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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning påvisar att patienter i livets slutskede upplever förlust av 

identitet och självbild till följd av kroppsliga förluster. I och med ett ökat beroende gentemot 

sjuksköterskor har patienter en önskan om att i vårdandet bli bemötta med respekt för deras 

integritet. Anhöriga till patienter i livets slutskede är i behov av stöd, information och 

kommunikation. Såväl patienter som anhöriga upplever att deras behov inte blir 

tillgodosedda då sjuksköterskors erfarenhet och kunskap brister. Syfte: Att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. Metod: Systematisk 

litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: I analysen framkom två teman som 

svarar an på syftet, otillräcklighet och tillfredsställelse. Temat otillräcklighet består av tre 

subteman: osäkerhet, svårt att tillgodose patienters behov och svårt att distansera sig. 

Temat tillfredsställelse består av två subteman: meningsfullhet och reflektion och stöd i 

teamet. Slutsats: Att vårda patienter i livets slutskede upplevs av sjuksköterskor vara 

givande och utmanande. Vårdandet upplevs givande då sjuksköterskor bidrar till att 

patienter och anhöriga upplever en värdig död. Utmaningarna är relaterade till 

sjuksköterskors bristande kunskap och erfarenheter, samt till organisatoriska faktorer som 

hindrar dem från att tillgodose patienters behov.  

 

Nyckelord: kvalitativ ansats, palliativ vård, sjuksköterskor, upplevelser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Background: Earlier research have shown that patients in their final stages of life 

experience a loss of identity and self-image due to loss of bodily functions. Since they aret in a 

state of dependence against nurses patients have a desire to be treated with respect for their 

integrety. Relatives to patients have a need for support, information and communication. 

Both patients and relatives feel that thier needs is not fullfilled when the nurse experience 

and knowlege is not sufficent Purpose: To describe nurses´ experiences of caring for 

patients in the final stages of life. Method: Systematic literature study with descriptive 

synthesis. Result: The analysis resulted in two themes describing nurses´ experiences of 

caring for patients in the final stages of life, insufficiency and satisfaction. The theme, 

insufficiency, consists of three subthemes, insecurity, difficult to meet patients’ needs and 

difficult to distance. The theme, satisfaction, consists of two subthemes, meaningfulness, 

and reflection and support in the team. Conclusion: Nursing patients in the end of life are 

experienced by nurses to be rewarding and challenging. Nursing are experienced as 

rewarding when nurses help patients and relatives to experience a dignified death. The 

challenges are related to the nurse´s lack of knowledge and experience, as well as to 

organizational factors that prevent them from meeting patient needs.  

 

Keyword: experiences, nurse, palliative care, qualitative approach 
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1 INLEDNING 

Utifrån skribenternas erfarenheter innebär sjuksköterskors arbete att ge omvårdnad till 

patienter i livets slutskede nästan oberoende av vårdkontext. Livets slutskede kan vara en 

komplex situation för patienter och anhöriga som medför att de reagerar och agerar på olika 

sätt. De kan uppleva känslor som sorg, förlust, oro och rädsla. Känslor kan också komma att 

uttryckas på olika sätt, bland annat genom: agitation, ledsamhet eller kroppslig smärta, vilket 

kan innebära utmaningar för sjuksköterskor. Då de har en betydande roll i dessa situationer 

ställer det krav på att sjuksköterskor innehar kunskap och erfarenheter till att kunna möta 

och stödja patienter och anhöriga i svårhanterliga situationer. I föreliggande 

examensarbetearbete har det valts att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter i livets slutskede. Syftet formulerades utifrån ett intresseområde framtaget av 

Njuravdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. En motivation för att utöka kunskaper 

gällande vård i livets slutskede och palliativ vård finns, då det upplevs att utrymme för denna 

vård inte getts i den utsträckning som önskas under sjuksköterskeutbildningen. Intresset 

väcktes också under den verksamhetsförlagda utbildningen där skribenterna fått vara med 

och se god vård i livets slutskede, men också uppmärksammat hur patienters fysiska, 

psykiska, existentiella och sociala behov inte tillgodosetts med anledning av sjuksköterskors 

bristande kunskap och erfarenhet. Förhoppningen är att examensarbetet ska skapa en större 

förståelse och kunskap för det valda syftet. Kunskapen önskas också kunna omsättas i 

praktiken och leda till en mer kvalitativ vård. Då syftet inte har avgränsats till sluten- eller 

öppenvård finns ett hopp om att resultatet ska kunna användas oberoende av vårdkontext. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med att beskriva begreppet palliativ vård, tidig och sen fas i palliativ vård, 

brytpunktssamtal och den palliativa vårdens fyra hörnstenar. Vidare presenteras tidigare 

forskning utifrån patienter och anhörigas upplevelser av vård i livets slutskede samt 

sjuksköterskors ansvar i relation till styrdokument och riktlinjer. Därefter beskrivs det 

vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv: De 6 S:n. Bakgrunden avslutas med en 

problemformulering. 

2.1 Palliativ vård  

Begreppet palliativ är en direkt översättning på det latinska ordet pallium vilket betyder 

kappa eller mantel. I det vårdande sammanhanget symboliserar manteln omsorg, något som 

skyddar och håller om. När man inte kan behandla en sjukdom med så kallad kurativ vård, 

botande vård, övergår vården till att bli palliativ, lindrande och stödjande. Den palliativa 
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vården delas inte sällan upp i två faser, en tidig fas, palliativ vård, och en sen fas, palliativ 

vård i livets slutskede (Widell, 2016). Socialstyrelsen (2013) definierar begreppet palliativ 

vård som hälso- och sjukvård för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada med 

syfte att lindra lidande och främja livskvalité. Den palliativa vården bygger på en helhetssyn 

av människan där dennes fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov beaktas genom 

tidig upptäckt, noggrann analys och behandling. Den palliativa vården bygger på ett 

förhållningssätt som oavsett människans ålder och diagnos stödjer individen till värdighet 

och största möjliga välbefinnande till livets slut. Palliativ vård ges på vårdavdelningar, i 

hemmet med insatser från kommuner, på kommunens särskilda boenden och inom 

primärvården (Socialstyrelsen, 2013). Vården innebär ett förhållningssätt där sjuksköterskor 

ser döden som en naturlig process och därmed inte påskyndar eller skjuter upp den.  

2.1.1 Tidig och sen fas i palliativ vård 

Palliativ vård startar då det konstateras att patienter har en obotlig sjukdom eller skada, och 

kan sträcka sig över en lång tid, ibland flera år. Det huvudsakliga målet i denna fas är att ge 

livsförlängande behandling och insatser för att patienter och deras anhöriga ska uppleva 

bästa möjliga livskvalitet. Palliativ vård i livets slutskede är ofta en kortare fas och innebär att 

patienter befinner sig i livets slut. Det huvudsakliga målet övergår då från att vara 

livsförlängande till att vara lindrande och främja livskvalitet för patienter och deras anhöriga 

(Socialstyrelsen, 2013). Ibland råder otydligheter när vården bör övergå från den tidiga, till 

den sena fasen av palliativ vård. Ofta sker övergången successivt genom att patienter 

exempelvis blir tröttare, får försämrad aptit, får försämrat fysisk tillstånd eller blir lidande av 

biverkningar (Widell, 2016). Initiativet till att avbryta den livsförlängande behandlingen kan 

komma ifrån ansvarig läkare, patienten eller anhöriga (Socialstyrelsen, 2013).  För att avgöra 

en övergång behöver läkaren göra en bedömning av patientens tillstånd, behov och 

behandling för att sedan överväga om vårdens inriktning ska ändras. Övergången från 

palliativ vård till palliativ vård i livets slutskede benämns ofta brytpunkten (Widell, 2016). 

2.1.2 Brytpunktssamtal 

I samband med ett beslut om att vården ska övergå från att vara kurativ till att bli palliativ, 

eller från palliativ vård till vård i livets slutskede, inleds ett så kallat brytpunktssamtal. Det är 

en dialog mellan läkare, sjuksköterskor, patienten och deras anhöriga (Benkel, Molander & 

Wijk, 2016). Samtalet ska informera patienter och deras anhöriga om skälen till övergående 

vård, om sjukdomsprognos och om vad palliativ vård i livets slut innebär och fasens 

huvudsakliga mål. I dialogen diskuteras också den fortsatta vården utifrån patienters 

tillstånd, behov och önskemål (Socialstyrelsen, 2013). Samtalet ska vara individuellt 

anpassat, det vill säga, att information kan behöva delas upp eller upprepas (Benkel et al., 

2016). Forskning påvisar att patienters livskvalitet i livets slut ofta blir bättre om patienter 

och de anhöriga är välinformerade och delaktiga i vården (Widell, 2016). 

 

2.1.3 Den palliativa vårdens fyra hörnstenar  

Med stöd av människovärdesprincipen och World Health Organizations definition av 

palliativ vård ska den palliativa vården bygga på följande hörnstenar: symtomlindring, 

teamarbete, kommunikation och relation samt stöd (SOU 2001:6). Symtomlindring innebär 
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att svårt sjuka patienters möjlighet till livskvalitet i livets slut och en god död ska optimeras 

genom att lindra symtom som orsakar ett lidande. Oavsett grundsjukdom brukar dessa 

symtom i stort sett vara desamma, så som: smärta, ångest, muntorrhet och illamående. För 

att lindra patienters symtom är det viktigt med tidig identifiering av symtom, adekvat 

behandling och kontinuerlig utvärdering och dokumentation av effekterna. Teamarbete 

innebär att olika yrkesprofessioner samarbetar utifrån patienters behov, det kan vara: läkare, 

sjuksköterskor, undersköterskor, dietister, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. 

Kommunikation och relation handlar om att tillgodose patienter och anhöriga en god och 

kontinuerlig relation samt att god kommunikation mellan patienter, anhöriga och personal 

ska eftersträvas. Den fjärde hörnstenen, stöd till närstående, handlar om att den palliativa 

vården ska ges i samverkan med närstående och deras önskemål så långt det är möjligt. 

Patienters närstående ska stödjas till att uppleva att deras närvaro och medverkan i vården är 

betydelsefull. Detta stöd ska finnas under vårdtagarens sjukdomstid och efter döden 

(Karlsson & Tobiaeson, 2010). 

2.2 Sjuksköterskors ansvar i relation till styrdokument och riktlinjer 

International Council of Nurses (ICN) etiska kod beskriver inledningsvis att sjuksköterskors 

fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 

2017:30) stadgas det att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och den 

unika människans värdighet samt att vården ska vara av god kvalitet. Den som har störst 

behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde. Vidare stadgas att vård vid livets slutskede 

ska prioriteras.  

