allmänt accepterade normerna för att inte förfalska och att säkerställa den etiska 

forskningsprocessen. Till examensarbetet har författaren granskat de utvalda artiklarna med 

ett öppet och objektivt förhållningssätt och inte plagierat eller förvrängt tidigare 

forskningsresultat. Det är för att ge en god kvalitet och ett moraliskt godkännande. Det 

handlar om att vara ärlig med resultaten som författaren har kommit fram till i detta 

examensarbete både vad det gäller metod och resultat. Artiklarna kommer från de databaser 
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som har granskats. För att få stöd ifrån ursprungskällan och trovärdighet har citat från 

originalet tagits med.  

5 RESULTAT 

Resultatet presenteras i form av tema och subtema. Det kom upp tre teman och åtta 

subteman. Tabell 2 presenterar en översikt över teman och subteman.  

 

 

Tabell 2. Översikt över teman och subteman  

 

Tema  

 

Förpliktelser vid 

döendet 

 

 

Döendeprocessen  

 

Samspelet i samarbetet 

 

Subtema  

 
Betydelsen av att 
handla rätt  
 
Att upprätthålla liv och 
lindra lidande 
 
Att stödja patienter och 
anhöriga i existentiella 
frågor 
 
Att balansera 
information till 
patienter i livets 
slutskede 
 

 
Att hantera döden 
 
Känslor vid dödsögonblicket 
 
 

 
Bemötande av patienter och 
anhöriga 
 
Medarbetarnas påverkan i 
samarbetet  
 

 

5.1 Förpliktelser vid döendet  

Under detta tema kom det fram fyra subteman, ”betydelsen av att handla rätt, att 

upprätthålla liv och lindra lidande, att stödja patienter och anhöriga i existentiella frågor 

och att balansera information till patienter i livets slutskede.     

5.1.1 Betydelsen av att handla rätt  

Det var viktigt för sjuksköterskorna att de kände av situationen för att kunna handla rätt 

därför att det kunde påverka deras nästa steg i den palliativa vården. Oron för att de hade 

gjort fel var fördröjd; tankarna dök upp när de kom hem. De oerfarna sjuksköterskorna hade 

svårare att hantera döende patienter än erfarna sjuksköterskor (Rolland, 2017). 

Sjuksköterskor hade ibland svårigheter att handla rätt därför att de inte hade tid, detta 
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upplevdes vara ett dilemma. En sjuksköterska uttryckte “…- You can’t talk about spiritual or 

existential warmth when the patient lies there in spasms of pain. If the pain isn’t relieved, − 

forget it!” (Danbolt, Kvigne, Sørlie & Tornøe, 2015, s.5).  

 

Många gånger kände sig sjuksköterskorna otillräckliga och de förklarade att de inte var 

robotar (Devik et al., 2013). En sjuksköterska förklarade att hon nästan kände sig som en 

robot som slaviskt gick igenom vad hon/han var utbildad till att göra (Rolland, 2017). Det 

gjorde ont, förklarade en sjuksköterska att känna sig otillräcklig och inte kunna göra 

någonting men det hindrade inte att det kändes bra att ha möjligheten att hjälpa någon 

(Ingebretsen & Sagbakken, 2016). 

5.1.2 Att upprätthålla liv och lindra lidande  

Sjuksköterskorna beskrev att när patienten inte svarade på någon kurativ behandling var det 

viktigt att stödja på alla sätt och att palliativ vård skulle inledas innan patienten kom till 

hospice (Rolland, 2017). Palliativ vård innebar att det var svårt att hantera symtomen och för 

att få kontroll på symtomen var prognosen viktig. Om patienten inte blev bättre så var denne 

i behov av palliativ vård. Sjuksköterskorna på onkologen sade att de sederade om patienten 

hade för mycket smärta för att klara sig igenom dagen samtidigt som de visste att detta tär på 

organen så att patienten får multisjukdomar. Det var även kroniskt sjuka patienter som 

befann sig i livets slutskede som skulle behandlas med palliativ vård. Palliativ vård skulle 

tillföras när det kom till det stadiet att patienten inte svarade på någon behandling eller att 

patienten själv hade tagit ett medvetet beslut att avbryta behandlingen. I allmänhet bedömde 

sjuksköterskorna att inga svårt sjuka patienter med cancer skulle nekas palliativ vård. När 

palliativ vård sattes in i livets slutstadium ändrades fokus och det innebar att inte sätta in 

HLR, intensiv vård eller andra behandlingar som hörde ihop med livsuppehållande vård 

(Rolland, 2017).  

Sjuksköterskorna beskrev att ett lindrande av lidandet var att ge patienten tröst genom 

tystnad och aktiv närvaro där det enda verktyget var sjuksköterskan själv där de kunde låta 

patienten prata för att dela sin smärta (Sørlie et al., 2014). Även mild beröring som t.ex. att 

lägga handen på patienten kunde få patienten att öppna sig och prata om sina känslor. Det 

var viktigt att bara vara med patienten att vara närvarande med sin tystnad och att fråga hur 

patienten mådde (Sørlie et al., 2015). Sjuksköterskors beskrivning av patientens lidande var 

som en total smärta där andligt och existentiellt lidande samt den fysiska smärtan 

inkluderades (Sørlie et al., 2014).  

Sjuksköterskorna menade att palliativ vård inte var att bota sjukdomen utan att ta hand om 

hela människan för att minska deras lidande: ”I think that’s important, and that they are able 
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to be supported in whatever way possible (Mahon & McAuley, 2010, E144)”. Det var för att 

patienter skulle få ett värdigt liv och om de var i behov av behandling var det inte i första 

hand för att förlänga livet utan för att få ett värdigt liv med mindre lidande (Mahon & 

McAuley, 2010).  

5.1.3 Att stödja patienter och anhöriga i existentiella frågor  

Sjuksköterskor berättade att om patienterna talade ett annat språk så var de tvungna att vara 

extra försiktiga (Gallagher et al., 2015). Särskilt viktigt att uppmärksamma var om patienten 

hade ett existentiellt och andligt lidande som var ett mycket känsligt område och särskilt om 

det var kopplat till religion: ”Nurses are very conscious of the comfort that many families find 

in religious belief and ritual (Gallagher et al., 2015, s.799)”. Då behövdes särskilda kunskaper 

(Gallagher et al., 2015; Sørlie et al., 2014). När patienten var i livets slutskede behövde 

sjuksköterskan fånga upp familjens lidande som kunde hålla på ganska långa perioder. Vid 

en förlust av en nära anhörig var behovet av flexibilitet betydande så att sjuksköterskor såg 

till att familjen samlades för att sörja en kär anhörig och ta hänsyn till de olika religiösa 

ritualer som de olika familjerna kunde ha. Fast många sjuksköterskor upplevde att det inte 

påverkade mycket och att det inte tillhörde deras arbete medan andra uppgav att det gjorde 

det. Det kunde även många gånger vara svårt att urskilja vad som var religiöst och inte 

(Gallagher et al., 2015).  

