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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienter i livets slutskede är vanligt förekommande inom den somatiska 
vården. En central del i sjuksköterskans ansvarsområde innefattar vård i livets slutskede. 
Tidigare forskningar visar att patienter och närstående upplever att deras behov inte alltid 
uppfylls. De vill vara mer delaktiga i vården och få adekvat information av sjuksköterskor 
som vårdar patienterna.        
Syfte: Är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede.  
Metod: En kvalitativ litteraturstudie med en beskrivande syntes.   
Resultat: Utifrån metoden uppstod två huvudteman: Att behöva förutsättningar för att 
vårda professionellt och Att sakna organisatoriskt stöd. Sjuksköterskor upplevde att skapa 
nära relationer var en förutsättning för att vårda professionellt, även att de växte i sin 
profession. De upplevde att de saknade organisatoriskt stöd vid vårdandet av patienter i 
livets slutskede, framträdande var att ha tidsbrist, att ha en för krävande roll och att vårda 
utan tillräcklig kunskap. För att kunna ge patienter i livets slutskede ett värdigt avslut krävs 
det att sjuksköterskor besitter tillräckligt med kunskap.    
Slutsats: Sjuksköterskor upplevde att de skapade nära relationer och att de växte 
professionellt i sin roll som sjuksköterskor. Vid vårdandet av patienter i livets slutskede 
upplevdes tidsbrist, arbetet beskrevs som krävande och en osäkerhet skapades hos 
sjuksköterskor då det fanns en kunskapsbrist gällande vård av patienter i livets slutskede.  
Nyckelord: Litteraturstudie, Livets slutskede, Palliativ vård, Sjuksköterskeperspektiv, 
Upplevelser. 
 



 
ABSTRACT 

Background: Patients in the end of life is common in somatic care. A central part of nurses 
responsibilities involves care in the end of life. Earlier research shows that patients and 
relatives experience that their needs not always get fulfilled. They want to be more involved 
in the care and get more adequate information from nurses who provide care for the patients.  
Aim: Is to describe nurses experiences of caring for patients in the end of life.  
Method: A qualitative systematic review with a descriptive synthesis. 
Result: Based on the method two main themes were found: To need prerequisites for caring 
professionally and To lack organizationally support. Nurses experienced to create close 
relationships was a prerequisite for caring professionally, and also that they grew in their 
profession. They experienced that they lacked organizational support when caring for 
patients in the end of life, prominent were the lack of time, to have a too demanding role and 
caring without sufficient knowledge. To be able to give the patients in the end of life a 
dignified ending nurses are requierd to possess enough experience and knowledge. 
Conclusion: Nurses experienced that they created close relationships and that they grew 
professionally in their role as nurses. During care of patients in the end of life, lack of time 
was experienced. The work was described as demanding and insecurity was created in nurses 
as there was a lack of knowledge regarding the care of patients in the end of life.  
Keywords: End of life, Experience, Nurse perspective, Palliative care, Qualitative systematic 
review. 
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1 INLEDNING  
Livets slutskede kan vara ett stadie som väcker många tankar om döden och vård i livets 
slutskede kan vara ett känslosamt ämne att prata om. Vård i livets slutskede förekommer 
dock på de flesta vårdavdelningar och möten med patienter och närstående kan ställa krav på 
sjuksköterskors professionella bemötande i vårdandet. Vi har genom observationer på 
arbetsplatser och verksamhetsförlagda utbildningar på sjuksköterskeprogrammet 
uppmärksammat att det finns brister kunskapsmässigt vid vården av patienter i livets 
slutskede, detta har framkommit då sjuksköterskor uttryckt en osäkerhet vid vårdandet av 
patienter och närstående i livets slutskede. Vi anser att utbildning om den palliativa vården 
är begränsad. Genom att belysa sjuksköterskors upplevelser runt patienter i livets slutskede 
kan det leda till en bättre vårdsituation för patienter. Sjuksköterskor ska kunna stödja 
patienter och närstående i vad de går igenom, att sträva efter en god och värdig vård och se 
till patienter och deras behov samt skapa en meningsfull sista tid är viktigt. Att skriva om 
sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede har valts enligt önskemål 
från forskargruppen Care, Recovery & Health på Mälardalens högskola.  

2 BAKGRUND 
Bakgrunden inleds med en beskrivning av begreppet närstående. Vidare tydliggörs vad 
palliativ vård i livets slutskede innebär. I detta examensarbetet används begreppet palliativ 
vård utifrån livets slutskede då fokus har legat på detta stadie. Sjuksköterskors roll i livets 
slutskede beskrivs vidare och patienters och närståendes perspektiv belyses utifrån tidigare 
forskning. Avslutningsvis beskrivs det vårdteoretiska perspektivet och bakgrunden mynnar 
sedan ut i en problemformulering. 
 
 	

2.1 Centralt begrepp	
Närstående är ett återkommande begrepp i detta examensarbete. För att öka 
förståelsen för innehållet kommer begreppet definieras.	
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2.1.1 Närstående	
Närstående är ett begrepp som främst avser familjen eller nära anhöriga (Socialstyrelsen, 
2019). I examensarbetet syftar begreppet närstående till personer som har en nära relation 
till patienter.	
 
 

2.2 Palliativ vård i livets slutskede 
Ordet palliativ kommer från det latinska ordet pallium och betyder något som skyddar och 
håller om, som en mantel. Palliativ vård betyder att vården är lindrande och stödjande i ett 
skede då man inte längre kan bota sjukdomen som människan har. Målet med vården är då 
inte längre att den ska bota utan att den ska lindra lidande, stödja och skapa välbefinnande 
den sista tiden i livet. Palliativ vård innefattar fysiska, psykologiska och existentiella aspekter 
som tillsammans förenas till en helhet i vården (Widell, 2003). Att utgå från en helhetssyn av 
människan och bevara patienters värdighet är viktigt trots svårigheter i livets slut, även att 
hjälpa patienter att uppnå välbefinnande. Palliativ vård omfattar även att finnas som stöd 
och skapa en värdefull tillvaro för patienters närstående. En palliativ vård formas av att flera 
yrkesroller arbetar tillsammans och tar lärdom av varandra och arbetar mot gemensamma 
mål. Ett samarbete där patienters behov, självbestämmande samt integritet eftersträvas. Det 
innebär också att patienter ska kunna bevara sina sociala relationer och få möjlighet att 
skapa mening med livet och dess olika sammanhang. Palliativ vård erbjuder sjukvård i dess 
olika former, team med läkare, sjuksköterskor, palliativa vårdenheter, korttids- och 
växelboende, dagsjukvård och poliklinisk verksamhet i form av öppenvård som exempelvis 
terapi (Socialstyrelsen, 2013). 
 
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) beskriver att målet med hälso- och sjukvården är att 
uppnå en god hälsa och vård på alla människors lika villkor. Vården ska ges med respekt till 
alla människor och den enskilda människans värde. Hälso- och sjukvården ska arbeta för att 
förebygga ohälsa och därmed bedrivas så att kraven för en god och säker vård uppfylls. För 
att en god vård ska uppfyllas krävs det att en god kvalitet av hygienisk standard upprätthålls, 
patienters behov av trygghet och säkerhet tillgodoses, hänsyn för patienters värdighet, 
integritet och självbestämmande upprätthålls. 
 

2.2.1 De 6 S:n 
De sex S:n används inom palliativ vård som ett förhållningssätt och struktur vid 
vårdplanering, dokumentation och utvärdering av vården patienter får. Att använda sig av ett 
strukturerat arbetssätt leder till en ökad kvalitet av vården och till en personcentrerad vård. 
Patienter ska få möjligheter att erhålla en så bra sista tid i livet som möjligt och de 6 S:n utgår 
från varje enskild individ och deras behov samt önskemål. De 6 S:n grundar sig på självbild, 
självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, sammanhang och strategier. Självbild 
utgår från personens behov och vilja, vem personen är och vad som är viktigt för den. Hur 
personen uppfattar sin sjukdom och det som sjukdomen medför. Vidare beskrivs 
självbestämmande som personens delaktighet och självbestämmande i vardagen och hur 
personens delaktighet och självbestämmande kan främjas (Ternestedt et al., 2017). Sociala 
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relationer ska stödjas och bibehållas i den utsträckning som personen önskar och orkar. 
Symtomlindring syftar till att utifrån personens vilja och behov främja en så bra 
symtomlindring som möjligt. Sammanhang handlar om hur personen upplever sitt liv här 
och nu samt sitt tidigare levda liv. Det sista S:et är strategier och beskriver hur personen ser 
på sin framtid, samt om personen vill ha hjälp med att planera och förbereda sin bortgång 
och begravning (Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2017).  

2.2.2 Palliativa vårdens fyra hörnstenar 
Socialstyrelsen (2013) har formulerat fyra hörnstenar utifrån WHO:s definition av palliativ 
vård. De fyra hörnstenarna bidrar till en helhetsbild av patienten. Dessa fyra hörnstenar är 
symtomlindring, samarbete, kommunikation och stöd till närstående. Symtomlindring 
beaktas när patienter har smärta och andra svåra symtom. Symtomlindring ingår inte bara 
vid fysiska behov utan också vid psykiska, existentiella och sociala behov. Vården ska omfatta 
en miljö av en mångprofessionell arbetsgrupp. En god kommunikation och relation mellan 
vårdpersonal, patienter och närstående ska upprätthållas och stödja samt främja patienters 
livskvalitet. Stöd till patienters närstående under sjukdomsförloppet ska erbjudas. De 
närstående ska även bli erbjudna att få vara delaktiga vid vården av patienter samt få stöd 
under sjukdomstiden och efter bortgång. 
 

