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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Patienterna som vårdas palliativt upplever ofta ett emotionellt och ett fysiskt 

lidande. Patienternas rädsla och oro behöver lindras samtidigt som deras psykiska, sociala 

och spirituella behov tillgodoses. Familjen till patienten kan behöva stöd och information för 

att bearbeta sin sorg och reflektera över existentiella frågor. Både patienterna och deras 

familj har behov av att få tröst och emotionellt stöd, men vissa upplever att sjuksköterskor 

inte har tid för dem. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienterna 

i livets slut. Metod: Kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes. Elva kvalitativa 

artiklar har analyserats och dessa presenterats i arbetets resultat. Resultat: Efter analys 

uppkom två teman; God palliativ vård och Begränsningar för god palliativ vård som beskriver 

sjuksköterskors upplevelser med sammanlagt fem subteman. Slutsats: Sjuksköterskorna 

upplevde att den palliativa vårdens kärnpunkt var att främja välbefinnande hos patienten och 

att ge stöd till patientens familj. De upplevde sorg i samband med att patienterna avled och 

kände sig därmed otillräckliga. Flera av sjuksköterskorna upplevde att deras egen 

kommunikation och kommunikationen inom vårdlaget var bristande. Många upplevde att 

tiden inte räckte till och att bristande kunskaper bidrog till en sämre vård. 

 

Nyckelord: Kunskap, Omvårdnad, Patient, Stöd, Terminalvård, Välbefinnande 



ABSTRACT 

 

Background: Patients who receive palliative care often experience emotional and physical 

suffering. Patients fears and worries needs to be relieved but also their psychological, social 

and spiritual needs. The family of the patient might also need support and information to 

handle their grief and be able to reflect upon existential questions. Both patients and their 

families have needs for comfort and emotional support, but some feel that the nurses do not 

have time for them. Aim: To describe nurses experiences of giving patients end-of-life care. 

Method: Qualitative literature study with descriptive synthesis. Eleven qualitative articles 

have been analysed and they are presented in the results. Results: Two themes were 

disclosed; Good palliative care and Restrictions on good palliative care, under a total of five 

subthemes. Conclusion: Nurses experienced that the core of palliative care was to promote 

the well-being of the patient and provide support to the patient's family. They experienced 

grief when the patients passed away and felt insufficient. Several nurses experienced their 

own communication skills and the communication within the team to be lacking. Many felt 

that time was short, and that lack of knowledge contributed to a poorer care. 
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1 INLEDNING 

Sjuksköterskan kommer i kontakt med många patienterna i sitt yrke och det är troligt att alla 

sjuksköterskor vid något tillfälle ansvarar för en patient som vårdas i livets slut. Vi har av 

denna anledning valt att genomföra en litteraturstudie över sjuksköterskans upplevelser av 

att möta och vårda patienterna som får palliativ vård. Av dels eget intresse för ämnet och dels 

på grund utav egna erfarenheter valde vi att skriva om detta ämne i den här studien. 

Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienterna palliativt var ett av många 

ämnesområden som akademin för Hälsa, Vård och Välfärd vid Mälardalens Högskola 

presenterade. Med utökad och fördjupad kunskap inom ämnet kan sjuksköterskor 

förhoppningsvis uppleva en trygghet i sitt vårdande av patienterna i livets slutskede samt 

mer effektivt lindra lidanden. Vi hoppas att med detta arbete kunna bidra till en ökad 

förståelse kring sjuksköterskors roll, ansvar och egna upplevelser av att vårda en patient 

palliativt, och med detta belysa eventuella brister som finns i dagsläget. 

2 BAKGRUND 

I detta avsnitt presenteras först två definitioner av begrepp som förekommer i studien. 

Därefter presenteras en sammanfattning om vad palliativ vård innebär följt av 

sjuksköterskans ansvarsområde. Därefter presenteras tidigare forskning, sedan beskrivs 

arbetets vårdvetenskapliga perspektiv och avslutningsvis presenteras problemformuleringen. 

2.1 Definition av begrepp 

Först definieras begreppet omvårdnad för att ge en enhetlig uppfattning om dess betydelse. 

Därefter begreppet vårdande relation som används återkommande, varför dess innebörd 

kommer att klargöras. Sist kommer begreppet familj att definieras då sjuksköterskorna 

upplevde att familjen var en central del i den palliativa vården som patienten fick.  

 

2.1.1 Omvårdnad 

Svensk sjuksköterskeförening (2014) skriver att omvårdnad har en bred betydelse. 

Omvårdnad är ett kunskaps- och forskningsområde, ett undervisningsämne som ingår i 

sjuksköterskans utbildning samt utgör den verksamhet inom hälso- och sjukvården som 

sjuksköterskan ansvarar för. Grundsynen är humanistisk och existentiellt filosofisk. 

Människan ses som en del i ett sammanhang där hon är aktiv och skapande. Omvårdnaden 
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strävar efter att individen som får vård ska få uppleva hälsa och så långt det är möjligt, vara 

oberoende och självständig. Huruvida omvårdnaden är god avgörs av sjuksköterskans 

bemötande och kompetens. God omvårdnad innebär att vården är säker och utgår ifrån 

individens behov i den aktuella situationen. Det involverar även en etisk dimension som varje 

sjuksköterska har ett moraliskt ansvar över (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

2.1.2 Vårdande relation 

Svensk sjuksköterskeförening (2017b) skriver att en förtroendefull relation mellan patienten 

och dennes familj ska etableras för att en god omvårdnad ska kunna ges. Enligt Arman (2015) 

bygger en vårdande relation på empati och medmänsklig kärlek. Den vårdsökande individen 

antar rollen som patient, och sjuksköterskan antar rollen som en tålande medmänniska som 

möter patienten med respekt, öppenhet, fördomsfrihet och ett intresse för patientens 

upplevelser, kunskap och situation. I en vårdande relation sker ett ömsesidigt utbyte genom 

samtal och dialog mellan patient och sjuksköterska, som bildar en synergi av sjuksköterskans 

kunskap tillsammans med patientens expertis om sig själv (Arman, 2015). 

2.1.3 Familj 

Familj definieras enligt Nationalencyklopedin (NE) som grunden för samhällets organisation 

som baseras på juridiskt äktenskap och släktskap genom blodsband hos familjens 

medlemmar. NE skriver “Familjen bygger på att minst två av medlemmarna är gifta med 

varandra, registrerade partner eller sambor, eller att de är barn, syskon eller släkt med 

varandra på något annat sätt. Familj är inte detsamma som hushåll. Personerna i ett hushåll 

bor tillsammans men de är inte alltid släkt”. Socialstyrelsen (2019) använder begreppen 

anhörig och närstående som synonymer till begreppet familj och beskriver det som en 

person inom familjen eller som står släkten nära. Främst gäller det make, maka eller annan 

registrerad partner, sammanboende, barn, föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar eller en 

nära vän (Socialstyrelsen, 2019). 

2.2 Palliativ vård 

Palliativ vård eller vård i livets slutskede beskrivs av Socialstyrelsen (2013) som sjukvård med 

en helhetssyn på människan vars uppgift är att lindra lidande och främja livskvalitet hos 

patienterna som har en skada, progressiv sjukdom eller en sjukdom som inte längre går att 

bota. Socialstyrelsen (2013) skriver att enligt World Health Organization (WHO) ska den 

palliativa vården erbjudas till vem som än är i behov utav den, oavsett ålder och diagnos. 

Palliativ vård ses vanligen ur två uppdelade faser, inledande och avslutande fas. Den 

inledande fasen kan vara långvarig och syftar till att förlänga livet med lämpliga behandlingar 

sett ur patientens perspektiv (Socialstyrelsen, 2013). I den inledande fasen kan friskhet 

upplevas även om patienten har en obotlig sjukdom. Om patienten upplever sig besvärsfri 

och anser sig ha kontroll över sin situation kan patienten ha friskhet. Det är en växlande 

process mellan friskhet och sjukdom, det gäller för sjuksköterskan att vara uppmärksam 

samt följa upp patientens tillstånd för att åtgärda eventuella besvär för att främja 
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välbefinnande (Lindqvist & Rasmussen, 2014). Den avslutande fasen som ofta benämns som 

vård i livets slutskede kan vara kort och intensiv. Den syftar till att lindra ett eventuellt 

lidande i samband med patientens död (Socialstyrelsen, 2013). Detta stärks av Lindqvist & 

Rasmussen (2014) som menar att i den senare palliativa fasen är målsättningen att patienten 

skall uppnå optimal livskvalitet och kunna leva ett så normalt liv som möjligt (Lindqvist & 

Rasmussen, 2014). Båda faser karaktäriseras av att främjandet av livskvaliteten för patienten 

ligger i fokus (Socialstyrelsen (2013).  

2.2.1 Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede  

Socialstyrelsen (2013) har tagit fram ett nationellt kunskapsstöd för beslutsfattare inom 

hälso- och sjukvården och socialtjänsten att ta del av i syfte att utveckla den palliativa vården. 

Den ämnar skapa en gemensam bild för hur palliativ vård ska utformas och genomföras efter 

de fyra hörnstenarna av palliativ vård. Socialstyrelsen (2013) och Thulesius (2016) skriver att 

palliativvårdens hörnstenar är fyra kriterier som tillsammans utgör grunden för en god 

palliativ vård. Första kriteriet bygger på en värdegrund där målet är att lindra det fysiska, 

psykiska, sociala och spirituella lidandet med en helhetssyn på patienten. Andra kriteriet 

belyser vikten av sjukvårdens olika professioner och dess samverkan för att vara till nytta för 

patientens välmående. Kriterium nummer tre är det fortlöpande kommunikationsarbetet 

mellan vården, patienten och dennes anhöriga. Fjärde och sista kriteriet ställer kravet att 

patientens närstående och anhöriga får tillräckligt med stöd (Thulesius, 2016). Den palliativa 

vården ska utföras och planeras tillsammans med anhöriga i största möjliga utsträckning. 

Det är av vikt att de erhåller information och upplever sin medverkan och närvaro som 

betydelsefull (Thulesius, 2016). Socialstyrelsen (2013) menar att en god palliativ vård bygger 

på en individanpassad vård som samordnas på alla nivåer mellan olika instanser, där 

patientens närstående får stöd och etiska frågor är centrala. Att vårda patienterna i livets slut 

medför situationer som kräver etiska överväganden, därför menar Socialstyrelsen (2013) att 

hälso- och sjukvårdspersonal behöver ha kunskap om etiska förhållningssätt, principer och 

bemötande. Palliativ vård är en process som måste bygga på en gemensam diskussion om 

värdegrund och etik (Socialstyrelsen, 2013). 

