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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning visar att den palliativa vården är vanligast i hemmen men i 

takt med en ökande och åldrande befolkning blir den palliativa vården på sjukhusavdelningar 

alltmer efterfrågad och behoven för detta ökar. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede på 

sjukhusavdelningar.  

Metod: En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. 

Resultat: Tre teman framkom; att bidra till en värdig död, att vara emotionellt involverad 

och att utvecklas i flera dimensioner. Dessa utmynnade i totalt sju subteman. Sjuksköterskor 

ansåg att relationer och miljöer kan påverka en god död. De erfor att det var svårt att hitta en 

balans mellan att vara personlig och professionell och att de kunde känna sig otillräckliga. 

Samtidigt var det givande för sjuksköterskorna som utvecklades personligt och professionellt, 

vilket bidrog till ett bättre omvårdnadsarbete i framtiden.  

Slutsats: Sjuksköterskor ansvarar för patienten men tar också ett stort ansvar för att de 

anhöriga ska vara delaktiga samt känna välbefinnande och trygghet. Sjuksköterskor erfor det 

svårt att vårda patienter i livets slutskede. Trots detta gav det mycket tillbaka till 

sjuksköterskorna vilket ökade deras välbefinnande och deras vilja och ork att fortsätta med 

sitt arbete.  

Nyckelord: Döende patient, Erfarenhet, Livets slutskede, Palliativ vård, Sjukhus, 

Sjuksköterska.  

 



    

  

 

ABSTRACT 

Background: Previous research shows that palliative care is most common in homes but 

with an increasing and aging population, palliative care in hospital departments is 

increasingly in demand and the needs for this are increasing. 

Aim: To describe nurses' experiences of caring for patients in the final stages of life in 

hospital wards. 

Method: A systematic literature study of qualitative articles. 

Results: Three themes emerged; to contribute to a dignified death, to be emotionally 

involved and to develop in several dimensions. These resulted in a total of seven subthemes. 

Nurses considered that relationships and environments can affect a good death. They found 

it difficult to find a balance between being personal and professional and that they could feel 

inadequate. At the same time, it was rewarding for the nurses who developed personally and 

professionally, which contributed to a better care work in the future. 

Conclusion: Nurses are responsible for the patient, but also take great responsibility for the 

relatives to be involved and to feel well-being and safety. Nurses found it difficult to care for 

patients in the final stages of life. Despite this, it gave much back in return to the nurses 

which made them feel good and found the willingness and strength to continue with their 

work. 

Keywords: Dying patient, End-of-Life, Experience, Hospital, Nurse, Palliative care  
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1 INLEDNING  

Döden är en naturlig händelse eller process som alla människor kommer att drabbas av 

genom till exempel sjukdom, åldrande eller olycka. Sjuksköterskeprofessionen handlar om 

att möta människor med ohälsa som ofta kräver kurativ eller palliativ vård för en förbättrad 

livskvalitet. Palliativ vård kan sjuksköterskor möta på alla avdelningar som bedriver vård och 

därmed är det sannolikt att de möter döende och död. Examensarbetsförfattarna har båda 

mött palliativa patienter i livets slutskede och erfarenheterna har varit liknande, speciellt att 

det har varit svårt att bemöta och förhålla sig till patienten och anhöriga. Reflektioner med 

andra sjuksköterskor som också har erfarenheter att möta dessa patienter har haft svårt att 

svara på hur det bästa förhållningssättet är i sådana situationer. Det som är önskvärt att 

åstadkomma med detta examensarbete är att få en djupare förståelse i hur sjuksköterskor 

erfar att vårda patienter i livets slutskede med förhoppning om att det kanske kan bidra till 

att vara mer förberedd och förstående i dessa möten som nyexaminerad sjuksköterska Även 

redan yrkesverksamma sjuksköterskor skulle möjligen kunna utveckla sina kunskaper utifrån 

den eftersökta förståelsen. Intresseområdet är hämtat från Malin Wasberg, SSIH Kulbergska 

sjukhuset. 

2 BAKGRUND 

Inledningsvis beskrivs begreppet palliativ vård samt hur den palliativa vården har sett ut i ett 

historiskt perspektiv och hur det ser ut och fungerar idag. Vidare beskrivs 

omvårdnadsmodellen De 6 S:n, sjuksköterskans ansvar samt sjuksköterskan och patienten i 

den palliativa vården. Vidare avslutas bakgrunden med ett teoretiskt perspektiv utifrån 

Patricia Benners utvecklingsteori och en problemformulering.  

2.1 Beskrivning av palliativ vård 

Det finns en skillnad mellan palliativ vård och palliativ vård i livets slutskede som är viktigt 

för läsaren att förstå. Dessa två begrepp kommer därför att definieras. I detta examensarbete 

kommer begreppet palliativ vård i livets slutskede att vara centralt.  

Socialstyrelsen (2011a) menar att inom hälso- och sjukvård är syftet med palliativ vård att 

lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller 

skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt 

organiserat stöd till närstående. Detta ska ske genom samarbete i multiprofessionella team 
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och genom ett holistiskt synsätt på människan samt verka genom att stödja patienten, oavsett 

ålder och diagnos, till att leva sista tiden med värdighet och välbefinnande. Palliativ vård kan 

även ges med livsförlängande behandling i tidiga sjukdomsskeden. Denna definition är 

enhetlig med World Health Organization (2002), dock tillägger de att palliativ vård inte är 

avsedd för att skynda på eller skjuta upp döden. Pastrana, Jünger, Ostgathe, Elsner och 

Radbruch (2008) försökte hitta och förstå vad som verkligen definierar palliativ vård. De 

jämförde flera olika länders definitioner som visade en enstämmighet med att målet var 

förbättrad livskvalitet, inkludering av familjen och att vården ska vara tvärvetenskaplig. 

I likhet med palliativ vård är palliativ vård i livets slutskede den vård som ges under 

patientens sista tid i livet med syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten. Skillnaden 

med tillägget i livets slutskede är att patienten inom en överskådlig framtid kommer att 

avlida (Socialstyrelsen, 2011b). 

2.2 Palliativ vård 

I slutet av 60-talet startade en kvinna vid namn Cicely Saunders den så kallade moderna 

hospicerörelsen. I det historiska sammanhanget var den palliativa patienten inte värd att 

behandlas för livsförlängande åtgärder, varken medicinskt eller omvårdnadsmässigt (Benkel, 

Molander & Wijk, 2016). Saunders hade dock en filosofi om att patienten hade rätt till att 

leva ett så värdigt liv som möjligt tills hon dog, och döden skulle ske med värdighet och i frid 

(Fridegren & Lyckander, 2013). Hennes filosofi gjorde att döendet lyftes fram och att det 

ansågs som en del av livet, en naturlig process där alla människor har rätt till läkemedel eller 

medicinteknik och omvårdnad för att uppnå en så bra livskvalitet som möjligt (Benkel et al., 

2016). Främst var det cancerpatienter som fick palliativ vård och än idag är det den 

patientgrupp som ofta står i fokus runt om i världen även om palliativ vård inte ska 

begränsas till den specifika gruppen. HIV och aids, multipel skleros, demens, hjärt- och 

kärlsjukdomar och stroke är ett urval av diagnoser som också kan behöva och förtjänar 

palliativ vård (Pastrana et al., 2008). 

Den palliativa vården kan delas upp i två faser; den tidiga och den sena. I den tidiga fasen 

kan sjukdomen behandlas i livsförlängande syfte, medan i den sena fasen har den 

behandlingen upphört och döden väntar inom snar framtid, oftast inom veckor eller någon 

månad (Beck-Friis & Strang, 2013). Om palliativ behandling sätts in i ett tidigt skede bidrar 

det till att optimera vårdkvaliteten, likväl behöver vårdpersonalen utbildning och stöd för att 

erbjuda god palliativ vård för att öka välbefinnandet och livskvaliteten hos patienter trots 

diagnos eller förväntad livslängd (Sandgren & Strang, 2017). Dock ska aldrig behandling ges 

om risker och biverkningar för patienten överstiger vinsterna i form av bibehållen eller 

förbättrad livskvalitet (Glimelius, 2013). Vården i det palliativa skedet ska inte anpassas efter 

diagnos, utan den ska anpassas efter patientens behov och önskemål. Omvårdnadsmålen är 

att lindra lidande och skapa en värdig sista tid i livet (Benkel et al., 2016). Genom att lindra 

men framförallt förebygga symtom som bland annat smärta, ångest och oro, andnöd och 

illamående uppnår patienten en högre grad av livskvalitet (Strang, 2013). Om patienten får 
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tidig tillgång till ett integrerat palliativt vårdlag kan det minska förekomsten av dessa 

symtom och leda till en minskad risk för svår smärta (Sandgren & Strang, 2017).  

Idag finns det många studier som belyser vård och vårdbehov för cancerpatienter men färre 

studier finns av patienter med andra sjukdomar som också är i livets slutskede och vilka 

vårdbehov dessa patienter har. Få studier finns även om hur det är för sjukvårdspersonal att 

möta andra människors döende och död (Socialstyrelsen, 2006). Wiencek och Coyne (2014) 

menar att efterfrågan på den palliativa vården kommer att öka på grund av den åldrande 

befolkningen och sjukdomarna som den medför.  

2.2.1 Palliativ vård i Sverige 

Trots att hospicerörelsen satte igång redan på 60-talet uppmärksammades eller prioriterades 

den inte tillräckligt i Sverige förrän så sent som på början av 90-talet. Därefter har palliativ 

vård utvecklats och det har skapats en förståelse för vad det innebär. Palliativ vård började 

ges i hemmen genom hemsjukvård i Sverige men idag bedrivs den på flera olika platser som 

kan vara i hemmen, på sjukhus, på särskilda kommunala boenden samt inom specialiserade 

palliativa enheter (Benkel et al., 2016). Inom den palliativa vården används begreppen basal 

palliativ vård och avancerad palliativ vård. Den basala vården ska utgå från bland annat 

vårdcentral, generella sjukvårdsavdelningar och akutvårdsavdelningar och på kommunala 

vård- och omsorgsboenden medan avancerad vård tillhandhålls på specialiserade palliativa 

avdelningar (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Cirka 70 procent av patienterna 

erbjuds basal palliativ vård (Martinsson, Fürst, Lundström, Nathanaelsson & Axelsson, 

2012). I Västeuropa är det vanligt att palliativ vård ska kunna erbjudas var än patienten 

önskar, i hemmet, på sjukhus eller inom olika vårdboenden och i Sverige bedrivs den största 

palliativa vården i hemmet (Eckerdal, 2013). Trots att hemmet är den vanligaste platsen att 

erhålla palliativ vård i blir den basala palliativa vården alltmer central på sjukhusen, speciellt 

för äldre som utgör den största andelen av patienter med behov av palliativ vård (Gardiner et 

al., 2012). Nationella rådet för palliativ vård (2010) uppger att fler svenskar dör i hemmen 

eller på andra vårdboendeformer än på sjukhus. Vidare menar de att alla sjuksköterskor som 

har hand om svårt sjuka och döende patienter måste ha en grundläggande kompetens i 

palliativ vård. Enligt Martinsson et al. (2012) måste den palliativa vården utvecklas inom 

många områden och speciellt inom den basala palliativa vården.  

2.3 Omvårdnadsmodellen De 6 S:n 

De 6 S:n är en omvårdnadsmodell som ska fungera som ett stöd för sjuksköterskor vid 

planering, dokumentation och utvärdering av palliativ vård utifrån patientens perspektiv. 