 

En del sjuksköterskor hade svårigheter med detta och tyckte att det var genant när patienten 

eller en anhörig pratade om Gud (Sørlie et al., 2014). Samtidigt beskrev sjuksköterskorna att 

de hade en skyldighet att stödja familjens troskällor, hopp och mening oavsett deras religiösa 

tillhörighet. Några sjuksköterskor hade studerat teologi och många uppgav att det var en 

värdefull resurs. De hjälpte patienten med bön och hittade tröst i religiösa sånger. En 

sjuksköterska tyckte att det skulle dokumenteras att en del patienter ville ha tröst genom att 

läsa något religiöst tillsammans med sjuksköterskan (Sørlie et al., 2014). Det gällde även att 

ta reda på vilka andliga frågor som patienten kämpade med av för att kunna tillgodose 

dennes religiösa behov (Sørlie et al., 2015). 

 

De sade även att patienterna var tacksamma över att någon lyssnade på dem när de berättade 

om sina problem. Därför kände sig sjuksköterskorna nöjda med sin sjuksköterskeroll för att 

de såg att de också i hög grad kunde hjälpa (Aparecida Sales, Leite de Almeida, & Silva 

Marcon, 2014). 
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5.1.4 Att balansera information till patienter i livets slutskede 

Vissa patienter ville ha mycket information och vissa ville det inte: ”, then we give them a lot 

of information. If they don’t, then don’t bombard them (Gallagher et al., 2015, s.799)”. Det 

handlade om att vara lyhörd för hur mycket information patienten klarade av att ta emot. 

Samtidigt måste sjuksköterskorna ingjuta förhoppningar för att de inte visste när patienten 

skulle gå bort. De fick vara neutrala och ofta spela med för att de inte fick ta ifrån patienten 

förhoppningarna om dennes överlevnad. De vardagliga praktiska uppgifterna som inte var 

sjuksjuksköteuppgifter gav mer närhet med patienter som vårdas palliativt. Fast 

sjuksköterskorna inte var övertygade om att det var till nytta hade de inställningen att det 

kunde inverka positivt på patienten eller den anhörige (Gallagher et al., 2015).  

  

Sjuksköterskor tillhandahöll information från läkarna då patienten inte fick god information 

från dem för att läkarna inte hade tillräckligt med tid för det (Gallagher et al., 2015). 

Lösningen kunde vara mer tid och utrymme för samtal med patienten för att ta reda på om 

denne ville fortsätta behandlingen eller inte. Tid var också viktigt för att förtydliga och 

förklara för patienter och anhöriga vad som blivit sagt. Det kunde vara en svår balansgång att 

ge information för att inte inkräkta på läkarnas medicinska domän.  

 

Sjuksköterskor förklarade att de inte kunde förutse patientens hälsa. Detta skulle göras av 

läkare i samråd med patienten (Mahon & McAuley, 2010). Det var viktigt att ha tillgång till 

läkare som bistod när det gällde patientens hälsobeslut men generellt så var även 

sjuksköterskor inblandade i besluten. Det viktiga var att kunna se patienten och den 

kunskapen hade sjuksköterskorna. En sjuksköterska förklarade att det ibland kändes som om 

läkaren stal patienten ifrån dem. Det var för att sjuksköterskan spenderade mer tid med 

patienten (Mahon & McAuley, 2010). Svårigheten med de äldre patienterna var att de hade 

många olika vårdgivare och att ansvaret då var oklart (Andersson, Edberg & Törnquist 2013). 

Sjuksköterskorna beskrev då att de också förespråkade det bästa för patienten för att dämpa 

de negativa effekterna (Törnquist et al., 2013). Sjuksköterskors berättelser visade att 

patienterna också var tacksamma att de fick en god vård av sjuksköterskorna och de 

berättade att de ofta fick en fin feedback från patienterna (Devik et al., 2013).  

5.2 Döendeprocessen 

Under detta tema kom det fram två subteman; att hantera döden och känslor vid 

dödsögonblicket.   
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5.2.1 Att hantera döden 

Vid vissa situationer vid dödsögonblicket berättade sjuksköterskorna att det var något med 

ögonen, något djupt som uppmanade sjuksköterskan att hjälpa till (Devik et al., 2013). Ibland 

hände vid dödsögonblicket oförklarliga saker som när en patient vid dödsögonblicket frågade 

sjuksköterskan om hon skulle dö (Ingebretsen & Sagbakken, 2016). Vid en sådan situation 

hade sjuksköterskan svårt att svara och frågade patienten vad hon trodde. Kvinnan svarade 

att hon trodde det och i det ögonblicket dog hon; And she said, ‘‘I believe so.’’ It was actually 

true; she died while I held her” (Ingebretsen & Sagbakken, 2016, s.5). Sjuksköterskan 

förklarade vikten av att ha modet att vara närvarande i dödsögonblicket när patienten gick 

bort (Ingebretsen & Sagbakken, 2016).   

 

Vid omhändertagande av en avliden var det sjuksköterskans uppgift att se till att patienten 

var iordninggjord. Det var att se till att patienten blev tvättad, kammad och att händerna såg 

prydliga ut (Coombs et al., 2012). Det var för att familjen skulle minnas bilden av en kär 

anhörig som såg ut att ha fått frid (Rolland, 2017). Att vårda i livets slutskede var även att 

mildra de anhörigas lidande. Ett rum kunde även vara fyllt av glädje fast situationen var fylld 

av sorg och att det kunde beröra både anhöriga, nära vänner och även sjuksköterskan (Sørlie 

et al., 2014). 

 

Sjuksköterskorna tyckte att det var viktigt att få stöd ifrån sina chefer och läkarna för att 

kunna stödja varandra. De gav uttryck för att det var önskvärt med erfarna läkare där det 

förväntades traumatiska eller oväntade dödsfall och konversationer om existentiella problem 

med familjer. Brist på stöd från cheferna trodde sjuksköterskorna berodde på att de inte 

förstod komplexiteten i deras arbetssituation (Törnquist et al., 2013).  