2.2.3 Sjuksköterskors roll i den palliativa vården 
Möten med patienter och närstående ställer krav på sjuksköterskor som är involverade i den 
pågående vården. Det är viktigt att redan från första mötet med patienter skapa en 
förtroendefull relation som bygger på tillit och ömsesidig respekt. Mötet syftar till att lyssna 
på önskemål och synpunkter och ta dem på allvar. Genom att lyssna till patienter och deras 
närstående kan sjuksköterskor tillgodose deras behov och önskemål. Sjuksköterskors 
förhållningssätt bygger på empati, professionalitet och respekt. För att en god palliativ vård 
ska skapas är det viktigt att sjuksköterskor kan leva sig in i patienters värld och förstå deras 
känslor (Widell, 2003). Patienter kan inte alltid förmedla önskemål och det är därför viktigt 
att sjuksköterskor tillsammans med närstående sätter sig in i vilka önskemål patienten kan 
ha så att behoven blir tillgodosedda. Sjuksköterskor ska alltid väga nytta av det dem gör så att 
det inte skadar personen mer än vad det gör nytta för patienter (Widell, 2003). Samarbete är 
en viktig del i den palliativa vården och utgörs mellan sjuksköterskor, närstående och patient 
och aspekter som sjuksköterskor bör tänka på är att uppträda artigt, undvika nedlåtande 
beteende, vara uppriktig, lyssna, förklara, komma överens om prioriteringar och mål, 
diskutera behandlingsalternativ och acceptera avböjande av behandling (Twycross, 1995). 
  
Människor som vårdas i en palliativ fas kan ha mycket känslor som bland annat kan innefatta 
sorg, glädje och lidande och det är viktigt att sjuksköterskor vågar möta patienter. 
Sjuksköterskor har en betydande roll för att skapa en vårdande relation med patienten och 
det är viktigt att stödja, lindra lidande och ge en upplevelse av värdighet och välbefinnande 
för patienter (Edberg & Wijk, 2014). Kunskap om vad som händer med människan i den 
palliativa fasen är viktigt för sjuksköterskor att känna till för att kunna se förändringar i 
vårdbehov och anpassa vårdinsatser utifrån personens individuella behov. Det är även viktigt 
för att kunna berätta för patienter och närstående om vad personen går igenom, på så sätt 
kan det lugna patienter och de närstående och minska oro och ängslan (Fridegren & 
Lyckander, 2013). 
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Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) har sjuksköterskor ett ansvar att förbättra 
patienters hälsa, ge livskvalitet, hantera hälsoproblem, omhänderta närstående om de är 
involverade i vården av patienter samt uppnå välbefinnande hos patienter. Sjuksköterskor 
ansvarar för vårdprocessen och leder vårdarbetet framåt. I vårdarbetet ingår samarbete, 
självständigt arbete, partnerskap tillsammans med patienter och närstående samt planering 
av vård, genomförande och utvärdering av vårdarbetet. Vård ska ges utifrån patienter och 
deras grundläggande behov och ska innefatta fysisk, psykosocial, andlig och kulturell 
dimension. Förutsättningar för en god vård är att sjuksköterskor har kompetens att utföra 
vårduppgifter som är anpassade efter patienter och ge dem samt deras närstående stöttning 
och förtroende i form av en relation. Sjuksköterskor ska ge vård som omfattar människans 
helhetsperspektiv.  
 

2.3 Patienters upplevelse av vård i livets slutskede 
Patienter upplever att det finns brister vid omhändertagandet i livets slutskede och saknar 
emotionellt stöd från sjuksköterskor. Det framkommer även att patienter upplever att 
sjuksköterskor misslyckas med att tolka deras symtom. Flera anser att en del kontroller inom 
vården inte fungerar bra och att deras behov inte alltid uppfylls, till exempel att 
sömnsvårigheter inte behandlas alls eller behandlas på ett sämre sätt (Chapple, Ziebland & 
Mcpherson, 2006). Vissa vill diskutera frågor gällande sin hälsa men flera berättar att de är 
känsliga för dessa samtal vilket leder till att närstående inte alltid får vara delaktiga och får 
inte ta del av vad personal och patienter kommer fram till under samtalet. Patienter är 
överens om att de tycker att personal borde ta upp dessa frågor och leda in på detta 
samtalsämne då det kan vara känsligt att ta upp. Andra anser att de inte haft möjlighet att 
diskutera sin hälsa med vårdpersonalen. Patienter vill vara medvetna om sin hälsa, de 
beskriver att det är viktigt att ha kännedom om sitt hälsotillstånd för att kunna hantera det 
tillstånd de befinner sig i (Gjerberg, Lillemoen, Førde & Pedersen, 2015). Patienter upplever 
att de vill kunna ha en större delaktighet i vården. De vill kunna hantera sina känslor bättre, 
detta är en svårighet då de ofta känner sig ensamma och maktlösa. De vill känna en 
samhörighet och även sinnesfrid. De uppskattar när sjuksköterskor tar sig tiden att prata 
med dem om vardagliga saker, att sjuksköterskor är avslappnade och visar att de också är 
människor med privatliv, erfarenheter och känslomässiga liv (Grothe Thomsen, Rydahl 
Hansen & Wagner, 2011). Vidare beskriver patienter att en god död innefattar att vara väl 
förberedd inför döden, att de får dö bekvämt och att de får vara utan lidande. Patienter 
beskriver att vårdpersonal bör ta reda på deras enskilda syn på döden och hur en god död ser 
ut för att kunna planera och sätta upp mål för vården för att uppnå ett välbefinnande hos 
patienter. Fler patienter nämner att de har ångest och är oroliga inför döden men att de har 
ett förtroende för att sjuksköterskor kommer att hjälpa dem att lindra detta (Kastblom, 
Milberg & Karlsson, 2016). De önskar att få information om sitt hälsotillstånd och att få vara 
delaktiga i beslut som tas. Patienter vill vara delaktiga på olika sätt i sin vård och det är 
därför viktigt att individualisera vården och tillgodose alla människors önskningar och behov 
för att välbefinnande ska uppnås (Miccinesi, Bianchi, Brunelli, & Borreani, 2012).  
 
Patientlagen (SFS 2014:821) beskriver att patienters självbestämmande och integritet ska 
respekteras och att hälso- och sjukvård ska ges utifrån patienters samtycke. Vården ska i så 
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lång utsträckning som möjligt utformas tillsammans med patienter och de har rätt att få ta 
del av olika behandlingsalternativ och få vara med och påverka sin vård och behandling. 
Närstående får möjlighet att medverka och delta i utformningen av vården om patienten 
tillåter det och om inte bestämmelser om sekretess samt tystnadsplikt utgör ett hinder för 
det. Patientens behov av trygghet är viktigt att tillmötesgå.   
 

2.4 Närståendes upplevelser av vård i livets slutskede 
Vård i livets slutskede upplevs som både positivt och negativt och det är de positiva 
upplevelserna som får närstående att fortsätta kämpa. Positiva stunder beskrivs när de 
spenderar tid tillsammans. I de stunder där det upplevs negativt kan det bero på brist av stöd 
från sjukvårdspersonal och det påverkar de närstående negativt. De upplever att 
vårdpersonal i vissa fall inte visar intresse för dem eller deras närstående samt saknar 
kunskap om dem. Närstående upplever att de inte har tid att tänka på sig själva och deras 
behov utan att de går åt mycket tid till att vara ett stöd till personen som är i livets slut. Vård i 
livets slut påverkar närståendes relation och flera beskriver att det inte skulle vara möjligt 
utan stöd från familjen. Vidare beskrivs att närstående hjälps åt och tar hand om varandra 
för att orka kämpa för sin närstående (Cowan, 2014). De upplever att information från 
sjuksköterskor är en viktig del i den palliativa vården och för att det ska upplevas hanterbart 
vill närstående använda sig av en plan, för att det ska bli tydligt för dem vad som sker runt 
patienter. Närstående upplever att när sjuksköterskor är insatta kunskaps och 
erfarenhetsmässigt medför detta att de blir lugnare och tryggare i situationen (Grøte, Biong & 
Grov, 2013). De upplever ångest under vårdtiden och att de är i behov av ett stort socialt stöd. 
Flera närstående belyser att de inte får tillräckligt med professionellt stöd i vårdprocessen 
(Götze, Brähler, Gansera, Polze & Köhler, 2014). Vidare beskriver de att det är svårt att se sin 
närstående kämpa och de uttrycker ilska och kan känna sig ledsna över hur livet har blivit. 
Närstående känner sig ensamma med alla tankar och frågor angående situationen och över 
hur livet kommer att bli när deras närstående kommer gå bort och de känner att de inte alltid 
får svar från vårdpersonal om frågor som berör patienter och sjukdomen (Jo, Brazil, Lohfeld 
& Willison, 2006). Närstående till patienter som genomgår en behandling som lindrar 
lidande är nöjda med vården och sjuksköterskors bemötande men de önskar mer 
kommunikation och diskussioner gällande symtom som kan uppstå i skedet som patienter är 
i (Tursunov, Cherny & Ganz, 2016).  
 

2.5 Vårdteoretiskt perspektiv  
Erikssons teori om vårdandet används som teoretiskt perspektiv i detta examensarbetet.  
Erikssons (2015) omvårdnadsteori anses vara lämplig till arbetet för att se människan ur ett 
helhetsperspektiv med ett humanistiskt synsätt. Vårdandet valdes då fokus är att lyfta fram 
sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. Begreppet presenteras 
här nedan för att tydliggöra dess innehåll och kommer sedan diskuteras emot resultatet i 
resultatdiskussionen.   
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2.5.1 Vårdandet 
Att vårda innebär att man som vårdare är delaktig. Ansa, leka och lära är grundläggande 
förutsättningar för vårdandet och innebär att vårdaren och patienter deltar i den 
gemensamma helheten. Ansning beskriver vänskap, värme, närhet och beröring. Vårdaren 
vill den andra människan väl. Leken utgör ett viktigt element i vårdandet och är ett uttryck 
för hälsa. I leken finns kunskap, övning och prövning som kan skapa lust och önskningar. Tid 
för upplevelser skapas och kan hjälpa patienter att lösa konflikter. Att lära innebär en ständig 
förändring och utveckling. Lusten och behovet av lärandet ska få växa fram hos patienter. 
Vårdarens uppgift är att underlätta och möjliggöra detta för patienter. Lärandet ska på så vis 
innebära glädje och välbefinnande för patienter. Förekommer hinder i att ansa, leka och lära 
är personen i behov av vårdaren. För att en vårdrelation ska uppstå krävs det att vårdaren 
bekräftar patienter och utgår från en helhetssyn av patienter. Vårdrelationen mellan 
patienter och vårdare är en utgångspunkt för att vårdandet ska inträffa. Kärleken och viljan 
att göra gott är faktorer som kan främja hälsa och lindra lidande (Eriksson, 2015). 
Vårdrelationen grundas i en ömsesidighet mellan patienter och vårdare, att ta saker för givet 
ska inte vara en självklarhet och en vårdare får inte forcera fram något hos patienter. 
Relationen ska innebära en trygghet för patienter att öppna upp för sina rådande begär, 
behov och problem (Eriksson, 2014). 
 