2.3 Sjuksköterskans ansvarsområde 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) beskriver att hälso- och sjukvårdens mål är 

att uppnå en god hälsa och där hela befolkningen ges vård på lika villkor och lika värde. Den 

enskilda människans värdighet ska respekteras och den individen med störst behov av hälso- 

och sjukvård ska ges företräde att få vård. Vården ska finnas nära till hands och även 

erbjudas från annan geografiskt anpassad instans. HSL (SFS 2017:30) reglerar även de 

handlingar och åtgärder som görs för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar 

medicinskt samt konstaterar att vården ansvarar för omhändertagandet av avlidna 

patienterna. Patientlagen (SFS 2014:821) stärker och tydliggör patientens ställning samt 

främjar patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Vården ska vara 

lättillgänglig, respektera patientens integritet och utformas i delaktighet med patienten så 

långt det är möjligt efter hans eller hennes önskemål, eller personliga förutsättningar. 
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Patientlagen (SFS 2014:821) stärker även patientens ställning i form av att patienten har 

lagstöd i att framföra klagomål eller synpunkter på den vården som han eller hon får eller 

fått, vilket syftar till att förbättra patientsäkerhetsarbetet inom hälso- och sjukvården. Det är 

sjuksköterskans ansvar att kunna erbjuda patienten möjlighet att upprätthålla sin hälsa, 

förbättra hälsan eller helt återfå den. Deras ansvar är även att främja välbefinnande och bidra 

till en bättre livskvalité för patienten fram till döden. Det är sjuksköterskan som leder 

omvårdnadsarbetet i team med annan vårdpersonal och i partnerskap med patienten och 

dennes anhöriga.  

I omvårdnadsarbetet ingår bedömning av patientens tillstånd och fastställa diagnos, för att 

kunna lägga upp en planering med fastställda mål. Därefter genomförs de planerade 

omvårdnadsåtgärderna för att sedan utvärdera genomförandet. Sjuksköterskan fastslår 

omvårdnadsåtgärder utifrån patientens fysiska, psykosociala, andliga och kulturella behov. 

Det är utifrån patientens upplevelser och berättelser som en planering skapas gemensamt, 

där öppenhet är centralt och där det finns en acceptens för varandras kunskap (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Eriksson (2014) menar att människan kan förmedla sin 

kärlek genom att ingå i relationer med andra människor, och i relationen skall utrymme för 

utveckling och tillväxt skapas. I vården skall relationer mellan sjuksköterskan och patienten 

bygga på en ömsesidighet och tillit, vilket gör att patienten kan uttrycka sina behov, begär 

och problem. Detta baseras på professionell kunskap från sjuksköterskan och skall uppfylla 

de etiska kraven. När relationen blir djup och de båda parterna känner sig trygga skapas en 

vårdande vårdprocess som kan bidra till hälsa för patienten (Eriksson, 2014). Respekt för de 

mänskliga och kulturella rättigheterna, rätten till liv, självbestämmande, värdighet och att bli 

behandlad med respekt ligger i vårdens natur. Sjuksköterskan skall bidra till en omvårdnad 

som för patienten är respektfull, vara oberoende av kön, ålder, sexuell läggning, hudfärg, 

religion, etnisk eller kulturell bakgrund, funktionsnedsättning, sjukdom, nationalitet, sociala 

eller politiska åsikter. Sjuksköterskan skall bedriva en omvårdnad som en enskild utifrån 

varje individs behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Svensk Sjuksköterskeförening 

(2015) nämner begreppet familjefokuserad omvårdnad som vård och omsorg med fokus på 

patientens eller personens familj och vad den har för betydelse för hans eller hennes 

upplevelse av sin ohälsa och sjukdom. Patientens familj har ofta en stor inverkan på 

patienten, och är därför viktigt för sjuksköterskan att anta patient och familj som en enhet i 

vissa situationer (Svensk Sjuksköterskeförening, 2015). Sjuksköterskan har ett ansvar att 

tillgodose familjens behov, vilket anses som en viktig del under den pågående palliativa 

vården och efter patientens bortgång (Lindqvist & Rasmussen, 2014). 

2.4 Tidigare forskning  

Detta avsnitt presenterar tidigare forskning som är indelat i två delar. Först presenteras 

palliativ vård ur ett patientperspektiv som belyser patienternas upplevelser av att bli vårdade 

i livets slut. Sedan presenteras palliativ vård ur ett familjeperspektiv som lyfter familjens 

upplevelser av att deras anhörig vårdas i livets slut. 
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2.4.1 Patientperspektiv 

Att bli diagnostiserad med en dödlig sjukdom är en chock för de flesta. Dessutom kan 

sjukdomens gradvisa förvärring på allmäntillståndet, dess behandling med eventuella 

komplikationer och vetskapen om sjukdomens obotlighet skapa ett oerhört stort lidande hos 

patienten. Majoriteten av patienterna som vårdas i livets slut är inte redo att dö. De upplever 

en rädsla för att dö, rädsla för att lida under dödsprocessen och rädsla kring dödens 

mysterium. Unga patienterna uttrycker ett missnöje och en sorg av att behöva dö tidigt innan 

de hinner få uppleva saker i livet som att få jobba, skapa en karriär, gifta sig och bilda familj 

(Beng, Guan, Seang, Pathmawathi, Ming, Jane, Loong, 2014). Den unika kontexten av att bli 

ställd inför döden uttrycks som den största yttringen av lidandets form eftersom det omfattar 

både ett emotionellt och ett fysiskt lidande hos en själv och ens nära och kära (Ellis, Cobb, 

O`Connor, Dunn, Irving & Lloyd-Williams, 2015; Johnson, Butow, Kerridege & Tattersall, 

2017). De flesta vill att sjuksköterskan ska uppmärksamma deras lidande och deras situation 

(Melhem & Daneault, 2017). Patienterna anser att den medicinska omvårdnaden ligger i 

fokus men att det inte är tillräckligt. Deras psykiska, sociala och spirituella behov behöver 

tillgodoses också. När sjuksköterskan visar empati och ger stöd uppstår ett 

förtroendeförhållande (Melhem & Daneault, 2017). I övriga fall upplever sig patienterna 

frustrerade och ensamma (Beng et al., 2014; Melhem & Daneault, 2017). Patienterna lägger 

en stor vikt på sina religiösa ritualer (Chacko, Anand, Rajan, John, & Jeyaseelan, 2014; Ellis 

et al., 2015; Kisorio & Langley, 2016). De flesta patienterna med spirituella behov vill att 

andra ska be för dem, även om personen som ber har annan trosuppfattning eller inte är 

religiös över huvud taget (Chacko et al., 2014).  

I studien av Chacko et al. (2014) beskriver patienterna vikten av att diskutera rädsla och 

ångest. Patienten upplever att det är betydelsefullt att familjemedlemmarna är närvarande 

under sjukdomstiden, och att familjemedlemmarna inkluderas i omvårdnaden. De anser 

även att det är betydelsefullt att med jämna mellanrum prata med sjuksköterskorna om sin 

syn på livskvalitet. Dock vänder sig de flesta patienterna helst till sin egen familj när de söker 

tröst och stöd, då de anser att sjuksköterskor är alldeles för upptagen för att möta deras 

behov. Patienterna upplever en barriär som hindrar dem att samtala med sjuksköterskorna 

om sitt emotionella och sociala behov och för dem att få det stöd de önskar (Chacko et al., 

2014). Patienternas vetskap om att sjuksköterskorna gör allt de kan för att förstå vad deras 

symtom beror på upplevs som betryggande för dem och bidrar till känslan av de blir väl 

omhändertagna. Sjuksköterskorna ses som experter på patienternas sjukdom och genom att 

vara inneliggande på sjukhus får patienterna tillgång till sjuksköterskornas expertis och 

kunskap vilket upplevs lösa många av deras bekymmer (Melhem & Daneault, 2017; 

Robinson, Gott, Gardiner & Ingleton, 2015). Information och kunskap om symtom, vad som 

orsakar dem och hur de kan hanteras upplevs som en lättnad som minskar oro och stress hos 

patienterna (Beng et al. 2014; Johnson et al., 2017; Melhem & Daneault, 2017; Robinson et 

al., 2015). Patienterna upplever förlust på många olika sätt mot slutet av deras liv. Det gäller 

främst en minskad fysisk funktion som exempelvis förmågan att utföra dagliga aktiviteter. 

Patienterna kan uppleva en stress som ett resultat av att vara beroende av andra. Den 

stressen kan genereras av att de upplever en värdelöshet och att vara en börda (Beng et al. 

2014; Ellis et al., 2015). Broom och Kirby (2013) påpekar att den döende patienten kan 

uppleva stress och oro inför hur deras familj hanterar deras dödsprocess och att de upplever 
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att det sliter på deras familjerelation. Palliativt vårdande kan beskrivas av patienten som en 

tid av blandade upplevelser där de är i behov av stöd från sin familj, samtidigt som de 

upplever sig vara till besvär och vill låta deras familj fortsätta leva sina liv. Patienterna oroar 

sig för i vilken utsträckning familjen får stöd och anser att det är viktigt att stöd ges även till 

dem. Dynamiken mellan patienterna och patienternas familj behöver dock inte nödvändigtvis 

vara positiv vid livets slut. Trots att många patienterna uttrycker skam över att berätta det så 

är det vanligt förekommande med gräl, bristande stöd från familjen och även total brist i 

fysisk närvaro från familjemedlemmar (Broom & Kirby, 2013). 

2.4.2 Familjeperspektiv 

Familjen till en patient som vårdas i livets slut är ofta i stort behov utav stöd. Det största 

behovet familjemedlemmarna till en patient som får palliativ vård upplever, är att de önskar 

bli mer informerade om patientens tillstånd och behandling. Ett utbyte av information och 

kommunikation mellan familjen och sjuksköterskorna om patientens tillstånd är viktigt för 

familjemedlemmar (Kisorio & Langley, 2016; Noome, Dijkstra, van Leeuwen och Vloet, 2016; 

Tursunov, Cherny och Ganz, 2016). Vissa familjer upplever att sjuksköterskorna finns 

tillgängliga för dem och kan besvara deras frågor samt möta deras oro, vilket upplevs som 

positivt (Kisorio & Langley, 2016; Noome et al., 2016) dock upplever många att de inte får sitt 

informationsbehov tillfredsställt, utan behöver jaga information själva vilket skapar oro och 

stress (Kisorio & Langley, 2016). Den informationen som familjen får ger dem mer tid att 

hinna förstå situationen som ofta upplevs overklig, samt så ges mer tid att hinna bearbeta sin 

sorg och reflektera över de existentiella frågor som kan uppkomma. Det skapar även en 

förståelse för vad som kommer att ske med patienten, om hans eller hennes tillstånd samt 

förbereder familjen på vad som kan förväntas hända. De flesta familjer som får detta utbyte 

av information kring patienten vill också vara delaktiga i omvårdnaden, då de upplever att 

delaktighet bidrar till en sinnesro efter att patienten gått bort. De värdesätter även egna 

ritualer eller religion högt (Kisorio & Langley, 2016; Noome et al., 2016) och ansåg att be för 

patienten var av stor betydelse (Kisorio & Langley, 2016).  