 

En sjuksköterska förklarade att det gällde att försöka vara så neutral som möjligt för att inte 

bli påverkad av patientens lidande för mycket (Leite de Almeida et al., 2014). Palliativ vård 

kunde vara emotionellt krävande, det vittnades om outhärdligt lidande och smärta och trots 

sjuksköterskornas professionalism och engagemang påverkades de av känslan av hjälplöshet 

och sårbarhet (Sørlie et al., 2014). Den känslan blev inte bättre i och med att kommunen 

förminskade deras kompetens (Törnquist et al., 2013). En annan sjuksköterska beskrev de 

känslomässiga erfarenheterna av att vårda patienter som var i livets slutskede som både 

berikande och dränerande (Ingebrektsen & Sagbakken, 2016). Samtidigt gällde det att hitta 

en balansgång. Vidare förklarade hon att de även påverkades i privatlivet som människa. De 

personliga egenskaperna och de professionella hörde ihop för att personens eget liv 

aktiverades. En sjuksköterska förklarade att i arbetet var det du själv som var redskapet 
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(Ingebrektsen & Sagbakken, 2016). Det var en dubbelt berikande upplevelse både i det 

professionella arbetet och privat.  

5.2.2 Känslor vid dödsögonblicket 

När patienten gick bort kände sig sjuksköterskorna ofta maktlösa (Leite de Almeida et al., 

2014; Sørlie et al., 2015). De visste aldrig när de kom tillbaka till arbetet om patienten hade 

dött och kände sig maktlösa. En sjuksköterska som arbetade på akuten förklarade: “I know 

this happens, and it happens here every day, but it is outside the realm of what we learn and 

see in the classroom” (Leite de Almeida et al., 2014, s.36). Det fanns situationer då de trodde 

att de hade valt fel yrke och tvivlade på vad de gjorde. En sjuksköterska på akuten menade att 

hon inte hade studerat för att se någon dö utan för att rädda liv och kände sig värdelös och 

undrade vad hon arbetade med (Leite de Almeida et al., 2014).   

 

Även på akuten försökte sjuksköterskorna utföra palliativ vård så gott de kunde (Leite de 

Almeida et al., 2014). Sjuksköterskor förklarade att de hade moralisk skyldighet att agera 

genom att ge dem tröst för att ge dem en värdig död (Gallagher et al., 2015).  

Närheten till döden var en upplevelse av intensitet och även i betydlig grad utmanande 

uttryckte sjuksköterskorna, erfarenhet på djupare plan som gav dem något de kände att de 

hade användning för i sitt arbete (Ingebrektsen & Sagbakken, 2016). En del sjuksköterskor 

älskade sitt arbete trots att de såg mycket lidande (Leite de Almeida et al., 2014; Rolland, 

2017). En sjuksköterska ville vidareutbilda sig och få djupare kunskaper om patienter som 

var i livets slutskede (Leite de Almeida et al., 2014).  

5.3 Samspelet i samarbetet  

Under detta tema kom det upp två subteman, om ”bemötande av patienter och anhöriga och 

medarbetarnas påverkan av samarbetet.        

5.3.1 Bemötande av patienter och anhöriga  

Det viktigaste med livets slutskede ansåg sjuksköterskorna var att vara förespråkare för 

patienten och att ta upp diskussionen om livets slutskede och hur de ville att behandlingen 

skulle se ut samt att familjen var uppdaterad med god information (Coombs et al., 2012). 

Detta var att upprätta ett bra samarbete som inverkade positivt på den palliativa vården både 

för patienten och för familjen. I allmänhet betraktades döden vara tabubelagd och därför var 

det svårigheter med att prata om döden (Törnquist et al., 2013). 
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Sjuksköterskor beskrev att de kunde hamna i olika svåra situationer där det uppstod 

svårigheter med att hantera patienter som var i livets slutskede. Patienternas tragiska 

livssituation kunde leda till att sjuksköterskorna blev aggressivt bemötta av både patienter 

och anhöriga (Devik et al., 2013; Ingebretsen & Sagbakken, 2016; Rolland, 2017; Leite de 

Almeida et al., 2014; Mohan & McAuley, 2010; Sørlie et al., 2014); Sørlie et al., (2015). 

Släktingar kunde vara misstänksamma fast sjuksköterskorna på sitt bästa sätt försökte 

bemöta dem bra (Devik et al., 2013). De kände sig utbrända av vissa patienter. En 

sjuksköterska berättade:   

But, this I have learned; it is not about me; it is about the patient and his relatives ... I became 

overinvolved with this man. ... I have thought much about this - I took too much space. I was not so 

professional … (Devik et al., 2013, s.6).  

Samtidigt förklarade många sjuksköterskor att de fick betydelsefulla erfarenheter i sitt arbete 

med att vårda patienter i livets slutskede (Ingebretsen & Sagbakken, 2016). Det fanns 

patienter som inte förstod sin situation och ville anmäla sjuksköterskorna för att de ansåg att 

de hade behov av sjukhusvård (Mahon & McAuley, 2010). En av sjuksköterskornas 

berättelser var att patienten inte förstod sin situation och att patienten förklarades gå bort 

om några dagar (Mahon & McAuley, 2010). Många gånger vägrade patienten flytta till ett 

vårdboende fast patienten hade stort behov av det. Skälet kunde vara att anhöriga var 

utarbetade av situationen och även sjuksköterskan (Devik et al., 2013). I sådana situationer 

var det svårt att gå efter patientens behov först sa en sjuksköterska.  

 

Sjuksköterskor blev berörda av patientens existentiella lidande. En sjuksköterska förklarade 

att det var värre än den fysiska smärtan och förklarade att det var svårt att lindra denna typ 

av smärta (Sørlie et al., 2014). Sjuksköterskor förklarade att fysisk beröring var en viktig 

komponent som även bekräftade att sjuksköterskan brydde sig om patienten (Sørlie et al., 

2014). Sjuksköterskors erfarenhet av svåra situationer med patienters upplevda smärta var 

att trots att de gav starka smärtstillande medel så lindrades inte smärtorna (Sørlie et al., 

2014). Att omfamna tystnaden tillsammans med patienten gav kraftig effekt av tröst 

berättade sjuksköterskorna (Sørlie et al., 2014). Bara genom sjuksköterskors närvaro i 

tystnaden med attityd, utseende och beröring förbättrade omsorgen (Gallagher et al., 2015).     

 

Sjuksköterskorna hade även svårigheter med att hinna med att prata med patienterna men 

de försökte så gott de kunde i olika situationer. Det viktigaste enligt sjuksköterskorna var en 

känsla av timing och situationsförståelse (Sørlie et al., 2014). Det var genom att känna av och 

stämma av patientens verbala och icke verbala antydningar som indikerade deras 

existentiella och andliga lidande. När en patient hade gått bort kunde stämningen i rummet 

vara tyngd av sorg som en tom vägg av energi och ljus. Där familjen hade sorg och döden som 
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hade kommit (Sørlie et al., 2014). Det kunde vara svårt att vara där i ett rum så fyllt av 

smärta och sorg (Gallagher et al., 2015).  

 

Erfarna sjuksköterskor hade mer finslipad skärpa när patienten var i behov av andlig hjälp. 