Modellen är utformad för personcentrerad palliativ vård med syfte om att främja 

patienternas möjlighet till delaktighet för att framkalla en så bra sista tid i livet som möjligt. 

Den palliativa patienten är en person med resurser och behov, som genomlever påfrestningar 

av skilda slag. Denna person har ett behov av att bli sedd, bekräftad och trodd på. I och med 

att sjuksköterskor också är människor med behov blir en personcentrerad vård alltid ett möte 
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mellan människor. Omvårdnad kan göra sista tiden i livet mer uthärdligt för patienten och 

vara meningsfullt för sjuksköterskan som får vara delaktig i processen (Ternestedt, Österlind, 

Henoch & Andershed, 2017). 

De 6 S:n representerar självbild, självbestämmande, sociala relationer, sammanhang, 

strategier samt symtomlindring. Självbilden är den centrala komponenten som de övriga fem 

är relaterade till. Dessa sex komponenter bygger på en helhetssyn på patienten och illustrerar 

fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Att arbeta personcentrerat 

innebär för sjuksköterskan att söka förståelse för vem patienten är och vilken självbild 

patienten har i sitt nuvarande tillstånd. Självbilden är delad i två dimensioner, den kognitiva 

– det patienten tänker, och den emotionella – det patienten känner inför sig själv. Dessa 

uppfattningar ska respekteras, dock till den gräns som sjuksköterskan kan förhålla sig till, i 

enlighet med vetenskap, beprövad erfarenhet, etiska koder och lagar. Självbestämmandet 

handlar om att patienten ska få möjlighet att alltid bestämma själv och ha egen makt över sitt 

liv. Detta speglar av sig i de psykologiska behoven medan sociala relationer speglar sig i 

patientens sociala behov, vilket kan uttryckas i gemenskap med andra. De andliga och 

existentiella behoven visar sig genom sammanhanget och val av strategier i mötet med 

döden. Symtomlindring är det sista S:et och representerar kroppslig omvårdnad och det 

fysiska lidandet. Viktigt att förstå är att S:n är situationsbundna och dynamiska, de behöver 

alltså inte alltid vara av relevans för alla patienter och heller inte alltid samtidigt (Ternestedt 

et al. 2017). 

2.4 Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskor måste ta hänsyn till hela patienten, inklusive kropp, känslor, ande, religion 

och social bakgrund för att bibehålla en optimal omvårdnad. Omvårdnad är ett av 

sjuksköterskans främsta ansvarsområde och genom att upprätthålla ett patientnära arbete 

med fokus på patienten leder det till att en god omvårdnad främjas (Valizadeh et al., 2018). 

För att sjuksköterskor ska arbeta likvärdigt runt om i världen finns det en etisk kod för 

sjuksköterskor att följa; International Council of Nurses – ICN:s etiska kod (svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a). De fyra grundläggande ansvarsområden som koden 

innehåller är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Koden 

omfattar även att sjuksköterskor ska tillhandahålla ett etiskt bemötande där lyhördhet, 

respekt, medkänsla och trovärdighet beaktas. Sjuksköterskor innehar ett ansvar att bedriva 

en god och säker vård och ska verka för jämlikhet och social rättvisa. Omvårdnad ska ges på 

ett respektfullt sätt oberoende av personens ålder, kön, etnisk bakgrund, 

funktionsnedsättning eller sjukdom och ska erbjudas till enskilda individer samt familjer. 

Vidare skriver ICN:s etiska kod (2017a) att sjuksköterskan inte enbart har ett ansvar över 

patientens hälsa, utan även över sin egen. Detta är viktigt för att inte äventyra förmågan att 

ge god vård. I yrkesutövningen är det även viktigt att sjuksköterskan ska kunna bedöma sin 

egen och andras kompetens i åtaganden. De ska också verka för ett respektfullt och gott 

samarbete med kollegor samt vidta lämpliga åtgärder för att stödja och vägleda kollegor att 

utveckla den etiska medvetenheten. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) menar i likhet 
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med ICN:s etiska kod att sjuksköterskor ska arbeta mot målet att uppnå god hälsa och att ge 

vård på lika villkor med respekt för patientens värdighet och integritet för att främja hälsa. 

Vidare styrker också Patientlagen (SFS 2014:821) att det är viktigt att stärka patientens 

position i vårdandet för att främja autonomi, delaktighet och integritet. Med patientens 

delaktighet menas att patienten ger samtycke till de beslut som kan behövas göras i vården, 

ett samtycke till hur vårdandet ska fortgå. Patienten och dess anhöriga ska själva få 

bestämma vad som passar och känns bäst i vårdprocessen, utan att sjuksköterskor ska lägga 

sin egen värdering i detta. Dock är det viktigt att komma ihåg att det är sjuksköterskor som 

tillsammans med arbetsteamet, patienten och anhöriga är de som leder omvårdnadsarbetet 

och ansvarar för patientens vård (SSF 2014:821). Enligt Valizadeh et al. (2018) är det 

essentiellt att hålla sig uppdaterad för att förbättra sina kunskaper inom yrket då det ingår i 

sjuksköterskeprofessionen att föra en kunskapsbaserad vård som bygger på ny forskning. 

Svensk sjuksköterskeförening (2017b) styrker att sjuksköterskor har ett personligt ansvar 

över sin profession och dess utveckling, att de kontinuerligt måste ta del av den senaste 

forskningen inom omvårdnadsvetenskapen med syfte att öka och förnya sina kunskaper för 

att möjliggöra att patienten tillhandahålls den mest evidenta vården. Enligt lagar och 

styrdokument måste sjuksköterskan alltid se patienten, bevara patientens identitet och 

självbestämmanderätt och anpassa omvårdnaden efter detta.  

Tydliga lagar och styrdokument finns för sjuksköterskor att följa vid vård av patienter. 

Sjuksköterskan ska bland annat alltid se hela patienten, bevara patientens identitet och 

självbestämmanderätt och anpassa omvårdnaden efter detta. Enligt socialstyrelsen (2013) är 

detta lika viktigt att ta hänsyn till när omvårdnaden avser patienter i livets slutskede. 

Sjuksköterskans uppgifter i omvårdanden av palliativa patienter kommer att beskrivas 

närmare i följande underrubrik. 

2.4.1 Sjuksköterskan i den palliativa vården 

Benkel et al. (2016) menar att sjuksköterskornas kunniga bemötande av patienter och 

anhöriga innebär att de innehar ett professionellt förhållningssätt som ska visa dem respekt 

och uppmärksamhet. Det är av stor vikt att det är patientens behov och förståelse som går i 

första hand och inte sjuksköterskornas behov. Dock bör sjuksköterskor vara medvetna om 

sina egna behov, känslor och impulser för att kunna upprätthålla ett gott förhållningssätt 

gentemot patient och anhöriga (Benkel et al., 2016). Sjuksköterskor ska visa medkänsla mot 

patienter och anhöriga i sin yrkesutövning (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a) och när 

detta uppenbarar sig menar Sinclair et al. (2017) att patienter upplever det som en positiv 

effekt på omvårdnaden. Empati visar sig genom sjuksköterskornas moraliska, pliktlösa och 

kärleksfulla handlingar. Detta gör att patienterna känner sig hörda, förstådda och validerade 

till skillnad från sympati som har en negativ inverkan på patienterna i mening att det 

uppfattas som en ytlig respons på deras lidande och att det får dem att känna sig förminskade 

(Sinclair et al., 2017). När anhöriga får stöd från sjuksköterskor i livets slutskede bidrar det 

till att en tröstande känsla infinner sig. Anhöriga erfar även att när en dialog om patientens 

mående ger en ärlig och rättfram information om patientens situation leder det till att oron 

minskar och att de känner en trygghet i vårdandet och att patienten är i goda händer 
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(Lundberg, Olsson & Fürst, 2013). Tydlig kommunikation är även mycket viktigt för 

patienterna. När patienterna inte får svar eller tillräckligt med information från 

sjuksköterskor bidrar det till att de känner sig bortglömda, vilket skapar ett känslomässigt 

lidande för patienten (Meeker, Waldrop, Schneider & Case, 2014). Att kunna vara 

självständig och be om hjälp när det behövs menar Eriksson, Öster och Lindberg (2015) är en 

viktig del i sin autonomi. De flesta patienter har en önskan att klara sig själva och de försöker 

att vara så oberoende som möjligt. De upplever att det är viktigt att sjuksköterskor lyssnar på 

patienternas önskemål och ger dem möjligheten att klara sig själva. Vidare beskriver 

Eriksson et al. (2015) att patienter känner sig åsidosatta när de inte vet vad som ska hända 

den kommande tiden och vad läkare och sjuksköterskor har för plan för dem. Lindqvist och 

Rasmussen (2014) understryker hur viktigt det är att lyssna på patienten och att avstå från 

att göra de omvårdnadsåtgärder som patienten inte vill delta i och endast genomföra de 

åtgärder som bidrar till välbefinnande och värdighet för patienten. Att öka tryggheten för 

patienten och anhöriga leder till att deras oro och ångest minskar, vilket kan bidra till ökad 

livskvalitet (Socialstyrelsen, 2013). Detta styrker Hamilton och McDowell (2013) som 

beskriver att livskvaliteten för patienter kan förbättras om sjuksköterskor lyssnar, tröstar och 

tillfredsställer patientens behov. Vidare menar de att det är sjuksköterskornas ansvar att vara 

länken som samverkar med olika professioner och tillsammans med patienter och anhöriga 

skapa en god livskvalitet i livets slutskede. 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

Examensarbetets teoretiska perspektiv beskrivs utifrån omvårdnadsteoretikern Patricia 

Benners (1993) teori om sjuksköterskans utveckling i professionen, att gå från novis till 

expert. Denna teori är lämplig då examensarbetet fokuserar på sjuksköterskan. En del av 

sjuksköterskornas erfarenheter kan möjligen förstås med hjälp av denna teori. Benner menar 

att sjuksköterskan utvecklar sin inlärning och sina kunskaper genom levda erfarenheter. 

Sjuksköterskor blir experter först när ”teoretisk kunskap och erfarenhet kombineras med en 

reflektiv förmåga och möjlighet att integrera innebörden med den egna personligheten som 

expertkunnande kan uppstå” (Benner, 1993, s. 11). Sjuksköterskor måste genomgå fem faser 

för att utvecklas från novis till expert; Novis, Avancerad nybörjare, Kompetent, Skicklig och 

Expert.  

Novis: Nya sjuksköterskor, noviser, saknar erfarenheter i situationer som de förväntas att 

prestera i. När de ställs inför situationer där de saknar erfarenhet arbetar de efter regelstyrd 

handledning. Regler hjälper dock inte sjuksköterskan att sortera vilka handlingar som är 

viktigast i den verkliga situationen. Oavsett om sjuksköterskan är nyexaminerad eller har 

många års erfarenhet är alla sjuksköterskor noviser när de kommer till ett nytt kliniskt 

område. Förvärvad erfarenhet baseras på situationer snarare än på särskilda egenskaper eller 

talanger hos sjuksköterskan. Avancerad nybörjare: Sjuksköterskorna har i denna fas kunnat 

prestera i verkliga situationer utifrån tidigare upplevelser och erfarenheter. De har lärt sig att 

urskilja delar av återkommande och viktiga beståndsdelar men har fortfarande svårt att 

uppfatta hela situationen och särskilja på vad som är viktigt och måste prioriteras först. 
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Kompetent: Denna fas uppnås först efter minst två år med klinisk erfarenhet inom samma 

eller liknande områden. Det är först nu som sjuksköterskan kan medvetet och avsiktligt 

planera och genomföra omvårdnaden, behärska situationen och ta itu med oförutsägbara 

händelser. Dock saknar de fortfarande förmågan att handla snabbt. Skicklig: Sjuksköterskan 

besitter förmågan i att se helheten i situationen och kan förstå när den förväntade bilden är 

förändrad. Detta göra att de kan tillämpa förebyggande åtgärder. Expert: I den sista fasen har 

sjuksköterskorna med sina erfarenhetsbaserade kunskaper möjliggjort att intuitivt uppfatta 

situationer och genomföra rätt åtgärder. Experter arbetar genom en grundlig förståelse av 

helhetssituationer (Benner, 1993). 