Upplevelsen av att ha en anhörig som övergår till vård i livets slut kan vara smärtsamt. 

Många familjemedlemmar är inte redo att få den informationen och deras behov av 

emotionellt stöd ökar. När familjens behov tillgodoses och när familjen upplever att 

patienten är smärtfri, samt när patienten upplever välbefinnande minskar familjens oro 

(Kisorio & Langley, 2016). Då familjen upplever vården som ges till patienten som god och 

respektgivande kan familjer fokusera på att spendera sin sista tid med patienten istället för 

att oroa sig om deras välmående (Noome et al., 2016). I kontrast till ovan skriver Tursunov et 

al. (2016) att många familjemedlemmar upplever och reflekterar kring att de inte får 

tillräcklig information relaterat till patientens tillstånd, prognos, vårdplan eller om beslutet 

av att övergå till ett palliativt stadie. Detta gör att familjen känner sig utelämnad från att vara 

delaktiga i omvårdnaden av patienten, vilket också resulterar i att känslan av att vara utan 

stöd och att vara oinformerad uppstår hos familjens medlemmar. De flesta vill att 

sjuksköterskorna ska uppmärksamma deras lidande och deras situation (Kisorio & Langley, 

2016; Melhem & Daneault, 2017) dock upplever vissa familjer att sjuksköterskorna inte visar 
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någon empati för dem och förmodligen inte förstår vad det innebär att befinna sig i deras 

situation (Kisorio & Langley, 2016). 

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv  

I detta avsnitt presenteras studiens vårdvetenskapliga perspektiv. Erikssons (1994) teori om 

lidande valdes då sjuksköterskan genom sitt arbete med att vårda patienterna i livets slut 

möter lidande människor, samtidigt som sjuksköterskan kan uppleva ett lidande själv. Nedan 

presenteras först teorin om lidande och sedan om hälsa, människa och värld då dessa 

begrepp ofta nämns samtidigt. 

2.5.1 Lidande 

Enligt Eriksson (1994) har lidandet tre olika former och består bland annat utav flera förlopp. 

Formerna som nämns är sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Sjukdomslidandet 

uppkommer av den fysiska eller psykiska skadan medan livslidandet ofta uppstår i form av 

existentiella frågor efter en skada. Vårdlidandet är det onödiga lidande som vården kan 

orsaka. Det kan vara långa väntetider, felbehandlingar eller att patienten upplever sig 

förbisedd eller kränkt. Lidandets faser beskrivs som förnekelse, insikt, kamp och lindring av 

lidande. Eriksson (1994) anser att lidandet kan ses som frånvaro av något, att människan inte 

är hel, i kontrast till hälsa som ses att människan utgör en helhet. Det är genom lidandet 

tillsammans med hälsa som människan mognar och blir något djupare. Lidandet är en 

naturlig del i livet och står konstant i relation till individens hälsa. Eriksson (1994) pratar 

även om tre olika nivåer på lidandet som utgörs av att ha ett lidande, att vara i lidandet och 

att varda i lidandet. Att ha ett lidande menar Eriksson (1994) att människan är främmande 

för sina egna inre begär vilket påverkar möjligheterna. Människan ses som främmande inför 

sig själv, och att det är yttre omständigheter som driver människan. Det ses som att 

människan försöker fly undan sitt lidande. Att vara i lidandet innebär att människan söker 

efter något större som ger en mening och försöker lindra lidandet kortsiktigt för att må bra. 

Behoven tillfredsställs tillfälligt, dock kan människan ändå uppleva en oro. Att varda i 

lidandet grundar sig i en kamp mellan liv och död, hopp och hopplöshet. Här kan människan 

finna en meningsfullhet med livet och bidra till en helhet (Eriksson, 1994). 

2.5.2 Hälsa, människa och värld 

Hälsa beskrivs av Eriksson (2012) som ett tillstånd som är mer än bara frånvaro av sjukdom. 

Begreppet hälsa uttrycks även av Eriksson (1994) i tre olika nivåer. Görandenivå, 

varandenivå och vardandenivå. På görandenivå utgår hälsa från yttre objektiva 

kännetecken, på varandenivå så strävar människan efter balans och harmoni, på 

vardandenivå eftersträvar människan en helhet och en försoning till påfrestande 

omständigheter i livet. Det är inte förrän människan mött sjukdom som hälsan kan 

uppskattas (Eriksson, 1994). Människan är en okränkbar enhet som består av den biologiska 

kroppen, den psykologiska själen och anden som bidrar till en helhet. Om en balans finns 

mellan kropp, själ och ande leder det till hälsa för människan (Eriksson, 2014). Eriksson 



 

8 

(2014) påvisar att människan kan förmedla sin kärlek genom att ingå i relationer med andra 

människor, och i relationen skall utrymme för utveckling och tillväxt skapas. I vården skall 

relationer mellan sjuksköterskan och patienten bygga på en ömsesidighet och tillit, vilket gör 

att patienten kan uttrycka sina behov, begär och problem. Detta baseras på professionell 

kunskap från sjuksköterskan och skall uppfylla de etiska kraven. När relationen blir djup och 

de båda parterna känner sig trygga skapas en vårdande vårdprocess som kan bidra till hälsa 

för patienten. Värld är också ett begrepp som enligt Eriksson (2012) innehar tre dimensioner, 

den inre, mellan och yttersta världen. Den inre världen speglar det privata, den mellersta 

världen människans relationer och den yttersta världen speglar människans omgivning och 

miljö. Dessa tre världar lever i symbios med varandra och en upplevd balans mellan dessa 

världsdimensioner leder också till hälsa. 

2.6 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att det finns en förväntan på att sjuksköterskan som vårdar en 

patient palliativt, alltid skall finnas tillgänglig och kunna tillgodose dem och deras familjs 

behov. Vårdandet av en patient som får palliativ vård ställer höga krav på sjuksköterskan. 

Den tidigare forskningen visar att sjuksköterskan spelar en kritisk roll i hur patienten och 

familjen upplever patientens dödsprocess, hur livskvalitet främjas på ett bra sätt, samt 

huruvida patienten och familjen upplever en god och värdig död för patienten. Både 

patienten och deras familj upplever ofta att sjuksköterskan inte har tid att bemöta dem och 

uppfylla deras behov vilket skapar ett onödigt lidande för dem. Kunskap om vad som ligger 

till grund för detta behövs för att patienten och deras familj ska få uppleva en god vård. För 

att kunna ge bästa möjliga vård och för att kunna lindra lindande skall människan ses som en 

unik helhet av kropp, själ och ande. Detta synsätt skapar en helhetssyn som kan ge insikt i 

hur individen upplever sig själv och sin omvärld. Vården ska individanpassas vilket innebär 

att omvårdnaden sker utefter patientens unika och subjektiva behov. Genom att 

sammanställa sjuksköterskans egna upplevelser av att vårda palliativt kan ny kunskap 

genereras, som i sin tur kan användas för att utveckla arbetet inom den palliativa vården och 

påvisa eventuella brister i sjuksköterskans utbildning. Den nya kunskapen kan slutligen 

användas som stöd för sjuksköterskan i sitt arbete eller för att förbättra det palliativa 

omvårdnadsarbetet, vilket kan vara till nytta både nationellt och internationellt. 

3 SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienterna i livets 

slut. 
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4 METOD 

Detta avsnitt kommer först att presentera metodval, därefter följer en presentation av 

datainsamling och urval. Därnäst presenteras arbetets dataanalys och sist presenteras etiska 

överväganden. 

4.1 Metodval 

Metoden för den här studien har utgått utifrån Evans (2002) analysmetod för en systematisk 

litteraturstudie med beskrivande syntes som enbart baseras på kvalitativa artiklar. 

Författarna valde analysmetoden av Evans (2002) för att den identifierar och sammanfattar 

resultat från forskning med låg risk för misstolkning, vilket är relevant för att kunna besvara 

syftet. Friberg (2017) stödjer detta påstående och menar att kvalitativa artiklar beskriver 

upplevelser och erfarenheter på ett mer djupgående sätt än kvantitativa artiklar vilket bidrar 

till en djupare förståelse kring fenomenet vilket författarna känner lämpar sig bäst för att 

besvara syftet. En litteraturstudie av beskrivande syntes genomförs genom att söka i 

databaser och välja relevanta kvalitativa artiklar inom det valda ämnet, för att sedan kritiskt 

granska dessa och till sist sammanställa relevanta fynd ur artiklarna. Detta görs för att 

sammanställa vad som är känt inom ett visst kunskapsområde sedan tidigare i hopp om att 

producera ny kunskap. Metoden kan användas för att sammanställa tidigare forskning till en 

ny helhet och för att få en ökad förståelse för ett valt fenomen (Friberg, 2017).  

4.2 Datainsamling och urval 

Insamlingen av data har gjorts genom att söka efter vårdvetenskapliga artiklar i 

sökdatabaserna CINAHL plus och PubMed. Båda dessa sökdatabaser publicerar primärt 

tidskrifter och artiklar inom vårdvetenskapen. Eftersom syftet i detta arbete faller inom 

ramen för vårdvetenskapen så är dessa databaser relevanta och har därför med fördel valts ut 

gentemot övriga sökdatabaser. Författarna ställde vissa kriterium på artiklarna för att 

inkluderas i arbetet och dessa var att de skulle vara av kvalitativ ansats, vårdvetenskaplig 

ansats och publicerade inom årtalen 2009–2019. Begränsningarna av år gjordes både i syfte 

att minska antalet artiklar men framförallt i syfte att få fram aktuell forskning. Ofta behövde 

sökningens tidsintervall avgränsas ytterligare då sökresultatet presenterade ett stort antal 

artiklar. Förutom föregående inklusionskriterium behövde de valda artiklarna även finnas 

tillgängliga i fulltext, vara publicerade på engelska, och ha varit utsatta för granskning, det 

vill säga att artiklarna var peer-reviewed. De exklusionskriterier som ställdes var att 

artiklarna inte skulle spegla patienten eller anhörigas perspektiv och inte heller utgå från det 

medicinska aspekterna i vården utan ha sitt fokus inom palliativ omvårdnad. Billhult (2017) 

skriver att inklusionskriterier och exklusionskriterier är medvetna bortfall av data som sker 

innan respektive under pågående datainsamling. Det gjordes inga avgränsningar gällande 

kön, nationalitet eller etnicitet på deltagare i sökningarna. Svensk MeSH har nyttjats för att 

få fram relevanta sökord i syfte att precisera sökningen inom databaserna. De sökord som har 

nyttjats i arbetet är presenterade i sökmatrisen, bilaga A.  
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De sökord som valdes utifrån studiens syfte var ord som ”nurse experience” och ”nurse 

perspective” för att säkerställa relevans, detta i kombination med sökorden: palliative care, 

end-of-life care, EOL care, terminal care, dying, nurse’s role, perspective och nurse support 

relatives. Boolesk sökteknik användes mellan tidigare nämnda sökord och då användes 

operatorn AND och OR främst för att få en mer träffsäker sökning mot syftet. Östlundh 

(2007) skriver att denna metod krävs för att kunna få fram ett bra litteratururval till arbetet. 