Människan består enligt Eriksson (2015) av dimensionerna kropp, själ och ande. Denna 
helhetssyn betyder att det existerar ett samspel mellan de olika dimensionerna, för att förstå 
helheten krävs det att man får kännedom om delarna. Dessa delar är i samspel med varandra 
och när en dimension berörs påverkas helheten. För att åstadkomma hälsa ska dessa delar 
vara i balans. Ett vårdlidande kan uppstå om vårdaren endast ser patienter som en kropp och 
inte utifrån en helhetssyn. De tre livsrummen, där de finns utrymme att ansa, leka och lära är 
ett utrymme för vårdaren att träda in och finnas med när olika slag av vård, medicinsk vård, 
själavård, och vårdande vård äger rum. Eriksson (1990) beskriver caritasmotivet, ett motiv 
som vårdaren arbetar med inom vården och detta innebär att ha en osjälvisk kärlek till 
människan. Människan får på så sätt känna sig bekräftad, älskad och värdig oavsett vilket 
tillstånd hon må vara i. En vårdande gemenskap mellan patienter och vårdare möjliggörs i 
detta skede. Eriksson (1987) skriver att vårda innebär att man är en vägvisare för patienter. 
Vårdaren ska tillsammans med patienter skapa möjligheter och vandra med patienter samt 
finnas med som ett stöd på vägen i det patienter genomgår. Vårdaren ska vara hjälpsam och 
stötta patienter i sökandet fram till det personen längtar efter. Det finns situationer då 
vårdaren behöver formulera målet då personen inte är förmögen att själv finna vägen mot 
målet. Det är då viktigt som vårdare att förstå patienters önskan, längtan och hopp. Det är i 
mötet som patienter ska ha möjlighet att våga visa och berätta om sina begär och önskningar. 

2.6 Problemformulering 
Vid vårdandet av patienter som är i livets slutskede är det viktigt att tillgodose den unika 
individens behov och önskemål. Närstående till patienter i livets slutskede som är 
involverade och delaktiga i patientens vård är också i fokus. Att lindra lidandet hos patienten 
samt syfta till att skapa ett så bra och värdigt avslut som möjligt för patient och närstående är 
en rättighet. Tidigare forskning synliggör att ett problem finns då patienter upplever att de 
inte har någon att kommunicera sitt hälsotillstånd med och frågor om framtiden har varit 
oklara. De kan även uppleva att sjuksköterskor misslyckas med att tolka deras behov. 
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Närstående upplever att sjuksköterskor inte alltid är insatta och ger inte heller rätt stöd och 
svarar på de frågor som de har. Människan består av en kropp, själ och ande och för att förstå 
helheten krävs det att en insikt om delarna skapas och hur de är beroende av varandra. 
Sjuksköterskor förväntas kunna ställas inför svåra situationer och alltid behålla sitt 
professionella förhållningssätt. Att ha kunskap om vård i livets slutskede innebär att 
sjuksköterskor kan bidra med ett bättre stöd till patienter och närstående och tillföra en 
känsla av ro och välbefinnande. Genom att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att 
vårda patienter i livets slutskede kan det bidra till att viktig kunskap framkommer inom 
området. Det finns ett tydligt problem som visar att patienter och närstående inte får 
tillräckligt mycket stöd i vården i livets slutskede och det är därför angeläget att fördjupa sig i 
sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. Denna nya kunskap kan 
komma att gynna sjuksköterskors arbete i framtiden. Med detta examensarbete finns det en 
förhoppning hos författarna att kunna belysa sjuksköterskors perspektiv utifrån forskning 
som har gjorts i syfte att belysa sjuksköterskors upplevelser av vård i livets slutskede.  

3 SYFTE 
Syftet med examensarbetet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i 
livets slutskede. 

4 METOD 
Under metod redogörs det tillvägagångssätt som använts i analysen av resultatet. Nedan 
presenteras hur datainsamling och urval utförts och en beskrivning av genomförande och 
dataanalys redogörs. Metoden till examensarbetet utgår från en kvalitativ ansats. Den valda 
metoden är en systematisk litteraturstudie med en beskrivande syntes enligt Evans (2002) 
beskrivning. Syftet med en systematisk litteraturstudie med en beskrivande syntes innebär 
att författaren gör en sammanställning av tidigare forskning där egna åsikter och värderingar 
kringgås. Sammanställningen av tidigare forskning ger en helhetsbild av forskningens 
innehåll och kan genom det leda till ett nytt resultat. Det finns två tillvägagångssätt för att 
analysera kvalitativa artiklar; tolkande syntes och beskrivande syntes (Evans, 2002). 
Metoden är en lämplig metod då examensarbetet utgått från en kvalitativ ansats. 
Examensarbetet utgår endast från kvalitativa artiklar då syftet är att beskriva sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. Den beskrivande syntesen ansågs mest 
betydelsefull att använda då författarna fick ta del av flera studier som bidrog till en djupare 
kunskap. Friberg (2017) beskriver att metoden ger en ökad kunskap och djupare förståelse 
för det fenomen som berörs och att tidigare forskning bildar en ny helhet.  
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4.1 Datainsamling och urval 
I enlighet med Evans (2002) beskrivning började processen med första steget, datainsamling 
som innefattar sökandet av kvalitativa vetenskapliga artiklar. Databaser som har använts för 
att söka fram publicerade vetenskapliga artiklar är CINAHL Plus och PubMed, anledningen 
är att dessa databaser innehåller vårdvetenskapliga artiklar. Artiklarna som söktes fram via 
CINAHL plus avgränsades till Peer Reviewed, medan artiklar från PubMed granskades 
genom ULRICHSWEB (2017) som säkerhetsställer att det är vetenskapliga tidskrifter. 
Sökorden utgick från det valda syftet för att finna relevant data. Exempel på sökord som 
användes var: Caring and nursing, nurse experience, end of life care, caring for dying patients 
(Se bilaga A för sökningarna). I sökningarna som gjordes skrevs AND och OR och NOT som 
enligt Friberg (2017) beskrivs som Boolesk söklogik. AND användes i sökningarna för att 
finna fler av sökorden i samma artikel, till exempel vårda, livets slut och sjuksköterskors 
upplevelser. OR skrevs mellan olika sökord för att få träff på något av sökorden eller båda 
sökorden. NOT skrevs i sökningarna för att inte få träffar på artiklar med dessa sökord. Till 
exempel: NOT acute care, NOT intensive care samt NOT paediatrics. Avgränsningar som 
utfördes vid sökningarna var peer review, engelskt språk, publiceringsår och full text. Dessa 
kriterier var viktiga för att artiklarna skulle vara giltiga i detta examensarbete. Det har inte 
utförts någon avgränsning utifrån kön eller något specifikt land. Initialt söktes artiklar från år 
2014 till 2018 för att försöka hitta relevant forskning. Efter flera sökningar av olika 
kombinationer samt att artiklar kvalitetsgranskats utökades årtalen till 2008 till 2018. 
Bedömningar av flera artiklar utfördes utan att finna exakt svar på syftet, då vidgades årtalen 
ytterligare från 2006 till 2019 för att få flera träffar. Inklusionskriterier var artiklar som 
utgick från sjuksköterskors perspektiv, artiklarna som valdes skulle vara vetenskapligt 
granskade. Exklusionskriterier i examensarbetet var artiklar om akut, barn och intensivvård 
då det är inom en specialitet och rör sjuksköterskor med en specialistutbildning. Patient och 
närståendeperspektiv exkluderades i examensarbetets resultat. Endast kvalitativa artiklar 
inkluderades i examensarbetet då Evans (2002) beskrivning av analysmetod användes. Val 
av artiklar utgick från titeln på artiklarna till en början. Genom att sedan läsa igenom syftet 
till tillhörande artikel samt sammanfattningen kunde vissa artiklar väljas bort. Artiklarna 
som ansågs svara på syftet valdes ut för att genomgå en kvalitetsgranskning utifrån Friberg 
(2017). Nio frågor utifrån Friberg (2017) 14 kvalitetsfrågor valdes ut för kvalitetsgranskning 
då dessa frågor ansågs lämpliga och mest relevanta i examensarbetet. De fem frågor som 
valdes bort upplevde författarna vara svåra att förstå och de kunde tolkas på olika sätt av 
författarna. Vid kvalitetsgranskningen valdes inga artiklar att tas bort då alla ansågs vara av 
hög kvalitet. Frågorna gav poäng på varje artikel och detta bestämde artikelns kvalitet. 
Frågorna kunde besvaras med ett JA eller NEJ. Varje JA svar gav en poäng (se Bilaga C) för 
frågorna och svaren. Hade artikeln en låg kvalitet noll - fyra poäng valdes denna artikeln 
bort, hade den medel kvalitet var poängen fem - sex. Hög kvalitet var sju – nio poäng. 
Slutligen valdes 14 artiklar ut som svarade på examensarbetets syfte och där kvalitéten 
bedömdes vara tillräcklig. Artiklarna har sedan sammanfattats i en matris (se Bilaga B). Den 
innehåller information om artikeln där författarna, år, tidskrift, land, titel, syfte, metod och 
resultat har lyfts. 14 artiklar valdes ut och markerades med en siffra och färg för att det skulle 
vara lättare att gå tillbaka till dem när författarna sedan valde ut nyckelfynd från artiklarna. 
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4.2 Dataanalys 
 