2.6 Problemformulering 

Den palliativa vården är i dag i ständig utveckling och patienterna har ofta tillgång till vård 

där de själva önskar att vårdas. I sjuksköterskeprofessionen ingår det att kunna ge 

omvårdnad som är av god kvalitet och personcentrerad, till både patient och anhöriga, 

oavsett sjukdomstillstånd. Alla sjuksköterskor som har hand om svårt sjuka och döende 

patienter behöver ha en grundläggande kompetens i palliativ vård och det finns många 

riktlinjer och omvårdnadsmodeller att följa för att sjuksköterskan ska uppnå detta. Flera 

studier beskriver omvårdnadsbehoven för den palliativa patienten och hur vården kan 

förbättras för dem. Patienter anser att sjuksköterskor har en betydelsefull roll i 

vårdprocessen och det ligger i varje sjuksköterskas intresse att kunna tillhandahålla en god 

och säker vård. Studier visar att hemmet är den vanligaste platsen att erhålla palliativ vård 

och dö i. Samtidigt påvisas även att behovet av palliativ vård ökar i takt med att befolkningen 

ökar, blir äldre och sjukare. Detta medför att den palliativa vården blir alltmer vanlig på 

sjukhus. För att kunna ge den bästa omvårdnaden till dessa patienter behöver sjuksköterskor 

inte bara en förståelse och insikt för patienternas erfarenheter och upplevelser utan även sina 

egna. Därför är det väsentligt att studera hur sjuksköterskor erfar att möta och vårda döende 

patienter på sjukhusavdelningar. Avsikten med detta är att få en ökad förståelse för hur det 

är att vara sjuksköterska i den palliativa vården i livets slutskede med förhoppning om att 

bidra till stöd och kunskap för sjuksköterskor samt att öka omvårdnadskvaliteten för patient 

och anhöriga.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede på 

sjukhusavdelningar. 
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4 METOD 

Detta examensarbete utgår från en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att tidigare 

forskning i form av vetenskapliga artiklar som är relaterat till syftet kommer att analyseras. 

Enligt Friberg (2017) är detta en lämplig metod för att öka förståelsen av ett specifikt 

fenomen samt för att utforska individers levda erfarenheter och upplevelser. Utifrån den 

valda metoden till examensarbetet kommer analysen av artiklarna ske i enlighet med Evans 

(2002) beskrivande syntes som genomförs i fyra olika steg. I det första steget söks 

vetenskapliga artiklar som förhåller sig till examensarbetets syfte. I det andra steget läser 

båda examensarbetsförfattarna artiklarna upprepade gånger med avsikt att få en tydlig 

helhetsbild av innehållet för att sedan hitta nyckelfynd från dessa. Det tredje steget handlar 

om att identifiera nyckelfyndens likheter och skillnader och sedan formulera teman och 

subteman utifrån dessa, som ska bidra till en djupare förståelse. I det fjärde och sista steget 

skapas en beskrivning av subteman och teman som tillsammans bildar det nya resultatet. 

4.1 Datainsamling och urval 

Syftet med examensarbetet är att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter att vårda patienter 

i livets slutskede. Databaser som användes för datainsamling var CINAHL Plus, PubMed och 

SweMed+. CINAHL Plus är en databas för vårdvetenskap och vetenskapliga tidskrifter, 

PubMed är en databas med medicinska och vårdvetenskapliga tidskrifter och SweMed+ 

samlar vetenskapliga artiklar vid svenska lärosäten. För att lyckas söka på rätt termer 

användes Svensk MeSH som hjälpmedel. Svensk MeSH är ett sökverktyg och en svensk-

engelsk översättning för termer inom medicin och vårdvetenskap. En sökning gjordes i 

databasen på Vård i livets slutskede, vilket gav förslag på bland annat Terminalvård 

(Terminal Care) och Palliativ vård (Palliative Care). Förslag på engelska synonymer till 

terminalvård var End of Life Care. I databasen CINAHL Plus utgick alla sökningar i 

Advanced Search för att enkelt kunna applicera inklusions- och exklusionskriterier. Alla 

sökningar gjordes på engelska med anledning att CINAHL Plus är en internationell databas. 

Till en början gjordes sökningar med en gräns på fem år gamla artiklar eftersom att resultatet 

då kan bli mer trovärdigt och relevant, men det gav för få träffar och årsspannet utökades till 

tio år. All inkluderade data är peer reviewed vilket betyder att de är vetenskapligt granskade, 

samt har de ett etiskt godkännande vilket är ett måste för att examensarbetet ska vara av hög 

trovärdighet och kvalitet. Andra inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara ur 

sjuksköterskans perspektiv och vara av kvalitativ ansats. Studier som var inriktade på barn 

under 18 år och på specialistutbildade sjuksköterskors erfarenheter exkluderades. För att 

bredda sökningen och få fler träffar trunkerades vissa ord. Trunkering görs med att sätta 

symbolen * efter ett ord, till exempel nurs*, detta kan då ge träffar på till exempel nurse, 

nursing och nurses. Sökningarna gjordes även med hjälp av boolesk söklogik som antingen 

kan bredda eller avgränsa sökningen med hjälp av operatörerna AND, NOT och OR. Samma 

söklogik användes i databaserna PubMed och SweMed+, dock hittades inga artiklar i 

SweMed+ som var relevanta till syftet. De huvudsakliga sökorden som användes var Nurse, 

Experience, Palliative Care, End-of-Life, Dying Patient och Hospital. Alla använda sökord 
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och sökkombinationer finns sammanställda i en tabell (se Bilaga A – Sökmatris). Vid varje 

sökning lästes alla titlar men abstraktet lästes endast i de artiklar som ansågs vara av 

relevans för syftet. Vidare granskades hela artikeln om även abstraktet tycktes svara på syftet. 

Totalt valdes tolv artiklar ut till examensarbetet. Dessa genomgick en kvalitetsgranskning 

enligt Fribergs (2017) kvalitetsgranskningsmall för att garantera att artiklarna var av hög 

kvalitet och därmed motiverade att användas till arbetet. Kvalitetsgranskningsmallen bestod 

av 14 exempelfrågor där examensarbetsförfattarna har valt att använda nio av de 14 frågor. 

Resterande fem frågor exkluderades då de inte ansågs vara relevanta att svara på eftersom de 

inte skulle påverka utfallet av examensarbetets trovärdighet eller resultatbeskrivning. 

Maxpoäng av granskningen är nio poäng vilket innebär att det ger en poäng per fråga. Hur 

många poäng varje artikel erhöll omvandlades till låg, medel eller hög kvalitet. 1 – 3 poäng 

innebär att artikeln är av låg kvalitet, 4 – 6 poäng anses som medel och 7 – 9 poäng är av hög 

kvalitet. Samtliga artiklar var av hög kvalitet (se Bilaga B – Kvalitetsgranskningstabell). För 

att säkerställa att alla artiklar även var vetenskapligt granskade kontrollerades dessa 

ytterligare i Ulrichsweb, som är en sökningskälla med detaljerad information om olika 

tidskrifter, bland annat för peer reviewed titlar. 

4.2 Dataanalys och genomförande 

Arbetet är en systematisk litteraturstudie, baserad på redan publicerade forskningsresultat, 

och därför analyseras data utifrån Evans (2002) beskrivande metasyntes. Den beskrivande 

syntesen resulterar i innehållsbeskrivningar med minimal omtolkning utifrån de studier som 

analyserats. Som redan nämnts sker denna analys i fyra steg. Inledningsvis söktes 

vetenskapliga artiklar i olika databaser med relevans till syftet och inklusive förhandsvalda 

inklusions- och exklusionskriterier. Valda artiklar numrerades mellan ett och tolv för att 

hålla dem organiserade och för att i ett senare skede enklare kunna hänvisa nyckelfynden till 

rätt artikel. I det andra steget lästes artiklarna upprepade gånger av båda 

examensarbetsförfattarna för att få en helhetsbild och kunna identifiera det centrala i 

respektive artikel. Examensarbetsförfattarna plockade var för sig ut nyckelfynd från 

artiklarnas resultat som jämfördes och diskuterades sinsemellan i förhållande till arbetets 

syfte. De nyckelfynd som båda hade markerat sammanställdes i ett separat dokument och vid 

olika nyckelfynd diskuterades även dessa gentemot syftet huruvida de var relevanta, varpå ett 

sammantaget beslut om de var lämpliga för arbetet togs. Totalt hittades 116 antal nyckelfynd 

(se exempel på nyckelfynd i Tabell 1). Vidare i det tredje steget färgkodades nyckelorden med 

avsikt att skilja dem åt för att identifiera likheter och skillnader dem emellan. Dessa 

nyckelfynd sorterades utifrån samma innebörd i olika dokument. Utifrån dessa kunde en 

mindmap skapas och analysen genererade slutligen i tre teman. Första och andra temat 

utmynnade i två subteman medan det tredje temat resulterade i tre subteman (se översikt av 

tema och subtema i Tabell 2). I det fjärde steget skapades en beskrivning utifrån analysen, 

vilket blev till detta examensarbetets resultat. Resultatet presenteras i rubriker och 

underrubriker som representeras av de teman och subteman som identifierades i föregående 

steg. 
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Tabell 1: Exempel på analysprocessen 

Nyckelfynd Subtema Tema 

A majority of medical staff revealed that they started with 

physical care and then talked about psychosocial issues as 

patients’ and families’ defensiveness decreased through 

physical care (Fan, Lin, Hsieh & Chang, 2016). 
Relationernas 

betydelse 

Att bidra till en 

värdig död 

Part of making sure the patient’s information needs were met 

was making sure the patients felt comfortable talking with the 

nurses (Peterson et al., 2010). 