För att utesluta irrelevanta artiklar har operatorn NOT använts då svårigheter upplevdes att 

hitta artiklar enbart om sjuksköterskornas upplevelse. Exempel på dessa sökord var: NOT 

pediatric, NOT child, NOT Students, NOT nursing homes. Urvalet skedde utifrån att titlar 

lästes under sökningen, och om den ansågs relevant lästes sedan abstract. Om abstract 

svarade på syftet lästes hela artikeln och ansågs den relevant gjordes en kvalitetsgranskning. 

Artiklar med syfte riktat mot patient- eller familjeperspektivet exkluderades då dessa inte 

svarar an på studiens syfte som är riktat mot sjuksköterskans perspektiv. Insamling av 

artiklar avslutades när en adekvat mängd hade hittats. Totalt valdes 11 artiklar ut för vidare 

analys, se bilaga C.  

Kvalitetsgranskningen gjordes enligt en omarbetad modell med inspiration från Friberg 

(2017) för att säkerställa kvalitén på utvalda artiklar. Kvalitetsgranskningen, bilaga B, bestod 

av tio stycken frågor som besvarades med ett ja eller ett nej. Om svaret blev ja på en fråga, 

fick artikeln ett poäng. Poängskalan uppdelades som så att artiklar som erhöll nio till tio 

poäng ansågs hålla en hög kvalitet, artiklar som hade sju till åtta poäng ansågs som medelhög 

kvalitet och de artiklar som fick noll till sex poäng skattades till en låg kvalitet. Eventuella 

artiklar som utifrån frågorna bedömdes vara av låg kvalitet skulle exkluderas från arbetet, 

detta eftersom det fanns gott utbud på artiklar i ämnet men också för att examensarbetets 

resultat skulle baseras på artiklar av en generellt högre kvalitet. De 11 artiklar som valdes ut 

kvalitetsgranskades, samtliga uppnådde hög kvalitet och ingår i analysen. 

4.3 Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes enligt den analysmetod med beskrivande syntes som Evans 
(2002) presenterar. Analysmetoden har fyra steg. Det första steget innefattar att välja 
kvalitativa artiklar som besvarar det valda syftet och därmed avses användas till studien. I 
första steget söktes relevanta artiklar fram, lästes igenom och valdes utifrån tidigare nämnda 
kriteriers uppfyllnad (se punkt 4.2). Båda författarna läste igenom samtliga artiklar minst två 
gånger och tog ut nyckelfynd genom att granska och sammanställa deras resultat. Evans 
(2002) skriver att artiklarna ska läsas flera gånger för att en helhetsförståelse ska kunna 
utvecklas. I steg två identifieras nyckelfynd i varje artikel som var relevanta för detta arbetes 
syfte. Under detta steg jobbade författarna individuellt för att se om samma eller liknande 
nyckelfynd valdes ut, författarna fick fram 125 nyckelfynd totalt. I steg tre identifieras teman 
utifrån nyckelfynden. Utifrån en sammanställd lista med nyckelfynd från varje artikel 
jämförs samtliga nyckelfynd med varandra. Nyckelfynd som liknar varandra på något sätt 
eller hör ihop bildar tillsammans ett tema. Ur teman skapas subteman eller underteman som 
ska besvara syftet. Ett tema är ett fenomen eller en upplevelse som ramar in de nyckelfynd 
som knyter an med varandra. Därefter utvärderas och omprövas både teman och subteman 
så de inte är motsägelsefulla. I fjärde och sista steget beskrevs det identifierade fenomenet. 
Varje tema och subtema skrivs i löpande text med stöd från nyckelfynden samt med stöd och 
referenser från ursprungsartikeln. I varje subtema finns citat från ursprungsartiklarna för att 
styrka sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienterna i livets slutskede. Nedan 
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presenteras ett exempel på hur ett tema och ett subtema har skapats från ett nyckelfynd, se 
tabell 1.  

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema och subtema. 

Nyckelfynd Tema Subtema 

“We’re often a sort of buffer 

for the family, we accompany 

them.” (Ecarnot, Meunier-

Beillard, Seronde, Chopard, 

Schiele, Quenot & Meneveau, 

2018, s. 6). 

 

God palliativ vård 

 

• Att ge familjestöd  

 

4.4 Etiska överväganden 

Etiska överväganden har gjorts gällande språk, översättningar, koder, lagar, föreskrifter, 

regler och riktlinjer som Codex (2017) presenterar. Samtliga artiklar i detta arbete är skrivna 

på engelska vilket ställer krav på författarna att översätta syfte, metod och resultat i 

artikelmatrisen och studiens egna resultat till svenska. Studiens referenshantering skrivs 

enligt Karolinska Institutets (2019a) referensguide för APA. Detta görs för att tydligt visa vem 

som publicerat den fakta som används. APA är ett verktyg för att enkelt redogöra för läsaren 

vart informationen i texten kommer från. Det anses även vara god forskningssed att ge 

forskaren som skrivit ursprungsartikeln sitt erkännande och inte ta beröm för arbeten som 

andra jobbat med. Codex (2017) skriver om oredlighet i forskning och menar att det är 

otillåtet att stjäla, fabricera, förfalska eller plagiera vetenskapliga data och resultat. Codex 

(2018) beskriver också en god forskaretik och menar att all forskning ska vara utan egennytta 

och ska tjäna mänskligheten. Varje forskare är själva ytterst ansvariga för att arbetet har en 

god kvalitet (Codex, 2017). 

5 RESULTAT 

Detta avsnitt presenterar de artiklar som analyserats utifrån syftet, att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienterna i livets slut. Analysen resulterade i två 

teman; God palliativ vård och Hinder för god palliativ vård, med totalt fem subteman. 

Nedan presenteras en översikt av dessa, se tabell 2 nedan. 
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Tabell 2: Teman och subteman. 

Teman Subteman 

 

God palliativ vård 

 

• Att främja välbefinnande 

• Att ge familjestöd 

 

Hinder för god palliativ vård 

 

• Emotionella prövningar 

• Kommunikationshinder 

• Bristande kunskap 

 

5.1 God palliativ vård 

Utifrån temat God palliativ vård formulerades två subteman; Att främja välbefinnande och 

Att ge familjestöd. Sjuksköterskorna mötte patienterna och patienternas familj med 

generositet, emotionellt medkännande och medmänsklig kärlek, samtidigt som deras arbete 

syftade mot att uppnå ett välbefinnande hos patienterna och skapa en värdig och fridfull död. 

5.1.1 Att främja välbefinnande 

Sjuksköterskorna upplevde att den palliativa vårdens fokus var att främja välbefinnande hos 

patienterna och att patienterna var nöjda med den vård som sjuksköterskorna gav dem 

(Chan, Lee & Chan, 2013; Croxon, Deravin, & Anderson, 2018; Ecarnot et al., 2018; Karlsson, 

Kase & Wärnå-Furu, 2016; Peterson, Johnson, Halvorsen, Apmann, Chang, Kershek, Scherr, 

Ogi, & Pincon, 2010; Zheng, Guo, Dong & Owens, 2014). Sjuksköterskorna uttryckte även en 

vilja att ta hand om och ta ansvar för patienterna i livets slutskede, även om händelser eller 

situationer motarbetade den intentionen. Trots detta lade sjuksköterskorna stor vikt på att 

främja patienternas välbefinnande vilket de också ansåg vara sitt grundläggande ansvar 

(Zheng et al., 2014). Sjuksköterskornas ansvar upplevdes vara att spendera mer tid med 

patienterna, även vid tillfällen då smärta eller ångest inte var aktuellt eller framträdande. 

Detta i syfte att motverka ensamhet i livets slut. Genom att sjuksköterskorna var lugna och 

närvarade hos patienterna upplevde sjuksköterskorna att patienterna blev lugna och att 

patienterna upplevde ett välbefinnande (Anderson, Salickinene & Rosengren, 2016; Reinke, 

Shannon, Engelberg, Young & Curtis, 2009). Genom att diskutera vad som utgjorde 

livskvalitet i den aktuella situationen kunde patienterna och sjuksköterskorna sätta upp 

dagliga mål efter patienternas egna önskningar. När patienterna uppnådde realistiska mål 

upplevdes det av sjuksköterskorna hjälpa patienterna att finna ett välbefinnande (Ecarnot et 

al, 2018: Croxon et al., 2018: Reinke et al., 2009). Varje patient upplevdes ha en unik 

personlighet och bakgrund som påverkade deras förhållningssätt till sin sjukdom och sin 

prognos. Sjuksköterskorna beskrev hur de försåg patienterna med personlig och enskild vård 

som var skräddarsydd efter hans eller hennes preferenser, önskningar och behov, där målet 
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var att främja välbefinnande (Parola, Coelho, Sandgren, Fernandes & Apóstolo, 2018: Reinke 

et al., 2009). Samtalet mellan sjuksköterskorna och patienterna om välbefinnande upplevdes 

av sjuksköterskorna som ett sätt för dem att stötta patienterna individuellt (Croxon et al., 

2018; Ecarnot et al., 2018; Reinke et al., 2009). Sjuksköterskorna upplevde att den palliativa 

vården skiljer sig från övrig vård. Även fast all vård borde syfta till att gå bortom det fysiska 

välbefinnandet hos patienterna så framhåller sjuksköterskorna att det är speciellt för den 

palliativa vården.  

Unfortunately, there are areas of nursing where we are more practical…here we 

always want to go further. Being able to give a little more, feel, try to make the person 

feel the best possible…is not only the control of pain or the control of dyspnea, but it 

is a set of things that we try to give, and therefore we are different from a normal 

hospitalization (Parola et al., 2018, s. 183). 

Att både tillgodose patienternas fysiska och emotionella behov upplevdes vara viktigt. Å ena 

sidan uppmärksammande sjuksköterskorna vikten av att vara lyhörda och uppmärksamma 

på patienternas upplevelser av sorg och ångest. Å andra sidan vikten av att uppmärksamma 

glädje för att på så sätt främja välbefinnande hos patienterna (Andersson et al., 2016). 