I det andra steget enligt (Evans, 2002) beskrivning lästes artiklarna flera gånger för att få en 
helhet av innehållet. Artiklarna lästes både tillsammans och enskilt för att författarna 
tillsammans skulle få en förståelse av innehållet. Författarna läste sedan artiklarna mer 
djupgående och detaljer som svarade på examensarbetets syfte markerades med en 
överstrykningspenna. Examensarbetets syfte skrevs ner på ett papper för att författarna hela 
tiden skulle se syftet vid sökande av nyckelfynd. Författarna fann olika nyckelfynd och gick 
sedan igenom nyckelfynden tillsammans för att se vilka som svarade an på syftet och vilka 
som inte var relevanta för ämnet och sållades bort. Totalt fann författarna 128 nyckelfynd 
som klipptes ut ur artiklarna. Efter en gemensam diskussion var 105 nyckelfynd funna och 
ansågs svara på syftet. De andra nyckelfynden rensades bort då de ej ansågs svara på syftet. 
Nyckelfynden markerades med samma siffra och färg som tillhörande ursprungsartikel för 
att lättare kunna gå tillbaka till ursprungsartikel som nämnts ovan. I det tredje steget enligt 
(Evans, 2002) beskrivning jämfördes nyckelfyndens likheter och skillnader varpå 
nyckelfynden med likheter grupperades ihop och gemensamma teman kunde växa fram. Två 
teman skapades och fem tillhörande subteman. I det fjärde och sista steget enligt (Evans, 
2002) beskrivning sammanställdes och presenterades de analyserade resultatet från 
nyckelfynden som framtagits ur ursprungsartiklarna i teman och subteman. Teman och 
subteman framställs i rubriker och underrubriker och förklaras i löpande text. För att 
exemplifiera och ge en ökad tillförlitlighet har citat från de analyserade artiklarna 
presenteras för att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets 
slutskede. Under varje tema har det skrivits en övergripande sammanfattning om textens 
innehåll. Nedanför redovisas exempel på nyckelfynd och hur teman och subteman skapats. 
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Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, tema och subtema   
 
Art. 
nr  

Nyckelfynd Tema Subtema 

12 When you develop a relationship with the 
patient, you will become friendly and an 
emotional dependency will be shaped.  

  
  
  

Att skapa 
nära 
relationer 

8  Being able to bring the life of a patient too a 
good end creates a feeling in the nurse of deep 
meaning and sense of gratefulness. 

  
  
Att behöva 
förutsättningar för 
att vårda 

  

4 When the consequences of patient’s treatment 
were a good life, and the nurse’s actions 
corresponded with the patient’s wishes, the 
nurses felt successful and professional.  

  Att få växa i 
sin 
profession 

12 By caring for EOL patients, nurses seek to grow 
personally and professionally.  

    

4.3 Etiska överväganden 
I detta arbete har författarna använt sig av CODEX (2018) som innefattar regler och lagar för 
forskningsprocessen, det är av vikt att forskningen erhåller hög kvalité. Enligt CODEX (2018) 
ligger stor grund till att oredlighet inte får användas i forskningen, det innebär att författarna 
inte får plagiera, förvränga, vilseleda eller förfalska något material. Plagiera innebär att 
författaren valt att inte referera till författaren som texten skrivits av eller att man endast 
transkriberar några enstaka ord ur texten (Polit & Beck, 2017). I examensarbetet var det 
betydelsefullt att följa vald metod och formulera text utifrån egna valda ord. Brister i en 
studie blir tydligt när metoden frångåtts eller används på ett oriktigt sätt och när delar från 
resultatet exkluderats (Vetenskapsrådet, 2017). För att ta fram material med en bra kvalitet 
krävs en noggrann granskning av artiklarna vilket har gjorts enligt kvalitetsgranskning av 
Friberg (2017). Forskning som inkluderar människor ska i enlighet med forskningsetiska 
regler värna om deltagarna. Informerat samtycke krävs och mänskliga rättigheter ska 
respekteras och transkribering av innehåll är av vikt att beakta (CODEX, 2018). Det är viktigt 
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att samtliga artiklars innehåll bibehålls utan att ändra något innehåll eller skapa en egen 
förförståelse. Analysen kan påverkas om egna uppfattningar inkluderas i texten (Polit & Beck, 
2017). I examensarbetet har American Psychological Association (APA, 2018) 
referenshanteringssystem använts som ett hjälpmedel och det medför att det blir enkelt för 
läsaren att gå tillbaka till ursprungsmaterialet. I examensarbetet användes lexikon för att 
översätta och reducera risker för misstolkningar, även google translate användes vid 
översättning av de vetenskapliga artiklarna.  

5 RESULTAT 
Resultatet beskriver sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. I 
analysen framkom två teman och fem tillhörande subteman. Dessa teman och subteman 
presenteras i nedanstående tabell 2. 
 
Tabell 2. Teman och subteman.      
 
Teman Subteman 

Att behöva förutsättningar för att vårda professionellt Att skapa nära relationer 

  Att få växa i sin profession 

Att sakna organisatoriskt stöd Att ha tidsbrist 

  Att ha en för krävande roll  

  Att vårda utan tillräcklig kunskap 

5.1 Att behöva förutsättningar för att vårda professionellt  
I temat “Att behöva förutsättningar för att vårda professionellt” framkom två subteman, “Att 
skapa nära relationer” och “Att få växa i sin profession”. Sjuksköterskorna upplevde att skapa 
nära relationer var viktigt för att vårda professionellt. Det var utvecklande för sjuksköterskor 
och de kände sig tillfredsställda och tacksamma vid vårdandet av patienter. Att få växa i sin 
profession upplevde sjuksköterskor vara något som utvecklade dem professionellt och deras 
förhållningssätt gjorde det möjligt att lindra patienters lidande.  
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5.1.1 Att skapa nära relationer 
Sjuksköterskors känsla av meningsfullhet gjorde att de utvecklades som individer, blev 
engagerade i vården, ville bry sig om patienter och göra sitt yttersta (Andersson, Salickiene & 
Rosengren, 2016; Iranmanesh, Abbaszadeh, Dargahi & Cheraghi, 2009; Johansson & 
Lindahl, 2012; Wallerstedt & Andershed, 2007). Att sjuksköterskor upplevde meningsfullhet 
när de skapade nära relationer beskrevs som tacksamhet och tillfredsställelse. Detta när de 
kunde involvera patienter och närstående, stödja patienterna i deras vårdprocess i livets 
slutskede och uppfylla patienternas önskningar på ett sådant sätt att psykisk och fysisk 
smärta lindrades och de kände sig nöjda med vården (Andersson, Salickiene & Rosengren, 
2016; Iranmanesh, Abbaszadeh, Dargahi & Cheraghi, 2009; Johansson & Lindahl, 2012). Att 
skapa nära relationer beskrevs även som meningsfullt genom att de fick energi och vilja att 
fortsätta arbeta med människor i livets slutskede (Iranmanesh, et al., 2009).  

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 att de hade möjlighet att skapa nära relationer och kom patienterna 
nära när de i möten med dem och deras närstående fick ta del av deras livsberättelser 
(Iranmanesh, et al., 2009; Kaup, Höög & Carlsson, 2016). Men även när de fick bekräftelse 
från patienterna och deras närstående (Kaup, et al., 2016). Denna bekräftelse bidrog till en 
förbättrad arbetssituation för sjuksköterskor, förmåga att lyssna på andra och ha tålamod. 
Denna bekräftelse beskrevs även ha en inverkan på sjuksköterskors privatliv eftersom de 
upplevde sig bli bättre på att kommunicera med sina egna familjemedlemmar (Wu & Volker, 
2009). Att vårda patienter i livets slutskede kunde vara berikande för sjuksköterskor, de 
upplevde en ökad förståelse för patienter och den unika människan bakom tron, kulturen och 
vad som påverkade inställningen till döden (Johansson & Lindahl, 2012; Wallerstedt & 
Andershed, 2007).  

5.1.2 Att få växa i sin profession 
Att få växa i sin profession var något som framkom vid vårdandet av patienter i livets 
slutskede. Dessutom var upplevelser av att man gjorde något lyckat positiva upplevelser som 
framkom. I den vårdande relationen tillsammans med patienter i livets slutskede framkom 
att sjuksköterskor behövde ha ett nära samarbete och skapa en relation med patienter 
(Ghaljeh, Iranmanesh, Nayeri, Tirgari & Kalantarri, 2016; Hov, Athlin & Hedelin, 2009).  
 
Sjuksköterskor lärde sig lyssna aktivt på patienter och att visa respekt för dem vilket gjorde 
att de upplevde sig växa i sin profession. Deras professionella förhållningssätt utvecklades av 
att kunna lindra patienters lidande och bidrog till en fridfull död. Detta beskrivs i följande 
citat: ”In our working environment we deal with many challenges. We have learned how to 
deal with these challenges” (Ghaljeh, et al., 2016. s.593). Sjuksköterskor delade sina 
erfarenheter med andra sjuksköterskor och tog lärdom av varandra för att utvecklas i sin 
profession. De arbetade mycket i par när det uppstod problem i vårdandet, då kunde de lösa 
problemen tillsammans. Sjuksköterskor beskrev att feedback och närhet av sina kollegor var 
källor till professionell utveckling. De beskrev också att de utvecklades professionellt på sitt 
arbete genom att fördjupa sina kunskaper genom att delta i workshops, mentorskap och 
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serviceutbildningar som arbetsplatsen anordnat för personalen. Genom att deras 
professionella förhållningssätt utvecklades kunde de kontrollera sin oro för att vårda 
patienter i livets slutskede. Detta bidrog till ett ökat självförtroende hos sjuksköterskor, de 
vågade då stanna hos patienter och prata om döden. Genom att vårda patienter i livets 
slutskede fick de ovärderlig kunskap i situationer och andra vardagliga möten med patienter, 
dessa möten bidrog till utveckling, säkerhet och styrka samt mod (Iranmanehs, et al., 2009; 
Iranmanesh, Häggström, Axelsson & Sävenstedt, 2009; Törnquist, Andersson & Edberg, 
2013; Wallerstedt & Andershed, 2007; Wu & Volker, 2009).  
 