 

I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor tydliggörs det att sjuksköterskor 

ska ha den kompetens som krävs för att utifrån patienters behov och resurser starta upp, 

prioritera, samordna och utvärdera teamarbete. I det palliativa teamet ansvarar och leder 

sjuksköterskor omvårdnadsarbetet i samverkan med patienter och deras anhöriga. 

Omvårdnaden ska ledas med en helhetssyn på människan där sjuksköterskor stödjer 

patienter till att bevara värdighet och leva med största möjliga grad av välbefinnande till 

livets slut (Socialstyrelsen, 2013). Att leda omvårdnadsarbetet innebär att bedöma 

patienternas individuella behov för att sedan planera, genomföra och utvärdera åtgärder. 

Omvårdnaden ska vara baserad på evidens, det vill säga, vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Vilket förutsätter att sjuksköterskor är uppdaterade om den senaste utvecklingen gällande 

kunskap inom professionen. Sjuksköterskor ska också inneha kompetens för att leda 

utveckling och handledning av studenter, patienter, anhöriga och medarbetare (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). I Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) stadgas att hälso- 

och sjukvårdspersonal ska förebygga att patienter drabbas av vårdskada. Svensk 

sjuksköterskeförening (2017b) beskriver att förebyggande arbete kan ske genom 

riskbedömningar och en säker hantering av läkemedel. 

 

Sjuksköterskor har enligt Patientlagen (SFS, 2014:821) ett ansvar att främja patienters 

integritet, självbestämmande och delaktighet. Detta förtydligas av Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) som beskriver att sjuksköterskor ska respektera och främja 

patienters integritet och självbestämmande. Vidare beskrivs det att integritet är något alla 

människor har, den förloras inte samband med kroppsliga och själsliga förluster. Då 
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patienters förmåga till självbestämmande förloras är det av stor vikt att bevara deras 

integritet. Självbestämmande handlar om patienters rätt och möjlighet till att fatta beslut om 

den egna vården samt få information kring den egna vården och behandlingen.   

 

Med syfte att främja anhörigas hälsa och stödja deras förmåga att hantera vårdtiden och 

dödsfall har sjuksköterskor ett ansvar att ge dem stöd och tröst. Att ge stöd kan ske genom att 

göra anhöriga delaktiga i vården, att samtala samt stödja den som vårdar en anhörig i 

hemmet med avlastning (Socialstyrelsen, 2013). 

2.3 Tidigare forskning 

Följande avsnitt beskriver patienters och anhörigas upplevelser av vård i livets slutskede. 

2.3.1 Patienters upplevelser av vård i livets slutskede 

En god död upplevs av patienter vara en snabb död, med minimerat lidande och beroende 

samt med anhöriga närvarande. Med ett minimerat lidande avses frihet från smärta, ångest 

och andra symtom. Patienter menar att outhärdlig smärta bidrar till minskad upplevelse av 

ett inre lugn och frid. Patienters önskan om en snabb och symtomlindrad död betonas också 

vara för att minimera anhörigas lidande. Tidigare erfarenheter av dödsfall, inom 

bekantskapskrets eller familj, påverkar känslor och tankar inför patienters kommande död. 

Patienter som förknippar deras anhörigas död med obehag, är också rädda för otillräckligt 

stöd och symtomlindring (Kastbom, Milberg & Karlsson, 2017). 

 

Döendet innebär för patienter att kroppens funktioner förändras och den kroppsliga 

förmågan avtar, detta kan ge en negativ och förlorad identitet och självbild. De kroppsliga 

förlusterna kan handla om ett förändrat utseende, tilltagande trötthet, att inte längre kunna 

sköta sin hygien eller inte kunna kontrollera urin och avföring. Upplevelsen av förlust av 

identitet och socialt sammanhang relateras till fysisk försämring och minskad självständighet 

(Johnson, Butow, Kerridege & Tattersall, 2017; Kastbom et al., 2017). I och med ett ökat 

beroende av vårdpersonal och anhöriga, upplever patienter ett behov av att bli bekräftade och 

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

behandling och vård (Kastbom et al., 2017; Sæteren, Lindström & Nåden, 2011; Spichiger, 

2008). 

 

För patienter som vårdas i livets slutskede är den omgivande miljön av stor betydelse för 

välbefinnandet. Det kan vara av stor vikt för patienter att få vårdas i hemmet. Få patienter 

beskriver att de vill vårdas på sjukhus i livets slutskede och att det i många fall beror på att 

deras tidigare erfarenheter av dödsfall relateras till obehag (Kastbom et al., 2017). Det 

tydliggörs genom att patienter beskriver upplevelser av tillfredsställelse av att vårdas i 

hemmet, där de får leva i en bekant miljö, vara nära familjen, bibehålla dagliga rutiner och 

känna trygghet. Att vårdas på sjukhus kan innebära känslor av ensamhet, ett utlämnande av 

sig själv men också upplevelser av att behöva anpassa sig till rutiner och förhålla sig på ett 

visst sätt. Det finns också upplevelser av brist på personal och korta vårdbesök (Andersson, 

Hallberg & Edberg, 2008). Motsatsen beskrivs också, patienter som vill avlida på sjukhus, 

detta med anledning att inte vara en belastning för ledsna och rädda anhöriga samt få en bra 

lindring av symtom (Kastbom et al., 2017). Patienter som lider av en svår symtombild 
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beskriver att en sjukhusinläggning upplevs som en lättnad. Trots en bra vård uttrycker 

flertalet patienter dock ofta en önskan att få återvända hem så snart tillståndet tillåter dem 

(Spinchiger, 2008). 

  

Det sociala nätverket upplever patienter som en viktig del vid vård i livets slutskede 

(Andersson et al., 2008; Kastbom et al., 2017). För många äldre patienter är det sociala 

nätverket litet, familjemedlemmar och vänner har avlidit, vilket har lämnat tomrum i deras 

liv. Det upplevs dock inte endast handla om besök från anhöriga, att ha minnen, en 

livshistoria, foton och få ett telefonsamtal kan medföra känslor som glädje och 

tillfredställelse. För patienter med ett litet socialt nätverk är vårdgivare mycket uppskattade 

för känslan av att vara en del av ett sammanhang (Andersson et al., 2008).  

 

Patienter som befinner sig i livets slutskede har en önskan om att möta vänliga vårdgivare 

som engagerar sig och samtalar. Att samtala innebär för patienter att få information kring 

vård och behandling men också att sjuksköterskor vågar prata om sjukdomsupplevelser, död 

och förlust (Spinchiger, 2008). Adekvat information och rådgivning, är relaterat till att vara 

behålla kontrollen och vara involverad i sitt eget liv. Samtal om existentiella frågor kan vara 

lindrande i form av hopp, styrka och förtroende. Patienter upplever dock att de fysiska 

symtomen uppmärksammas och lindras av sjuksköterskor i större utsträckning än deras 

existentiella och psykiska symtom. Sjuksköterskor upplevs inte ha erfarenhet och kunskap till 

att stödja behovet (Saeteren et al., 2011; Spinchiger, 2008). 

2.3.2 Anhörigas upplevelser av vård i livets slutskede 

Vid vård i livets slutskede finns det många gånger anhöriga vid patienters sida, anhöriga som 

likt patienter får sina liv omkullkastat. Döendeprocessen kan för anhöriga innebära en 

psykisk, emotionell och social påverkan. Det finns därför en stor önskan från anhöriga att bli 

involverade och aktivt delaktiga i patienters vård (Andersson, Ekwall, Hallberg & Edberg, 

2010). Anhöriga upplever också att emotionellt och praktiskt stöd under sjukdomsförloppet 

och efter dödsfallet är viktigt. Stödet kan innebära att anhöriga får ringa till avdelningen när 

som helst under dygnet för att bli uppdaterade om den pågående vården. Efter dödsfallet 

uppskattade anhöriga om de blev uppringda av sjuksköterskor och fick svar på frågor av 

praktisk karaktär (Lundberg, Olsson & Fürst, 2013; Spichiger, 2009). 

 

Information upplevs vara av stor vikt då anhöriga relaterade detta till en del av stödet från 

sjuksköterskor (Lundberg et al., 2013). Information är så pass viktigt att anhöriga likställer 

god information med god vård. Motsatsen till detta upplevs också, då om informationen 

betraktas vara bristfällig, upplevs också vården som bristfällig. Informationen menar 

anhöriga är ett område där det finns utrymme till förbättring, speciellt inom vården av 

patienter i livets slutskede (Jackson et al., 2012). Anhöriga anser att sjuksköterskor bör ta ett 

större ansvar att informera angående pågående vård och föreslår att det kan förbättras 

genom att de får en ansvarig sjuksköterska tilldelad. Vidare menar de att regelbundna möten 

och ärlig information från sjuksköterskor upplevs vara ett stöd som minskar deras oro 

(Lundberg et al., 2013). Anhöriga är, i det stora hela, nöjda med vården i livets slutskede. De 

upplever att de blir väl omhändertagna av sjuksköterskor. Dock upplevs informationen 

ibland vara otillräcklig och osystematisk (Kaarbø, 2011). 
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Kommunikation i livets slutskede är viktigt för anhöriga. De upplever sårbarhet då 

sjuksköterskor har brister i kommunikationen, exempelvis: då sjuksköterskor inte pratar 

med dem eller inte har en dialog om patienters livssituation vid beslutstagande (Spichiger, 

2009). Anhöriga som upplever en öppen och god kommunikation upplever att de är bättre 

förberedda på det kommande dödsfallet eftersom de får svar på sina frågor och att 

sjuksköterskor är ärliga i sin kommunikation (Jackson et al., 2012).  

 

Närvaro vid dödsögonblicket är något som anses är av stor vikt. Anhöriga har en önskan om 

att döendet sker på ett lugnt och respektfullt sätt (Andersson et al., 2010). Det beskrivs att 

anhöriga är kritiska till sjuksköterskor som inte kallar dem i tid för att hinna vara med vid 

dödsögonblicket (Kaarbø, 2011). Efter dödsfallet upplever anhöriga att de inte får den tid de 

behöver för att sörja. De upplever miljön på avdelningen som stressig. Sjuksköterskor 

uppmanar dem att ordna med praktiska saker efter dödsfallet som att ta kontakt med 

begravningsbyrån något som gör att de blir upprörda (Lundberg et al., 2013). 

2.4 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv  

Följande avsnitt kommer att beskriva De 6 S:n, en modell för personcentrerad palliativ vård. 

I modellen används benämningen den sjuke vilket tolkas som en synonym till begreppet 

patient. I följande avsnitt kommer därför båda begreppen användas. 