Sjuksköterskorna la stor uppmärksamhet på att bibehålla patienternas värdighet i den 

dagliga omvårdnaden, även vid de tillfällen då patienterna förlorat sitt medvetande. De 

upplevde att deras ansiktsuttryck, ord och gester fortfarande betydde något och hade en 

inverkan på patienterna. En annan viktig sak som sjuksköterskorna gjorde för att bibehålla 

patienternas värdighet och välbefinnande var att jobba mot att uppfylla patienternas sista 

önskan (Zheng et al., 2014). Bibehållandet av patienternas värdighet i den palliativa vården 

beskrevs av sjuksköterskorna som en positiv aspekt av att främja en god död för patienterna 

(Karlsson et al., 2016; Zheng et al., 2014). Det kunde exempelvis röra sig om en medvetenhet 

utav patienternas religiösa bakgrund.  

Sjuksköterskorna brukade ofta vara de som träffade patienterna först, vilket resulterade i att 

det också var de som fick mest information om den enskilda patienten genom samtal. Detta 

upplevdes hjälpa till att etablera en vårdande relation som sjuksköterskorna upplevdes 

främja välbefinnande för patienterna. Om sjuksköterskorna fick patienterna att känna sig 

trygga och lugna upplevde sjuksköterskorna att det skapades ett förtroende mellan dem, och 

om ett förtroende hade skapats blev ofta relationen mellan dem själva och patienterna 

vårdande (Ecarnot et al., 2018; Reinke et al., 2009). Sjuksköterskorna poängterade att 

döende patienterna ofta uppvisade sorg och nedstämdhet, och att det var dem som skulle 

hjälpa patienterna i dessa situationer (Andersson et al., 2016; Peterson et al., 2010). 

Sjuksköterskornas främjande av välbefinnande förklarades genom att exempelvis uppfylla 

patienternas behov och önskemål i omvårdnaden. Nyckeln var att få en förståelse för den 

enskilda patienten, vad de hoppades på och hur de hanterade sin situation så 

sjuksköterskorna kunde främja välbefinnande efter patienternas subjektiva behov (Croxon et 

al., 2018; Reinke et al., 2009). Det kunde exempelvis handla om att hantera smärta, andnöd 

eller andra symtom (Reinke et al., 2009). Sjuksköterskorna upplevde att patienternas 

spirituella behov spelade en stor roll i hur patienterna hanterade sin annalkande död och hur 

de fann ro i sin situation. När sjuksköterskorna bistod patienterna med detta upplevde dem 

också främja ett välbefinnande (Zheng et al., 2014). 
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5.1.2 Att ge familjestöd 

I arbetet med att ge en god palliativ omvårdnad till patienterna upplevde sjuksköterskorna 

att det var viktigt att ta hand om och finnas tillgänglig för patienternas familj, samt att 

bemöta deras oro och farhågor. Tröst och mentalt stöd skulle erbjudas till familjerna som 

även ansågs vara en av de viktigaste uppgifterna enligt sjuksköterskorna. De upplevde att ett 

väl utfört omvårdnadsarbete bidrog till ett ökat välbefinnande även hos familjerna till den 

döende patienten (Andersson et al., 2016; Chan et al., 2013; Zheng et al., 2014). I arbetet med 

att stötta familjerna och ge dem hopp agerade sjuksköterskorna självständigt. De tog reda på 

vad familjerna hade för förhoppningar och jobbade mot att uppfylla dessa. I och med att 

sjuksköterskorna konstaterade vad familjerna hoppades på kunde sjuksköterskorna också 

undvika felaktiga antaganden och ge bättre stöd vilket också upplevdes inge ett förtroende i 

deras vårdrelation som då även blev en vårdande relation (Reinke et al., 2009). 

Sjuksköterskorna upplevde att ett partnerskap mellan patienternas familj och dem själva 

kunde uppstå vilket bidrog till en god och vårdande relation. Relation upplevdes stöttande 

också, där sjuksköterskorna utgjorde en form av trygghet för familjerna (Parola et al., 2018). 

Relationen som formades mellan sjuksköterskorna och familjerna till en döende patient 

kunde fortsätta även efter att patienterna väl avled. Vården kring familjerna kunde även 

fortsatta i form av mentalt och emotionellt stöd vilket kunde uttrycktas genom att 

sjuksköterskorna närvarade vid patienternas begravning. För vissa av sjuksköterskorna 

kunde denna relation sträcka sig dagar, veckor och även år efter patienternas död (King & 

Thomas, 2013). ”You would see him [the husband] out getting groceries, and he would still 

know exactly who you were, ask how you were doing, ask about your kids . . . I mean, he 

never forgot one of us, ever” (King & Thomas, 2013, s. 1303).  

Sjuksköterskornas fick förklara för familjerna om vikten av att vara tillsammans med 

patienterna som vårdades i livets slutskede, vilket sjuksköterskorna upplevde vara 

fördelaktigt för såväl familjen som patienten. Sjuksköterskorna utbildade också 

familjemedlemmar att exempelvis inte lämna patienten ensam, att använda fysisk kontakt 

som att hålla handen, vidröra eller hålla ögonkontakt. Dessa var handlingar som 

sjuksköterskorna beskrev som meningsfulla sätt att uttrycka sin kärlek på (Zheng et al., 

2014). Sjuksköterskorna karaktäriserade sin kommunikation med familjen som mer direkt 

och ibland mer ärlig. De upplevde att vara just ärlig och samtala om obekväma ämnen ansågs 

vara nödvändigt och ibland väldigt viktigt för familjen (Andersson et al., 2016; Ecarnot et al., 

2018; King & Thomas, 2013; Peterson et al., 2010). Familjemedlemmarna var ibland inte 

införstådda i dödsprocessen och visste inte hur de skulle agera. Sjuksköterskorna stöttade 

dem genom att kommunicera med dem i förväg så att de skulle vara emotionellt förberedda 

och införstådda i patientens tillstånd utan att tappa sitt hopp och sin tro (Zheng et al., 2014). 

En anledning bakom detta berodde på att sjuksköterskorna upplevde att de förtydligade eller 

försåg familjen med ytterligare information, än vad läkaren hade gjort om dödsprocessen 

eller patientens prognos. Ibland fick sjuksköterskorna återuppta samtalet där läkaren 

avslutat vilket upplevdes stärka familjemedlemmarnas hopp (Reinke, et al., 2009). 

Sjuksköterskornas upplevelse av att vårda patienterna i livets slutskede innebar ofta att 

fokuset ofta låg mer på patienternas familj än på de döende patienterna och stundvis kände 

sjuksköterskorna mer sorg för familjerna än för patienterna. Sjuksköterskorna ville 
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uttryckligen trösta familjerna och hjälpa dem hantera sin situation. Mer specifikt ville 

sjuksköterskorna se till att familjerna fick tid att sörja på avdelningen och att 

sjuksköterskorna själva fick tid att trösta dem (Peterson et al., 2010). De upplevde att 

omvårdnaden var sammanlänkad mellan patienten och deras familj, samt upplevde de att 

den palliativa vården blev fridfullare och mer tillfredsställande för alla, när både patienterna 

och familjerna var fridfulla och tillfredsställda (King & Thomas, 2013). 

5.2 Hinder för god palliativ vård 

Detta tema uppstod som ett resultat av hur sjuksköterskorna beskrev sitt arbete kopplat till 

de yrkesrelaterade hinder som de upplevde i omvårdnaden av patienterna som fick palliativ 

vård. Utifrån sjuksköterskornas beskrivna upplevelser kring detta skapades tre subteman: 

Emotionella prövningar, Kommunikationshinder och Bristande kunskap. 

5.2.1 Emotionella Prövningar 

Sjuksköterskorna upplevde svårigheter med att förhålla sig emotionellt neutrala när de gav 

palliativ vård till patienterna, eftersom de upplevde att det var emotionellt krävande. Detta 

grundade sig i att de upplevde ett stort engagemang, speciellt när vårdande relationer hade 

skapats till patienterna vilket också gjorde det svårare för sjuksköterskorna att hantera sitt 

emotionella tillstånd (Chan et al., 2013; Liu & Chiang, 2017; Terson et al., 2010). 

Sjuksköterskorna var oroliga att patienterna upplevde ett lidande och ville försäkra sig om att 

de gjorde allt i deras makt för att lindra detta lidande (Peterson et al., 2010). Rädsla och 

skuld upplevdes av sjuksköterskorna när de misslyckades med att lindra ett lidande för 

patienterna. Sjuksköterskorna upplevde också att deras rädslor och oro avspeglades och 

påverkade omvårdnaden, vilket kunde resultera i ångest. Plötsliga dödsfall som var 

oförväntade upplevdes vara de svåraste att hantera för sjuksköterskorna. De upplevde en 

maktlöshet när de gjorde allt i sin makt för att patienterna skulle överleva, men inte lyckades 

(King & Thomas, 2013). De uppgav att det fanns en balansgång mellan ansvar och skuld i 

förhållande till patienterna, skuldkänslor för att inte göra tillräckligt för patienten och 

upplevelser av en känsla av skuld som främst tillträde när de unga patienterna dog (Karlsson 

et al., 2016). När patienterna, som sjuksköterskorna haft en god relation med sedan avled 

uttryckte sjuksköterskorna ett behov av lindring för att klara av sin egen sorg och lidande 

kring patientens bortgång. De fick hålla tillbaka sin sorg, ilska och rädsla när de brydde sig 

om den avlidne patienten på ett personligt plan, men ibland var sorgen för svår att dölja 

(Karlsson et al., 2016). Relationen upplevdes då blivit så stark att sjuksköterskorna upplevde 

en emotionell prövning som blev svår för dem att hantera (Andersson et al., 2016; Liu & 

Chiang, 2017).  

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). 
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Förväntningarna på sjuksköterskorna var att de skulle fortsätta med sitt dagliga arbete 

omedelbart efter bortgången av patienten, vilket upplevdes som en emotionell prövning. 

Ibland önskade de att sörja med familjemedlemmarna, men upplevde att detta hade det inte 

känts professionellt (Chan et al., 2013). Detta resulterade i att sjuksköterskorna upplevde 

påfrestningar där utbrändhet och traumatisering också avspeglade sig (Liu & Chiang, 2017). 

Sadness is always with me, suppressed but accumulated, until I burn out. I remember 

a day I cried for a long time, I could not stop crying. It is like you have a bleeding 

wound and you cover it with gauze, but you cannot stop the bleeding. In the end, you 

will collapse (Liu & Chiang, 2017, s. 32). 

Sjuksköterskorna upplevde även att tidsbrist rådde och beskrev situationer när de var 

tvungna att springa mellan olika patienterna, där ena situationen var väldigt akut och 

stressig, medan i den andra situationen behövde de hålla sig lugna för att inte stressa upp en 

annan patient. De upplevde sig inte kunna tillgodose de olika behoven hos flertalet av 

patienterna på grund av denna tidsbrist vilket även ledde till frustration för sjuksköterskorna. 