En sjuksköterska beskrev att patientens tankar kunde skena i väg och att i den stunden var 

det möjligt att ställa frågan om patienten hade tänkt på vad som kommer att hända när 

hon/han hade gått bort (Sørlie et al., 2014). Sjuksköterskornas främsta uppgift var att vara 

uppmärksamma på patienten för att kunna agera så fort som möjligt (Rolland, 2017). Det var 

även viktigt att uppmuntra patienten att prata om vad de längtade efter (Sørli et al., 2014). 

Sjuksköterskorna förklarade att det var viktigt att hjälpa patienten att försonas med sitt liv 

som bedömdes vara en del av en andlig existentiell vård. En del patienter ville dela sin sorg 

med sjuksköterskan i ett familjemöte, andra ville det inte (Sørlie et al., 2014). 

Sjuksköterskorna berättade även att det var viktigt att visa sin omsorg genom att erbjuda 

måttlig konversation med anhöriga för att överbrygga deras ensamhet och smärta. Patienters 

sårbarhet var fylld av etiska dilemman och en sjuksköterska förklarade: “Each patient is 

different, and there are no easy answers” (Sørlie et al., 2014, s.4). 

 

En sjuksköterska förklarade hur hon känslomässigt utsatte sig på olika nivåer för patientens 

liv och dödsfall och att det engagerade djupt och påverkade hennes självbild och hennes 

existens som människa (Ingebretsen & Sagbakken, 2016). Balansgången mellan närhet och 

distans i relationerna var många gånger svårhanterlig på grund av patientens lidande. En 

sjuksköterska berättade hur svårt det var med en patients bortgång och att hon samtidigt var 

glad att hon hade varit närvarande när patienten gick bort (Ingebretsen & Sagbakken, 2016).  

5.3.2 Medarbetarnas påverkan av samarbetet 

Samarbetet mellan olika yrkesgrupper kunde vara svårt och det kunde hända att de 

ifrågasatte sjuksköterskornas roll. De sjuksköterskor som arbetade med palliativ vård i 

kommunen betonade att i det palliativa teamsystemet förlorade de sin identitet och 

kompetens. Det borde vara tvärtom att det ökade kompetensen (Törnquist et al., 2013). 

Sjuksköterskorna förklarade att de inte blev bekräftade i sin yrkesroll och att det var 

bristande vägledning inom vården. Det hade hänt att de fick ringa efter en ambulans för att 

de inte fick tillgång till avancerad medicinsk utrustning. Sådana situationer förklarades med 

att de skämdes för att ta kontakt med andra vårdgivare och att det minskade möjligheten att 

tillhandahålla avancerad vård och därmed kunde det tolkas som kunskapsbrist i att utföra 

palliativ vård. Vid nattskiftet fanns det inte samma tillgång till läkare som på dagen och 

sjuksköterskorna fick huvudansvaret och fick ta besluten själva något som kunde vara svårt 
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med svårt sjuka äldre patienter, därför var det nödvändigt att det fanns erfarna 

sjuksköterskor på plats (Törnquist et al., 2013). 

En sjuksköterska kommenterade att hon såg personalens egen rädsla för döden i 

överrapporteringen med information och att personen hade svårt att ta till sig den hårda 

verkligheten (Devik et al., 2013). Kvalitén på rapportöverlämningen kunde variera mellan 

personalen beroende på vederbörandes vilja att lyssna (Gallagher et al., 2015). 

Sjuksköterskor tyckte att det var viktigt att göra den dagliga kontrollen för att stämma av 

situationen utan att behöva känna att de förkortade patientens liv.  

Sjuksköterskor berättade att de ibland inte såg någon mening med behandlingen om 

patienten var döende och att de bara skulle dra ut på lidandet om de fortsatte. Vissa gånger 

var det mer tydligt och vissa gånger mindre (Coombs et al., 2012). I sådana situationer om 

sjuksköterskor hade erfarenhet kunde de påverka besluten om behandlingen skulle fortsätta 

eller inte (Gallagher et al. 2015). Ju större erfarenhet de hade desto större var sannolikheten 

att de kunde påverka läkarnas beslut om olika behandlingar. Även beslut om palliativ vård 

berodde oftast på vem som var läkare (Mahon & McAuley, 2010). En sjuksköterska berättade 

om en kvinna i vars fall hon tyckte att hennes operation var meningslös (Coombs et al., 

2012). Kvinnan levde under hemska förhållanden samt var dement. Sjuksköterskan bedömde 

att operationen som hade utförts kränkte kvinnans värdighet: ”You know smearing her faeces 

around the house, not eating properly, you know just generally not caring forherself because 

of her dementia and they had gone ahead and operated on a lady with all those problems” 

(Coombs et al., 2012, s.524). 

 

Sjuksköterskorna förstod att de medicinska besluten kunde vara svåra för läkarna med 

patienter i livets slutskede (Coombs et al., 2012). Om det var ömsesidig respekt mellan 

sjuksköterskan och läkaren eller oenighet bland läkarna hade sjuksköterskan större inverkan 

med sin erfarenhet i och med att sjuksköterskans åsikter framkom med större tydlighet 

(Gallagher et al., 2015). En sjuksköterska menade att om sjuksköterskan hade mer erfarenhet 

med döende patienter kunde läkarna rådfråga sjuksköterskan. Detta skulle ha stor inverkan 

på de olika besluten och det som kunde påverka för att lindra lidande i livets slutskede. Om 

olika behandlingar inte gav något resultat var det ofta läkarnas personliga åsikter som var 

avgörande tyckte sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna ansåg även att vissa läkare tillät 

sjuksköterskorna att delta i vårdprocessen om de hade mer erfarenhet (Gallagher et al., 

2015).   

 

I allmänhet ville inte sjuksköterskorna se en förlängning av dödsprocessen. Samtidigt var de 

moraliskt medvetna om konsekvenserna av att dra tillbaka behandlingen (Gallagher et al., 
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2015). Behandlingen mildrade många gånger inte patientens lidande. På akuten berättade 

sjuksköterskorna att patienten ofta fick dö för att de menade att det inte gick att ge för 

mycket HLR för att få tillbaks patienten (Rolland, 2017). Det kändes många gånger hopplöst 

med HLR för att hålla patienten kvar i livet fast det var en del av sjuksköterskornas 

arbetsuppgift. Ändå påverkade döden och döende deras liv. En sjuksköterska beskrev “… Just 

sat there for probably 10 or 15 minutes in the dark… Cried a little bit… Thought about what 

had just happened ” (Rolland, 2017, s.16). 

 

En hospicesjuksköterska bedömde att många patienter och anhöriga hade för stora 

förväntningar på dem och glömde bort att de också var människor (Ingebretsen & 

Sagbakken, 2016). Det skulle finnas ett rum för diskussion för att kunna ventilera fritt med 

varandra för att sjuksköterskorna spenderade mer tid med patienter och inte så mycket 

tillsammans. Även på akuten kunde det vara problematiskt och att de många gånger önskade 

lämna ifrån sig problemen när de gick hem men att det inte gick alla gånger (Leite de 

Almeida et al., 2014). 