The most important way the participants tried to make the 

situation better was by attempting to create an environment 

that was private, quiet, and seemingly more peaceful and one 

in which the patient’s dignity was maintained amidst the 

chaotic emergency department (Hogan, Fothergill-

Bourbonnais, Brajtman, Philips & Wilson, 2016) Miljöns påverkan 

.. nurses believed having appropriate and private physical 

space was important for families and staff during critical 

situations (Barrere & Durkin, 2014) 

 

4.3 Etiska övervägande 

Det är upp till varje enskild forskare att följa de etiska riktlinjer som finns för att 

examensarbetet ska vara av god moral och kvalitet. För att göra en litteraturstudie krävs 

ingen etisk prövning eftersom de valda vetenskapliga artiklarna redan har genomgått en 

sådan. Att varje artikel har prövats för etiska övervägande var ett kriterium för att stärka 

resultatet i denna litteraturstudie. Att förfalska, fabricera, plagiera eller stjäla annat 

vetenskapligt material är inte tillåtet (CODEX, 2019). Även detta säkerställdes vid den 

kritiska granskningen av artiklarna och med hjälp av Fribergs (2017) förslag på 

kvalitetsgranskande frågeställningar. Dessutom var det ett kriterium att alla artiklar skulle 

vara vetenskapligt granskade. En artikel som är vetenskapligt granskad kan även benämnas 

som peer reviewed och detta innebär att artikeln är granskad av experter inom området och 

att den är publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Det är betydelsefullt för att visa att arbetet 

inte är plagierat. I enlighet med Polit och Beck (2017) har examensarbetsförfattarnas 

personliga värderingar och åsikter hållits objektiva för att inte påverka resultatet eller 

insamling av data.  
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5 RESULTAT 

Ur analysen av de tolv vårdvetenskapliga artiklarna framkom tre teman samt sju subteman 

(se Tabell 2). Dessa har bildat examensarbetets resultat och presenteras ingående i följande 

underrubriker. 

Tabell 2: Tema och subtema 

Tema Subtema 

Att bidra till en värdig död 
Relationernas betydelse 

Miljöns påverkan 

Att vara emotionellt involverad 

Hitta en inre balans 

Känna sig otillräcklig 

Att utvecklas i flera dimensioner 

Betydelsen av bearbetning 

Betydelsen av tillfredsställelse 

Ökad insikt och medvetenhet 

 

5.1 Att bidra till en värdig död 

Detta tema handlar om olika aspekter som bidrar till hur patienten kan erhålla en värdig död. 

Sjuksköterskor erfar att goda relationer skapar en trygghet hos patient och anhöriga och att 

detta leder till ett ökat förtroende för dem. Det framkommer även att miljön har stor 

betydelse för att patientens integritet ska bevaras och för att patienten ska få möjlighet att dö 

i fred med sina anhöriga närvarande. Detta presenteras i följande två subteman, 

relationernas betydelse och miljöns påverkan. 

5.1.1 Relationernas betydelse 

Sjuksköterskor strävar efter att skapa goda relationer till patienter och deras anhöriga. 

Relationerna anses viktiga då de kan inge trygghet och skapa ett förtroende. Kommunikation 

är relationsskapande vilket är en viktig del i omvårdnaden av döende patienter (Croxon, 

Deravin & Anderson, 2018). God kommunikation och tydlig information från sjuksköterskor 

ansågs nödvändigt för att möjliggöra patientens och anhörigas delaktighet i vårdandet 

(Barrere & Durkin, 2014; Ecarnot et al., 2018; Peterson et al., 2010; Andersson, Salickiene & 

Rosengren, 2016). För att få både patient och anhöriga att känna ett förtroende för 

sjuksköterskan lät de en trygg relation växa fram genom att börja med fysisk omvårdnad för 

att sedan successivt kunna samtala på en djupare nivå och ge emotionellt stöd (Fan et al., 

2016). Trots förståelsen av kommunikationens betydelse uppgav sjuksköterskor att de hade 
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svårt att veta vad de skulle säga till patienten och anhöriga, och ibland fick de fungera som en 

länk i kommunikationen mellan patient och anhörig, även mellan patient, anhörig och läkare 

(Fan et al., 2016; Grech, Depares & Scerri, 2018; Barrere & Durkin, 2014; Peterson et al., 

2010). “The nurses often felt compelled to mediate conflicts between the patient and their 

family members. Some of the disputes concern treatment decisions” (Peterson et al., 2010, 

s.185). Det var viktigt för sjuksköterskor att de förmedlade patientens önskemål och att de 

gjorde vad de kunde för att uppfylla dem (Peterson et al., 2010). 

Sjuksköterskor har en önskan att göra mer för patienten som är i livets slutskede än enbart 

deras plikt (Fan et al., 2016). De vill försöka upprätthålla patientens känsla av bekvämlighet 

och kunna erbjuda emotionellt stöd, vilket de ansåg uppnåddes genom att ha ett holistiskt 

framträdande (Johansson & Lindahl, 2010; Barrere & Durkin, 2014). Att vara närvarande 

kunde generera i en sund och god relation och genom att lyssna, visa empati och ge stöd till 

patienten och deras anhöriga kunde information och förståelse om hur patientens känslor 

såsom sorg, ångest och lycka uppenbara sig (Fan et al., 2016; Andersson et al., 2016). 

Sjuksköterskor vill gärna uppfylla patienternas önskemål och behov, och gör sitt yttersta för 

att tillgodose dessa (Peterson et al., 2010; Andersson et al., 2016; Mak Wah, Chiang & Chui, 

2013). En sjuksköterska i studien av Mak Wah et al. (2013) uppgav att hon gav en patient en 

glass trots att han hade diabetes. Hon menade att i hans tillstånd som döende var det 

självklart att han skulle ha en glass om det fick honom att må bättre för stunden. En god 

relation till den döende patienten beskrevs av sjuksköterskor som meningsfullt och att det 

bidrog till välbefinnande för både patienten och anhöriga (Andersson et al., 2016). 

One of the main concerns nurses had about caring for a dying patient was making sure they 

were comfortable. The nurses were concerned that the patient might suffer and wanted to 

make sure they did everything they could to alleviate that suffering. Making sure that patients’ 

physical, as well as their emotional, needs were met was important (Peterson et al., 2010, s. 

184). 

För att bidra till att uppfylla patientens önskemål och välbefinnande uppgav sjuksköterskor 

att de var flexibla med besökstider för anhöriga, att de kunde småprata om annat och att bara 

vara där för patienten (Ecarnot et al., 2018). En önskan att trösta anhöriga och hjälpa dem att 

hantera deras situation uttrycktes också. I synnerhet ville sjuksköterskor se till att de hade 

tillräcklig med tid att trösta anhöriga och hjälpa dem att klara av den kommande förlusten av 

familjemedlemmen (Peterson et al., 2010). 

5.1.2 Miljöns påverkan 

Den fysiska miljön har stor inverkan på sjuksköterskornas möjlighet att bedriva god 

omvårdnad för patienter i livets slutskede. För få salar och där patienterna får dela på rum 

erfor sjuksköterskor inte bidrog till ett värdigt slut och sjuksköterskor beskrev att de försökte 

anpassa vårdmiljön efter patienten och anhörigas behov (Hogan, Fothergill-Bourbonnais, 

Brajtman, Philips & Wilson, 2016; Barrere & Durkin, 2014). Vid brist på enkelsalar försökte 

sjuksköterskor skapa en miljö som var privat, tyst och ingav trygghet för patienten och 

anhöriga vilket kunde bidra till en lugnare och mer fridfull sista tid i livet (Hogan et al., 2016; 

Johansson & Lindahl, 2010; Barrere & Durkin, 2014). De flesta sjuksköterskor uttryckte en 
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stark önskan att ha en separat enhet för patienter som vårdas i livets slutskede och att de 

längtar efter en speciell och skyddad plats med bättre resurser för att kunna tillgodose 

behoven hos patienterna och anhöriga (Johansson & Lindahl, 2010). 

.. specially designed room represents a place of rest for the patients, their loved ones and staff 

and induces feelings of security in the caring process. There is a consensus among the nurses 

that these special patient rooms improve the quality of care. They allow the patients and their 

loved ones to spend more time together (Johansson & Lindahl, 2010, s. 2038). 

Sjuksköterskor beskriver att de tror att speciella rum som är fridfullt dekorerade kan bidra 

till en lugnare och mer harmonisk plats för patienten och anhöriga (Hogan et al., 2016; 

Johansson & Lindahl, 2010). Sjuksköterskorna menade att rummen kan förbättra kvaliteten 

på vården men att den viktigaste aspekten är att patienten kan spendera sin sista tid i livet 

med sina anhöriga utan att bli störda (Johansson & Lindahl, 2010).  

5.2 Att vara emotionellt involverad 

Detta tema handlar om att vara emotionellt involverad, både som person och professionell, i 

omvårdnaden av patient och anhöriga. Dessa två identiteter kan vara svåra att skilja på och 

det är viktigt att hitta en balans dem emellan för att kunna utföra en professionell och värdig 

vård samt för att undvika besvärliga känslor hos sjuksköterskan som kan uppstå när det 

längre inte finns någonting att göra för att hjälpa. Detta presenteras i subteman hitta en inre 

balans och känna sig otillräcklig. 

5.2.1 Hitta en inre balans 

Att vårda patienter i livets slutskede kräver mycket från sjuksköterskor. Det är svårt för 

sjuksköterskor att inte bli emotionellt påverkade. Att möta döende patienter erfors av flera 

sjuksköterskor som väldigt påfrestande och utmattande. Att bli för involverad i patienten och 

anhöriga och inte kunna separera sina privata känslor var en oro som många bar på 

(Johansson & Lindahl, 2010; Peterson et al., 2010). Sjuksköterskor anser därför att det är 

viktigt att hitta en form av balans mellan sin profession och person (Johansson & Lindahl, 

2010; Ingebretsen & Sagbakken, 2016). Dock kan det vara svårt att helt och hållet särskilja på 

dessa två identiteter och förstå var gränsen går mellan att vara personlig och att vara 

professionell. Det finns även skilda meningar bland sjuksköterskor hur en professionell 

sjuksköterska ska förhålla sig till rollen samt vad den omfattar. Den egna förväntan och 

önskan kan göra att sjuksköterskan glömmer att även hon är en människa som kan göra fel 

och säga fel saker (Ingebretsen & Sagbakken, 2016). Det visade sig också vara problematiskt 

när sjuksköterskor vårdade flera olika patienter. En sjuksköterska i studien av Johansson och 

Lindahl (2010) jämförde sjuksköterskeyrket med att vara en skådespelerska.  

Being a nurse working in terminal care can be described as a possessing the ability to ‘alter 

oneself before each encounter’ with the patient and their loved ones. It means putting oneself 

in different situations and being able to go back and forth between different worlds 

(Johansson & Lindahl, 2010, s. 2039). 
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Som en reaktion och ett skydd för olika känslor som kan uppstå hos sjuksköterskor i möten 

med patienter som är i livets slutskede försökte de att distansera sig. Det underlättade för 

sjuksköterskor att inte bli för personligt involverad i patienten och anhöriga (Johansson & 

Lindahl, 2010; Ingebretsen & Sagbakken, 2016; Barrere & Durkin, 2014). Situationer där 

distanseringsstrategier kändes nödvändiga var när sjuksköterskor identifierade sig själva 

med patienten eller relaterade patienten till ens egna anhöriga samt när sjuksköterskor inte 

klarade av att möta och hantera patientens och anhörigas ständiga lidande (Ingebretsen & 

Sagbakken, 2016; Barrere & Durkin, 2014; Mak Wah et al., 2013; Liu & Chiang, 2017). Trots 

vikten av att distansera sig för att kunna hålla tillbaka sina känslor och arbeta professionellt 

verkade det vara omöjligt och heller inte önskvärt av alla att distansera sig helt från den egna 

personen. Men för att tillåta sig själv att bli involverad och känslomässigt berörd av patienten 

krävdes det att sjuksköterskor var mycket varsamma för att känslorna inte skulle bli 

överväldigade (Ingebretsen & Sagbakken, 2016; Barrere & Durkin, 2014).  

Participants described that the shell provided the opportunity to remove their constructed 

barrier to patients’ suffering, consciously, layer by layer. Thus, the nurses could decide to 

some extent on what level they were involving their personal dimension and allow themselves 

to be emotionally touched (Ingebretsen & Sagbakken, 2016, s. 6). 