2.4.1 De 6 S:n 

De 6 S:n är ett hjälpmedel för vårdteamet för att få en helhetsbild av den sjukes tillstånd och 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Syftet med modellen är att stärka patienters 

självbestämmande och delaktighet i vården att kunna leva ett så gott liv som möjligt trots att 

döden är nära. Detta innebär ett arbetssätt där vårdaren är lyhörd för patienters tankar och 

känslor och inhämtar information kring patienters behov, problem och vem patienter är som 

person. Utgångspunkten för vårdens planering och genomförande skall vara patienters bild 

och upplevelse av sig själv och sin situation, patienters självbild, vilket är det första S:et. De 

andra S:n är: självbestämmande, social relationer, symtomlindring, sammanhang och 

strategier, vilka alla är relaterade till självbilden (Ternestedt, Henoch, Österlind & 

Andershed, 2017). 

 
Självbild är den bild, de tankar och känslor, en person har om sig själv. De 6 S:n relaterar 

begreppet självbild till identitetsvärdighet och poängterar vikten av att vårdaren bemöter den 

sjuke med respekt för dennes känslor, åsikter och val. Vid bristande respekt för detta genom 

såväl vårdteamets förhållningssätt som kränkande kroppslig vård kränks patienters självbild.  

Vårdteamet ska främja den sjukes självbestämmande och självständighet, även då sjukdom 

och funktionsnedsättningar medför svårigheter att beskriva den egna viljan.  I vilken 

utsträckning patienter vill vara med att bestämma över sin vård är individuellt och beror ofta 

på dennes självbild, hälsotillstånd och tidigare liv. Vårdteamet ska alltid sträva efter att ta 

reda på patientens önskemål och arbeta utifrån dessa, detta kan ske med hjälpmedel och i 

vissa fall anhöriga. Att få vara delaktig i beslut kring den egna vården anses vara viktigt för 

självbilden och livskvaliteten, speciellt vid kroppsliga och själsliga förluster, och rätten till 

detta betonas i svensk lagstiftning. Det sociala nätverket ser mycket olika ut för olika 

personer, vissa ingår i ett stort socialt sammanhang, andra i mindre eller inget. För många, 
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både den sjuke och för de anhöriga, finns ofta en önskan och ett ömsesidigt beroende att få 

vara tillsammans den sista tiden i livet. Detta varande kan handla om allt från ett 

telefonsamtal, till ett besök eller att inte vara ifrån varandra. Det är då viktigt att vårdteamet 

stödjer patienter till att kunna bevara viktiga sociala relationer och att umgås då patienter 

önskar, att det erbjuds möjlighet och avskildhet till detta. Beroendet handlar om den utsatta 

tiden till att tala om livet som varit, livet som det är och som det kommer att bli. Att avsluta 

betydande band kan vara smärtsamt och sorgen kan visa sig genom smärta i kroppen, ångest, 

ilska och förtvivlan, det är inte heller ovanligt att uppleva flera av dessa känslor samtidigt 

och/eller att känslorna växlar snabbt. Anhöriga behöver vårdteamet stödja till att vara ett bra 

stöd för den sjuke men också för att de själva ska må bra. Symtomlindring är ett sätt att 

lindra patienters lidande, i vilken omfattning lidande kan lindras påverkar patienters 

självbild, välbefinnande och förutsättningar till att leva ett gott liv fram till sin död. Ett 

symtom är en subjektiv upplevelse och kan endast uppfattas av den sjuke. Inom den 

palliativa vården lider inte sällan patienter av symtomkluster, det vill säga, två eller flera 

upplevda symtom som är relaterade till varandra. Genom omvårdnadsinsatser, 

läkemedelsbehandling och andra behandlingsmetoder arbetar vårdteamet med att lindra 

patienters symtom, vanliga symtom i palliativ vård är: smärta, andnöd, trötthet, 

nutritionsproblem, mag- och tarmproblem, oro och ångest (Ternestedt et al., 2017). 

 

De sista två S:n, Sammanhang och Strategier, fokuserar på livets existentiella dimensioner. 

Under S:et Sammanhang beskrivs det hur vårdteamet ska stödja och möta patienters 

existentiella behov utifrån dennes vilja. Att hon eller han ska få möjlighet till att blicka 

tillbaka på livet som varit samt reflektera och samtala om det med någon som är villig att 

lyssna. När döden närmar sig har många människor ett behov av att uppleva en mening med 

livet, därför är det viktigt att få blicka tillbaka på det som varit och acceptera livet som det 

blev. Det är viktigt att lyssna till patienters tankar, känslor och bekräfta patienter, på så sätt 

kan livsberättelsen stödja patienter till att få en ökad förståelse för sig själv och sin situation. 

Livsberättelsen kan också stödja vårdteamet till att bättre förstå patienters behov, formulera 

mål för vården och skapa förutsättningar för en personcentrerad vård. I det sista S:et, 

strategier, övergår fokus från att stödja och möta patienters livsberättelse till patienters möte 

med döden och önskemål kring den sista tiden i livet samt att praktiskt få förbereda döden. 

Acceptans och samtycke av den egna döden innebär nödvändigtvis inte att den sista tiden är 

fri från ångest, hopp och förtvivlan, men de som har svårt att acceptera sin kommande död 

lider av depression och ångest i större utsträckning. Patienters önskemål och praktiska 

förberedelser kan handla om att skriva testamente, förbereda sin begravning, besöka en 

meningsfull plats, ta avsked från nära och kära samt att lämna spår efter sig (Ternestedt et 

al., 2017).  

2.5 Problemformulering 

Vård i livets slutskede är något som sjuksköterskor kan komma att ställas inför oavsett 
vårdkontext. Syftet med vården är att lindra lidande och främja livskvalitet och en god död. 
Tidigare forskning beskriver att patienter och anhöriga förväntar sig att sjuksköterskor 
besitter kompetens för att vårda patienter utifrån den unika människan och dennes behov, 
samt ge anhöriga stöd och hjälp i svårhanterliga situationer. För patienter innebär livets 
slutskede inte sällan en förändrad kropp med symtom som smärta, illamående, ångest och 
oro vilket skapar en beroendeställning gentemot sjuksköterskor. Patienter beskriver att 
sjuksköterskor inte har tillräckligt med erfarenheter och kunskap för att tillgodose deras 
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psykiska och existentiella behov och därför fokuserar på att lindra deras fysiska symtom i 
större utsträckning. Detta kan leda till att patienter upplever en uppgivenhet. Tidigare 
forskning visar också att anhöriga upplever att tidsbrist och bristande stöd och hjälp skapar 
frustration, negativa upplevelser av vården och ett lidande då de inte blir delaktiga i 
vårdandet. Kommunikation och adekvat information är något sjuksköterskor behöver 
tillhandahålla patienter och anhöriga för att de ska uppleva delaktighet och en god vård, 
detta kan vara en svårighet då livets slutskede kan innebära svåra symtombilder och starka 
känslor hos såväl patienter som anhöriga. Utifrån det vårdvetenskapliga teoretiska 
perspektivet ska sjuksköterskor arbeta utifrån en helhetsbild av patienter där deras psykiska, 
fysiska, sociala och existentiella behov tillgodoses. Att vårda patienter och anhöriga i livets 
slutskede kan innebära komplexa situationer där känslor som sorg, förlust och rädsla 
uttrycks på olika sätt. I sådana situationer är det sjuksköterskors ansvar att vårda patienter 
utifrån deras behov och problem samt stödja deras anhöriga med ett professionellt 
förhållningssätt. Att beskriva sjuksköterskors upplevelser kan bidra till ökad förståelse för 
hur det är att vårda patienter i livets slutskede, denna förståelse kan leda till att faktorer 
uppmärksammas och förbättras för att utveckla vården för patienter och anhöriga. Det kan 
också bidra till förståelse för vad sjuksköterskor behöver utveckla i sin profession för att 
uppleva vård i livets slutskede som professionellt och personligt givande. 

3 SYFTE 

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

4 METOD 

Utifrån syftet i detta examensarbete valdes en kvalitativ ansats, detta ansågs vara lämpligt då 

det är sjuksköterskors upplevelser som beskrivs. Kvalitativa artiklar har enligt Friberg (2017) 

som mål att skapa en djupare förståelse för upplevelser, erfarenheter, förväntningar och 

behov. Enligt Friberg (2017) har den enskilde forskningsstudien med kvalitativ ansats ett 

kunskapsvärde, detta kunskapsvärde blir större om flera studiers resultat sammanställs. På 

så sätt ska denna metod skapa sammansatt kunskap om samma fenomen. En ökad förståelse 

och kunskap för valt problem ska sedan kunna omsättas och användas i praktiken. I detta 

examensarbete har bearbetat material sammanställts för att skapa en större förståelse för 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. Analysen har genomförts 

i enlighet med Evans (2002) modell, systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. 

Analysmodellen består av fyra steg: insamling av data, identifiering av nyckelfynd, 

sammanställning av Teman/subteman och en beskrivning av fenomenet.  
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4.1 Urval och datainsamling 

Evans (2002) första steg i analysmodellen handlar om att bestämma analysenhet, söka 

relevanta studier i databaser och välja ut de som ska ingå i analysen utifrån kriterierna för 

inkludering. 

4.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för artiklar till resultatet var att de skulle svara an på syftet, använda 

kvalitativ metod, ha ett vårdvetenskapligt perspektiv, studera grundutbildade 

sjuksköterskors upplevelser, vara publicerade mellan år 2007-2018, vara skrivna på engelska 

och vara Peer Reviewed.  

  

Exklusionskriterier var artiklar som omfattade barn, anhörig- och patientperspektiv, 

specialiserade sjuksköterskor, artiklar med kvantitativ ansats samt mixed-method, studier 

skrivna på andra språk än engelska, artiklar med medicinsk inriktning och artiklar som inte 

fanns att tillgå i full text.  