5.1.3 Att sakna organisatoriskt stöd  
I temat “Att sakna organisatoriskt stöd” framkom tre subteman, “Att ha tidsbrist”, “Att ha en 
för krävande roll” och “Att vårda utan tillräcklig kunskap”. Dessa subteman presenterar de 
upplevelser som sjuksköterskor upplevde vid vårdandet av dessa patienter. Tidsbrist var en 
svårighet vid vårdandet och det upplevdes att det inte fanns den tid som patienter behövde. 
Sjuksköterskor upplevde att de hade en för krävande roll då de hade för mycket ansvar med 
för lite utrymme att ta beslut på. De upplevde att de vårdade utan tillräcklig kunskap.  
 

5.1.4 Att ha tidsbrist 
Det framkom att sjuksköterskor upplevde att tidsbrist utgjorde ett hinder för dem att vårda. 
Sjuksköterskor beskrev att tidsbristen ledde till att de inte alltid hade tiden till att finnas där 
för patienter (Clarke & Ross, 2006; Costello, 2006; Hov, et al., 2009; Iranmanesh, et al., 
2009; Johansson & Lindahl, 2012; Wallerstedt & Andershed, 2007;). Stress och frustration 
beskrevs vara en grund till tidsbristen som skapade en barriär när det kom till att tillgodose 
patienters behov och detta påverkade deras arbete. Tidsbrist gjorde att sjuksköterskor inte 
hann utföra en noggrann bedömning av patienters behov och det medförde en risk för 
patienter. Vikten av att sitta hos patienter och att lyssna på deras tankar beskrevs, men tiden 
var ett hinder för att ha möjlighet att göra detta vilket beskrivs i följande citat (Clarke & Ross, 
2006; Costello, 2006; Johansson & Lindahl, 2012; Wallerstedt & Andershed, 2007).  
 

A chap facing a protracted death.. he’s frightened, he wanted to talk and talk. I had to bring a 
stop to the conversation because there were other demands of time, which is not right. I 
wouldhave dearly loved to have stayed with him, but there were other things pulling me away. 
(Clarke & Ross, 2006. s. 38).  

 
Tidsbristen orsakade att en effektiv och god vård av patienter i livets slutskede uteblev, 
detta gjorde det svårt för sjuksköterskor att skapa en god vårdrelation vilket var deras mål. 
Bristen på tid med patienter gjorde att sjuksköterskor kände en låg självständighet vid 
informationsöverföring till patienter och då sjuksköterskor försökte hjälpa patienter att 
uppnå välbefinnande. Detta stärks i följande citat: ”We know that dying persons need us to 
be with them, but we really have no time, because there are many patients in the ward” 
(Iranmanesh, et al., 2009. s. 145). Sjuksköterskor tillbringade mycket tid på att kontakta 
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läkare angående frågor om patienter men upplevde att läkarna ignorerade dem. Genom detta 
förlorade sjuksköterskor mycket dyrbar tid (Hov, et al., 2009; Iranmanesh, et al., 2009).  
 

5.1.5 Att ha en för krävande roll 
Sjuksköterskor offrade mycket energi i sitt yrke men även som medmänniskor, upplevelser av 
tomhet kunde infinna sig. De upplevde en psykologiskt krävande roll vid mötet med patienter 
och närstående och de upplevde att de behövde ha stöd från arbetsplatsen för att bibehålla 
styrkan till att fortsätta arbeta på sin arbetsplats. Att vårda patienter i livets slutskede kunde 
upplevas som ansträngande för sjuksköterskor. Arbetet var krävande och tungt för både 
kropp och själ och många sjuksköterskor ifrågasatte sin tjänst på en palliativ avdelning. De 
upplevde att det var många timmar av hårt slit och detta kunde leda till utbrändhet. 
Sjuksköterskor med hög igenkänningsfaktor gentemot patienter hade svårigheter att 
upprätthålla en professionell roll. Stress under en längre period kunde uttryckas i fysiska 
symtom, de blev utmattade och en känsla av att de skulle falla i bitar infann sig. En del 
sjuksköterskor ville förändra sin arbetssituation då de upplevde fysiska symtom som 
aptitlöshet, klump i bröstet och smärtor från magen av att vårda dessa patienter. 
Sjuksköterskor upplevde att de hade en krävande roll när dessa situationer uppstod och 
samarbetet inte fungerade bra. Fördröjda beslut och otydliga mål i kombination med ett högt 
tryck från kollegor ansågs som ansträngande för sjuksköterskor. Att arbeta utifrån sådana 
omständigheter visade sig dränera deras energi (Hov, et al., 2009; Johansson & Lindahl, 
2012; Kaup, et al., 2016; Törnqusit, et al., 2013; Wu & Volker, 2009).  
 
Sjuksköterskor upplevde att de hade för mycket ansvar och för litet utrymme att ta beslut. De 
upplevde ansvaret som tungt och att det var en börda på arbetet. De upplevde att de blev 
lämnade ensamma med läkarens ansvar då läkare prioriterade andra patienter vilket beskrivs 
i följande citat (Hov, et al., 2009; Törnqusit, et al., 2013). 

You are left behind with a responsibility that is not yours. Something that you should not be 
forced to do, I almost said … It is you who have to take action (and say to yourself) what do I 
do? Because you might be quite alone … (Hov, et al., 2009. s. 655).   

 
Samarbetet mellan olika professioner fungerade inte och de själva fick kämpa med egna 
beslut angående patienters vård. Frustration upplevdes när de försökte nå patienter och dess 
närstående, detta utgjorde ett hinder för sjuksköterskor i vårdandet av patienter. En 
krävande roll upplevdes då läkare inte lyssnade på sjuksköterskor och deras råd angående 
patienter trots att sjuksköterskor hade mer insikt om patienternas aktuella hälsotillstånd. Det 
beskrevs att läkare inte ordinerade läkemedel i samråd med sjuksköterskor trots att det inte 
hade träffat patienterna på flera månader (Hov, et al., 2009; Törnqusit, et al., 2013). 
 
Sjuksköterskor som inte arbetat länge inom palliativ vård upplevde osäkerhet i sin roll och 
var rädda för att be om hjälp av de mer erfarna sjuksköterskorna på grund av sin 
erfarenhetsbrist. De upplevde att de inte blev tagna på samma allvar av de sjuksköterskor 
som hade mer erfarenhet gällande palliativ vård. En stor arbetsbelastning upplevdes när de 
hade döende patienter under sitt arbetspass, de önskade att de inte skulle dö under deras 
pass då detta kunde medföra oväntade problem som de inte ville möta (McMillen, 2008; 
Zheng, Guo, Dong & Owens, 2015).  
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5.1.6 Att vårda utan tillräcklig kunskap 
Sjuksköterskor uttryckte besvikelse angående bristande kunskaper och färdigheter inom vård 
i livets slutskede vilket framkom som en begränsning i vårdandet och en upplevelse av att 
vårda utan tillräcklig kunskap (Andersson, et al., 2016; Costello, 2006; Ghaljeh, et al., 2016; 
Hov, et al., 2009; Johansson & Lindahl, 2012; McMillen, 2008; Törnqvist, et al., 2013). 
Sjuksköterskor hade inte kompetensen att prioritera sina arbetsuppgifter, då upplevdes 
arbetet överväldigande. För att sjuksköterskor skulle hålla en hög kvalitet på vården behövde 
de prioritera sina arbetsuppgifter. Sjuksköterskor upplevde att de inte räckte till när de 
ansvarade över flera patienter samtidigt, just på grund av kunskapsbristen. Den 
kunskapsbrist som förekom medförde att sjuksköterskor hade svårt att kommunicera om 
döden och det som berörde ämnet tillsammans med patienter och närstående. Existentiella 
problem och osäkerhet kunde skapas hos sjuksköterskor eftersom de ansåg att de inte kunde 
bedriva den vård som patienter hade rätt till. Sjuksköterskor kände sig oförberedda då de 
upplevde att de saknade kompetens. Läkemedelsbehandling var första steget och när det inte 
längre fungerade skulle den palliativa vården vara i fokus men bristen på kunskap gjorde det 
svårt att tillgodose denna vård. Sjuksköterskor upplevde att de inte hade tillräckligt med 
kunskap för att tillgodose en god sista stund i livet för patienter (Andersson, et al., 2016; 
Ghaljeh, et al., 2016).  
 
Att vårda utan tillräcklig kunskap framkom även genom att nyutbildade sjuksköterskor inte 
hade tillräckligt med kunskap för att vårda patienter, de hade även svårare att uttrycka sina 
åsikter och beskrev att de hade brist på förtroende och förväntan från kollegor på grund av 
att de inte hade tillräcklig kunskap. Det exemplifieras genom följande citat: ”I don’t say 
anything because presently nobody's going to take me seriously because I’ve not been there 
long enough” (McMillen, 2008. s.254). De sjuksköterskor som var nyutbildade var i behov av 
kollegor som gav stöd åt dem, utbildning sågs som en viktig del att beakta för ny personal. 
Behovet av djupare kunskap inom palliativ vård önskades då sjuksköterskor ofta hade en 
känsla av ensamhet i vårdandet. Även erfarenhetsbaserad kunskap menade dem vara viktigt 
och det skulle ge ökad trygghet hos sjuksköterskor, att arbeta tillsammans med andra och 
skapa ett kunskapsutbyte skulle gynna dem. På grund av begränsad kunskap hindrades 
utvecklingen av en god palliativ vård för patienter, förberedelserna inför patienters död blev 
därför inte optimal. Maktlöshet upplevdes när den kunskap de hade inte räckte för att vårda 
patienter och de upplevde att den kunskap de hade var försummad. Sjuksköterskor upplevde 
att behov av reflektion i livets slutskede behövdes då de kunde ställas inför mycket svåra 
situationer. De efterlyste också vidareutbildning i ämnet palliativ vård för att kunna utföra 
sitt arbete på bästa sätt (Costello, 2006; Hov, et al., 2009; Johansson & Lindahl, 2012; 
McMillen, 2008; Törnqvist, et al., 2013). 
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6 DISKUSSION 
I avsnittet nedan presenteras metod, resultat och etikdiskussion. Där diskussion kring vad 
som var bra samt mindre bra förs och hur arbetet skulle kunnat utföras på ett annat sätt. 
Under resultatdiskussion tas det mest betydelsefulla ur texten upp och jämförs med 
teoretiskt perspektiv samt bakgrunden. Till sist förs en etisk diskussion. 