Dock kunde detta vara svårt eftersom sjuksköterskor samtidigt var oroliga för att framställa 

sig som okänsliga och empatilösa (Barrere & Durkin, 2014). En sjuksköterska i en studie av 

Mak Wah et al. (2013) berättade att hon medvetet undvek att träffa patienten och dennes 

anhöriga för att hon inte kunde hålla tillbaka sina egna känslor. Det är tydligt att det är en 

svår uppgift att hitta balansen mellan att vara professionell och personlig som sjuksköterska. 

Dock erfors svåra situationer inte lika emotionellt påfrestande när balansen lyckades att 

uppnå.  

5.2.2 Känna sig otillräcklig 

Sjuksköterskor erfar det svårt att inte bli för emotionell i möte med patient och anhöriga. Det 

framkommer även att det är vanligt att sjuksköterskor känner sig hjälplösa och otillräckliga 

när de inte kan förbättra situationen för patienten eller anhöriga.  

When faced with situations over which they could not exert any control, most of the nurses felt 

at a loss and distressed. Moreover, they struggled with a feeling of helplessness, knowing that 

there was no solution or cure for their patients (Grech et al., 2018, s. 241). 

En stor faktor till dessa känslor handlar om att sjuksköterskor saknar tillräckligt med 

kunskap för att vårda palliativa patienter (Fan et al., 2016; Johansson & Lindahl, 2010; 

Andersson et al., 2016; Croxon et al., 2018). Fan et al. (2016) tar upp svårigheterna med 

psykosocial vård till både patient och anhöriga. De antyder att sjuksköterskor hade 

svårigheter med att veta hur de skulle tillgodose sällskapsbehovet eller hantera tystnad, 

kommunicera eller ställa frågor, eller till och med hur de skulle svara på frågor och hur de 

kunde svara på ett lämpligt och professionellt sätt. Vidare menar Croxon et al. (2018) att när 

anhöriga hade svårt att förstå händelseutvecklingen i patientens tillstånd kände en del 

sjuksköterskor att de hade svårt att förklara detta på grund av brist på kunskap och 

erfarenhet vilket gjorde att många kände sig osäkra i sin roll som sjuksköterska. På grund av 
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erfarenhetsbrist i att vårda patienter i livets slutskede fanns det en rädsla hos sjuksköterskor 

att inte kunna tillgodose den bästa omvårdnaden för sina patienter (Peterson et al., 2010). 

”New nurses believed nothing really could prepare them for EOL end-of-life care; it needed 

to be experienced to be understood truly” (Barrere & Durkin, 2014, s. 41). 

Andra aspekter som orsakade att sjuksköterskor kände sig otillräckliga berodde på tidsbrist. 

Vård vid livets slutskede tar mycket tid från sjuksköterskor och bristen på detta erfor 

sjuksköterskor var ett stort problem för att ge omvårdnad av god kvalitet. Att inte hinna med 

det arbete som önskas att utföras för att tillfredsställa patient och anhöriga var stressande 

och otillfredsställande (Johansson & Lindahl, 2010; Hogan et al., 2016; Andersson et al., 

2016). Att arbeta på en avdelning där både palliativa och kurativa patienter vårdas var en stor 

ansträngning som gjorde att sjuksköterskornas känslor pendlade upp och ner (Andersson et 

al., 2016). ”Time was a common concern for the nurses. With other patients to care for, it was 

difficult for many of them to give enough of their time to the dying patient” (Peterson et al., 

2010, s. 1823). 

5.3 Att utvecklas i flera dimensioner 

I detta examensarbete har det ovan beskrivits om hur svårt det kan erfaras att vara en 

närvarande sjuksköterska i vård i livets slutskede. Det är något som är svårt att förbereda sig 

inför och det är många känslor som uppstår. En viktig del av arbetet som sjuksköterska är att 

reflektera över dessa händelser, samt över tankar och känslor som det medför för att finna 

tröst, mening och förståelse. Betydelsen av bearbetning samt betydelsen av tillfredsställelse 

och, ökad insikt och medvetenhet är subteman som beskrivs i detta tema.  

5.3.1 Betydelsen av bearbetning 

Det har uppmärksammats att det är av stor betydelse att reflektera kring sitt agerande och 

sina innersta tankar. Liu och Chiang (2017) menar att om inte tillfälle ges att bearbeta detta 

kan det skada sjuksköterskornas inre. En sjuksköterska i samma studie beskrev hur det 

känslomässiga lidandet påverkade dem gradvis men djupt. Trots att de inom sig trodde att de 

var okej insåg de tillslut att de inte alls var okej, inte överhuvudtaget. Att reflektera tillbaka 

på svåra händelser gjorde att sjuksköterskor kunde hitta mening och tillfredsställelse i sin 

profession och en anledning till att orka fortsätta vårda patienter i livets slutskede. Hur 

sjuksköterskor bäst reflekterade var individuellt men vanligast var det att vända sig till andra 

sjuksköterskor eller kollegor för stöd och bekräftelse (Hogan et al., 2016; Johansson & 

Lindahl, 2010; Ingebretsen & Sagbakken, 2016; Andersson et al., 2016; Mak Wah et al., 

2013; Croxon et al., 2018). Detta fungerade som ett ömsesidigt tillvägagångssätt mellan 

kollegorna (Hogan et al., 2016). Många sökte även stöd utanför arbetsplatsen, bland annat till 

sin partner eller till nära vänner (Ingebretsen & Sagbakken, 2016; Andersson et al., 2016), till 

sin gud eller genom sig själv genom att ta ledigt eller engagera sig i roliga aktiviteter (Mak 

Wah et al., 2013). 
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All of the study participants spoke of the importance of leaving work at work and of having an 

established ritual that allowed them to do so. It was these rituals that helped the participants 

unwind and put things into perspective (Hogan et al., 2016, s. 210). 

Efter möte med döden lämnas sjuksköterskor även med en del existentiella funderingar. 

Tankar om ens egen och sin familjs dödlighet och livet aktualiseras (Johansson & Lindahl, 

2010; Ingebretsen & Sagbakken, 2016; Andersson et al., 2016). Detta är tankar som är 

värdefulla och uppskattas av sjuksköterskor (Liu & Chiang, 2017). Det kan bidra till att synen 

på livet förändras, på ett sådant sätt att livet får en annan central roll och mer fokus i 

sjuksköterskornas ögon. Det blir lättare att se och förstå vad som är viktigt och värdefullt i 

livet (Ingebretsen & Sagbakken, 2016; Mak Wah et al., 2013).  

Many of the participants said they no longer deferred things they desired to do in their own 

life, and emphasized that closeness to death had led to greater consciousness of how they 

wanted to live their lives and what they perceived as important (Ingebretsen & Sagbakken, 

2016, s. 9). 

Några sjuksköterskor uppgav att de förberedde sin egen död och skrev brev till sina anhöriga 

(Liu & Chiang, 2017). Om sjuksköterskor själva har funderat över sina egna liv, dess mening 

och vad som kommer efter döden, anses det lättare att möta patienten med dessa typer av 

samtal (Ingebretsen & Sagbakken, 2016). Att reflektera och bearbeta med andra och sig själv 

visar sig vara en viktig del i sjuksköterskans arbete för att kunna klara av att vårda döende 

patienter. Detta är viktigt för att patienten ska få en god vård men även för sjuksköterskans 

egna välmående. 

5.3.2 Betydelsen av tillfredsställelse 

Det är givande att vårda patienter i livets slutskede trots att det är en utmaning i flera 

dimensioner. Att vara sjuksköterska och att utföra god omvårdnad till patient och anhöriga 

innebär att få mycket tillbaka genom att erhålla bekräftelse och stimulans, vilket hjälper 

sjuksköterskorna att orka fortsätta vårda och känna mening med det de gör (Johansson & 

Lindahl, 2010). När sjuksköterskor kan ge anhöriga möjligheten att vara närvarande och säga 

farväl i livets slutskede ger det en känsla av tillfredsställelse. Sjuksköterskor känner att de 

gjort ett bra jobb när de har gjort allt de kan för att bidra till ett värdigt avslut för patienten 

och anhöriga (Hogan et al., 2016; Johansson & Lindahl, 2010). Att kunna bidra till att 

patienter kände att den sista tiden i livet var harmonisk gav sjuksköterskor en djup mening 

och en känsla av tillfredställelse. Känslan fungerade som en form av inre belöning vilket kan 

påverka sjuksköterskors sätt att vara och agera (Johansson & Lindahl, 2010). Sjuksköterskor 

beskriver det som givande att höra från patienten och anhöriga att de gör ett bra arbete och 

att de vet om att sjuksköterskan bryr sig om dem (Johansson & Lindahl, 2010; Barrere & 

Durkin, 2014; Andersson et al., 2016). Om patienten känner sig nöjd kan även sjuksköterskor 

känna sig nöjda. Sjuksköterskor beskriver att det är ett privilegium att få vara med och 

påverka hur patienten upplever sin sista tid i livet (Johansson & Lindahl, 2010). De känner 

att de gjort något gott när de kan skapa en möjlighet för anhöriga att vara med och trösta 

patienten i livets slut (Hogan et al., 2016). 
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5.3.3 Ökad insikt och medvetenhet 

Sjuksköterskor erkände att det ofta var emotionellt dränerande att vårda döende patienter. 

Samtidigt var det en berikande och en viktig erfarenhet för att utföra god omvårdnad i 

framtiden. Att vara delaktig i en annan persons döendeprocess har en stor inverkan på den 

personliga utvecklingen (Barrere & Durkin, 2014; Andersson et al., 2016). Detta gjorde att 

sjuksköterskornas självförtroende växte och det blev därmed lättare att kommunicera och 

skapa relationer till patienten (Barrere & Durkin, 2014). Det återfanns en samlad uppfattning 

om att kunskaperna för att vårda en patient i livets slutskede inte förvärvas genom teoretiska 

lärdomar, utan att det är den levda erfarenheten som sker över tid som är av betydelse för att 

förstå hur detta kan mötas och hur det kan göras till en värdig upplevelse för patient, 

anhöriga men även till sig själv. Det är situationer och känslor som ingen kunde förbereda sig 

inför (Ingebretsen & Sagbakken, 2016; Barrere & Durkin, 2014; Andersson et al., 2016; Liu & 

Chiang, 2017). En sjuksköterska i studien av Liu och Chiang (2017) menade att 

sjuksköterskor erhåller lärdomar av att vårda patienter i livets slutskede. Genom att 

respektera döden lär de sig att leva i nuet och att inte kasta bort livet, samt att det utvecklar 

dem att tillhandhålla en bättre vård i framtiden. “On the other hand, nurses realize that the 

benefits of EOL end-of-life care are mutual. As you give, you also gain.” (Liu & Chiang, 

2017, s. 34). 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras resultat, metod och etik i förhållande till examensarbetet. 