4.1.2 Databassökning 

Urvalsprocessen började med en inledande informationssökning, det innebär enligt Friberg 

(2017) att göra en övergripande sökning för att säkerställa att det finns tillräckligt med 

forskning inom det valda området. Sökningen ska ge en överblick på om ämnet är forskat på 

sedan tidigare eller om syftet istället behöver besvaras på empirisk väg. Denna sökning 

genomfördes i databasen CINAHL Plus med sökorden: Nurses, Experiences, Caring, 

Palliative Care. Den egentliga fasen innebär enligt Friberg (2017) att sökningen ska 

avgränsas med preciserade sökord samt inklusions- och exklusionskriterier för att 

sökträffarna ska besvara aktuellt syfte och problem. Fasen innebär också en 

kvalitetsgranskning av valda artiklar. Östlundh (2017) beskriver att val av databas ska utgå 

ifrån det valda ämnesområdet. Den egentliga informationssökningen valdes därför att 

genomföras i databaserna CINAHL Plus och PubMed, vilka publicerar vårdvetenskapliga 

artiklar med inriktning mot omvårdnad. De valda sökorden beskriver Östlundh (2017) ska ha 

sin utgångspunkt i det valda fenomenet. Använda sökord har därför utgått från 

examensarbetets syfte och för att hitta passande sökord på engelska har Svensk MeSH (2017) 

använts som hjälpmedel. Sökord som har använts är: Nurse, Experience, Caring, Palliative 

Care, Terminall Care, Dying, Qualitative Study. Skribenterna använde sig av dessa sökord i 

kombinationer med trunkering och booleska operatorer. Östlundh (2017) beskriver att 

trunkering (*) innebär att söka efter alla böjningsformer av ett ord och att operatoren AND 

används för att koppla ihop sökorden. Exempel på en sådan sökning är: Nurs* AND 

Experience* AND Terminall care. I urvalsprocessens början valdes sökningarna att avgränsas 

publikations år inom fem år, det kom dock att utökas till 11 år då sökningarna inte 

resulterade i tillräckligt många artiklar som svarade an på syftet. Vid samtliga sökningar 

lästes artiklarnas titlar av båda skribenterna i detta arbete, om titeln ansågs vara relevant 

utifrån valt ämne och syfte lästes även artiklarnas abstrakt och vidare hela artiklarna. I Bilaga 

A redovisas antal lästa abstrakt vid respektive artikelsökning.  När skribenterna hade läst 

igenom hela artiklarna togs ett gemensamt beslut om artiklarna skulle inkluderas eller 

exkluderas till kvalitetsgranskningen. Nio artiklar exkluderades efter att hela artiklarna lästs 
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igenom. Totalt resulterade informationssökningen i 11 vårdvetenskapliga artiklar, dessa 

presenteras i Bilaga C. 

4.1.3 Kvalitetsgranskning 

Inkluderade artiklar har vidare kvalitetsgranskats utifrån Friberg (2017) granskningsfrågor 

för kvalitativa studier. Kvalitetsgranskning innebär att artiklarnas kvalitet bedöms och avgör 

om de ska inkluderas eller exkluderas för vidare analys (Friberg, 2017). Detta genomfördes 

genom att formulera de 14 granskningsfrågorna på ett sådant sätt att de kunde besvaras med 

ja respektive nej, till exempel: Finns ett tydligt syfte? – Ja. Varje ja-svar genererade ett poäng 

och varje nej-svar genererade noll poäng. En artikel kunde således få totalt 14 poäng. När 

samtliga frågor var besvarade adderades poängen för varje enskild artikel. Om summan var 

inom spannet åtta till tio poäng klassades kvaliteten som medelhög. Om den fick elva till 

fjorton poäng klassades kvaliteten som hög. Samtliga 11 artiklar som har kvalitetsgranskats 

bedömdes vara av hög kvalitet och valdes därför att vidare inkluderas. Kvalitetsgranskningen 

redovisas i form av frågorna och poängen i Bilaga B.  

4.2 Dataanalys och genomförande 

Dataanalysen började med att numrera de inkluderade artiklarna med en siffra mellan 1-11. 

Samtliga artiklar lästes sedan igenom individuellt tre gånger. Evans (2002) beskriver att i det 

andra analyssteget ska artiklarna läsas upprepade gånger för att skapa en helhetsbild av 

artikeln och identifiera detaljer. När artiklarna lästes igenom för tredje gången identifierades 

nyckelfynd, det vill säga, meningar som svarade an på det aktuella syftet (Evans, 2002). 

Nyckelfynden i denna analys var således meningar som beskrev sjuksköterskors upplevelser 

av att vårda patienter i livets slutskede. Nyckelfynden kopierades från artiklarna, klistrades in 

i ett gemensamt Word-dokument och numrerades med den siffra artikeln tidigare fått. Detta 

för att tydliggöra vilka nyckelfynd som tillhörde vilken artikel. När nyckelfynd från samtliga 

artiklar identifierats, totalt 169 stycken och dessa lagts in i det gemensamma dokumentet 

skrevs dessa ut. Nyckelfynden klipptes ut en-för-en, lästes igenom av båda skribenterna och 

diskuterade vidare utifrån det aktuella syftet. Detta för att säkerställa att alla nyckelfynd 

svarade an på syftet. Nyckelfynd som beskrev samma eller liknande upplevelse samlades 

sedan i gemensamma kuvert, dessa kuvert fick vid ett senare tillfälle rubrikerna: 

meningsfullhet och otillräcklighet. Totalt delades nyckelfynden upp i 11 olika kuvert med 

olika rubriker. Evans (2002) beskriver det tredje steget som att identifiera likheter och 

skillnader mellan de insamlade nyckelfynden samt att utforma gemensamma teman utifrån 

dessa. Kuverten valdes vidare att delas upp mellan skribenterna som än en gång läste igenom 

nyckelfynden och garanterade att de passade den givna rubriken på kuvertet, vidare skiftades 

kuvert mellan skribenterna. De nyckelfynd som under denna granskning inte passade 

rubriken lades i ett kuvert utan rubrik som senare lästes igenom och placerades i kuvert med 

liknande nyckelfynd. Alla kuvert lades sedan ut på ett bord och utifrån likheter slogs dessa 

samman. Två teman skapades och det som utgjorde skillnader i dessa teman skapade vidare 

subteman, totalt skapades fem subteman. Artiklarna lästes på nytt för att kontrollera att 

valda tema och subtema återspeglade innehållet i artiklarna. Evans (2002) beskriver att varje 

tema och subtema ska jämföras mot varje enskild artikel för att säkerställa att innehåll inte 

har missuppfattats. Det sista steget innebär att beskriva fenomenet. Syftet i examensarbetet 

har besvarats genom att beskriva teman och subteman i löpande text med tydlig referering 
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till orginalartiklarna. För att förtydliga arbetets resultat har citat från orginalartiklarna 

används.  

 

 

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema och subtema.  

 

Nyckelfynd 

 

 

Tema 

 

Subtema 

 

”There is a real need ’to 

know and share each other’s 

feelings and experiences’. 

Reflecting with one another 

therefore becomes an 

invaluable support.” 

(Johansson & Lindahl, 2007, 

s.2039) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillfredsställelse 

 

 

 

 

Reflektion och stöd i teamet 

 

”If you can nurse someone at 

home and make them as 

comfortable as possible in 

their last days of life, it’s a 

privilege to do it … it’s well 

worth everything you do.” 

(Tunnah, Jones & 

Johnstone, 2012, s.286) 

 

 

 

 

 

 

Meningsfullhet 

 

4.3 Etiska överväganden 

Oredlighet i forskning beskrivs som att avsiktligt fabricera, förfalska och plagiera 

vetenskaplig data (CODEX, 2018). I examensarbetet har all inkluderad forskning därför 

översatts med noggrannhet och med hjälp av lexikon från engelska till svenska samt 

refererats i enlighet med American Psychological Association. Examensarbetet innehåller 

endast data som granskats av Peer-Reviwers, detta för att säkerställa kvalitet i enlighet med 

CODEX (2018). För att resultatet inte ska motsvara egna tankar eller önskat resultat är det 

viktigt att artiklarna granskas med ett kritiskt och objektivt förhållningssätt (Friberg, 2017). 

De utvalda artiklarna har därför kvalitetsgranskats utifrån Fribergs kvalitetsmodell och 

senare analyserats och sammanställts enligt Evans analysmodell med ett beaktande av 

skribenternas förförståelse. 
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5 RESULTAT 

Efter att ha analyserat 11 vårdvetenskapliga artiklar enligt Evans (2002) analysmodell 

framkom två teman och fem subteman, vilka presenteras i tabell 2. Vidare beskrivs teman 

och subteman i löpande text.  

 
Tabell 2: Tema och subtema. 

 
Tema 

 
Subtema 

 
 
 
 
 

Otillräcklighet 
 

 
Osäkerhet 

 
Svårt att tillgodose patienters behov 

  
 

Svårt att distansera sig 

 
 

Tillfredsställelse 
 
 

 
Meningsfullhet 

 
Reflektion och stöd i teamet 

 

5.1 Otillräcklighet 

Temat otillräcklighet bestod av tre subteman: osäkerhet, svårt att tillgodose patienters behov 

och svårt att distansera sig. Sjuksköterskor upplevde osäkerhet på grund av bristande 

kunskap och erfarenhet för att utföra en god vård innehållande god kommunikation. 

Osäkerheten kunde komma att uttrycka sig genom frustration, rädsla och otillräcklighet. De 

upplevde också svårigheter med att tillgodose patienters behov på grund av organisatoriska 

faktorer samt att upprätthålla en professionell hållning i vårdandet av patienter i livets 

slutskede. 

5.1.1 Osäkerhet 

Sjuksköterskor utan tidigare erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede upplevde en 

osäkerhet för hur omvårdnaden skulle utföras. Sjuksköterskor tyckte också att det var svårt 

att prata med patienter och anhöriga om existentiella frågor. Sjuksköterskorna hade inte 

kontroll över situationen och upplevde frustration och otillräcklighet (Andersson, Salickiene  

& Rosengren, 2016). Sjuksköterskor som hade mer erfarenhet av att vårda i livets slutskede 

upplevde mindre osäkerhet i sin vårdande roll (Zheng, Guo, Dong & Owens, 2014). ‘‘I 

remembered those years of caring for the dying. . .extremely nervous, frightened. Later on, I 

become calm and deal with that smoothly. . .I have gained a lot from the experience’’ (Zheng 

et al., 2014, s.294). Trots erfarenheten så var sjuksköterskor självkritiska för att de inte 

gjorde tillräckligt för döende patienter och deras anhörig (Zheng et al., 2014). 
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Att ge god vård i livets slutskede var något som ansågs vara viktigt. Sjuksköterskor upplevde 

rädsla när bristande erfarenheter gjorde att patienter och anhöriga inte fick en god vård. En 

konsekvens av denna rädsla var kommunikationssvårigheter, de var inte trygga med vad de 

skulle säga eller hur de skulle kommunicera med patienter och anhöriga (Peterson et al., 

2010). Bristande kommunikation mellan sjuksköterskor, patienter och anhöriga ansågs vara 

ett problem. De menade att de inte kunde utföra sitt arbete på ansvarfullt sätt och upplevde 

osäkerhet för hur de skulle lindra patienters lidande (Karlsson et al., 2013). Det ansågs att det 

fanns brister i kommunikationen mellan läkare och patienter. Då patienter inte fick svar på 

sina frågor av läkare tog sjuksköterskor ett ansvar att svara på dessa, något som de inte var 

bekväma med men menade att det var viktigt att patienter fick svar på sina frågor (Johansson 

& Lindahl, 2010; Peterson et al., 2010). De upplevde frustration då kommunikationen till 

anhöriga angående patienters hälsotillstånd var bristfällig (Iranmanesh, Häggström, 

Axelsson & Sävenstedt, 2009). ”Sometimes when the doctors aren’t present it is the nurses 

being talked to and you don’t always have the answers that you need” (Peterson et al., 2010, 

s.184). Vidare upplevde sjuksköterskor en osäkerhet när samarbetet med läkare inte 

fungerade. De menade att läkare var svåra att få tag på vid behov samt att de inte besökte 

patienter när deras tillstånd försämrades (Tunnah, Jones & Johnstone, 2012; Karlsson et al., 

2013).  