6 DISKUSSION 

Här nedan diskuteras metoden och resultatet till examensarbetet dess svagheter och styrkor 

samt hela genomförandet. Samt kopplar resultatdiskussionen med bakgrunden till tidigare 

forskning, vårdvetenskapliga perspektivet, styrdokument och riktlinjer och därefter 

etikdiskussion.  

6.1 Metoddiskussion 

Examensarbetet utgick efter Evans (2002) modell en deskriptiv ansats av kvalitativ 

datainsamling. Metoden befanns vara relevant för att besvara syftet med kvalitativa artiklar 

genom att beskriva sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. 

Annat metodval kunde ha varit med enbart kvantitativa artiklar. Kvalitativa artiklar ger ökad 

förståelse för ett visst fenomen (Polit & Beck, 2017) därför valdes Evans (2002) analysmodell. 

Systematisk översikt av kvalitativ vårdlitteratur har ökat och anledningen är att skapa 

kvalitetsförbättring och bättre effektivitet inom vården (Evans, 2002). Därför användes 

denna metod av Evans (2002) för att öka vårdkvalitén för patienter i livets slutskede. 

Tillvägagångsättet har varit systematisk granskning av artiklarna genom Evans (2002) fyra 
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steg som har varit en process för att få fram resultatet. Detta examensarbete innehåller 

enbart kvalitativa artiklar. Polit och Beck (2017) förklarar att kvalitativ analys hjälper till att 

sammanställa berättande data såsom intervjuer.  

 

Med denna analysmetod gick det inte att utesluta att det kunde tolkas fel. Analysen utfördes 

särskilt noggrant för att jämföra de olika resultatdelarna med varandra. Fördelen med 

metoden var att nyckelfynden förändrades och att det blev ett innehåll som var svårt att se 

ifrån början i klustret av nyckelfynd. Polit och Beck (2017) beskrev att analysen är som en 

tratt som smalnar av alltmer av genom en systematisk inriktning, en sammanställning som 

var krävande för att få fram ett resultat. Därför att många nyckelfynd liknade varandra och 

Polit och Beck (2017) menar att om nyckelfynden liknar varandra och uppträder flera gånger 

blev det till ett antagande, en hållbar hypotes. Det var en process för att delarna skulle passa 

in för att skapa ett tema och undertema till huvudtemat och därefter skapades namn till 

teman och subteman. Förklaringen var att kvalitativ analys måste brytas ner och arrangeras 

om till olika grupper och sen jämföras med varandra. Men noteringar kunde ändras i takt 

med att processen pågick som det har gjort med examensarbetet. Resultatet utgjordes av 

intervjustudier från sjuksköterskors arbetsprofession där nyckelfynden handlade mycket om 

erfarna och oerfarna sjuksköterskor med patienter i livets slutskede som skulle svara an på 

syftet, ”att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede”.  

Sökningen av artiklarna gjordes i databaserna Cinahl och PubMed där artiklarna till 

uppsatsen skulle besvara examensarbetets syfte. Cinahl och PubMed valdes för att det 

rekommenderades och att där fanns flest tillförlitliga vårdvetenskapliga artiklar. Till 

examensarbetet analyserades 10 artiklar.  

 

Polit och Beck (2017) förklarade att kvalitativa studier hade ett ramverk av kvalitetskriterier 

av trovärdighet som handlade om tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet. Både Polit och 

Beck (2017) och även Evans (2002) nämnde om processarbetes genomförande hur förfinat 

och med vilken känslighet arbetet skulle utformas bestämdes av den som utformade studien. 

Nu utfördes examensarbetet av en person och trovärdigheten blev därför svagare. Om det 

varit fler kanske processen hade blivit mer förfinad för att sen kunna leverera ett bättre 

resultat i avsikt att bli mer trovärdig. Samtidigt kan det ha varit en fördel med en 

examensarbetare för att inte bli oense under processarbetets gång. Avseende objektivitet 

enligt Polit och Beck (2002) för examensarbetets kvalité bör det vara fler personer, förutsatt 

att personerna är överens om informationens noggrannhet, innehåll och mening för arbetet. 

När det nu var en examensarbetare var det svårt att avgöra hur objektiviteten har varit men 

examensarbetaren har varit så objektivt bekräftande i sin mening av innehåll och 

noggrannhet som möjligt. Samtidigt skulle det ha varit stödjande att få meningsutbyte och 
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bolla olika åsikter med varandra, förutsatt att det inte blivit för olika åsikter för att kunna 

komma överens. 

 

Om tillförlitlighet förklarade Polit och Beck (2002) att studien skall skapa en bild av kvalité 

för att tillföra giltighet till examensarbetet. Bedömningsgrunden har varit Fribergs 

gransknings frågor för att mäta kvalitén på alla artiklarna. Samtliga artiklar i examensarbetet 

hade hög poäng (se bilaga B) som säkerställer god kvalité till examensarbetets studie samt att 

alla artiklar har granskats. För att få en bild med lämpliga ord och fraser och att beskriva 

fenomenet har det använts citat ifrån ursprungskällan av originalartiklarna. Det var en 

rekommendation av Evans (2002) att ta stöd ifrån originalet i sitt resultat för att få 

trovärdighet från ursprungskällan. Till examensarbetet togs enbart nyckelfynden från 

sjuksköterskeperspektivet med. Nyckelfynden som kom upp från artiklarnas resultat 

baserades på intervjuer. Samtidigt i diskussionen kunde artiklarnas författare komma fram 

till ett annat svar som inte stämmer överens med resultatet som kunde vara en nackdel med 

metoden. Även nyckelfynden när de kom ut ur sitt sammanhang kunde få en annan 

innebörd. För att få bättre tillförlitlighet på resultatet måste det göras fler studier av andra 

artiklar som har samma karaktär och samma utgångspunkter som detta examensarbete (Polit 

& Beck, 2017).   

 

Giltighet förklarade Polit och Beck (2017) handlade om varaktigheten och hållbarheten i 

studien. Studien hade inte sådan bredd för att kunna vara globalt applicerbar. Anledningen 

var att den massiva mängden artiklar från databaserna mestadels kom ifrån västerländsk 

kultur. Några var ifrån Ostasien men dessa valdes bort för att få mer preciserad information 

från sjuksköterskornas perspektiv. Däremot var artiklarna ganska färska från 2010 till 2017 

som säkerställer giltighet. Begränsningar skulle göras och därför valdes dessa årtal. Många 

äldre artiklar innehöll samma problem men inte ur sjuksköterskeperspektivet och därför togs 

inte dessa artiklar med. Till examensarbetet användes information på internet för att få reda 

på fakta och kunskap om vad som stod i artiklarna och engelska lexikon för att slå upp olika 

engelska ord på grund av att alla artiklarna har varit på engelska. Även sökverktyget MeSH 

har använts för att finna ett mer preciserat ordval för att söka i databaserna som fanns i 

Mälardalens bibliotek.  