Resultatdiskussionen lyfter fram de viktigaste fynden från resultatet gentemot syftet och 

kopplas till bakgrunden och tidigare forskning. I metoddiskussionen diskuteras och 

analyseras metodval och genomförande samt svagheter och styrkor i examensarbetet. Den 

etiska diskussionen tar upp relevant forskningsetiska synpunkter. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att sjuksköterskor strävar efter att skapa goda relationer till patienter och 

deras anhöriga då goda relationer kan inge trygghet och skapa förtroenden. För att lyckas 

bygga upp relationer erfor sjuksköterskorna att det är viktigt att kommunicera och göra både 

patienten och anhöriga delaktiga i omvårdnaden. Sjuksköterskorna erfor att relationerna 

bygger på förtroende och att det stärks succesivt. Genom att uppnå detta kunde 

sjuksköterskorna lättare kommunicera och ge emotionellt stöd. Detta överensstämmer med 

ICN:s etiska koder (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a) som menar att omvårdnad ska 

erbjudas inte bara till patienter utan även till anhöriga samt att sjuksköterskan ska 

tillhandahålla ett etiskt bemötande där lyhördhet, respekt, medkänsla och trovärdighet 

beaktas. God kommunikation och tydlig information från sjuksköterskor ansågs nödvändigt 
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för att möjliggöra patientens och anhörigas delaktighet i vårdandet. Sjuksköterskorna 

förklarade att de fungerade som en kommunikativ länk mellan patient och anhörig men även 

mellan patient, anhörig och läkare. Hamilton och McDowell (2013) tydliggör att 

sjuksköterskan ansvarar för att vara den länken som samverkar med olika professioner och 

att de tillsammans med patient och anhöriga ska skapa en god livskvalitet i livets slutskede. 

Sjuksköterskorna vill göra sitt yttersta för att tillgodose patientens önskemål och behov, 

vilket går i linje med Patientlagen (SFS 2014:821) som menar att patientens position ska 

stärkas i vårdandet för att främja autonomi, delaktighet och integritet samt att patienten och 

även anhöriga är de som bestämmer hur vårdprocessen ska utformas. Eriksson et al. (2015) 

framhäver att patienterna upplever det viktigt att sjuksköterskorna informerar om vad som 

kommer att ske framöver, att de lyssnar på dem och förstår deras önskemål samt att de ger 

dem möjligheten att klara sig själva. Sjuksköterskorna erfor att de lättare kunde förstå 

patientens känslor genom att lyssna, visa empati och ge stöd till patienten och anhöriga. De 

beskrev goda relationer som meningsfullt och att det bidrog till att patienter och anhöriga 

kände välbefinnande. Detta styrks av Socialstyrelsen (2013) som också menar att genom att 

öka tryggheten för patienten och anhöriga leder det till att deras oro och ångest minskar, 

vilket kan bidra till ökad livskvalitet. Även Hamilton och McDowell (2013) beskriver att 

patientens livskvalitet kan förbättras om sjuksköterskor lyssnar, tröstar och tillfredsställer 

patientens behov. Att upprätthålla patientens känsla av bekvämlighet och kunna erbjuda 

emotionellt stöd ansåg sjuksköterskorna skulle ske genom att ha ett holistiskt framträdande 

och att ha ett holistiskt synsätt på människan menar Socialstyrelsen (2011a) är nödvändigt 

för att lindra patientens lidande och främja livskvaliteten. Även i omvårdnadsmodellen De 6 

S:n (Ternestedt et al., 2017) framhävs det att sjuksköterskan ska arbeta utifrån en helhetssyn 

på patienten för att förstå vem patienten är och vilka behov som ska prioriteras och 

tillgodoses. Samtidigt som stöd är viktigt för patienter förklarar Lundberg et al. (2013) att en 

tröstande känsla även infinner sig hos de anhöriga när de får stöd från sjuksköterskorna. De 

menar att en ärlig och rättfram information och kommunikation om patientens situation 

leder till att de känner en mindre oro och en trygghet i vårdandet. Sjuksköterskorna beskrev 

att de hade en önskan att avsätta tid åt att trösta och hjälpa anhöriga att hantera situationen.  

Resultatet visar att sjuksköterskor ansåg att även sjukhusmiljön har en stor betydelse för 

patienternas och anhörigas välmående. Att ge patienten möjlighet att spendera sin sista tid i 

livet i en enkelsal med sina anhöriga var något som sjuksköterskor erfor viktigt. 

Sjuksköterskor ansåg att en lugn och harmonisk plats förbättrade kvaliteten på vårdandet i 

livets slutskede. De menade att det bevarade patientens integritet och värdighet och gav plats 

för anhöriga att vara med patienten i den sista tiden i livet och sörja i fred. En av 

sjuksköterskans största ansvar i professionen är att bevara patientens integritet och 

värdighet (SFS 2017:30). Även socialstyrelsens (2011a) definition av palliativ vård 

understryker att sjuksköterskan ska stödja patienten till att leva sin sista tid med värdighet 

och välbefinnande samt stödja anhöriga. ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017a) menar också att sjuksköterskan har som uppgift att främja en god arbetsmiljö för att 

skapa en god omvårdnad. Koden omfattar även att sjuksköterskor ska tillhandahålla ett etiskt 

bemötande där lyhördhet, respekt, medkänsla och trovärdighet beaktas. Sjuksköterskor erfor 

att när de skapade en god relation till patient och anhöriga bidrog det till att patient och 
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anhöriga blev tryggare, fick ökad insikt i sjukdomsbilden och att patienten blev mer fridfull i 

sin sista tid i livet. 

Resultatet visar att det är många sjuksköterskor som har svårt att förhålla sig till 

professionen och förstå vad den omfattar i möten med döende patienter och deras anhöriga. 

Det fanns svårigheter med att särskilja på sin personliga och professionella identitet vilket 

gjorde det svårt för dem att uppträda på ett sådant sätt de ansåg var professionellt. Den egna 

förväntan och önskan kunde göra att sjuksköterskor glömde att även de är människor som 

kan göra fel och säga fel saker. Enligt Benner (1993) måste sjuksköterskan behärska sin egna 

personlighet och integrera den med kunskaper och erfarenheter för att kunna ge den allra 

bästa vården. Det är viktigt enligt Hälso-sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och Patientlagen (SFS 

2014:821) att sjuksköterskor ska förhålla sig till och försöka tillgodose varje enskild patients 

önskemål och behov. Benkel et al. (2016) menar att det är patientens och inte 

sjuksköterskans behov och förståelse som ska prioriteras. Dock bör sjuksköterskan vara 

medveten om sina egna behov, känslor och impulser för att kunna upprätthålla ett gott 

förhållningssätt gentemot patient och anhöriga. Även Ternestedt et al. (2017) menar att 

sjuksköterskan ska utifrån lagar, etiska koder och erfarenheter förstå patientens självbild och 

besörja patientens olika behov. Detta erfors inte alltid lätt av sjuksköterskor och för att 

skydda sig själva men även omvårdnaden för patienter tog de till distanseringsstrategier för 

att undvika att bli för personligt involverad. Men genom att inte ge en del av sin personliga 

identitet var sjuksköterskor oroliga för att upplevas som empatilösa och okänsliga. Samtidigt 

som sjuksköterskor försökte förhålla sig till att vara professionella menar Sinclair et al. 

(2017) att patienter anser att empati ger en positiv effekt genom att de känner sig hörda, 

förstådda och validerade.  

Lika svårt som det var för sjuksköterskorna att hitta en balans mellan sin personliga identitet 

och sin professionella identitet var det att lämna sjuksköterskerollen på jobbet och kunna få 

vara personlig hemma. Sjuksköterskorna hade ett behov av att prata om saker som hade hänt 

på arbetsplatsen. Detta var viktigt i den mån att de ville lämna jobbrelaterade tankar och 

funderingar på jobbet samt att de kände att de utvecklades i sin profession genom att 

reflektera med andra. Det ingår i sjuksköterskans profession att ta ansvar över sin egen 

kompetensutveckling, att bedöma kollegors kompetens och stötta dem i sin etiska 

medvetenhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Sjuksköterskorna tog hjälp av varandra 

för att reflektera och bearbeta händelser. Genom bearbetningen kunde sjuksköterskor finna 

mening i det de gör och utveckla sina kunskaper. Detta menar även Benner (1993) i sin teori 

om sjuksköterskans utveckling, att sjuksköterskan måste reflektera över vad som skett och 

vad hon gjort för att kunna utvecklas och samla på sig erfarenheter. Socialstyrelsen (2011a) 

och Ternestedt et al. (2017) menar att palliativ vård ska ske i beaktning till patientens fysiska, 

psykiska och existentiella behov. Sjuksköterskor uppgav att de lämnas med existentiella 

frågor som berör deras eget och deras anhörigas liv och död när de vårdar palliativa 

patienter. Att behöva hantera och reflektera över sådana frågeställningar gör att 

sjuksköterskorna lättare kan möta och förhålla sig till de döende patienternas existentiella 

och andliga tankar och behov. De erfor att det underlättade att föra samtal och diskussioner 

med patienter om huruvida de vill att slutet ska bli samt för att kunna trösta och få dem att 

känna sig trygga. Sjuksköterskor uppgav också att de kände sig otillräckliga och dränerade på 
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energi när de gav så mycket av sig själva. Att vårda palliativa patienter och deras anhöriga 

kunde vara påfrestande på sjuksköterskan. I ICN:s etiska koder (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a) står det skrivet att sjuksköterskan har ett ansvar över sin egen 

hälsa för att förmågan att ombesörja god vård inte ska äventyras. Därav är det viktigt med 

reflektion och bearbetning för att stärka sig själv både privat och professionellt vilket 

sjuksköterskorna också erfor hjälpte dem. Det ingår i sjuksköterskeprofessionen att ta 

hänsyn till patientens och anhörigas önskemål, värderingar och autonomi (SFS 2017:30; SFS 

2014:821) och resultatet visar att sjuksköterskor uppgav att de erfor tillfredsställelse av att 

göra det och av att få bekräftelse av patienter och anhöriga att de gjorde det bra. Det gav dem 

styrkan att vilja och orka fortsätta med sitt yrkesutövande. Ternestedt et al. (2017) beskriver 

att eftersom sjuksköterskor också är människor med behov blir en personcentrerad vård 

alltid ett möte mellan människor. Omvårdnaden kan göra sista tiden i livet mer uthärdligt för 

patienten och vara meningsfullt för sjuksköterskan som får vara delaktig i processen. 

Resultatet visar att sjuksköterskor som arbetar på sjukhusavdelningar och som inte är 

inriktade på palliativ vård saknar tillräckligt med erfarenheter inom området. Det kan 

kopplas till Benners (1993) teori om sjuksköterskans kunskapsutveckling; från novis till 

expert. Enligt henne kommer sjuksköterskan inte bli expert inom palliativ vård så länge hon 

inte arbetar på en plats som ständigt möter döende patienter. Sjuksköterskorna erkände att 

de saknar kunskap att vårda palliativa patienter och de ansåg att det berodde på brist på 

erfarenheter. De ansåg att palliativ omvårdnad är ingenting som fullt ut går att förbereda sig 

på genom teoretiska lärdomar utan att det är mest beroende av levda erfarenheter. Även 

detta går i linje med Benners (1993) kunskapsutvecklingsteori. Hon menar att sjuksköterskan 

utvecklas i fem faser och detta sker genom att i den kliniska praktiken utveckla sin inlärning 

och sina kunskaper genom levda erfarenheter. En expert inom sitt område kommer att 

handla och genomföra rätt åtgärder utifrån sina erfarenhetsbaserade kunskaper. Nationella 

rådet för palliativ vård (2010) menar att alla som bedriver palliativ vård ska ha 

grundläggande kunskaper för det. Resultatet visar att sjuksköterskor inte har alla kunskaper 

som krävs och Martinsson et al. (2012) har rätt angående att den palliativa vården måste 

utvecklas inom många områden och speciellt inom den basala palliativa vården.  