 

För att vårda patienter i livets slutskede krävdes kunskap i hur de ska möta patienter och 

anhöriga och tillfredsställa deras behov. Att inte ha kunskap för att tillgodose patienters 

fysiska och psykiska behov var något som gjorde att sjuksköterskor upplevde osäkerhet, både 

i sin professionella roll och den privata identiteten (Johansson & Lindahl, 2010). När 

bristande kunskapen påverkade kvaliteten på vården till det sämre upplevde de en 

frustration (Andersson et al., 2016). När sjuksköterskors kompetens blev ifrågasatt eller 

ignorerades upplevdes en osäkerhet i vårdandet. En konsekvens av detta var att de undvek 

att kontakta annan vårdpersonal (Törnquist, Andersson & Edberg, 2013). I situationer där 

patienter i livets slutskede vårdades i hemmet behövde sjuksköterskor ta hänsyn till anhöriga 

och att arbetet var förlagt i patienters hem, vilket de ansåg vara svårt. Bristande kunskap i 

dessa situationer gjorde att de upplevde osäkerhet, även då det fanns en tydlig 

omvårdnadsplan att följa (Karlsson, Karlsson, Barbosa da Silva, Berggren & Söderlund, 

2013). Som en konsekvens av osäkerheten upplevdes det en motvilja till att vårda patienter i 

livets slutskede. Motviljan grundades i bristande erfarenhet och kunskap till att vårda dessa 

patienter. Trots motviljan gjorde de sitt allra yttersta för att ge en god vård, då det var deras 

ansvar (Zheng et al., 2014).  

 

Konflikter mellan kollegor ansågs vara en faktor till upplevd stress hos sjuksköterskor. Det 

handlade om att distriktsköterskor inte lyssnade till dem då de uppmärksammat patienter 

som försämrats i sitt sjukdomstillstånd (Tunnah et al., 2012). Vidare var samarbetet mellan 

kollegor något som ansågs vara bristande då det kunde bli meningsskiljaktigheter till hur 

vårdandet i livets slutskede skulle utföras och sjuksköterskor upplevde då osäkerhet i 

vårdandet. De menade också att de tappade kontrollen över vårdandet när kollegor inte hade 

full förståelse för anhörigas behov att medverka i vården (Karlsson et al., 2013). 

5.1.2 Svårt att tillgodose patienters behov 

Sjuksköterskor betonade att tid var en avgörande faktor för en god palliativ vård (Andersson 

et al., 2016). De upplevde hjälplöshet då vård av döende patienter hindrades av 
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rutinuppgifter som att administrera läkemedel, skriva rapporter och ronda avdelningen 

upprepade gånger under dagen. De hade en önskan att kunna släppa rutinuppgifter som 

dessa och fokusera på att tillgodose behov hos döende patienter och deras anhöriga 

(Wallerstedt & Andershed, 2007; Yim Wah, Vico Chung & Lim Wai, 2013). 

  

I really regret just walking by the patient without even interacting with them. I feel like it’s my 

duty to care for those who are in these [dying] situations, but I am always preoccupied with 

other tasks and I am unable to care for these patients (Yim Wah et al., 2013, s.426). 

  

Tiden för varje patient blev minimal då sjuksköterskor hade ansvar för många patienter eller 

flera döende patienter samtidigt. Alla patienters grundläggande behov ansågs då inte vara 

möjliga att tillgodose (Wallerstedt & Andershed, 2007).”My time [is a concern]. I want to be 

attentive to all my patients, and when one is active dying, they deserve one-to-one care” 

(Peterson et al., 2010, s.183).  Sjuksköterskor upplevde frustration då vård av döende 

patienter bortprioriterades under hög arbetsbelastning. De kunde inte, på grund av tidsbrist, 

lindra patienters symtom som smärta och oro. De menade också att det var deras ansvar att 

patienter inte skulle uppleva ensamhet i livets slutskede, vilket det inte fanns tillräckligt med 

tid för att tillgodose (Andersson et al., 2016). Vidare poängterade de att patienter och 

anhöriga kände av sjuksköterskors tidsbrist och stress, vilket medförde att de inte tog upp 

deras problem och behov med dem (Peterson et al., 2010).   

 

Sjuksköterskor uttryckte en önskan att separera palliativ- och kurativ vård för att på bästa 

sätt kunna tillgodose döende patienter och anhörigas behov av omvårdnad (Johansson & 

Lindahl, 2010). De upplevde frustration då kurativ vård prioriterades framför palliativ vård. 

De upplevde också att kombinationen av dessa vårdformer krävde välgjorda prioriteringar av 

deras tid (Andersson et al., 2016; Wallerstedt & Andershed, 2007). Svårigheten med att 

prioritera relaterades till att tiden för patienter var begränsad och det var problematiskt att 

värdera vems unika behov av omvårdnad som skulle värderas högre än någon annans 

(Karlsson et al., 2013). Det betonades dock att prioriteringar kunde hjälpa sjuksköterskor till 

att få ut mer av tiden (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

  

Sjuksköterskor ville finnas till för döende patienter och deras anhöriga men då patienter med 

botande behandling blev försämrade kunde de inte tillhandahålla adekvat vård till samtliga 

patienter (Johansson & Lindahl, 2010; Peterson et al., 2010). De menade att det vid hög 

arbetsbelastning var patienter i livets slutskede som fick lämna utrymme till patienter som 

vårdades kurativt. När sjuksköterskor inte kunde tillgodose patienter och deras anhörigas 

behov resulterade det i att de upplevde stress och missnöje (Peterson et al., 2010). 

  

More time is needed for the terminally ill patients and their loved ones than for those with 

acute complaints. Being unable to keep up with the work as they would like evokes ‘feelings of 

stress and dissatisfaction’, reflecting conflict where ideals and reality do not tally (Peterson et 

al, 2010, s. 183). 

  

Trots att sjuksköterskor upplevde frustration då tiden var otillräcklig för patienter i livets 

slutskede, uttryckte de en vilja att alltid bry sig och uppfylla sin roll som sjuksköterska 

(Andersson et al., 2016). 
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5.1.3 Svårt att distansera sig 

Sjuksköterskor uttryckte att det var krävande för deras sinnesstämning att ansvara för 

kurativa och palliativa patienter samtidigt. Kurativa patienter, menade de, krävde en viss 

sinnesstämning jämfört med palliativa patienter och vara i ständig förändring upplevdes 

påfrestande (Andersson et al., 2016; Johansson & Lindahl, 2012). Andra sjuksköterskor 

beskrev att ett samtidigt ansvar för kurativ vård istället upplevdes positivt. Detta då den 

kurativa vården kunde ge dem en paus från emotionellt engagemang och en tid att samla 

styrka och energi (Johansson & Lindahl, 2012). 

  

Sjuksköterskor hade en stark vilja och strävade efter att göra sitt yttersta för patienter och 

deras anhöriga, de menade, att patienters kvarvarande tid var begränsad och att det var deras 

ansvar att göra patienters sista tid i livet så bra som möjligt (Johansson & Lindahl, 2012). 

Detta medförde att sjuksköterskor upplevde en oro för att bli för involverad och nära 

patienter. Att hitta en balans mellan distans och närhet menade de kunde vara avgörande för 

att kunna behålla ett professionellt förhållningssätt (Johansson & Lindahl, 2012; Kaup, Höög 

& Carlsson, 2016; Peterson et al., 2010). Arbetet med döende patienter handlade om att ge 

mycket av sig själv, såväl som medmänniska som professionell sjuksköterska vilket kostade 

energi från dem. De menade att de arbetade i ständig sinnesförändring av lycka, djup sorg 

och tragedi. Sjuksköterskor beskrev upplevelser av otillräcklighet, frustration, sorg och 

förlust vid patienters bortgång. Dessa upplevelser blev förstärkta då de hade identifierat sig 

med patienter och kommit dem nära deras privatliv efter intensiv kontakt. Dessa patienter 

var svåra att släppa efter att de hade avlidit och deras upplevelser och tankar följde dem hem 

efter arbetspasset (Andersson et al., 2016; Kaup et al., 2016; Wallerstedt & Andershed, 

2007). Sjuksköterskor menade att barn som anhöriga stannade kvar i deras sinnen då de 

upplevde osäkerhet och oro över deras välbefinnande. De upplevde att svårhanterliga 

vårdsituationer som dessa kunde ge fysiska symtom som huvudvärk, yrsel, och magont. 

Dessa symtom kunde uppstå vid specifika möten eller över en längre tid (Kaup et al., 2016). 

När sjuksköterskor kunde identifiera sig med patienter och föreställa sig att de var i samma 

situation blev de existentiella frågorna tydliga. Det kunde påverka dem till att uppleva 

osäkerhet i deras professionalitet (Andersson et al., 2016).  

  
It was … a woman of my mother's age who had … metastasised cancer … she had small children 

and … terrible anxiety … she just sat and cried and threw things and cried … so it sank right in. 

I couldn't let it go … I went home and wept and felt that life is unfair. It was pretty tough … 

these are special things that I feel I can't let go of when I finish work (Andersson et al., 2016, 

s.147) 

 

Sjuksköterskor upplevde obehag då de fick bevittna fysiska försämringar hos patienter, 

försämringar som kunde gå väldigt fort och såg till att patienter bröts ned av deras sjukdom. 

Detta var något de inte kunde bli vana vid utan påverkades djupt av vid varje tillfälle. Det 

ansågs av stor vikt att behålla ett avstånd i vårdrelationer till patienter och anhöriga för att 

inte bli för personligt berörd (Johansson & Lindahl, 2012). 