Överförbarhet med studien är att kunna applicera den på andra yrkesområden (Polit & Beck, 

2002). Det är tänkbart att kunna applicera denna studie på andra yrkesområden förutsatt att 

det är helt och hållet samma ansvarsområde som en sjuksköterska för att få liknade resultat 

som detta examensarbete, appliceringen var tänkt till alla former av sjuksköterskor oavsett 

inom vilket arbetsområde hon/han befinner sig.  
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Två beskrivande eller tolkande studier har ännu inte har visat identiska resultat och därför 

finns det behov av fler studier att jämföra med för att kunna få liknande resultat (Evans, 

2002) så även detta examensarbete. Denna studie måste då utgöras av artiklar som har 

samma karaktär och samma utgångspunkter som detta examensarbete för att kunna få 

samma karaktär för att få trovärdighet enligt Polit och Beck (2017).  

6.2 Resultatdiskussion   

Resultat har varit ur ett sjuksköterskeperspektiv där syftet var att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. Det var stor spändvid av olika 

sjuksköterskors arbete som bland annat från akuten eller hospicevård och att det var både 

oerfarna och erfarna sjuksköterskors berättelser. Detta gav mer information om hur 

sjuksköterskors situation och yrkesroll var. Det framkom av sjuksköterskornas berättelser om 

vård av patienter som var i livets slutskede att arbetet var både dränerande och berikande. 

Det visade sig vara även i dubbel mening berikande, i det professionella och som människa. 

Fast i tidigare forskning synliggjordes att patienter och anhöriga inte alltid var nöjda med 

den vård de fått (Donnelly & Psirides, 2015; Hall et al., 2011).  

 

Närheten till döden var en upplevelse av intensitet och var utmanande på ett djupare plan 

som sjuksköterskorna fann var utvecklande. Det framgick även att de älskade sitt arbete trots 

att de såg mycket lidande. I tidigare forskning tyckte patienterna att de blev bättre 

omhändertagna av sjuksköterskorna (Mason et al., 2013). Oerfarna sjuksköterskor berättade 

att de inte hade studerat för att se någon dö och det fanns situationer då de trodde att de 

hade valt fel yrke. I tidigare forskning beskrevs att enligt patienternas berättelser borde 

personalen ha mer utbildning när de vårdar patienter i livets slutskede (Beckstrand et al., 

2012; Hall et al., 2011). Sjuksköterskorna berättade att för att arbeta i primärvården behövs 

erfarna sjuksköterskor därför att den kommunala arbetssituationen var för tung och komplex 

för att kunna möta patienter som vårdades palliativt. Från patientperspektivet i tidigare 

forskning synliggjordes bristerna i den palliativa vården och att patienterna inte alltid var 

nöjda med den vård de hade fått (Mason et al., 2013).      

 

I sjuksköterskornas berättelser använde de sig av den palliativa vårdens fyra hörnstenar och 

enligt bakgrunden var grundvärderingarna om etik ett ramverk för den palliativa vården. 

Deras berättelser bekräftade att de även utgick ifrån ICN:s etiska kod men att det inte gick 

alla gånger. De hade bland annat svårigheter med att samarbeta med sina medarbetare och i 

vissa situationer svårt att tillgodogöra patientens behov. I tidigare forskning visade 

patienternas berättelser på att vården kunde vara bristfällig för dem (Beckstrand et al., 2012). 
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Patienterna berättade att personalen borde vara mer engagerade när det var kritiska 

situationer som när patienter höll på att gå bort (Donnelly & Psirides, 2015). I resultatet 

berättades att sjuksköterskorna hade i vissa situationer svårt att gå efter patientens behov 

först därför att arbetsbördan var för tung. Det framkom även att en del av arbetet handlade 

mycket om teamarbete som också var viktigt vid vård av palliativt samt att det framkom att 

erfarenhet även innefattade kunskap. Tidigare forskning visade på behov av utbildning för att 

arbeta i team (Beckstrand et al., 2012; Hall et al., 2011). Teamarbetet som var en av ICN:s 

etiska koder och en av de palliativvårdens grundvärderingar.     

   

Det var även stor spännvidd på sjuksköterskors känslor i vården av patienter som var i livets 

slutskede. Det var att det var motsägelser i sjuksköterskors berättelser och att patienten inte 

alltid var nöjda med sin vård som beskrevs i tidigare forskning (Mason et al., 2013). Det 

tydde på att vårda patienter i livets slutskede gav motiv till dikotomi. Det måste innebära att 

sjuksköterskor måste hantera motsättningar både med döden och också livet självt som 

kunde vara motsägelsefullt. Att vårda betraktades att värna om livet som nämndes i 

resultatet samtidigt var döden en del av livet självt. Sjuksköterskor bör enligt resultatet ha 

kunskap om patienter i livets slutskede och detta var framförallt att ha erfarenheter i vården 

som kunde påverka och ge sjuksköterskan mer inflytande över medicinsk personal. Det var 

att kunna agera rätt vid svåra situationer som traumatiska situationer t.ex. vid 

dödsögonblicket.     

I den personcentrerade vården och i resultatet som var ur sjuksköterskeperspektivet var det 

viktigt att kommunicera med patienten (Ternstedt, et al., 2017). I tidigare forskning nämndes 

att dålig kommunikation var ett hinder för personalen att bli mer delaktig (Leung et al., 

2012). Sjuksköterskorna hade många gånger svårigheter att få tid att prata med patienterna 

det framkom också i resultatet. För att ge information måste sjuksköterskorna vara lyhörda 

för hur mycket information patienten klarade av att ta emot. Det handlade om att stämma av 

hur patienterna mådde. I den personcentrerade vården skulle det utgå efter de 6 S:n och 

utgångspunkten var att bevara patientens självbild och kärnsjälvet som var patientens 

erfarenheter samt dennes kultur som hade utvecklats i samspel med andra och som höll ihop 

patienten som människa (Ternstedt, et al., 2017). Sjuksköterskors beskrivning av sina 

upplevelser av möten med patienter visade att det många gånger uppstod svårhanterliga 

situationer. Balansgången mellan närhet och distans i relationerna kunde vara svår på grund 

av patientens existentiella lidande. Det visade sig av sjuksköterskors berättelser att det 

behövdes erfarenhet till det. Strategier var det sista S:t som handlar om patientens möte med 

den egna döden och hur denne önskade leva de sista dagarna i livet för att finna harmoni i 

livets slutskede. I den personcentrerade palliativa vården skulle vårdaren anpassa sig till den 

person som vårdas för att ge stöd. Sjuksköterskorna berättade att de frågade patienten om 
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denne hade tänkt på vad som kommer att hända när hon/han går bort och även i tidigare 

forskning nämndes att det skulle tas upp frågor om döende och döden med patienten 