6.2 Metoddiskussion 

Detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att vetenskapliga 

artiklar med relevans till syftet har sökts i diverse databaser som sedan analyserats och 

bildats till ett nytt och överskådligt resultat om det valda ämnet. Det finns olika typer av 

tillvägagångssätt för att få fram resultat av levda erfarenheter. Detta examensarbete hade 

likväl kunnat utgå från obearbetat material som skönlitteratur, bloggar, självbiografier eller 

intervjuer. Dock diskuterades inte dessa alternativ med anledning att det förväntades finnas 

mer material att arbeta med i vetenskapliga artiklar. Att göra en empirisk studie, samla data 

genom intervjuer, var heller inte aktuellt trots att det var av intresse. Enligt Polit och Beck 

(2017) krävs det goda kunskaper att samla in, analysera och tolka data vilket inte var en 

optimal metod eftersom examensarbetsförfattarna ansåg att de varken hade kunskapen eller 
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tiden för det då det är en mycket tidskrävande studie, samt att det är en skyldighet enligt lag 

att ha ett etiskt godkännande från en etisk kommitté för att genomföra intervjuer (Polit & 

Beck, 2017). Med endast ett begränsat antal veckor att färdigställa detta examensarbete var 

det osäkert att få ett sådant godkännande i tid. I denna systematiska litteraturstudie utgick 

analysmetoden från Evans (2002) beskrivande syntes som är lämplig för analyser av 

kvalitativa data. I efterhand har examensarbetsförfattarna fått kännedom att Evans (2002) 

metod är mer lämplig för att lyfta fram upplevelser snarare än erfarenheter. Detta kan vara 

en svaghet för examensarbetet. Fenomenen upplevelse och erfarenhet är snarlika men skiljer 

sig åt och examensarbetsförfattarna har noga valt att det är erfarenheter som avses 

framhävas i resultatet och därför valt att inte ändra syftet. 

Efter valt intresseområde att fördjupa kunskaper i söktes vårdvetenskapliga artiklar i 

databaserna CINAHL Plus, PubMed och SweMed+. De artiklar som detta examensarbete 

utgått från valdes endast från CINAHL Plus och PubMed. Några sökningar gjordes i 

SweMed+ med hjälp av en personal med expertis på databassökningar från Mälardalens 

högskola men detta gav inga resultat av intresse. Korrekta och relevanta söktermer söktes 

fram med hjälp av Svensk MeSH. Polit och Beck (2017) beskriver en MeSH-term som ett 

begrepp vilken motsvarar ett flertal ord inom samma område och används för att få ett mer 

specifikt resultat vid artikelsökning. Tidsperioden för publicerade vetenskapliga artiklar 

begränsades för få fram den mest aktuella data inom ämnet. Sökningen begränsades 

inledningsvis till fem år men då detta inte gav tillräckligt med resultat utökades tidsperioden 

med ytterligare fem år. Tre av tolv utvalda artiklar är äldre än fem år. Resultatet från dessa 

har jämförts med de övriga artiklarnas resultat men utger inga signifikanta skillnader och 

påverkar därför inte examensarbetets resultat. Inga begränsningar gjordes angående länder 

eller kultur. Även här visar resultatet inga skillnader i sjuksköterskornas erfarenheter att 

vårda patienter i livets slutskede oavsett land, däremot finns vissa kulturskillnader i hur 

vårdandet utförs. Detta diskuterades men var dock ingenting som examensarbetsförfattarna 

ansåg påverkade resultatet. Tio av tolv artiklar utgår från olika sjukhusavdelningar. De övriga 

två involverar även hemsjukvård och hospicecenter. Dock visade det inga skillnader i hur 

sjuksköterskor erfor omvårdnadsarbetet i möten med döende patienter. I en del artiklar är 

syftet beskrivet från flera professioner eller yrkeskategorier, då har enbart 

sjuksköterskeperspektivet analyserats. Alla artiklar har granskats utifrån Fribergs (2017) 

kvalitetsgranskningsmall och samtliga var av hög kvalitet. För att säkerställa att artikeln 

verkligen var vetenskapligt granskad gjordes en kontroll av alla artiklar i Ulrichweb som är en 

sökningskälla med detaljerad information om olika tidskrifter, bland annat för peer-reviewed 

titlar. 

Syftet med Evans (2002) beskrivande syntes är att skapa en större helhet av resultaten från 

redan befintliga vetenskapliga artiklar. Detta ska göras med minimal omtolkning för att 

behålla den beskrivning som redan angetts i artiklarna. För att omtolkning skulle undvikas 

och beskrivningen framhävas lästes alla artiklar minst tre gånger individuellt, även 

nyckelfynden plockades ut individuellt. Vidare hölls diskussioner kring artiklarnas resultat, 

vilka var viktiga för att förförståelsen inte skulle påverka utgången av det nya resultatet. Då 

alla artiklar är på engelska var även det en viktig aspekt att ta hänsyn till eftersom engelska 

inte är examensarbetsförfattarnas modersmål men är ett språk som båda 
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examensarbetsförfattarna behärskar mycket väl. Vid osäkerheter användes ett webbaserat 

svenskt-engelskt lexikon för att få förståelse och att texten skulle tolkas korrekt. Varderas 

nyckelfynd har också jämförts och diskuterats huruvida de är viktiga för examensarbetets 

resultat. Examensarbetsförfattarna hade valt ut både lika och samma nyckelfynd och i 

diskussionerna kring dessa framkom det att förförståelserna var mycket lika, något som 

stärker det slutliga resultatet. Av de nyckelfynd som var olika har ett gemensamt beslut tagits 

om även de var relevanta för resultatet. Nyckelfynden sorterades gemensamt och lades i olika 

kategorier som allt eftersom analyserades och till slut resulterade i tre teman som 

återspeglade essensen av de tolv artiklarnas resultat. Vid utformningen av resultatet återgick 

examensarbetsförfattarna till ursprungsartikeln för att återigen minimera risken för 

omtolkning. 

Enligt Polit och Beck (2017) kan kvaliteten på en studie stärkas om den uppfyller de tre 

kvalitetskriterierna trovärdighet, giltighet och överförbarhet. Med trovärdighet menar de att 

en liknande studie med liknande metodval ska kunna utföras och resultera i ett likvärdigt 

resultat. Eftersom det i en beskrivande syntes ska ske en minimal omtolkning av de 

vetenskapliga artiklar som analyseras ökar trovärdigheten. Som tidigare förklarats kan det 

vara en svaghet för examensarbetet att det har utgått från Evans (2002) metod, samtidigt 

finns det en styrka i detta i och med att examensarbetsförfattarna har nått den insikten. 

Därmed kan en liknande studie göras utifrån en annan analysmetod för att sedan bedöma om 

resultatens utfall skiljer sig. Examensarbetet skrevs tillsammans i par och för att 

examensarbetsförfattarna skulle undgå förvrängning av artiklarna var det viktigt att läsa 

artiklarna individuellt och sedan gå igenom dem tillsammans för att minimera risken för att 

tolka artiklarna olika. Att metodval och arbetsprocess är tydligt beskrivna med tydliga 

matriser och tabeller som hänvisar till processen samt med teman och subteman i resultatet 

som kan härledas till aktuell artikel ökar trovärdigheten ytterligare. Samtliga artiklar har 

granskat utifrån både Fribergs (2017) kvalitetsgranskningsmall och i Ulrichweb, vilket också 

redovisas. Detta underlättar för andra att göra en liknande studie med liknande metod som 

ger ett likvärdigt resultat. Giltigheten i examensarbetet grundas i huruvida resultatet 

återspeglar det som var avsett att studeras (Polit & Beck, 2017). I examensarbetets 

analysprocess och diskussion har frågor och funderingar alltid återgått till syftet för att 

säkerställa att det svarar an på det. Detta var även viktigt eftersom artiklarna var på engelska 

och då detta inte är examensarbetsförfattarnas modersmål kunde misstolkning riskeras, 

vilket kan vara en svaghet i examensarbetet. Genom att använda citat från flera olika artiklar 

till det nya resultatet och bevarat ursprungsspråket i dessa stärks giltigheten. Giltigheten 

stärks ytterligare genom det stora antal nyckelfynd som i flera artiklar påvisar samma sak. 

Överförbarhet är det sista som måste valideras för att säkerställa en hög kvalitetsnivå i en 

litteraturstudie. Med överförbarhet menar Polit och Beck (2017) att en kvalitativ studie kan 

tillämpas på andra grupper och miljöer. Urvalet av artiklar härstammar från olika länder, 

kön och ålder men essensen i resultaten av sjuksköterskors erfarenheter av vårdandet i livets 

slutskede är likvärdiga vilket stärker och ökar resultatets överförbarhet. En svaghet kan vara 

att hälso- och sjukvården är uppbyggd på olika sätt i olika länder och att riktlinjer och rutiner 

kan skilja sig. Examensarbetsförfattarna anser dock att sjuksköterskors erfarenheter om 

vårdandet i livets slutskede inte skiljer sig och detta bidrar till att överförbarheten är en 

styrka och resultatet kan implementeras för yrkesverksamma sjuksköterskor världen över. 
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6.3 Etikdiskussion 

Eftersom examensarbetet är en systematisk litteraturstudie har det utgått från redan 

bearbetat material och därmed krävs ingen etisk prövning av de vetenskapliga artiklar som 

använts. De utvalda artiklarna är vetenskapligt granskade för att öka trovärdigheten samt att 

de är publicerade i vårdvetenskapliga tidskrifter. Detta gör att materialet säkerställts och 

håller en god kvalitet vilket minimerat risken att materialet förvrängts eller plagierats 

(CODEX, 2019). För att ytterligare säkerställa att de vetenskapliga artiklarna håller god 

kvalitet har de genomgått en kvalitetsgranskning utifrån Fribergs (2017) förslag på 

granskningsfrågor. Examensarbetets material har bestått av artiklar på engelska och med risk 

för feltolkningar vid översättning av annat språk lästes artiklarna upprepade gånger och vid 

behov användes ett webbaserat lexikon. Citat som använts i texten har skrivits på dess 

originalspråk för att innebörden inte ska gå förlorad. Varje citat har även fått en tydlig 

referens för att styrka tillförlitlighet. Vidare har även hela examensarbetet följt APA-

manualens referenshantering för att tydligt kunna påvisa exakt källa. För att examensarbetet 

ska vara av god moral, etik och kvalitet har hela processen från början till slut redovisats och 

det förekommer källhänvisningar till alla artiklar i resultatet. Examensarbetsförfattarna har 

även under hela arbetsprocessen strävat efter att vara objektiva för att inte påverka 

examensarbetet med den egna förförståelsen i det valda ämnet. Med förförståelse menar 

Lundman och Hällgren Graneheim (2013) att det är tidigare erfarenheter och upplevelser om 

hur vi uppfattar någonting. Detta kan påverka hur vi uppfattar eller förstår nya upplevelser 

eller erfarenheter. Examensarbetsförfattarnas egna förförståelse inom området var inte 

speciellt omfattande men lika. Förförståelsen var att det var svårt för sjuksköterskor att 

förhålla sig till döende patienter och anhöriga och förstå hur det bästa förhållningssättet 

skulle vara. Genom att inledningsvis diskutera tidigare erfarenheter kring ämnet och få en 

förståelse för hur båda uppfattade möten med döende patienter kunde detta diskuteras 

löpande genom arbetets gång för att undvika att påverka resultatet negativt. 