5.2 Tillfredsställelse 

Temat tillfredsställelse bestod av två subteman: meningsfullhet och reflektion och stöd i 

teamet. Tillfredsställelse upplevdes av sjuksköterskor då de utfört en god vård i livets 
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slutskede utifrån patienters behov och blivit positivt bekräftade av patienter och anhöriga. 

Det upplevdes också tillfredsställande att vård i livets slutskede bidrog till kunskap, 

erfarenhet och personlig utveckling vilket utvecklades genom reflektion och stöd av teamet. 

5.2.1 Meningsfullhet  

Sjuksköterskor upplevde att det var tillfredsställande att arbeta med patienter i livets 

slutskede (Iranmanesh et al., 2009; Johansson & Lindahl, 2012; Wallerstedt & Andershed, 

2007). Meningsfullhet och tillfredsställelse upplevdes då fullständighet i arbetet uppnåddes, 

det vill säga, att de gjort allt de kunnat för patienter och anhöriga med ett resultat där 

samtliga inblandade var nöjda över vården. Sjuksköterskor ansåg att det var ett privilegium 

att möta patienter och anhöriga då döden var nära och strävade efter en idealisk vård i 

samband med detta (Johansson & Lindahl, 2012). Vård av patienter i livets slutskede innebar 

att vårda unika patienter och uppfylla deras önskningar för den sista tiden i livet. De hade 

höga ambitioner att tillfredsställa patienter och anhörigas behov utifrån deras egna 

önskemål. Enligt sjuksköterskor var kunskap om att vårda i livets slutskede det som gjorde 

att de hade möjligheten att fullfölja dessa ambitioner (Wallerstedt & Andershed, 2007). De 

ansåg att det var något väldigt speciellt med att ha möjligheten till att vårda patienter i livets 

slutskede på ett sådant sätt att patienter fått uppleva döendet på ett lugnt och fredligt sätt. 

När denna vård uppnåddes upplevde sjuksköterskor meningsfullhet i sitt arbete. De menade 

att de trots svårhanterliga situationer aldrig ångrat sitt yrkesval då det gav så mycket i 

gengäld (Andersson et al., 2016). 

 

The care gives so much in return … I think it's favourable to be with someone dying. … You can 

help make it memorable and peaceful. … purely personal, it gives me a lot because I think it's 

very important that the patient have the possibilities to end his/her life memorably and 

peacefully … it's strengthening to be a part, I think that it strengthens me as a person to be part 

of it (Andersson et al., 2016, s.146). 

 

Sjuksköterskor upplevde meningsfullhet då de ansåg sig själva vara kompetenta nog för att 

uppfylla döende patienters önskningar och ge dem den omsorg de var i behov av 

(Iranmanesh et al., 2009; Wallerstedt & Andershed, 2007). De menade att om de hade 

kompetensen till att göra patienters sista dagar i livet så bra som möjligt, var det ett 

privilegium att göra det (Tunnah et al., 2012). Sjuksköterskor strävade efter att ge patienter 

en god omvårdnad och då de kunde uppfylla det, upplevdes meningsfullhet (Yim Wah et al., 

2013).   

 
I talked to my patient that day. After talking, I felt that he was much more comfortable, in 

much less pain. I talked to him about an hour and I saw that he felt so much more comfortable 

after chatting, which makes me think “no matter for the patient or for me I feel more happier 

that I was able to help him in some way.” “I feel like I am doing what I should be doing as 

nurse (Yim Wah et al., 2013, s. 427). 

 

För sjuksköterskor handlade palliativ vård att få vara en del av ett sammanhang och frångå 

rutiner för att uppfylla patienters sista önskningar (Iranmanesh et al., 2009). Sjuksköterskor 

beskrev att positiv bekräftelse från patienter och anhöriga i form av tacksamhet och 

uppskattning bidrog till att de upplevde deras arbete som meningsfullt (Andersson et al., 

2016; Johansson & Lindahl, 2012; Kaup et al., 2016). Bekräftelse kunde vara i form av ord 

och gärningar, som exempel tackkort. Sjuksköterskor ansåg att det var något väldigt speciellt 
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att dela döendeprocessen med anhöriga och bekräftelse från dem kunde resultera i tårar 

(Kaup et al., 2016). Relationen mellan sjuksköterskor och patienters familjer och vänner 

ansågs vara viktig i vården av döende patienter (Zheng et al., 2014).  

 

Det upplevdes vara en unik och meningsfull erfarenhet att ge omvårdnad till patienter i livets 

slutskede (Zheng et al., 2014). Meningsfullheten relaterades till att relationer mellan 

patienter, anhöriga och kollegor bidrog till erfarenhet, kunskap, professionell och personlig 

utveckling (Andersson et al., 2016; Iranmanesh et al., 2009; Wallerstedt & Andershed, 2007; 

Zheng et al., 2014). Det gjorde att sjuksköterskor växte i deras professionella roll vilket 

resulterade i att de kunde hantera andra patientsituationer och utmaningar på ett kvalitativt 

sätt. De utvecklade också självkännedom och livserfarenhet (Andersson et al., 2016; 

Wallerstedt & Andershed, 2007). Arbetet bidrog till kunskaper kring att hantera känslor, 

behålla professionalitet och inte påverkas av oro (Iranmanesh et al., 2009) 

 

Att arbeta nära döden bidrog till att sjuksköterskor såg livet och döden som naturliga delar av 

livet (Johansson & Lindahl, 2012). De uppskattade sina liv mer och såg på livet med större 

ödmjukhet efter att ha arbetat med patienter i livets slutskede (Kaup et al., 2016; Zheng et al., 

2014). 

5.2.2 Reflektion och stöd i teamet 

Sjuksköterskor som arbetade på en avdelning med både palliativ och kurativ vård ansåg att 

det var viktigt med reflektion. Reflektionen syftade till att de fick dela sina innersta tankar 

och upplevelser om att vårda i livets slutskede med kollegor. En förutsättning för att de 

kunde dela tankar och upplevelser var att de var öppna med de tankar som vårdandet väckte 

inom dem (Johansson & Lindahl, 2010). ”There is more of a need to talk to one’s colleagues 

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

Lindahl, 2010, s.2039). Reflektion med kollegor var något som upplevdes vara stödjande i 

vårdandet. Sjuksköterskor som ofta arbetade ensamma ansåg att regelbundna möten med 

kollegor gav en chans till samtal och reflektion. De som istället hade kollegor omkring sig på 

dagarna såg dessa regelbundna möten som ett formellt tillfälle till reflektion, medan att 

prata, till exempel på lunchrasten med kollegor om deras upplevelser av att vårda i livets 

slutskede var mer ett informellt tillfälle till reflektion (Tunnah et al., 2012). Sjuksköterskor 

delade ofta upp sig i par när de besökte patienter i hemmet. Det resulterade i att mötet med 

patienter och anhöriga blev bättre men också att de kunde diskutera sina upplevelser av 

vårdandet direkt efteråt. De menade att de hade någon att dela bördan med, vilket gjorde 

bördan lättare att hantera (Kaup et al., 2016). Det upplevdes av sjuksköterskor vara 

berörande att vårda patienter i livets slutskede då dödsfallet var nära, detta då det kunde 

uppleva sorg då patienter avled, speciellt unga patienter. Denna sorg hanterades genom att 

samtala med kollegor och fick då utlopp för sina känslor (Andersson et al., 2016).  

 

Sjuksköterskor ansåg att teamet som de arbetade med var positivt både för dem själva som 

professionella men även för att teamet möjliggjorde en god vård för patienter i livets 

slutskede (Wallerstedt & Andershed, 2007).  Sjuksköterskor upplevde delaktighet som 

stimulerande och viktigt. De poängterade att de kunde lita på varandra och att de delade 

samma värdegrund, en värdegrund som handlade om att arbeta personcentrerat med 

patienter. Team som hade strukturella och professionella diskussioner och reflektioner ansåg 

sjuksköterskor vara effektiva med att hantera problem. Teamet gav sjuksköterskor ett sätt att 
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utvecklas som professionell men även som en medlem i teamet genom att de kunde vara 

öppna med sina känslor och upplevelser. Teamet var en viktig resurs i sjuksköterskors arbete, 

det upplevdes stödjande då de fick hjälp av kollegor när viktiga beslut behövdes tas 

(Iranmanesh et al., 2009). Sjuksköterskor redovisar att det är viktigt med kunskap och 

erfarenhet vid vårdande i livets slutskede. Kunskapen att vårda patienter i livets slutskede 

kom primärt från erfarenhet, genom problemlösning och reflektion (Törnquist et al., 2013). 

 

Vissa sjuksköterskor menade att deras sätt att vårda i livets slutskede var inspirerat av 

kollegor som gjorde sitt yttersta för att tillhandahålla en så god vård som möjligt (Yim Wah et 

al., 2013). ”Some colleagues endeavoured to promote good quality care. They tried their best 

to deliver the concepts of advance care planning and end-of life decision making for dying 

patients and their families. This sharing was meaningful. I honour their efforts” (Yim et al., 

2013, s.427). Sjuksköterskor som hade begränsad erfarenhet av att vårda i livet slutskede 

poängterade vikten av att få stöd från erfarna kollegor. Stödet de fick gjorde att 

sjuksköterskor sedan kunde ge stöd och god omvårdnad till patienter i livets slutskede och 

deras anhöriga (Andersson et al., 2016).  

6 DISKUSSION 

Examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i 

livets slutskede. I följande avsnitt presenteras en resultatdiskussion där resultatet diskuteras 

utifrån tidigare forskning, de fyra hörnstenarna, sjuksköterskors ansvar i förhållande till 

styrdokument och riktlinjer och det vårdvetenskapliga perspektivet. Detta följs av en 

metoddiskussion där vald metod och analys diskuteras utifrån bland annat begreppen 

trovärdighet, giltighet och överförbarhet. Diskussionsavsnittet avslutas med en 

etikdiskussion där etiska ställningstagande som anses vara relevanta för examensarbetet 

diskuteras. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde osäkerhet och frustration då bristande kunskap 

och erfarenheter om patienter och anhörigas omvårdnadsbehov påverkade kvaliteten på 

vården till det sämre. Resultatet överensstämmer inte med Svensk sjuksköterskeförening 

(2017b) som beskriver att sjuksköterskor har ett ansvar att bedöma, planera, genomföra och 

utvärdera omvårdnadsåtgärder. De ska vidare ansvara för att omvårdnaden är baserad på 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Resultatet visade vidare att bristande kunskap och 

erfarenhet hindrade dem från att lindra lidande och främja livskvalitet. Detta är inte i 

enlighet med Svensk sjuksköterskeförening (2017a) som beskriver att främja hälsa och lindra 

lindade är sjuksköterskors huvudansvar. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) stagas 

det att vården ska vara av god kvalitet, denna lag kan utifrån sjuksköterskors upplevelser 

vara svår att upprätthålla. Resultatet visade att osäkerhet upplevdes då sjuksköterskors 

kompetens ifrågasattes eller ignorerades. En konsekvens av detta var att sjuksköterskor 

undvek att kontakta annan personal. Karlsson och Tobiaeson (2010) och SOU (2001:6) 



 

19 

belyser vikten av ett gott teamarbete för att tillgodose patienters behov. Detta beskrivs också 

av Svensk sjuksköterskeförening (2017b) som menar att sjuksköterskor ska inneha den 

kompetens som krävs för att starta upp, prioritera, samordna och utvärdera teamarbete. För 

att göra teamarbetet möjligt menar Karlsson och Tobiaeson (2010) och SOU (2001:6) att det 

är viktigt med kommunikation mellan vårdpersonal. 