Det fick dem att känna sig otillräckliga i sin professionella roll och bidrog till att 

sjuksköterskorna upplevde den palliativa vården som en emotionell prövning (Anderson et 

al., 2016; Peterson et al., 2010). Upplevelserna som otillräcklighet, hjälplöshet och 

frustration uppgavs av sjuksköterskorna, speciellt när de hade ansvar för flera patienterna 

och då arbetsuppgifterna blev för överväldigande. Detta gjorde att tiden för varje patient inte 

upplevdes räcka till (Anderson et al, 2016). De upplevde att tidsbristen hade en negativ 

påverkan i deras professionsutövning vilket bidrog till en stressig miljö som upplevdes 

påverka omvårdnaden negativt. De ansåg att tiden inte fanns till att samtala med och finnas 

tillgängliga för patienterna. Den upplevda tidsbristen försummade möjligheten att ta itu med 

patienternas emotionella behov, vilket ansågs vara en stor del i den palliativa vården. 

Sjuksköterskorna upplevde också att det inte fanns tid till att reflektera och hantera sin egen 

sorg, att de behövde dölja den när en patient dog, vilket ledde till en nedstämdhet på 

arbetsplatsen (Liu & Chiang, 2017). Många existentiella frågor uppstod om livet och döden. 

Sjuksköterskorna beskrev att arbetet med att ge palliativ vård till patienterna ingav hopp och 

förtvivlan i förhållande till patienternas död och automatiskt bidrog till att sjuksköterskorna 

reflekterade över sin egen död (Karlsson et al., 2016). Det upplevdes viktigt att strategier 

fanns för att hantera påfrestande upplevelser och de emotionella prövningar som yrket 

innebar genom att exempelvis prata och reflektera med kollegor och vänner utanför jobbet 

(Anderson et al., 2016; Chan et al., 2013; Croxon et al., 2018; Parola et al., 2018). 

5.2.2 Kommunikationshinder 

Kommunikationen inom vårdlaget ansågs ibland vara ineffektiv, vilket sjuksköterskorna 

upplevde som ett kommunikationshinder. Detta bidrog till ökade påfrestningar och stress när 

sjuksköterskorna upplevde att de behövde göra ytterligare arbetsuppgifter som egentligen 

ingick i någon annan vårdgivares ansvarsområde (Peterson et al., 2010). Det fanns tillfällen 

när sjuksköterskorna upplevde att läkarna inte gjorde sitt jobb korrekt, att de inte gav 

information till patienten så patienten förstod sin prognos och allvaret med sin situation. 

Detta gjorde att sjuksköterskorna var tvungna att informera patienten på nytt, vilket 

upplevdes som brister i kommunikationen då detta inte upplevdes vara sjuksköterskans 
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ansvar. Sjuksköterskorna upplevde flertalet gånger att läkarna inte hade varit tillräckligt 

tydliga till patienten och att sjuksköterskorna då fick förtydliga ytterligare för patienten om 

hans eller hennes tillstånd. 

One of our doctors has a hard time being up front with the patient and telling them 

what their status is. Then the patient said to me, ‘‘Well I’m not terminal or anything 

am I?’’, and I am thinking, ‘‘Of course you are. You have lung cancer.’’ It’s a hard 

thing when the doctor hasn’t told the patient what is going on with them. So 

sometimes I’ll just say to the doctor, ‘‘Can you please tell them because they don’t 

have a clue that things are not going well here (Reinke et al., 2009, s. 987). 

Sjuksköterskorna upplevde att det inte var inom ramen för sjuksköterskans yrkesroll att vara 

den som kom med dåliga nyheter till patienterna om hans eller hennes tillstånd. Ett 

undantag var sjuksköterskor som jobbade på en palliativ avdelning eller med 

cancerpatienterna (Reinke et al., 2009; Zheng et al., 2014). Förutom upplevelsen av att inte 

anse sig vara den som skulle ge dåliga besked fanns en samsyn i att samtal kring döden inte 

vara helt socialt accepterat och sjuksköterskorna upplevde att det var ett 

kommunikationshinder i deras yrkesutövande. Delgivning av information gällande 

patienterna var väldigt viktigt, exempelvis vad som diskuterats eller vad läkaren hade talat 

med patienten om tidigare. Sjuksköterskorna upplevde oro av att inte bli informerade om 

detta när de själva samtalade med patienten, då vårdlaget kunde på grund av detta upplevas 

som opålitliga och vården blev lidande (Reinke et al., 2009). 

When you haven’t been given the info and you don’t know what’s going on with the 

patient, it’s not a team approach; it makes it very difficult. I had no idea that he was 

just given bad news and I went in and my approach was inappropriate for the 

situation. I think if I hadn’t built a relationship with the patient, he would have 

thought ‘‘Here’s a team of people that don’t communicate’’ and that could destroy his 

trust in us (Reinke et al., 2009, s. 987). 

 Sjuksköterskorna tyckte det var oerhört viktigt att alla patienters frågor fick svar men i vissa 

fall oroade sig sjuksköterskorna över att behöva besvara patientens frågor som läkaren inte 

lyckats besvara åt patienten. Sjuksköterskorna upplevde detta som ett 

kommunikationshinder i huruvida patienten fick all den information som han eller hon 

behövde, eller själv ville ha (Peterson et al., 2010). 

5.2.3 Bristande kunskap 

Många sjuksköterskor upplevde en kunskapsbrist med att ge palliativ vård till patienterna. 

De beskrev upplevelser som otillräcklighet och kände sig oförberedda vilket gav 

sjuksköterskorna ett förminskat självförtroende (Chanet et al., 2013; Croxon et al., 2018 

Zheng et al., 2014). Speciellt upplevde nyexaminerade sjuksköterskorna att de inte hade 

tillräckligt med kunskap när de gav palliativ vård till patienterna. Sjuksköterskorna med 

mindre erfarenhet kunde uppleva en maktlöshet i vårdandet. De kunde även uppleva en 

bävan för hur de skulle reagera när patienterna dog. Sjuksköterskorna uppgav att detta 

berodde på bristande kunskap och erfarenhet (Anderson et al., 2016; Croxon et al., 2018). De 
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sjuksköterskorna med längre yrkeserfarenheter upplevde inte samma slags maktlöshet 

(Zheng et al., 2014). En del av sjuksköterskorna kände sig oförberedda och upplevde arbetet 

med att visa stöd till familjen som krävande (Andersson et al., 2016). Flertal av 

sjuksköterskorna upplevde svårigheter i att ge stöd till en familj som befann sig i sorg av att 

bevittna sin anhörige i livets slutskede (Croxon et al., 2018).  

How to talk, you don’t learn the skills even to talk to the family and explain to them 

what’s happening when a person’s functions start to shut down they might get, if 

they’re blood starts to pool or if they start getting gurgly how do you explain that to 

the family....I actually find dealing with the families more difficult than dealing with 

the patient (Croxon et al., 2018, s. 341). 

Ibland uppstod situationer där familjen fick föra patientens talan gällande fortsatt vård och 

behandling, och sjuksköterskorna upplevde då etiska svårigheter av att delge information om 

patientens tillstånd till familjen. De upplevde att deras information kunde påverka familjens 

beslut, och det i sig upplevdes som ett etiskt övervägande. I andra situationer upplevde 

sjuksköterskorna att patientens vilja kunde strida mot vad familjen önskade och detta kunde 

resultera i invecklade förhandlingar med familjen (King & Thomas, 2013). Sjuksköterskorna 

framhöll att det kunde vara svårt att hantera familjens problem och att de ibland var tvungna 

att agera medlare i eventuella konflikter mellan familjen och patienten (Ecarnot et al., 2018; 

Peterson et al., 2010). Detta var något som sjuksköterskorna upplevde bekymmersamt; att 

behöva vårda familjen, att uppmärksamma deras behov och att behöva agera medlare mellan 

patient och familj (Ecarnot et al., 2018; Peterson et al., 2010). En begränsning som 

sjuksköterskorna upplevde var att agera professionell vårdgivare utan att bli för personlig 

med patienterna. Sjuksköterskorna uttryckte upplevelser av oro i relation till sin egen 

prestation, en känsla av att inte räcka till. De ville skapa en god och värdig död för 

patienterna där de skulle ha det så bekvämt som möjligt, vilket skapade en press och inre oro 

(Peterson et al., 2010). Många ville skydda sig själva genom att inte bli för personliga med 

patienten och vissa distanserade sig själva från patienten vilket hindrade dem från att skapa 

en vårdande relation (Chan et al., 2013: Peterson et al., 2010).  

Samtal om döden upplevdes jobbigt på grund av kunskapsbrister i kommunikation och det 

var något som sjuksköterskorna drog sig från att göra (Chan et al., 2013; Croxon et al., 2018; 

Liu & Chiang, 2017; Zheng et al., 2014). Döden upplevdes vara ett känsloladdat samtalsämne 

som inte kom på tal i tillräckligt stor utsträckning för att sjuksköterskorna skulle vara erfarna 

nog att föra sådana samtal samt att ge det stöd som behövdes. När sjuksköterskorna då inte 

fick möjlighet till sådana konversationer förlorades kunskapen och vården blev begränsad 

istället (Croxon et al., 2018; Zheng et al.,2014). Nyexaminerade sjuksköterskorupplevde 

själva att de hade mer kunskap gällande den fysiska omvårdnaden och där upplevdes inga 

problem, den stora utmaningen var just kunskapsbristen i kommunikation med patienterna 

och familjerna (Anderson et al., 2016; Croxon et al., 2018; King & Thomas, 2013). 

Sjuksköterskorna upplevde att den enda utbildningen de fick om kommunikation, var från 

coachning av erfarna sjuksköterskor som arbetat länge med palliativ vård. Mer teoretisk och 

praktisk utbildning upplevdes vara av behov för att minska kunskapsbristen kring svåra 

konversationer, så att sjuksköterskorna inte behövde uppleva en osäkerhet där 

kommunikationen blev till ett hinder (Chan et al., 2013). 
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…some of them are frightened to die and are in despair and depression… If I know 

their psychological experience and how to deal with this, I’m more than happy to 

help. We should be provided some training programs about psychological care (Zheng 

et al., 2014, s. 293). 