7 SLUTSATS 

Sjuksköterskor ansvarar för patienten men tar också ett stort ansvar för att de anhöriga ska 

vara delaktiga samt känna välbefinnande och trygghet. De förstår värdet i att skapa och 

upprätthålla en god relation till både patient och anhöriga. Svårigheterna med att vårda 

patienter i livets slutskede var att sjuksköterskorna blir emotionellt involverade, vare sig de 

vill det eller inte. De hade svårt att hitta en balans mellan de två olika identiteterna 

professionell och personlig. Detta medförde att sjuksköterskorna även hade det svårt med att 

förhålla sig till patienter och anhöriga vilket bidrog till att de blev emotionellt involverade och 

blev oroliga för att de inte skulle kunna ge den bästa möjliga omvårdnaden. Det var inte alltid 

lätt att avgöra när det är etiskt rätt att bli känslomässigt involverad. Samtidigt som det var 

svårt att vårda döende patienter gav det sjuksköterskor berikande erfarenheter både på en 

professionell och på en privat nivå. Genom att bearbeta händelser med andra bidrar det till 
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att sjuksköterskor utvecklar sina kunskaper. Även reflektioner om det egna livet och döden är 

relevant för att sjuksköterskor genuint ska kunna förstå och möta patienterna i dessa svåra 

situationer och existentiella funderingar eller behov som de kan ha. Det är viktigt för 

sjuksköterskor att bli bekräftade i sina handlingar för att förstå meningen i vad de gör. Trots 

att sjuksköterskor kan känna sig utmattade på energi genom att ge mycket av sig själva och 

bli känslomässigt berörda i omvårdnaden av döende patienter, ger det så mycket mer tillbaka 

till dem om de bearbetar, reflekterar och blir bekräftade. De anser att palliativ omvårdnad 

inte går att förbereda sig på genom teoretiska kunskaper utan att det är de levda 

erfarenheterna som gör att de behärskar det. 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Det behövs forskning för hur sjuksköterskor uppfattar den professionella rollen i mötet med 

patienter i livets slutskede och vad den bör omfatta. Vidare forskning för hur sjuksköterskor 

ska kunna balansera den professionella och den personliga identiteten för att förhindra 

ohälsa för sjuksköterskan kan vara av intresse. I och med att behovet för palliativ vård ökar 

på sjukhusavdelningar kan det vara av intresse att även förstå patienternas och anhörigas 

upplevelser av att vårdas på en icke palliativ vårdavdelning, där resurserna och 

erfarenheterna är begränsade. Ytterligare intressant forskning kan vara hur patienterna 

upplever hur det är att bli vårdad av sjuksköterskor i livets slutskede. 
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3 Grech A., Depares J. & 
Scerri J.  
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En kvalitativ fenomenologisk 
analys, där två uppsättningar 
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medicinsk osäkerhet" och "Kämpar med 
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Frontline: Nurses 
Experiences Providing 
End-of-Life Care to 
Adults with 
Hematologic 
Malignacies. 
Journal of Hospice & 
Palliative Nursing. 
(2018). Malta. 

slutskede till patienter med 
hematologiska maligniteter i en 
hematologisk/onkologisk avdelning 
på sjukhus. 

genomfördes med fem kvinnliga 
sjuksköterskor. En beskrivande 
fenomenologisk analys användes.  

4 Johansson K. & 
Lindahl B. Moving 
Between Rooms - 
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and Death: Nurses 
Experiences of Caring 
for Terminally Ill 
Patients in Hospital. 
Journal of Clinical 
Nursing. (2010). 
Sverige. 

Syftet var att beskriva betydelsen av 
sjuksköterskors erfarenheter av att 
vårda palliativa patienter på 
allmänna avdelningar på sjukhus. 

En kvalitativ, beskrivande och 
tolkningsstudie där åtta 
sjuksköterskor intervjuades och 
en fenomenologisk hermeneutisk 
analys användes. 

Sjuksköterskornas erfarenheter presenteras 
som sju teman och en omfattande tolkad 
helhet. Det senare avslöjade betydelsen av 
kontraster, motsägelser och rörelse mellan 
material och psykologiska erfarenheter i 
rummet och omvårdnaden i denna 
vårdkontext. 

5 Ingebretsen P. L. & 
Sagbakken M.  
Hospice nurses 
Emotional Challenges 
in Their Encounters 
with the Dying. 
International Journal 
of Qualitative Studies 
on Health and Well-
being. (2016). 
Danmark. 

Syftet var att utforska 
sjuksköterskornas känslomässiga 
utmaningar när de vårdar döende 
patienter på hospicecenter.  

Studien är av kvalitativ design 
med en fenomenologisk 
hermeneutisk analys. Tio 
individuella djupintervjuer 
genomfördes med sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna upplevde känslomässiga 
utmaningar eller kände sig känslomässigt 
rörda under sitt arbete. De beskriver sina 
känslomässiga utmaningar samtidigt som 
de dränerar och berikar erfarenheter som 
leder till personlig och professionell tillväxt 
och utveckling. 

6 Barrere C. & Durkin A. 
Finding the Right 
Words: The 
Experience of New 

Syftet var att utforska 
erfarenheterna av nyutexaminerade 
som genomgick ELNEC-utbildning i 
sjuksköterskeprogrammet och som 

En fenomenologisk beskrivande 
metod med öppna 
semistrukturerade intervjuer där 
12 sjuksköterskor deltog. 

Fyra teman uppstod genom studien. 1) att 
underlätta en bra död, 2) att känna 
uppskattning från andra, 3) att lära sig 
genom intryckbara erfarenheter och 4) att 
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Nurses after ELNEC 
Education Integration 
into a BSN 
Curriculum. MedSurg 
Nursing. (2014). USA. 

har vårdat en döende patient inom 
det första året av klinisk praxis. 

Analysen genomfördes genom 
Colaizzi's metod. 

upprätthålla balans.  

7 Ecarnot F., Meunier-
Beillard N., Seronde 
M-F., Chopard R., 
Schiele F., Quenot J-P. 
& Meneveau N.  
End-of-Life Situations 
in Cardiology: A 
Qualitative Study of 
Physicians and Nurses 
Experience in a Large 
University Hospital. 
BMC Palliative Care. 
(2018). Frankrike.  

Syftet var att beskriva uppfattningar 
och attityder hos vårdgivare på en 
kardiologisk avdelning angående 
vård i livets slutskede.  

En kvalitativ studie med hjälp av 
semistrukturerande intervjuer där 
16 sjuksköterskor deltog. 
Intervjuerna analyserades genom 
tematisk analys. 

Sjuksköterskorna rapporterade att 
kommunikation är viktigt men att den 
begränsas av flera faktorer samt att de 
upplever ångest när de utför kurativa 
ingripanden hos patienter som de anser 
vara döende.  

8 Peterson J., Johnson 
M., Halvorsen B., 
Apmann L., Chang P-
C., Kershek S., Scherr 
C., Ogi M. & Pincon D.  
What Is It So Stressful 
About Caring for a 
Dying Patient? A 
Qualitative Study of 
Nurses’ Experiences. 
International Journal 
of Palliative Nursing. 
(2010). USA.  

Syftet var att undersöka 
upplevelserna av sjuksköterskor och 
deras särskilda oro om att ta hand 
om en döende patient. 

Studien är en kvalitativ 
innehållsanalys med 
djupintervjuer och öppna 
undersökningar online. Det var 15 
deltagande sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter. 

Sjuksköterskor uttryckte personliga 
bekymmer, oro över patienten och deras 
familjer, som inkluderar 
kommunikationsutmaningar med både 
patienter och familjer. 

9 Andersson E., 
Salickiene Z. & 
Rosengren K. 
To Be Involved - A 

Syftet var att beskriva 
sjuksköterskornas erfarenheter att ta 
hand om döende patienter på 
kirurgiska avdelningar. 

En kvalitativ beskrivande studie 
som involverar ett induktivt 
tillvägagångssätt. 6 sjuksköterskor 
deltog i intervjuerna som sedan 

Resultaten bildade en kategori (att bry sig 
om att vara inblandad) och tre 
underkategorier (stödjande, frustrerad och 
känslig i vårdprocesserna). Sjuksköterskor 
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Qualitative Study of 
Nurses Experiences of 
Caring for Dying 
Patients. Nurse 
Education Today. 
(2016). Sverige. 
 
 
 
 
  

analyserades med hjälp av en 
tydlig kvalitativ innehållsanalys 
via ett steg för steg-förfarande. 

påverkades personligen och kände sig 
oförberedda för att möta döende patienter 
på grund av bristande kunskap om palliativ 
vård. Deras erfarenheter kan beskrivas som 
övergångsprocesser från teori till övning 
genom försök och fel. 

10 Mak Wah Y., Chiang L. 
C. V. & Chui T. W. 
Experiences and 
Perceptions of Nurses 
Caring for Dying 
Patients And Families 
in the Acute Medical 
Admission Setting. 
International Journal 
of Palliative Nursing. 
(2013). Hongkong.  

Syftet var att utforska upplevelser 
och uppfattningar av sjuksköterskor 
som vårdar döende patienter och 
deras familjer på akuta medicinska 
vårdavdelningar. 

En tolkande beskrivande design 
med semistrukturerade intervjuer 
där 15 sjuksköterskor deltog. 
Intervjuerna analyserades genom 
Boyatzis tematiska analysmetod.  

Fyra teman härleddes från resultaten: brist 
på beredskap för patienternas dödsfall, 
reflektioner över sina egna 
omvårdnadsroller för döende patienter, 
reflektioner över dödens mening och deras 
personliga erfarenheter av deras egna 
familjemedlemmar, samt sin hantering av 
medlidande till döende patienter. 

11 Croxon L., Deravin L. 
& Anderson J.  
Dealing with End of 
Life - New Graduated 
Nurse Experiences. 
Journal of Clinical 
Nursing. (2018). 
Australien.  

Syftet var att undersöka 
uppfattningen av nyexaminerade 
sjuksköterskor kring deras praktiska 
beredskap när de möter döden och 
döende på arbetsplatsen, särskilt på 
sjukhus på landsbygden.  

En kvalitativ tolkningsstudie med 
data insamlade i 
semistrukturerade intervjuer där 
sju sjuksköterskor deltog. 
Intervjuerna analyserades med 
hjälp av Braun och Clarks 
tematiska analysmetod. 

Fyra teman uppstod och dessa var: den 
nyexaminerade sjuksköterskans roll i 
palliativ vård, förberedelserna för palliativ 
vård i utbildningsprogrammet, beredskap 
för att hantera dödsfall och döende samt 
luckor i utbildningen gällande 
förberedelser. 

12 Liu Y-C. & Chiang H-
H.  
From Vulnerability to 
Passion in the End-of-
Life Care: The Lived 

Syftet var att utforska 
sjuksköterskornas erfarenheter vid 
vård i livets slutskede. 

En induktiv kvalitativ ansats med 
tolkningsfenomenologisk analys 
via gruppintervjuer där 13 
sjuksköterskor deltog.  

Resultaten visade att sjuksköterskor som 
vårdar i livets slutskede faktiskt upplever 
lidande genom att vittna patienternas 
lidande. Detta driver emellertid 
sjuksköterskorna för att möta sitt inre, för 
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Experience of Nurses. 
European Journal of 
Oncology Nursing. 
(2017). Taiwan.  

att framkalla tankegångar och låta dem 
kontinuerligt tillhandahålla och behålla 
passionen att vårda i livets slutskede.  
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