(Lenherr et al., 2012). Strategi bedömdes vara viktigt där tanken på den egna döden och det 

praktiska förberedandet inför den egna döden ingick. Försoning och acceptans ansågs höra 

till en god död. Det kan vara svårt att hjälpa patienter som kan ha haft komplicerade 

relationer med vänner och anhöriga att få en mening med sitt liv. I tidigare forskning 

beskrivs att patienterna var i behov av stöd från kunnig personal som har förmåga att ge 

empati (Beckstrand et al., 2012). Genom användning av de 6 S:n underlättas sjuksköterskans 

arbete med patienter som vårdades palliativt men det behövs nog erfarenhet enligt 

resultatdelen.  

6.3 Etikdiskussion   

Alla artiklar som analyserats har kommit från tidskrifter som i sin tur har granskats genom 

att sökningen har varit peer review samt att alla artiklarna har blivit godkända för forskning i 

sin bedömning. Examenarbetet har utförts enligt CODEX (2018) med god vetenskaplig 

praxis och forskningsetik. Statens offentliga utredning (SOU 2017:10) har kartlagt en ny 

ordning för att utreda behovet av förändring av metoderna att hantera 

oredlighetsutredningar samt att undersöka hur andra länders hantering av oredlighet i 

forskning ser ut samt hur universitet och högskolor agerar för att främja god forskningssed. 

Därför har valet fallit på databaserna Cinahl och PubMed som rekommenderats då det ska 

vara god kvalité av vetenskapliga artiklar. I examensarbetets refererat har APA använts för 

att med god forskningssed få god information. För att få tillförlitlighet har enligt 

rekommendation av Evans (2002) citat från originalartiklarna medtagits.    

7 SLUTSATS 

I resultat presenterades sjuksköterskeperspektivet där sjuksköterskor berättade om sina 

erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede. Det var spännvidd av känslor på deras 

berättelser och erfarenheter om att vårda i livets slutskede då det var både erfarna och 

oerfarna sjuksköterskor. Oerfarna sjuksköterskor kände ibland att de kanske hade valt fel 

yrke. Samtidigt kände en del att det var berikande att möta döende patienter och att det ledde 

till personlig och yrkesmässig utveckling. Sjuksköterskorna bedömde att det ibland var svårt 

att möta döende patienter och att det kunde vara svårt att lämna känslorna och problemen 
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ifrån sig efter arbetspassets slut. Patienten var i behov av stöd från kunnig personal som hade 

förmåga att ge empati. Det visade sig att det behövdes erfarenheter för att vårda patienter i 

livets slutskede för att få behållning och bli berikad. Samtidigt visade det sig att erfarna 

sjuksköterskor hade mer inflytande i vården och att den medicinska personalen värdesatte 

deras erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede.  

8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING   

Det behövs fler studier att jämföra med för att få mer bekräftelse av kvalité för detta 

examensarbete. Det berättades att tal om döden var tabubelagt. Detta skulle det behövas mer 

forskning på för att både patienten och också personalen hade svårigheter med att prata om 

döden. I en av artiklarna hade de utbildning på arbetsplatsen av sjuksköterskor som hade 

erfarenhet och kunskap om palliativ vård. Det visade sig att utbildning på arbetsplatsen gav 

bättre resultat. Detta skulle det vara mer forskning på. Det skulle även vara mer forskning ur 

sjuksköterskeperspektivet i möte med patienten i livets slutskede för att få förståelse för 

deras arbetsbörda.         
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BILAGA C – ARTIKELMATRIS   

Artiklar; 

 
Syfte Metod/analys Resultat Fribergs 

kvalitetsgransknings 
poäng, numrering  

Titel: Challenges in transition from 
intervention to end of life care in 
intensive 
care: A qualitative study 
Författare:  
Coombs, M. A. Addington-Hall, J., 
& Long-Sutehall, T 
Tidskrift: International Journal Of 
Nursing Studies 
Årtal: 2012 
Land: England 

Svårigheten att bedöma övergången 

mellan palliativ vård och vård i livets 

slutskede och vad som är god 

omsorgskvalité i livets slutskede. 

Syftet var att identifiera tidpunkten 

för övergången till livets slutskede.    

  

Kvalitativ undersökning, 13 

sjuksköterskor och 13 st. medicinsk 

vårdpersonal intervjuades på två 

intensivvårdsenheter. Analysen och 

datainsamlingen utfördes med 

iterativ metod.   

De patienter som dog följdes in i tre 

livssteg i livets slutskede.  

Övergången till livets slutskede var mest 

problematisk och konfliktfylld.    

 

 

 

 

1.13/14 

Titel: When expressions make 
impressions – Nurses´ narratives 
about meeting severely ill patients 
in home nursing care: A 
phenomenological-hermeneutic 
approach to understanding. 
Författare: Devik, S. A., 
Enmarker, I., & Hellzen, O.   
Tidskrift: Int J Qual Stud Health 
Well-being 
Årtal: 2013 
Land: Norge 

Syftet var att belysa och tolka 

innebörden av sjuksköterskans 

erfarenhet av mötet med svårt sjuka 

patienter i hemsjukvården. 

 

Kvalitativ studie med bandinspelade 

intervjuer av 10 sjukskötserkor som 

arbetade i hemsjukvården. Deras 

uppleveser av svårt sjuka patienter i 

livets slutskede. En fenomenologisk-

hermeneutisk analys av Ricoeur. 

I studien medverkar patienter och 

anhöriga och bygger en mellanmänsklig 

relation där individerna bekräftar 

varandra. Närhet och intimitet är naturliga 

inslag i vården för svårt sjuka och 

patienter som vårdas palliativt i 

hemsjukvården som kräver emotionellt 

engagemang.   

 

 

 

2.13/14 

Titel: Negotiated reorienting: A 
grounded theory of nurses’ end-of-
life decision-making in the intensive 
care unit 
Författare: Gallagher, A., Bousso, 
R. S., McCarthy, J., Kohlen, H., 
Adrews, T., Paganini, M. C., & … 
Padilha, K. G.,  
Tidskrift: International Journal of 

Att förstå akutsjuksköterskornas 

beslut i akutvården i de olika 

kulturella sammanhangen med 

patienter som är i livets slutskede.   

Insamlad kvalitativa data som 

analyserades genom grundad teori. 