Sjuksköterskorna beskrev upplevelser av att kunskap saknades kring etiska dilemman och 

patienternas olika kulturer, vilket enligt sjuksköterskorna försvårade arbetet och vårdandet 

för patienten. Det upplevdes vara den största bidragande faktorn till att sjuksköterskorna 

upplevde en osäkerhet i sitt arbete av att ge palliativ vård till patienterna (King & Thomas, 

2013; Zheng et al., 2014). Tid för reflektion på arbetsplatsen upplevdes vara utav vikt, då 

tidigare reflektion hade upplevts vara givande och utvecklande för sjuksköterskorna och 

deras profession (Anderson et al., 2016). Sjuksköterskorna upplevde att kunskap kunde läras 

ut på arbetsplatsen genom gruppdiskussioner där olika scenarier och dilemman som bland 

annat sjuksköterskor, läkare och andra vårdgivare gemensamt kunde diskutera. (Chan et al., 

2013; Ecarnot et al., 2018; Peterson et al., 2010; Reinke et al., 2009). Vårdteamet upplevdes 

av sjuksköterskorna vara den starkaste bidragande faktorn till en god palliativ vård, att 

teamet stöttade och hjälpte varandra. Sjuksköterskorna upplevde att i ett välfungerande team 

stärktes varje individs välmående och var utvecklande för deras egen profession men att det 

krävde att varje individ också hade goda kunskaper (Parola et al., 2018). Sjuksköterskorna 

uttryckte att det var viktigt med kunskap om prioritering för att minska de stressade 

situationerna som kunskapsbristen resulterade i (Anderson et al., 2016). En mer utvecklad 

läroplan inom sjuksköterskeutbildningen upplevdes vara av behov, samt att handledare 

behövde vara mer stödjande, kreativa och flexibla för att kunna förbättra den palliativa 

vården och lära ut nyexaminerade sjuksköterskor sin expertis för att minska kunskapsbristen 

(Croxon et al., 2018). 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt presenteras tre diskussioner om resultat, metod och etik. I 

resultatdiskussionen diskuteras resultatet i detta arbete mot den tidigare forskningen, mot 

det valda vårdvetenskapliga perspektivet av Eriksson (1994) samt mot sjuksköterskans 

ansvarområde. Därefter följer en diskussion angående styrkor och svagheter gällande den 

valda analysmetoden av Evans (2002). Sist förs en diskussion om de etiska aspekterna som 

har övervägts i skapandet av detta arbete. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att sjuksköterskorna strävade efter att bibehålla patientens värdighet och 

för att främja välbefinnande. Det handlade om alltifrån att respektera patientens religion till 

att tillgodose spirituella behov. Sjuksköterskorna beskrev händelser där patienten förlorat 

sitt medvetande, där de då tagit hänsyn och försökt tillgodose behoven utifrån patientens 
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ansiktsuttryck, kroppsspråk och ord. Enligt Melhem och Daneault (2017) upplever 

patienterna att deras psykiska, sociala och spirituella behov är minst lika viktiga, som den 

medicinska omvårdnaden. Eriksson (2012) anser att hälsan är mångdimensionell och att den 

kopplas ihop med kropp, själ och ande som kan skapa behov och begär, det kan skapa 

hälsoproblem för patienten. Eriksson (2014) beskriver att hälsa är mer än frånvaro av 

sjukdom, att som sjuksköterska kunna identifiera hälsohinder samt hälsoresurser för 

patienten för att kunna lindra lidandet och skapa ett välbefinnande oavsett sjukdom. Alla 

patienterna ska få en skräddarsydd vård efter preferenser, önskningar och behov. Varje 

patient har en unik personlighet och därför kan inte sjuksköterskorna vårda alla patienterna 

lika (Eriksson, 2014). Svensk sjuksköterskeförening (2016a) anser att alla sjuksköterskor 

skall sträva efter en personcentrerad vård som innebär att främja hälsa för just den enskilda 

individen. Vårda psykiska, existentiella, sociala och andliga behov i lika stor utsträckning 

som de fysiska behoven. I resultatet framkom det att genom diskussioner om livskvalitet med 

patienten kunde mål sättas upp för dagen utifrån patientens egna förväntningar och 

önskningar, och på så sätt kunde eventuella lidanden lindras och ett välbefinnande främjas. 

Chacko et al. (2014) bekräftar att patienterna anser att samtal med sjuksköterskorna om 

synen på livskvalitet är betydelsefullt. Resultatet visade också att sjuksköterskorna var 

mycket engagerade i att ge familjestöd, att kunna erbjuda både tröst och mentalt stöd. 

Sjuksköterskorna upplevde ibland mer känslor för familjen än för patienten inom den 

palliativa vården, och önskade ge tid till familjen för att kunna bidra med tröst för dem då 

detta gagnar patienten. Ibland uppkom en etisk frågeställning kring informationsutgivning 

till familjen om patientens behandling. I situationer där familjen förde patientens talan 

upplevde sjuksköterskorna att deras information kunde påverka familjens beslut och därmed 

uppkom svårigheter med kommunikation och informationsutgivning. Kisorio och Langley 

(2016), Noome et al. (2016), Tursunov et al. (2016) påvisar att familjemedlemmarnas största 

behov är att bli informerade om patientens behandling och tillstånd från sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna ville att familjen skulle bestämma själva utan att deras information hade 

för stor påverkan. Svensk sjuksköterskeförening (2015) framhåller att familjemedlemmar 

som blir inbjudna och tillåts vara med att identifiera och lösa problem och ta beslut, ses som 

en positiv aspekt för den enskilda familjemedlemmen. Genom att möta familjen som en 

helhet bidrog det till en ökad kompetens och enskilda resurser tillvaratogs. Eriksson (2014) 

menar på att varje vårdhandling kan ses som en etisk akt som sjuksköterskorna skall ta 

hänsyn till, dock är målet att lindra lidande och bidra till välbefinnande för patienten 

(Eriksson, 2014). Sjuksköterskorna utgick från vårdhandlingar som var meningsfulla för 

patienten och för familjen. Att utbilda familjemedlemmar om hur viktig kontakt med 

patienten kan vara, speciellt den fysiska kontakten som exempelvis beröring och 

ögonkontakt. De beskrev även att extra åtgärder vidtogs för att hålla löften som exempelvis 

att låta familjen veta vilka beslut som tagits och varför. Sjuksköterskorna jobbade mot att 

patientens död skulle vara så smärtfri och fridfull som möjligt, att det skulle bli en 

odramatisk händelse. Eriksson (2014) påstår att valet av vårdhandling utgår från patientens 

hälsoresurser och genomförs med hjälp av vårdaktiviteter. Hanteringen av sjuksköterskornas 

egna upplevelser beskrevs som en emotionell prövning som kunde yttra sig i upplevelser av 

exempelvis otillräcklighet, frustration och hjälplöshet. De uttrycker sig även om att 

uppgivenhet och separationsångest kan uppstå vid bortgång av patienterna som vårdats 
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under en längre tid, detta då en god relation hade skapats mellan sjuksköterskorna och 

patienterna. De ville själva ha tid till att sörja, dock upplevde de att tid inte fanns och var 

därmed tvungna att återgå till sina ordinarie arbetsuppgifter med detsamma, när de 

egentligen ville sörja patientens bortgång. Tankar på sin egen familj uppkom när 

sjuksköterskorna gav palliativ vård till patienterna och speciellt vid dödsfall. Eriksson (1990) 

använder sig av begreppet vårdgemenskap som beskrivs som djup och mänsklig gemenskap 

där människor berör varandras innersta tankar och känslor som påverkar. Vårdgemenskapen 

kännetecknas av intensitet, ärlighet, respektens, utrymme, värme och tolerans.  

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde svårigheter med att föra samtal om döden 

med patienterna. De upplevde att de inte hade tillräckligt med kunskap i stödjande samtal 

och att föra samtal om döden upplevdes som påfrestande och av vissa upplevde det även vara 

tabubelagt. Kommunikationen i vårdlaget upplevdes vara bristande vilket sjuksköterskorna 

också upplevde som ett hinder då viktig information om eller till patienterna kunde 

utelämnas vilket bidrog till att patienternas omvårdnad påverkades negativt. 

Sjuksköterskorna upplevde att informationsutgivning till patienterna om deras tillstånd låg 

på läkarnas ansvar och att de ibland inte skötte sitt jobb korrekt då patienterna inte hade 

förstått den information de fått. Detta skapade en stress för sjuksköterskorna då de var 

tvungna att ytterligare en gång förklara för patienten. Sjuksköterskorna beskrev det som ett 

hinder i kommunikationen mellan dem, läkarna och patienterna. Sjuksköterskorna upplevde 

att den enda utbildningen som förekom om kommunikationen var från erfarna 

sjuksköterskor som lärde ut sin expertis via coachning. Detta upplevdes inte som tillräckligt 

och uppgav att mer utbildning inom kommunikation var av behov både under 

sjuksköterskeutbildningen som på arbetsplatsen. Chacko et al. (2014) påvisar att patienterna 

upplever att samtal med sjuksköterskorna om rädsla och ångest är betydelsefullt. Eriksson 

(1994) menar att patienten bygger upp sin tillit till sjuksköterskan om sjuksköterskan i 

dialogen kan utstråla lugn och ro, samt att tid finns. Motivet för all vård är kunskap om 

lidande och hälsa (Eriksson, 1994). Svensk sjuksköterskeförening (2017c) menar på att 

effektiv kommunikation är det bästa sättet för att öka tryggheten för både sjuksköterskornas 

arbete samt för patienterna. Sjuksköterskorna har ett stort ansvar för att den skall fungera så 

optimalt som mjöligt. I ett team där kommunikationen är effektiv, där misstolkningar kan 

undvikas och vårdpersonal känner en trygghet kan bidra till en bättre hälsa för patienten och 

en bättre arbetsmiljö för personalen.  

Resultatet visade också att sjuksköterskorna upplevde att de kände sig otillräckliga eller inte 

tillräckligt förberedda när de gav palliativ vård till patienter. De beskrev att kunskapen om 

den palliativa vården var bristande, samt upplevde tidsbristen som ett centralt problem. 

Sjuksköterskorna upplevde främst att tid saknades till att kommunicera med patienterna 

vilket gjorde att patienternas emotionella behov inte kunde tillfredsställas. Detta bekräftas av 

Chacko et al. (2014) som beskriver att patienterna upplever att sjuksköterskorna ofta är för 

upptagna, och därmed skapas en barriär som hindrar patienterna från att samtala om sina 

emotionella och sociala behov. Tidsbristen visade sig skapa en inre stress för 

sjuksköterskorna samt bidrog till en stressig arbetsmiljö. Sjuksköterskorna upplevde att 

förväntningarna på deras arbetsuppgifter var mycket höga och krävande för dem. De kände 

svårigheter till att leva upp till de förväntningarna som fanns. Eriksson (2014) anser att varje 

unik människa längtar efter en gemenskap och att som människa vilja ge och motta kärlek. 
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Sjuksköterskorna skall visa närvaro för patienterna och gemensamt skapa en samvaro där tid 

och rum finns tillgängligt för att lindra lidandet (Eriksson, 2014). När det då upplevs vara 

tidsbrist för sjuksköterskorna är det också svårt att tillfredsställa patienternas behov, vilket 

fick sjuksköterskorna att känna sig otillräckliga. Vikten av tid till reflektion framkom under 

resultatet då sjuksköterskorna upplevde det som givande, utvecklande samt att reflektionen 

bidrog till ny kunskap. Det framkom även att gruppdiskussioner bidrar till en fördjupad 

kunskap där sjuksköterskor kan ta del av varandras upplevelser, och på så vis bidrog det till 

ny kunskap för den enskilda sjuksköterskan. Det ansågs dock att tid avsattes till reflektion 

och gruppdiskussioner vilket kunde ses som en svårighet under den rådande tidsbristen. 