6.1 Metoddiskussion 
Examensarbetet påbörjades med att utforma syftet som skulle beskriva sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. Författarna ville utföra en empirisk 
studie för att besvara syftet då det fanns ett stort intresse av att intervjua och observera 
sjuksköterskor som jobbar inom palliativ vård. Men då detta ansågs vara en alltför 
tidskrävande process bestämdes det att istället utföras en systematisk litteraturstudie.  
 
Examensarbetet har utgått utifrån kvalitativa artiklar eftersom det ansågs mest relevant då 
syftet var att beskriva upplevelser. Kvantitativa artiklar valdes bort då de inte ger en 
djupgående förståelse av upplevelser och erfarenheter. Polit och Beck (2017) skriver om att 
kvalitén i en kvalitativ artikel bygger på tre kvalitetskriterier: överförbarhet, giltighet och 
tillförlitlighet. Dessa tre kvalitetskriterierna visar på en kvalitativ studies trovärdighet. Polit 
och Beck (2017) beskriver att överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultatet som 
framkommer i studien kan överföras till andra människor och liknande sammanhang och 
situationer. Författarna anser att examensarbetets resultat kan vara användbart för alla 
sjuksköterskor då palliativ vård bedrivs på många arbetsplatser inom vården. Resultatet kan 
också användas till sjuksköterskestudenter för att få en inblick i upplevelser av att vårda 
patienter i livets slutskede. Författarna tror att resultatet kan bidra till ökad kunskap hos 
sjuksköterskor då de kan få en större kunskap om hur andra sjuksköterskor upplevde att 
vårda patienter i livets slutskede vilket kan stötta dem i kommande situationer de möter då 
de kan känna igen sig i upplevelserna. Polit och Beck (2017) beskriver vidare att 
tillförlitlighet innebär att processen fram till resultatet ska kunna utföras av andra som utför 
studien och ändå komma fram till samma resultat vid upprepade tillfällen. I examensarbetets 
metod beskrivs en tydlig analysprocess som utförts och kan genom detta påvisa att det finns 
tillförlitlighet i arbetet. Polit och Beck (2017) skriver att giltighet innebär att data tagits fram 
på ett ärligt sätt och att metoden som valts är lämplig. En beskrivning av resultatet ges och 
syftet besvaras i resultatet. Genom att använda citat i texten stärks giltigheten. Syftet i det här 
examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets 
slutskede vilket beskrevs tydligt i resultatdelen och stärktes upp med citat från 
ursprungsartiklarna i varje subtema vilket bidrog till att arbetet har en god giltighet.  
 
Något som författarna hade kunnat använda sig av för att stödja processen i att finna artiklar 
är Svensk MeSH som enligt Karlsson (2012) består av sökord som är aktuella när man letar 
efter artiklar, den kan även användas som en ordbok och den är även praktisk när sökningar 
på engelska och svenska ska utföras. Kännedom om Svensk MeSH fick författarna i slutet av 
examensarbetet och då var detta inte aktuellt längre. Examensarbetet påbörjades med att 
formulera syftet som skulle lyfta fram sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i 
livets slutskede. Arbetet utgick till en början från en litteraturöversikt utifrån Fribergs (2017) 
beskrivning men då syftet var att beskriva upplevelser var inte metoden relevant längre 
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eftersom att författarna enbart ville använda sig av kvalitativa artiklar. Metoden ändrades till 
systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) beskrivande syntes då denna metod 
beskriver upplevelser och examensarbetet endast utgick från kvalitativa artiklar. En styrka 
med Evans (2002) metod är att en noggrann bearbetning utförts av artiklarnas innehåll och 
detta har lett till ökad förståelse för innehållet. 
 
I examensarbetet användes två databaser vilka omfattar publikationer med vårdvetenskaplig 
inriktning. En fördel med att använda fler databaser vid sökningar är att få bredare utbud av 
data. En nackdel med att använda för få databaser skulle kunna vara att utbudet av data 
minskas och det finns risk att materialet blir tunt. Till en början söktes artiklar som var från 
de fem senaste åren, det visade sig att denna begränsning var alldeles för snäv och årtalen 
utökades för att finna relevant forskning inom området. Tidsramen utökades därför till 13 år 
och detta resulterade i fler träffar som var relevanta. Kvalitetsfrågor utifrån Fribergs (2017) 
beskrivning användes när artiklarna skulle samlas in. Nio av 14 frågor valdes ut för att dessa 
frågor ansågs mest relevanta för författarna och de andra frågorna tolkades annorlunda och 
var svåra att förstå. Efter kvalitetsgranskningen fanns en artikel som inte uppnådde de nio 
kvalitetskriterier men valdes ändå att inkluderas i examensarbetet då artikeln ansågs vara av 
hög kvalitet. Det har funnits en medvetenhet vid exkluderingen av dessa 
kvalitetsgranskningsfrågor som kan ha påverkat examensarbetets resultat, detta på grund av 
att de hade påverkat vilka artiklar som inkluderats. De utvalda frågorna blev avgörande för 
om artiklarnas kvalitet var tillräcklig till examensarbetet. Artiklarna kunde ha en låg, medel 
eller hög kvalitét. Om artiklarna fick noll-fyra poäng hade de en låg kvalité och valdes då bort. 
Artiklar med poäng fem-sex hade en medel kvalitet, artiklar med poäng sju-nio hade en hög 
kvalitet och valdes med i examensarbetet.  
 
Det fördes diskussioner med ett kritiskt förhållningssätt för att vara säkra på att artiklarna 
fick rätt poäng och om de skulle vara med i examensarbetet. Artiklarna har ursprung från ett 
antal olika länder, alltså inget specifikt land. Hänsyn till artiklarnas ursprung har inte tagits 
då det delvis var intressant att se hur upplevelserna skilde sig från varandra. Även att det 
hittades gemensamma nämnare i de olika artiklarna gjorde detta intressant och kan även ses 
som en styrka i arbetet, just att det inte är en avsevärd skillnad mellan länderna och deras 
resultat. Polit och Beck (2017) nämner att vid kvalitativ studie är det av stor vikt att 
upprepade gånger läsa igenom texten för att förvissa sig om att tolkningen av texten stämmer 
överens med den ursprungliga texten. Arbetet utgår ifrån Evans (2002) beskrivning som 
innebär att återberätta och göra en minimal tolkning av tidigare upplevelser och 
erfarenheter. En styrka med Evans (2002) metod är att en djupare förståelse för upplevelser 
och erfarenheter skapas. Enligt Evans (2002) beskrivning bör författarna vara 
uppmärksamma på att egna åsikter och uppfattningar inte påverkar resultatet. Det här är 
något som alltid funnits i åtanke för att minska att resultatet skulle påverkas av författarnas 
egna åsikter. Under dataanalysen lästes artiklarna flera gånger av författarna både separat 
och tillsammans för att få en helhetsbild av artiklarna. 14 artiklar valdes ut och markeras med 
en färg och en siffra för att hela tiden kunna gå tillbaka till ursprungsartikeln när nyckelfynd 
valdes ut. Sedan valdes nyckelfynd ut som svarade på examensarbetets syfte. Författarna 
läste alla artiklarna och hittade 128 nyckelfynd. Sedan klipptes alla nyckelfynd ut från 
artiklarna och lades i högar. En diskussion inleddes då mellan författarna om de valda 
nyckelfynden var relevanta gentemot syftet. 23 nyckelfynd valdes bort av författarna 
tillsammans då de inte ansågs svara på examensarbetets syfte. Författarna var inte överens 
om alla nyckelfynd som funnits och det fördes långa diskussioner om de funna nyckelfynden 
och vad båda författarna tänkte när de valde ut nyckelfynden. Författarna hade hela tiden 
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syftet framför sig på ett papper för att vara säkra på att inte kringgå syftet. Vid analysen av 
nyckelfynden uppstod det flera gånger svårigheter att förstå nyckelfynden, då fördes en noga 
diskussion av varje nyckelfynd för att ta reda på om det verkligen svarade på syftet. Efter att 
författarna tillsammans läst igenom alla nyckelfynd och exkluderat det som inte svarat på 
syftet lästes nyckelfynden igenom igen för att säkerställa att de verkligen svarade på studiens 
syfte och för att öka tillförlitligheten. Vidare diskuterade författarna de funna nyckelfynden 
och jämförde fynden och vilka som skulle placeras under samma tema. Genom att urskilja 
nyckelfyndens mening skapades 11 preliminära teman där nyckelfynden placerades in. Att 
skapa teman och subteman var svårt ansåg båda författarna och det tog lång tid att urskilja 
subteman så att de inte gick in i varandra. En svaghet med att utesluta nyckelfynd är att vissa 
upplevelser sorterades bort och det kan då innebära att resultatet kringgås men i den här 
studien var det upplevelser som inte var återkommande så författarna ansåg att det inte 
påverkade resultatet väsentligt. 

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 
i livets slutskede. Resultatdiskussionen tar upp de centrala delarna som framkom i resultatet. 
 
Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde vårdandet av patienter i livets slutskede som 
meningsfullt och viktigt, detta framkom i subtemat Att skapa nära relationer. 
Vårdrelationen med patienter, familj och närstående gav sjuksköterskor mycket energi i sin 
roll och medförde att vården blev till det bättre. Eriksson (2015) beskriver i likhet med detta 
att vårdrelationen är grunden för vårdandet och att viljan att göra gott är en faktor som 
främjar hälsa och lindrar lidandet hos patienter. Resultatet visade på att sjuksköterskor 
upplevde att de fick energi i relationen med patienter, detta var en anledning till att fortsätta 
arbeta med patienter i livets slutskede. Vidare i resultatdelen framkom att sjuksköterskor 
upplevde tillfredsställelse samt tacksamhet när deras patienter kände sig tillfreds. Varje möte 
med patienter var unikt och sjuksköterskor upplevde att de var involverade samt att de 
gjorde allt för att patienter och närstående skulle erfara en god omsorg. Till skillnad från 
detta visar tidigare forskning att närstående känner sig ensamma med deras tankar och de 
upplever att de inte alltid får besked från personalen vid frågor som gäller patienter (Jo, et 
al., 2006).  
 
I subtemat Att få växa i sin profession framkom det att sjuksköterskor upplevde att de 
utvecklades professionellt genom att vårda patienter i livets slutskede. De fick en ökad 
förståelse för patienter bakom deras sjukdom, tro, samt kultur och vad som påverkade deras 
inställning till döden. Den professionella utvecklingen gav sjuksköterskor upplevelser av en 
säkrare vård samt styrka och mod inför utmaningar i arbetet. De gav kollegor feedback och 
tillsammans kunde de växa. Sjuksköterskor fördjupade sina kunskaper i palliativ vård själva 
genom att delta i workshops och andra utbildningar. Det här stämmer överens med Svensk 
sjuksköterskeförening (2017) beskrivning av sjuksköterskors ansvar att hålla sig uppdaterade 
i kunskapsutveckling inom sin profession för att kunna ge en god och säker vård. Vidare 
beskrivs att sjuksköterskor ska kunna jobba i team och ge återkoppling och motivera 
medarbetare vilket påvisas i resultatet där det framkommer att de jobbar i team med 
varandra och ger varandra feedback och växer professionellt. Tidigare forskning visar att 
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närstående upplever att när sjuksköterskor var insatta i patienters sjukdom kunskapsmässigt 
bidrar det till att de närstående blir lugnare och tryggare i situationen (Grøte, et al., 2013).  
 
I resultatet framkom att sjuksköterskor upplevde svårigheter i att skapa en god vårdrelation, 
det grundade sig i att tiden inte räckte till vilket framkom i subtemat Att ha tidsbrist. 
Tidsbristen orsakade att sjuksköterskor upplevde missnöje samt att en mindre noggrann 
bedömning av patienters behov utfördes då tiden inte existerade, detta var negativt för att 
lindra lidande. Med utgångspunkt från Hälso-sjukvårdslagen (2017:30) kan därav inte en 
fullständig och säker vård utformas med patienter. Patienters behov av trygghet och säkerhet 
ska tillfredsställas och en god kontakt mellan patienter och personal bör eftersträvas. När 
sjuksköterskor beskrev att de hade tidsbrist som gjorde att de inte hann stanna kvar hos 
patienter gav de konsekvenser i att patienter inte fick stöd och en värdefull tillvaro vilket i 
relation till Socialstyrelsen (2013) ska möjliggöras för patienters välbefinnande. En god vård 
av patienter i livets slutskede uteblev i följd av brist på tid och det gjorde att en god 
vårdrelation inte uppnåddes. Eriksson (1987) beskriver att vårdaren ska vara hjälpsam och 
stöttande i det patienter söker. Om vårdaren kringgår patienters frågor och önskningar kan 
det bidra till att patienter inte vågar ställa sina frågor och berätta om sina önskningar och det 
kan istället bidra till ett lidande för patienter. Vidare beskrivs i tidigare forskning att 
patienter har en vilja att vara medvetna om sin hälsa och sjukdom samt diskutera det 
tillsammans med sjuksköterskor men att de inte fått möjlighet till det (Gjerberg, et al., 2015). 
Det är något som även regleras i Patientlagen (2014:821) där det beskrivs att patienter ska få 
information om sitt hälsotillstånd.  
 
Att vårda patienter i livets slutskede kunde upplevas som en svårighet och gjorde att 
sjuksköterskor upplevde att det var krävande vilket framkom i resultatet som presenterades i 
subtemat Att ha en för krävande roll. Det uttrycktes att magsmärtor, klump i bröstet och 
aptitlöshet var fysiska symtom som sjuksköterskor upplevde av att vårda patienter. Att inte 
ha tydliga mål i kombination med högt tryck från kollegor var dränerande för sjuksköterskors 
energi. Även i tidigare forskning visar det sig att det finns brister vid omhändertagande av 
patienter i livets slutskede, patienter upplever att det inte fanns något emotionellt stöd från 
sjuksköterskor (Chapple, et al., 2006). Liknande upplevelser återfinns i tidigare forskning 
där Cowan (2014) skriver att närstående upplever en brist i stödjandet av sjuksköterskor, och 
detta påverkar de närstående negativt. De närstående upplever att personalen i vissa fall inte 
har tillräckligt med intresse och kunskap om patienter. Om patienter inte känner sig 
bekräftade av personalen kan det bidra till att patienter eventuellt inte känner en vårdande 
gemenskap och relation. Detta motsäger Eriksson (1990) beskrivning av caritasmotivet där 
vårdaren får patienter att känna sig bekräftade, älskade och värdiga oavsett vilket tillstånd 
personen befinner sig i, där en vårdande gemenskap mellan patienter och vårdare skapas. 
 
Resultatet visade att bristande kunskap och färdigheter i livets slutskede ledde till att 
sjuksköterskors vård begränsades vilket presenterades i subtemat Att vårda utan tillräcklig 
kunskap. De hade inte tillräcklig kompetens att prioritera sina arbetsuppgifter vilket gjorde 
att de upplevde att de inte kunde hålla en hög kvalitet på vården. Sjuksköterskor upplevde 
maktlöshet när de inte hade tillräcklig kunskap för att vårda patienter och att de hade en stor 
kunskapslucka inom palliativ vård. Likheter syns i tidigare forskning av (Jo, et al., 2006) där 
det beskrivs att närstående upplever att de inte alltid får svar från sjuksköterskor som berör 
patienters sjukdom. Om sjuksköterskor inte har tillräcklig kunskap kan det medföra att 
patienter utsätts för risker och ohälsa, det motsäger Hälso- sjukvårdslagen (2017:30) som 
beskriver att hälso- och sjukvård ska bedrivas så att en god vård uppfylls och att ohälsa 
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förebyggs. Vidare beskriver Patientlagen (2014:821) att patienters trygghet och säkerhet ska 
tillgodoses, detta är något som kan äventyras om sjuksköterskor inte har tillräckligt med 
kunskap om vård i livets slutskede. Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att de kom 
ut nya i sin roll med för lite kunskap från sin utbildning. Det här kan leda till att 
sjuksköterskor inte låter patienter vara delaktig i sin vård för att de inte vet hur de ska forma 
vården tillsammans med patienter. Detta motsäger sig i linje med ett av begreppen i de 6 S:n 
som är självbestämmande där det beskrivs att patienter ska vara delaktiga i sin vård och att i 
så stor utsträckning som möjligt ta beslut gemensamt med sjuksköterskan (Ternestedt et al., 
2017). Utvecklingen av en god palliativ vård begränsades då inte tillräcklig med kunskap 
förekom hos sjuksköterskorna, vilket gjorde att förberedelser inför patienters död ej blev 
optimal. Detta motsäger sig också de 6 S:n beskrivning gällande strategier, där beskrivs det 
att patienter ska få hjälp med att planera sin egen död (Ternestedt et al., 2017). Tidigare 
forskning visar likheter där patienter vill ha en större delaktighet i sin vård då de ofta känner 
sig ensamma och maktlösa (Grothe et al., 2011). Patientlagen (2014:821) beskriver att hälso- 
och sjukvård ska utformas i samråd med patienter och att de ska vara delaktig i sin vård 
vilket motsäger den bristande kunskap sjuksköterskor upplevde. Dock beskriver Svensk 
sjuksköterskeförening (2017) att sjuksköterskor har ett personligt ansvar för lärande och att 
de ska upprätthålla sin yrkeskompetens. Avsaknad av kunskap kring vård i livets slutskede 
medför att det bildas hinder för att samtala med patienter, enligt Eriksson (2014) kan detta 
utmynna i att vårdrelationen som är betydande för att ett vårdande ska ske, inte förekommer 
i samspel mellan patienter och sjuksköterska. Eriksson (2014) menar att vårdrelationen 
bygger på en ömsesidighet mellan patienter och sjuksköterskor, och det är där patienter ska 
öppna upp för sina begär, behov och problem. Saknar sjuksköterskor kunskap kan det bli 
problem i att lindra lidandet och främja hälsa hos patienter. 

6.3 Etikdiskussion 
Författarna till examensarbetet har under arbetets gång inte avsiktligt mött några etiska 
problem. De forskningsetiska regler som följts har enligt CODEX (2018) överväganden 
inneburit att inte plagiera, förvränga, vilseleda eller förfalska något material. Det har förts 
gemensamma diskussioner under hela arbetets gång kring det insamlade materialet för att 
undvika förförståelse samt misstolkning. För att undvika plagiat i examensarbetet lästes 
texten igenom upprepade gånger och genom detta har en uppfattning gjorts, när egen text 
sedan formulerats har den utformats med egna ord. Med hjälp av American Psychological 
Association (APA, 2018) har referering genomförts och plagiat undvikits. Examensarbetet 
har utgått från artiklar med engelsk text, författarna har inte engelska som modersmål vilket 
kan vara negativt då översättningen till svenska kan ge uttryck på ett annorlunda vis. 
Examensarbetets resultat består av citat med sin ursprungliga engelska text för att inte 
förlora dess innebörd. Engelskt-svenskt lexikon har använts för att översätta delar som inte 
förståtts och detta för att risken för att tolka minskas. 
 