Intervjuer med erfarna 

akutsjuksköterskor i fem länder; 

Brasilien, England, Tyskland, Irland 

och Palestina. 51 sjuksköterskor 

sammanlagt. 

Kärnpunkten var att kunna se när 

förändringarna till livets slutskede 

började. Sjuksköterskorna såg inte detta. 

Två teman dök upp: ömsesidig förståelse 

och emotionellt fasthållande.  

 

 

 

 

 

3.14/14 
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Nursing Studies 
Årtal: 2015 
Land: Nederländerna  

Titel: Hospice nurses' emotional 
challenges in their encounters with 
the dying. 
Författare: Ingebretsen, L.P., & 
Sagbakken, M. 
Tidskrift: Int J Qual Stud Health 
Well-being 
Årtal: 2016 
Land: Norge 

 

Syftet är att utforska 

sjuksköterskornas känslomässiga 

utmaningar när de vårdar döende 

patienter på hospice. 

Sjuksköterskorna exponerades för 

känslomässigt svåra situationer.   

 

 

Tio sjuksköterskor från hospice 

intervjuades om sin roll som 

professionellhospice vårdare. 

Kvalitativa intervjuer med 

dialektiskt processarbete mellan 

teori och data. Metoden var 

hermeneutiskt och fenomenologiskt 

tillvägagångsätt.    

 

Sjuksköterskorna beskriver sina 

känslomässiga utmaningar som är både 

dränerande och berikande. Erfarenheter 

som leder till professionell utveckling.    

 

 

 

4.14/14 

 

 

 

Titel: The existence of nursing in 
caring for 
terminally ills’life: a 
phenomenological study 
Författare: Leite  de Almeida, C. 
s., Sales, C. A., & Marcon, S. S.  
Tidskrift: Rev Esc Enferm USP 
Årtal: 2014 
Land: Portugal  

Syftet är att förstå sjuksköterskors 

erfarenheter av omvårdnad av 

cancerpatienter som är i livets 

slutskede på hospice. 

Fenomenologisk forskning grundad 

på Heideggers tänkande. 13 

sjuksköterskor intervjuades.  

Två teman: känslomässig tillfredställelse 

och kärlek i vården.  
 

 

5.13/14 

 
Titel: Oncology Nurses’ Personal 
Understandings 
About Palliative Care 
Författare: Mahon, M., & McAuley 
Tidskrift: Oncology Nursing 
Forum 
Årtal: 2010 
Land: USA 

 

Att undersöka hur 

onkologisjuksköterskorna 

definierade palliativ vård, och vilka 

patienter som borde få palliativ vård 

 

Kvalitativa intervjuer och analyser av 

12 sjuksköterskor inom onkologi 

vård. Intervjuerna transkriberades 

och förfinades till större teman och 

underteman.   

 

Sjuksköterskorna uppfattade att palliativ 

vård var mer symtomhantering. Såg inte 

skillnad mellan palliativ vård och 

hospicevård och när patienter som var i 

livets slutskede skulle ha palliativ vård.  

 

 

 

6.12/14 

 

 

 

 

Titel: Emergency Room Nurses 
Transitioning From 
Curative to End-Of-Life-Care 
Författare: Rolland R. 
Tidskrift: Journal of the New York 
State Nurses 
Årtal: 2017 

En studie att undersöka övergången 
när vårdens fokus förändras från 
läkning till livets slutskede. Syftet 
var att identifiera behovet av att 
förbättra stödet till sjuksköterskor 
som tar hand om döende patienter 
och deras familjer. 

Grundad teori användes för att 
utforska 10 akutsjuksköterskors 
upplevelser i fokus från helande till 
livets slutskede. Halvstrukturerande 
intervjuer av sjuksköterskor från 
fyra olika sjukhus.    

Analysen gav 29 begrepp som delades in i 
fem grupper: förbereder vård, 
nedsänkning, mening, växlar och 
reflekterande.  
 

 

 

7.14/14 
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Land: USA 

Titel: The power of consoling 
presence - hospice nurses’ lived 
experience with spiritual and 
existential care for the dying. 
Författare: Sørlie, Tornøe, 
Danbolt, & Kvigne 
Tidskrift: BMC Nursing  
Årtal: 2014 
Land: Norge 

Syftet är att beskriva 
sjuksköterskornas erfarenheter av 
att lindra döende patienters andliga 
och existentiella lidande.  

Åtta hospice sjuksköterskor 
intervjuades om sin vård upplevelse. 
En kvalitativ fenomenologisk 
hermeneutisk metod av Ricoeur 
filosofi.   

De viktigaste temana var andliga och 
existentiella omsorgsteman. Att lindra 
existentiellt och andligt lidande är djupt 
personligt och en praktisk övning var att 
vara djupt närvarande med patienten och 
anhöriga som bekräftar patientens styrka 
att leva ett meningsfyllt liv och att dö 
värdigt.      

 

 

8.12/14 

Titel: A mobile hospice nurse 
teaching team's experience: training 
care workers in spiritual and 
existential care for the dying - a 
qualitative study. 
Författare: Sørlie, Tornøe, 
Danbolt, & Kvigne 
Tidskrift: BMC Palliat Care. 
Årtal: 2015 
Land: Norge 

Syftet med denna studie var att 
belysa ett ambulerande team norska 
hospice sjuksköterskor i deras arbete 
att utbilda sjukvårdspersonal i 
andlig och existentiell omsorg till 
döende patienter på vårdhem 
 
 

Ett expertteam av hospice 
sjuksköterskor som deltog i en 
fokusgrupp intervjuades. All data 
analyserades med tillämpning av 
fenomenologisk hermeneutisk 
metod.  
 

Det mobila lärarlaget uppfattade att den 
praktiska undervisningen gjorde 
sjukvårdspersonalen modigare med att ta 
itu med döende patienters andliga och 
existentiella lidande 

 

 

9.12/14 

Titel: In search of legitimacy – 
registered nurses’ experience of 
providing palliative care in a 
municipal context 
Författare: Törnquist, A., 
Andersson, M., Edberg, A-K.  
Tidskrift: Scandinavian Journal of 
Caring Sciences 
Årtal: 2012 
Land: Sverige 

Att beskriva sjuksköterskors 
erfarenhet av att erbjuda palliativ 
vård för äldre i kommunen.  

Fokusdiskussioner med 20 
sjuksköterskor från fyra olika 
kommuner som analyserades med 
hjälp av konventionell 
innehållsanalys.  

Sjuksköterskor upplevde att de saknade 
kunskap om ansvarsfördelningen mellan 
olika organisationer och att de hade 
begränsade resurser i kommunalt 
sammanhang och i relation till andra 
vårdgivare. De saknade stöd och 
förutsättningar för att ge kvalitativ 
palliativ vård till äldre döende patienter.  

 

 

10.13/14 
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