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde osäkerhet då de stod inför att samtala 

om existentiella frågor med patienter och anhöriga, detta då inte ansåg sig inneha tillräckligt 

med kunskap och erfarenhet. Sjuksköterskors upplevelser är således i likhet med patienter 

och anhörigas. Saeteren et al., (2011) och Spichiger (2008) beskriver att patienter och 

anhöriga upplever att sjuksköterskor inte har den erfarenhet och kunskap som krävs för att 

stödja deras existentiella lidande och att deras fysiska symtom därför lindras i större 

utsträckning. Resultatet är inte i enlighet med det vårdvetenskapliga teoretiska perspektivet 

De 6 S:n som beskriver att vårdteamet ska möta och stödja patienters existentiella behov 

genom att samtala, lyssna och bekräfta dessa. Detta för att tillhandahålla en vård som utgår 

från den unika patienten (Ternstedt et al., 2017). Det beskrivs också av Socialstyrelsen (2013) 

att den palliativa vården behöver tillgodose patienters fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella behov för att kunna lindra lidande och främja livskvalitet.  

 

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde frustration då information om patienters 

hälsotillstånd var bristfällig. Då kommunikation och information mellan patienter och läkare 

ansågs vara bristande tog sjuksköterskor sig an ett större ansvar. De ansvarade för att 

besvara patienter och anhörigas frågor, vilket de inte var bekväma med och upplevde då 

osäkerhet. Saeteren et al. (2011) beskriver att patienter har en önskan att få adekvat 

information för att kunna behålla kontrollen över sitt eget liv. En önskan som utifrån 

resultatet kan vara svår att tillgodose. Lundberg et al. (2013) beskriver att anhöriga ansåg att 

informationen angående den pågående vården var bristfällig och menade att sjuksköterskor 

behöver ta ett utökat ansvar. Utifrån resultatet är ett utökat ansvar för information om 

pågående vård något sjuksköterskor inte har kunskap för. Jackson et al. (2012) poängterar 

att god information är en förutsättning för att anhöriga ska uppleva att vården är av god 

kvalitet.  

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor ansåg att patienter i livets slutskede 

bortprioriterades under hög arbetsbelastning. Det är inte i enlighet med Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) vari det stadgas att den som har störst behov av vård ska ges 

företräde och att vård i livets slutskede ska prioriteras. Vidare visade resultatet att 

sjuksköterskor upplevde frustration då de inte kunde tillgodose patienters behov av 

symtomlindring på grund av tidsbrist. Detta kan leda till att vården inte utförs i enlighet med 

Karlsson och Tobiaesson (2010) och Törnqvist et al. (2013) som menar att sjuksköterskor har 

ett ansvar att lindra patienters lidande och främja livskvalitet och en god död. Vilket ska ske 

genom omvårdnadsinsatser och läkemedelsbehandling. Kastbom et al. (2017) beskriver att 

patienter upplever en god död som en död utan fysiskt och psykiskt lidande. I resultatet 

framkom det också att sjuksköterskor inte hade den tid som behövdes för att motverka 

ensamhet hos patienter. Detta är i liknelse med patienters upplevelser av vård i livets 

slutskede, de beskriver en motvilja till att vårdas på sjukhus då det kan innebära ensamhet på 

grund av tidsbrist och anpassning till en annan miljö (Andersson et al., 2008). 

Sjuksköterskor upplevde att patienter och anhöriga kände av deras tidsbrist och att det 

medförde att de inte uttryckte deras behov. Lundberg et al. (2013) beskriver att anhöriga 

upplevde miljön på avdelningen som stressig och menade att de inte fick den tid de behövde 
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för att sörja och få stöd. Socialstyrelsen (2013) beskriver att anhörigas hälsa ska främjas 

under vårdtiden och efter dödsfallet genom stöd och tröst.   

 

Resultatet visade att sjuksköterskor ansåg att det var en svårighet att balansera närhet och 

distans i vårdandet av döende patienter. De menade att det kunde föreligga en risk med att 

bli för involverad i patienter och att den professionella distansen då var svår att upprätthålla. 

Detta kan jämföras med Karlsson och Tobiaeson (2010), som beskriver att en god och 

kontinuerlig relation mellan vårdgivare och vårdtagare är en förutsättning för god palliativ 

vård. I tidigare forskning beskrivs det också att patienter med litet socialt nätverk uppskattar 

närvaro av vårdpersonal, då det ger dem en känsla av att vara en del av ett sammanhang 

(Andersson et al., 2008). Sjuksköterskor upplevde otillräcklighet, frustration, sorg och förlust 

i högre grad när de identifierat sig med patienter eller kommit dem nära efter intensiv 

kontakt.  

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor ansåg att det var ett privilegium att vårda döende 

patienter och de strävade efter att uppnå god vård där den döendes unika behov och 

önskningar kunde tillfredsställas. Detta är också viktigt för patienter menar Saeteren et al. 

(2011), Spichiger (2008) och Kastbom et al. (2017) som beskriver att patienter upplever ett 

behov av att bli bekräftade och respekterade som unika människor. Det är också enligt det 

vårdvetenskapliga teoretiska perspektivet sjuksköterskors ansvar att stödja patienter till att 

uttrycka önskemål för vården och till att vara delaktig, då detta ska ligga till grund för den 

personcentrerade vården (Ternstedt et al., 2017). Detta stöds vidare av Patientlagen (SFS 

2014:821) som fastställer att vården ska främja patienters integritet, självbestämmande och 

delaktighet. I resultatet framkom det också att sjuksköterskor upplevde meningsfullhet då 

patienter och deras anhöriga ansåg att vården varit god och bekräftade sjuksköterskors 

arbete genom tacksamhet och uppskattning. Sjuksköterskor ansåg att relationen mellan dem 

och anhöriga var viktig i vården av döende patienter. Detta är i enlighet med Karlsson och 

Tobiaeson (2010) som beskriver att den fjärde hörnstenen inom palliativ vård handlar om att 

vården ska ske i samråd med anhöriga där deras önskemål tas i beaktande så långt det är 

möjligt. De ska således stödjas till att medverka i vården. 

 

Meningsfullheten, i resultatet, relaterades också till att vård i livets slutskede bidrog till 

erfarenhet, kunskap, professionell- och personlig utveckling. Det resulterade i att 

sjuksköterskor växte i deras professionella roll och kunde hantera situationer och utmaningar 

utifrån evidens. Det är i enlighet med Svensk sjuksköterskeförening (2017b) som beskriver 

att sjuksköterskor har ett ansvar att utveckla sina kunskaper inom sitt yrkesområde. I 

resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde tillfredsställelse då de hade den 

kompetens som krävdes för att uppfylla patienters önskningar och behov. Av mindre erfarna 

sjuksköterskor ansågs stöd från erfarna kollegor vara av stort värde då det bidrog till kunskap 

och en god vård. Sjuksköterskor ska enligt Svensksjuksköterskeförening (2017b) inneha 

kompetens för att undervisa och handleda andra sjuksköterskor. I resultatet framkom det att 

sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att få dela sina tankar och upplevelser av att vårda i 

livets slutskede med kollegor. Detta då de kunde uppleva sorg, förlust och frustration i 

samband med dödsfall och hanterade detta genom reflektion. De menade också att reflektion 

i team utgjorde en möjlighet för att utvecklas som sjuksköterskor och till att bedriva en god 

vård i livets slutskede. 
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6.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats valdes för att besvara examensarbetets syfte: att beskriva sjuksköterskors 

upplevelse av att vårda patienter i livets slutskede. Kvalitativa studier har enligt Friberg 

(2017) som huvudsakligt mål att öka förståelsen för upplevelser, erfarenheter, förväntningar 

och behov. Fenomenet som ska undersökas relateras därför till en viss grupp och 

vårdsammanhang. En analys av kvalitativ forskning ska användas då det finns ett motiv för 

öka förståelsen, sammanställa tidigare forskning, omsätta vetenskaplig kunskap till praktiskt 

kunskap eller för att utforma vägledning för hantering av valt fenomen. Avsikten med 

examensarbetet var att öka förståelsen för sjuksköterskors upplevelser för att vidare kunna 

omsätta förståelse och kunskap till praktisk kunskap. För att besvara syftet skulle en empirisk 

metod i form av intervjuer kunna användas och eventuellt resulterat i en djupare förståelse. 

Denna metod är dock tidskrävande och den begränsade tiden fick skribenterna att välja bort 

alternativet. Det övervägdes också att göra en allmän litteraturöversikt, som enligt Friberg 

(2017) innebär att identifiera likheter och skillnader i kvalitativa och kvantitativa artiklars 

syfte, metod och resultat. På grund av den tidigare beskrivningen av vad en kvalitativ ansats 

har som huvudsakligt mål valdes även detta alternativ bort.  