Samarbetet mellan författarna har under arbetets gång fungerat utmärkt. Författarna 
bestämde kontinuerliga fysiska träffar för att underlätta arbetets gång då diskussioner lättare 
kunde föras på plats tillsammans. Arbetsprocessens utformning har gynnat författarna både 
vad gäller planering samt utförandet av arbetet. 
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7 SLUTSATS 
Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 
i livets slutskede. En ökad förståelse och insikt gällande hur sjuksköterskor upplever det att 
vårda patienter i livets slutskede har åstadkommits. Det påvisades i resultatet att vårdandet 
upplevdes som meningsfullt när sjuksköterskor skapade nära relationer med patienter. Det 
framkom även att de upplevde en professionell utveckling vid vårdandet. Dock framkom det 
också att de saknade organisatoriskt stöd vid vårdandet, tidsbrist var något som upplevdes då 
de saknade organisatoriskt stöd och till följd av detta uppstod lidande hos sjuksköterskor. De 
beskriver sitt dagliga arbete som en krävande roll och att osäkerhet lätt skapas hos 
sjuksköterskor då kunskap saknas gällande vård i livets slutskede. 

7.1 Förslag på vidare forskning 
Utifrån examensarbetets syfte att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 
i livets slutskede framkom det att forskning utifrån sjuksköterskors upplevelser av kulturella 
skillnader i vårdandet gjorts i en mycket liten utsträckning. Examensarbetets författare tror 
att mer forskning är nödvändigt gällande intresset av sjuksköterskors upplevelser av 
kulturella skillnader i vårdandet i livets slutskede. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle med 
olika kulturer och traditioner och att undersöka kulturella skillnader hos sjuksköterskor hade 
kunnat leda till en ökad kunskap hos sjuksköterskor och vårdpersonal och till ett bättre 
arbete samt möte med patienter och närstående. Vidare forskning är centralt och viktigt för 
att sjuksköterskor och annan vårdpersonal ska utvecklas och erhålla ny kunskap och 
kompetens.  
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hermeneutisk kvalitativ 
metod tillämpades där  
15 sjuksköterskor 
intervjuades.   

  
  
  
  

Deltagarna 
upplevde vård i 
livet slutskede 
som att dela tid   
och utrymme.  
De upplevde att de 
var 
uppmärksamma  
på de döende   
personerna  
och deras familjer   
samt 
omhändertagandet  
av dem.  

Hög 9/9  
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7. Swedish Nurse’s 
experiences of caring 
for dying people: A 
Holistic Approach.   
  
Författare: 
Iranmesh, S., 
Häggström, T., 
Axelsson, K., & 
Sävenstedt, S.   
Tidskrift: Holistic 
Nursing Practice.  
Land: Sverige  
Publicerad: År 
2009.  

Syftet med studien 
var att belysa 
sjuksköterskors 
upplevelser av att ta 
hand om döende 
personer hemma och 
i en speciell enhet på 
sjukhus.  

En fenomenologisk 
hermeneutisk metod.  
Åtta sjuksköterskor 
intervjuades.  
  
  

Sjuksköterskor 
upplevde att de 
utvecklade sin 
professionella 
och personliga 
identitet.  
  
  

Hög 9/9  

8. End of life 
decisions: Nurse 
perceptions, feelings 
and experiences.  
  
Författare: 
McMillen, R-E.  
Tidskrift: Intensive 
and Critical Care 
Nursing.   
Land: England  
Publicerad: År 
2008.  

Syftet var att 
beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av att ta 
hand om människor 
i livets slutskede och 
hur det påverkar 
dem.  
  
  

Kvalitativ metod med 
en konstruktivistisk 
grundad teori. Åtta 
sjuksköterskor 
intervjuades.   
  
  

Sjuksköterskorna 
upplevde att det 
är viktigt att de 
får stöd i sin roll 
och i deras 
ansvar att 
fortsätta ge vård 
till patienter i 
livets slutskede.  
  
  

Hög 9/9  
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9. Moving between 
rooms – moving 
between life and 
death: nurse’s 
experiences of caring 
for terminally ill 
patients in hospital.  
  
Författare: 
Johansson, K., & 
Lindahl, B.  
Tidskrift: Journal of 
Clinical Nursing.  
Land: Sverige  
Publicerad: År 
2012.  

Syftet var att 
beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
vårda patienter i 
livets slutskede på 
allmänna 
avdelningar på 
sjukhus. 

Kvalitativ, 
fenomenologisk 
hermeneutisk metod. 
Åtta sjuksköterskor 
intervjuades.   

Sjuksköterskor 
upplevde en stark 
beslutsamhet och 
engagemang för 
att vara en del av 
patientens 
vårdprocess trots 
att situationen 
ofta var stressad. 
  
  
  

Hög   
8/9  

10. Care for dying 
patients at midlife. 
Experiences of 
Nurses in Specialized 
Palliative Home Care  
  
Författare: Kaup, J., 
Höög, L., & 
Carlsson, M-E.  
Tidskrift: Journal of 
Hospice & Palliative 
Nursing. 
Land: Sverige  
Publicerad: År 2016  

Syftet med studien 
var att lyfta fram 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
vårda patienter i 
palliativ vård vid 
medelåldern och 
beskriva deras 
hanteringsstrategier.  

Den föreliggande 
studien genomfördes 
med hjälp av kvalitativ 
metod med induktiv 
och abduktiv metod.  
Fokusgruppsintervjuer 
utfördes med 14 
sjuksköterskor. 

 

  

Palliativ 
omvårdnad var 
stressfullt för 
sjuksköterskor. 
De hade olika 
strategier för att 
ta hand om de 
drabbade i de 
svåraste 
situationerna. Det 
framkom att 
formellt stöd till 
sjuksköterskorna 
var viktigt.  

Hög 9/9  
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11. In search of 
legitimacy registered 
nurses experience of 
providing palliative 
care in a municipal 
context.  
  
Författare: 
Törnquist, A., 
Andersson, M., & 
Edberg, A-K.  
Tidskrift: 
Scandinavian Journal 
Of Caring Sciences.  
Land: Sverige   
Publicerad: År 
2013.  

Syftet var att 
beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
tillhandahålla 
palliativ vård för 
äldre i olika 
kommuner.  

Beskrivande kvalitativ 
metod baserad på 
fokusgruppsintervjuer 
med 20 
sjuksköterskor.  
  
  

Sjuksköterskor 
upplevde 
bristande stöd 
och 
förutsättningar 
för att 
tillhandahålla 
hög kvalité av 
palliativ vård för 
äldre döende 
patienter.  
  
  

Hög  
9/9  

12. Caring for dying 
patients outside 
special palliative care 
settings: experiences 
from a nursing 
perspective. 
  
Författare: 
Wallerstedt, B., & 
Andershed, B.   
Tidskrift: 
Scandinavian Journal 
of Caring Sciences.  
Land: Sverige  
Publicerad: År 
2007.  

Syftet med studien 
var att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av att ta 
hand om döende 
patienter utanför 
speciella palliativa 
vårdinrättningar.  
  
  

Kvalitativ 
fenomenologisk 
metod. Nio 
sjuksköterskor 
intervjuades.  
  
  

Sjuksköterskorna 
hade höga 
ambitioner för att 
ge döende 
patienter och 
deras anhöriga 
högkvalitativ 
vård. Trots detta 
upplevde de 
större eller 
mindre grad av 
missnöje på 
grund av 
otillräckligt 
samarbete, stöd, 
tid och resurser.  
  
  
  

Hög 9/9  
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13. Living With 
Death and Dying:  
The Experience of 
Taiwanese Hospice 
Nurses  
  
Författare: Wu, H-
L., & Volker, D-L.  
Tidskrift: Oncology 
Nursing Forum.   
Land: Taiwan.  
Publicerad: År 
2009.  

Syftet med studien 
var att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
vårda döende 
patienter i hospices.  

Kvalitativ, 
hermeneutisk, 
fenomenologisk 
metod.  
14 sjuksköterskor 
intervjuades.   
  
  

Sjuksköterskor 
upplevde 
meningsfull 
omsorg genom 
nära relationer, hur 
de skulle hantera 
det vardagliga 
arbetet och hur de 
skulle konfrontera 
negativa 
övertygelser om 
hospice.  

Hög 9/9  

14. Chinese oncology 
nurses’ experience 
on caring for dying 
patients who are on 
their final days: A 
qualitative study.  
  
Författare: Zheng, 
R-S., Guo, Q-H., 
Dong, F-Q., & 
Owens, R-G.  
Tidskrift: 
International journal 
of Nursing Studies.  
Land: Kina  
Publicerad: År 
2015.   

Syftet med studien 
var att undersöka 
kinesiska 
onkologiska 
sjuksköterskors 
upplevelser av att ta 
hand om döende 
cancerpatienter.  

Kvalitativ beskrivande 
studie. 28 
sjuksköterskor 
intervjuades.   

Sjuksköterskor 
hade en stark 
vilja att erbjuda 
god vård till 
patienter och 
familjer, men de 
led av moralisk 
nöd på grund av 
självbegränsning, 
brist på kunskap 
och 
självförtroende.  
  
  

Hög 9/9  
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BILAGA C - KVALITETSGRANSKNING ENLIGT FRIBERG (2017)   

 
FRÅGOR                                                                ARTIKLAR   

  

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

1. Vad är syftet? 1  1 1  1  1  1 1  1 1 1  1 1 1 1 

2. Finns det ett tydligt problem formulerat? 
Hur är detta i så fall formulerat och 
avgränsat? 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3. Hur är metoden beskriven? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4. Vad visar resultat? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5. Hur diskuteras metoden, om det finns 
någon? 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6. Förs det några etiska resonemang? 1 1 1  1 1  1 1  1  0  1  1  1  1  1 

7. Finns det några teoretiska utgångspunkter 
beskrivna? Hur är dessa formulerade? 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8. Hur har data analyserats? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9. Hur har författaren tolkat studiens resultat? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  

Siffrorna 1-14 representerar de kvalitetsgranskade artiklarna.  

Låg 0-4 poäng - Låg poäng och används inte i examensarbetet.  

Medel 5-6 poäng. 

Hög 7-9 poäng
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