Enligt svensk sjuksköterskeförening (2016b) är reflektionen viktigt för den personliga 

utvecklingen, samt att kunskap framkommer genom reflektion om dilemman som annars 

kan vara svåra att lösa när sjuksköterskorna väl sätts i de situationerna. Den personliga 

reflektionen över sina egna handlingar måste först ske innan kunskap kan läras vidare till 

andra, och bidra till en bättre vård för patienterna (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). 

6.2 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienterna i 

livets slut. För detta syfte valdes Evans (2002) analysmetod för en kvalitativ litteraturstudie 

med beskrivande syntes. Eftersom syftet var att beskriva upplevelser ansågs inte kvantitativa 

artiklar vara till en fördel och exkluderades därför. I enighet med detta skriver Segesten 

(2017) att kvalitativa studier kan användas för att beskriva fenomen som människors 

erfarenheter och upplevelser. Friberg (2017) menar att kvantitativa artiklar är för ytliga när 

det kommer till att beskriva fenomen som upplevelser och erfarenheter. Henricsson och 

Billhult (2017) betonar vikten av att hitta artiklar med färre antal personer med varierande 

rika erfarenheter, än artiklar med ett större antal personer med mindre rika erfarenheter, när 

kvalitativ metod används. Artiklarna söktes fram genom databaserna CINAHL plus och 

Pubmed. Dessa databaser användes till fördel då dessa publicerar vetenskapliga artiklar inom 

vårdvetenskapen samt genom att söka i två databaser kan ett bredare utbud av artiklar 

samlas in vilket också ökar arbetets trovärdighet. För att specificera sökningen mot syftet har 

både exklusionskriterier och inklusionskriterier använts. Billhult (2017) skriver att bortfallen 

alltid är något som ska redovisas. Dessa presenteras i sökmatrisen, bilaga A. Examensarbetes 

resultat är tillförlitligt och trovärdigt då dess överförbarhet och giltighet har beaktats av 

författarna. Polit och Beck (2012) skriver att överförbarheten påvisar i vilken utsträckning 

fynden i artikeln kan överföras till andra sammanhang eller grupper.  

Inga avgränsningar gjordes i arbetet gällande länder, ålder, kön eller yrkesverksamma år, då 

allmänsjuksköterskor kan arbeta på flera avdelningar med olika inriktningar som vårdar 

patienter i livets slut. Därmed stärks arbetets överförbarhet. En svaghet som kunde påvisas 

var att de flesta sjuksköterskor som blev intervjuade var kvinnor vilket gör att 

överförbarheten till män är lägre. Har artikeln undersökt det som var tänkt att undersökas, så 

förstärks giltigheten enligt Polit och Beck (2012). För att undvika egna tolkningar lästes varje 

artikel igenom noggrant enskilt för att sedan diskuteras tillsammans, de artiklar som svarade 

på syftet valdes att behållas. De citat som används är på sitt ursprungsspråk för att undvika 
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misstolkning vid översättning, vilket också stärker giltigheten. Polit och Beck (2012) 

beskriver tillförlitligheten som att en annan författare kan göra samma undersökning med 

liknande metod och resultatet blir liknande. För att stärka tillförlitligheten i examensarbetet 

har samtliga artiklar kvalitetsgranskades enligt en egen omarbetad modell av Fribergs (2017) 

kvalitetsgranskningsfrågor. Friberg (2017) skriver att dessa kan justeras så de bättre passar 

det egna arbetet. Ursprungligen har dessa frågor inget poängsystem vilket kan ses som en 

svaghet i och med att författaren själv sätter bedömningen. För att motarbeta detta valde 

författarna att bara inkludera artiklar som uppnådde en hög kvalité, övriga artiklar 

exkluderades. Detta presenteras i kvalitetsgranskningen, bilaga B. 

En styrka med litteraturstudier är de bygger främst på information från tidigare forskning. 

Polit och Beck (2012) nämner att den viktigaste informationskällan kommer från 

primärkällor eftersom sekundärstudier sällan är helt objektiva. En svaghet som diskuterades 

gällande litteraturstudier som metod var att de ofta kan variera i kvalitet. Medvetet eller 

omedvetet kan författare välja vilken information från artiklarna som de väljer att ta med i 

sin egen studie. I enighet med detta skriver Polit och Beck (2012) att en litteraturstudie inte 

helt och hållet kan utesluta personliga omdömen, även om det är ett önskvärt attribut att 

arbetet ska vara fri från bias eftersom studien ska vara reproducerbar och en liknande 

slutsats ska kunna tas fram av tredje part (Polit & Beck, 2012). I motsats till det menar Evans 

(2002) att litteraturstudier identifierar och sammanfattar resultat från tidigare forskning 

med en låg risk för misstolkning. För att eliminera den risk som Polit och Beck (2012) 

nämner har författarna läst och sammanställt resultatet från samtliga artiklar först enskilt 

och sedan diskuterat tillsammans för att reducera risken för subjektivitet och för att 

eventuellt komplettera varandras arbete. Stor vikt har lagts vid att åsidosätta eventuella egna 

åsikter och fokus har alltid legat på att samla in den data som besvarar arbetets syfte. Polit 

och Beck (2012) förespråkar att jobba i lag för att kunna utvärdera varandras slutsatser och 

på så vis få arbetet neutralt från subjektivitet.  

6.3 Etikdiskussion 

Enligt Codex (2019) är det författarna själva som har ansvaret att forskningen håller en god 

kvalitet och är acceptabel. Den forskning som har använts i studien har tagits från Cinahl 

plus och Pubmed, där hade författarna satt kravet på att artiklarna hade genomgått peer 

reviewed som innebär att artiklarna har kritiskt granskats, och har uppfyllt satta krav. De 

utvalda artiklarna för detta arbete har genomgått en kvalitetsgranskning enligt Friberg (2017) 

för att säkerställa hög kvalitet. Codex (2019) nämner vikten av att hålla en god forskningsed 

som innebär att plagiat, förfalskning och förvrängning av material är förbjudet, därför har 

författarna refererat enligt Karolinska Institutets (2019a) referensguide för APA i syfte att 

erhålla en tydlig och korrekt referenshantering. Denna referensguide valdes till fördel över 

andra eftersom den dels presenterar en svensk version av APA-stilen och för att Karolinska 

Institutet (2018) bedriver den största andelen av medicinsk akademisk forskning i Sverige 

och anses därmed vara en tillförlitlig källa. 

Vid översättningar från engelska till svenska föreligger det alltid en risk för feltolkning då 

författarna inte har engelska som modersmål och alla artiklar var skrivna på engelska. 
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Genom att ha nyttjat Svensk Mesh från Karolinska Institutet (2019b) och genom att översätta 

ord med hjälp utav Bab.la (2019) som är ett webbaserat lexikon som biblioteket vid 

Mälardalens Högskola presenterat har författarna eliminerat den risken. Författarna har 

även läst alla artiklarna och diskutera eventuella frågor kring översättningar gemensamt. 

Detta har gjorts med stor noggrannhet för att undvika att syfte, metod eller resultat 

misstolkas. Detsamma gäller analyseringen av data i varje enskild artikel. Evans (2002) 

nämner att nyckelfynd som identifierats i artiklarna behöver noggrant ses i sin helhet innan 

de översätts. Författarna valde också att inte översätta citaten som förekommer i varje 

subtema till svenska i syfte att inte omvärdera eller förlora citatets ursprungliga betydelse. 

7 SLUTSATS 

Resultatet av sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienterna i livets slut visade att 

arbetet med palliativ vård upplevs som en emotionell prövning, som både var krävande och 

påfrestande. Stundvis var det även oerhört givande och personligt utvecklande för 

sjuksköterskorna. Ett fenomen som var frekvent framträdande var sjuksköterskornas 

upplevelse av okunskap och otillräcklighet som bidrog till en ökad stress. Det grundade sig i 

att sjuksköterskorna upplevde brister i deras förmåga och kunskaper i att kommunicera med 

och ge stöd via samtal åt patient och patientens familj. Mer utbildning i detta efterfrågades, 

dels redan under sjuksköterskeutbildningen och även på arbetsplatsen. Ytterligare upplevde 

sjuksköterskorna att tidsbristen var ett centralt problem vilket också skapade en stressfull 

arbetsmiljö som fick sjuksköterskorna att känna sig otillräckliga. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Baserat på sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienten i livets slutskede fanns även 

ett stort fokus på den vård som gavs till patientens familj. Många sjuksköterskor upplevde 

detta som ett visst problem då de saknade kunskaper kring hur de kunde samtala och ge stöd. 

Sjuksköterskeutbildningen skulle kunna utvecklas i det avseendet för att minimera eller 

eliminera denna kunskapsbrist. Författarna anser därför att vidare forskning inom ämnet bör 

precisera sjuksköterskors kunskapsbehov av kommunikation och att ge stöd i syfte att 

utveckla framtida sjuksköterskeutbildningar eller för att instruera hälso- och sjukvården hur 

de kan bättre utbilda sina medarbetare. 
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Intervjuer. 22 
sjuksköterskor deltog. 
Grounded theory. 

Resultatet visade att 
sjuksköterskor upplever att 
de ofta måste förlita sig på 
läkare för att tillgodose 
patienternas behov av 
information. 

9 poäng 
- Hög 
kvalité 

 

11. Zheng. R-S., Guo. 
G-H., Dong. F-Q. & 
Owens. R. G. 2014. 
International 
journal of nursing 
studies. Kina.  

Chinese oncology 
nurses’ experience on 
caring for dying 
patients who are on 
their final days: A 
qualitative study.  

Syftet var att 
undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
vårda döende 
patienterna i Kina. 

Kvalitativ studie. 
Halvstrukturerade 
intervjuer. 28 
sjuksköterskor deltog. 
Innehållsanalys.  

Resultatet visade att 
sjuksköterskor upplevde 
svårigheter med 
kommunikation till 
patienterna. Reflektioner 
om meningen med livet 
och döden hade en positiv 
påverkan på 
sjuksköterskornas arbete.  

10 
poäng - 
Hög 
kvalité 
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