 

De kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar som svarade an på syftet analyserades enligt Evans 

(2002) systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. Det innebär att bearbetat 

material analyseras genom en beskrivande sammanfattning av artiklarnas resultat, med ett 

minimum av omtolkning. Då flera artiklar sammanställs framkommer ett nytt resultat. Evans 

(2002) första steg innebär att läsa igenom insamlad data upprepade gånger. Detta ansågs 

vara av betydelse då det skapade en stor förståelse för artiklarnas innehåll och flera artiklar 

exkluderades efter detta steg på grund av att innehållet inte svarade på det syftet. För att 

minimera risken att skribenternas förförståelse påverkar tolkningen av artiklarnas resultat 

lästes artiklarna först enskilt upprepade gånger och diskuterades sedan tillsammans utifrån 

arbetets syfte. Detta stärkte examensarbetets trovärdighet och giltighet i enlighet med Polit 

och Becks (2012) beskrivning. Det andra steget innebär att identifiera nyckelfynd (Evans, 

2002). Det upplevdes av skribenterna vara en svaghet att meningar ibland togs ur sitt 

sammanhang när de kopierades och klistrades in i ett Worddokument. Det kunde dock stärka 

examensarbetets giltighet och trovärdighet att samtliga nyckelfynd diskuterades utifrån 

arbetets syfte och återkopplades till orginalartiklarna upprepade gånger för att undvika 

misstolkningar. Det tredje steget i Evans (2002) analysmodell innebär att skapa teman och 

subteman utifrån likheter och skillnader i nyckelfynden. Skribenterna delade upp 

nyckelfynden i 11 separata kuvert utifrån likheter och skillnader. I analysmodellens sista steg 

ska fenomenet beskrivas (Evans, 2002). När analysprocessen var genomförd presenterades 

teman och subteman i form av löpande text med referenser till orginalartiklarna. För att 

stärka trovärdigheten i examensarbetets resultat beskrevs samtliga subteman med ett flertal 

artiklar samt med citat från orginalartiklar. Under hela analysprocessen har nyckelfynd, 

teman och subteman också återkopplats till orginalartiklarna detta för att minimera risken 

för omtolkning. 

 

En litteraturstudie av hög kvalitet behöver vara grundlig, omfattande och aktuell. Metoden 

ska vara så väl beskriven att den ska kunna reproduceras (Polit & Beck, 2012). Använda 

databaser har varit CINAHL Plus och PubMed, dessa valdes på grund av att de publicerar 

vårdvetenskapliga artiklar. Då PubMed också publicerar medicinsk forskning valdes artiklar 

därifrån ut med varsamhet. Skribenterna kan ha gått miste om artiklar av hög kvalitet 

publicerade på andra databaser. I informationssökningen användes MeSH-termer, detta 



 

22 

beskrivs av Svensk MeSH (2017) kan användas för att hitta passande sökord inför 

databassökning. Den genomförda informationssökningen bestod av inklusions- och 

exklusionskriterier. För att artiklar skulle inkluderas skulle de vara skrivna på engelska, 

vilket medförde att skribenterna kan ha gått miste om artiklar som svarade an på syftet och 

var av hög kvalitet men skrivet på annat språk. Det kan anses vara en svaghet att använda 

annat språk än skribenternas modersmål på grund av möjliga felaktiga översättningar från 

engelska till svenska. För att säkerställa att den ursprungliga innebörden inte förlorats i 

samband med översättning har den skett med hjälp av lexikon. All osäkerhet kring 

översättning av såväl nyckelfynd som andra delar av artiklarna har vidare diskuterats mellan 

skribenterna. Vidare valde skribenterna att avgränsa informationssökningen med Peer 

Reviewed, detta innebär enligt CODEX (2018) att artiklar har kritiskt granskats utifrån 

metodologiska, argumentativa och källkritiska utgångspunkter och därigenom tydliggör att 

de uppfyller vetenskapliga krav. Detta anses av skribenterna vara en styrka i detta 

examensarbete. Artiklarna skulle också vara publicerade mellan 2007-2018. Trovärdigheten 

menar Polit och Beck (2012) ökar om studien kan reproduceras i samma sammanhang med 

ett liknande resultat och då resultatet är stabilt över tiden. De inkluderade artiklarna visade 

på många likheter. För att öka trovärdigheten relaterat till att arbetet ska gå att reproducera 

beskriver skribenterna metod- och analys systematiskt genomförd och väl beskriven under 

avsnitt 4. Metod. Det ansågs av samma anledning vara viktigt att ha en tydlig sök- 

kvalitetsgranskning- och artikelmatris.  

 

Efter informationssökningen betonas vikten av att granska artiklarnas kvalitet, detta för att 

göra det tydligt vad analysen senare grundas på. I kvalitetsgranskningen ingår det bland 

annat att se över artiklarnas problem, syfte, metod, resultat och etikdiskussion. När 

granskningen är genomförd skapas en större förståelse för vad artiklarna handlar om och 

skribenterna kan då ta ställning till om kvaliteten är tillräckligt hög och om resultatet svarar 

an på det valda syftet (Friberg, 2017). Detta stärkte artiklarnas giltighet som enligt Polit & 

Beck (2012) handlar om att artikeln avser undersöker det som är tänkt att undersöka. De 

använda artiklarna i detta arbete har kvalitets granskades utifrån Friberg (2017) förslag på 

granskningsfrågor av kvalitativa studier. Granskningsfrågorna upplevdes av skribenterna 

som tydliga och lätta att förstå. Det ansågs dock vara en nackdel att det inte fanns någon 

beskrivning för hur frågorna skulle poängsättas och när en artikel skulle anses vara av låg, 

medel eller hög kvalitet. Det framgick heller inte om någon av frågorna skulle värderas högre 

än någon annan. Detta fick skribenterna själva bedöma och det ansågs vara en nackdel att vid 

detta tillfälle inte ha genomfört någon kvalitetsgranskning sedan tidigare. På grund av detta 

valdes endast artiklar med hög kvalitet att inkluderas i arbetet. För att bedöma att artiklarna 

var av hög kvalitet skulle 11-14 poäng uppnås vid kvalitetsgranskningen. 

 

Överförbarheten påvisar enligt Polit och Beck (2012) i vilken utsträckning ett arbetes resultat 

kan överföras till andra sammanhang. I examensarbete stärktes detta genom att de 

inkluderade artiklarna inte har avgränsats till någon specifik vårdkontext. Examensarbetet 

presenterar således sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede i 

sluten- och öppenvård. Det gjordes inte heller någon geografisk avgränsning vid 

informationssökningen av artiklar till arbetet. De inkluderade artiklarna kommer i från 

Sverige, Kina, Wales och USA, dock med en majoritet av svenska artiklar. Examensarbetet 

anses kunna överföras nationellt på grund av att 7 av 11 artiklar är svenska, möjligen även 

internationellt då det breda urvalet påvisade att sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter i livets slutskede var liknande oavsett av land och kultur. Det genomfördes inte 

heller avgränsningar vad gäller informanternas ålder, kön eller år av erfarenhet. En stor 
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majoritet av informanterna var dock kvinnor och överförbarheten till män är således lägre. 

En begränsning vad gäller överförbarheten anses vara att resultatet endast består av 11 

vetenskapliga artiklar. 

 

Att ha varit två skribenter i examensarbetet anses ha varit till en fördel då det inneburit 

många diskussioner kring artiklarnas innehåll och översättning av dessa. Skribenterna 

upplever att de tagit tillvara på varandras styrkor och kompletterat varandras svagheter, 

bland annat vad gäller kunskaper i det engelska språket respektive att skriva vetenskapligt. 

Skribenterna upplever att de ibland sett olika saker i orginalartiklarna vilket inneburit 

upprepade granskningar. De har också haft delade tankar och viljor och varit tvungna till att 

kompromissa genom arbetets gång.  

6.3 Etikdiskussion 

 
I kvalitetsgranskningen av de inkluderade artiklarna ansågs det vara viktigt att det hade förts 

ett etiskt resonemang och var etiskt godkända. I två av de inkluderade artiklarna saknades 

detta. Skribenterna valde att inkludera dessa trots avsaknaden av etiska resonemang då 

kvaliteten i övrigt ansågs vara hög. CODEX (2018) beskriver att det är forskarens personliga 

ansvar att säkerställa att dennes forskning är av god kvalitet och moralisk acceptabel. Av 

skribenterna i detta arbete har primära källor använts, de har endast inkluderats då de varit 

Peer-Reviewed alternativt granskade via ULRICHWEB (2017) samt bedömts vara av hög 

kvalitet efter att de kvalitetsgranskats enligt Friberg (2017) granskningsfrågor för kvalitativa 

studier. De inkluderade artiklarna var avgränsade till att vara skrivna på engelska. Då detta 

inte är skribenternas modersmål lästes artiklarna upprepade gånger enskilt för att skapa en 

helhetsbild och förståelse, delar översattes vidare med hjälp av lexikon och diskuterades för 

att undvika misstolkningar. CODEX (2018) beskriver oredlighet i forskning som att fabricera, 

förfalska, plagiera eller stjäla vetenskaplig data. Skribenterna har, för att tydliggöra vem som 

är författare till använd data, referat arbetet i enlighet med American Psychological 

Association. Skribenternas har eftersträvat att beakta deras förförståelse för att minimera 

risken att tidigare kunskap, tankar och värderingar påverkat resultatet och istället beskrivit 

orginalartiklarna så korrekt som möjligt. Detta har minimerat risken för att förfalska den 

använda data. 

7 SLUTSATSER 

Att vårda patienter i livets slutskede upplevdes av sjuksköterskor vara givande och 

utmanande. Att vården var givande relaterades till att det var ett privilegium att få göra deras 

yttersta för att uppnå patienters önskningar för den sista tiden i livet. Sjuksköterskor 

upplevde meningsfullhet då patienter och anhöriga som fått uppleva ett fredligt och lugnt 

döende var tacksamma och gav bekräftelse på deras arbete. Meningsfullhet upplevdes också 

då vård i livets slutskede utvecklade kunskap, livserfarenhet och självkännedom hos 

sjuksköterskor. Att vården istället var utmanande relaterades till att sjuksköterskor ansåg att 
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en idealisk vård inte kunde bedrivas på grund av bristande kunskap och erfarenhet. De 

upplevde också frustration då organisatoriska faktorer hindrade dem från att tillgodose 

patienters och anhörigas behov. Svårigheter att upprätthålla ett professionellt 

förhållningssätt och inte påverkas på ett personligt plan upplevdes vara en svårighet, främst 

då sjuksköterskor identifierat sig med patienter och anhöriga. Upplevelser av sorg och förlust 

kunde då följa dem hem efter arbetspasset.  

 

Detta examensarbete bidrar förhoppningsvis till ökad förståelse och kunskap för 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. Resultatet kan användas 

för att utveckla kvaliteten på vården genom: fortlöpande utbildning, stärka teamarbete och 

avsätta tid för reflektion. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Teamarbete är ett återkommande inslag i examensarbetets resultat. Det bidrar till kunskap, 

erfarenhet, reflektion och stöd för sjuksköterskor. Det är också en förutsättning för att ge 

patienter en god vård utifrån deras behov. Förslag på vidare forskning är därför att beskriva 

upplevelser av teamarbete vid vård i livets slutskede utifrån sjuksköterskors perspektiv. I 

resultatet beskrivs det också att sjuksköterskor upplever en svårighet med att behålla en 

personlig distans till patienter då de identifierat sig med dem. Det skulle vara av intresse att 

skapa en djupare förståelse för hur sjuksköterskor hanterar detta. 
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