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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Vid vården i livets slutskede upplever patienten och närstående ett behov av att 

bli sedda som unika människor med individuella behov. Där vården inriktas på att se till det 

kroppsliga, andliga och sociala aspekterna för att kunna lindra lidandet. Syfte: Att beskriva 

sjuksköterskans upplevelse av att ge vård i livets slutskede. Metod: Systematisk 

litteraturstudie med beskrivande syntes. Tolv kvalitativa artiklar analyserades och 

presenteras i resultatet i arbetet. Resultat: Det framkom efter analys två teman; Resurser 

vid vård i livets slutskede och Utmaningar vid vård i livets slutskede. Där sjuksköterskans 

upplevelse beskrivs i fem subteman. Slutsats: Sjuksköterskan upplevde att det fanns både 

resurser och utmaningar vid vård i livets slutskede. De upplevda resurserna var att skapa en 

vårdande relation, våga vara nära, samt att det fanns en medvetenhet om den egna 

kompetensen när de vårdar patienten i livets slutskede. De upplevda utmaningarna var när 

vården påverkades av vårdmiljön eller av fördröjningar av beslut rörande vårdprocessen, 

samt en känsla av att inte räcka till som sjuksköterska.  

Nyckelord: Kompetens, Lidande, Närhet, Omvårdnad, Palliativ vård, Patient  

  



ABSTRACT 

Background: In the end of life care, patient and loved ones experience a need to be handle 

as unique people with individual needs. Where care is focused on ensuring the physical, 

spiritual and social aspects of being able to relieve suffering. Aim: To describe the nurse's 

experience of providing end of life care. Method: Systematic literature study with 

descriptive synthesis. Twelve qualitative articles were analysed and presented in the results of 

the work. Result: Two themes emerged after analysis; Resources in the end of life care and 

Challenges in the end of life care. Where the nurse's experiences are described in five sub-

themes. Conclusion: The nurse experienced that there were both resources and challenges 

in the end of life care. The perceived resources were to create a caring relationship, dare to be 

close, and that there was an awareness of one's own competence when they care for patient in 

the end stage of life. The perceived challenges were when health care was affected by the care 

environment or by delays in decisions regarding the care process, and a feeling of not being 

sufficient as a nurse. 

Keywords: Closeness, Competence, Nursing, Palliative care, Patient, Suffering  
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1 INLEDNING 

Intresseområdet som ligger till grund för examensarbetet kommer ifrån ett 

forskningsområde vid MDH/HVV: Care, recovery & health. Det väcktes ett intresse hos oss 

författare till detta examensarbete, om vilka upplevelser sjuksköterskan har när de vårdar 

patienter som befinner sig i livets slutskede, eftersom att arbeta som sjuksköterska kan leda 

till ett möte med patienter i livets slut. Det kan vara tufft att arbeta så nära döden och försöka 

förmedla en vård som utformas efter den enskilda patientens önskningar och att finnas där 

för närstående. Intresset hos oss författare är stort kring vilka upplevelser sjuksköterskan kan 

uppleva i vårdandet av den svårt sjuka patienten som befinner sig i den senare fasen av 

palliativ vård, vård i livets slutskede. Det väcktes tankar och funderingar hos oss om vilka 

känslor som framträder och hur sjuksköterskan ser på vård i livets slutskede.  

2 BAKGRUND 

I bakgrunden kommer begreppen närstående, palliativ vård och vård i livets slutskede att 

beskrivas vad de innebär. Därefter presenteras sjuksköterskans ansvarsområde utifrån lagar 

och riktlinjer samt tidigare forskning inom valt område, närståendes- och patientens 

upplevelser av vård vid livets slutskede. Den teoretiska referensramen kommer från Katie 

Eriksson där kropp, själ och ande samt tro, hopp och kärlek, vårdrelation, samt lidande 

beskrivs. Bakgrunden avslutas med en problemformulering.   

2.1 Beskrivning av centrala begrepp  

Begreppen närstående, palliativ vård och vård i livets slutskede kommer att förklaras 

närmare under det här avsnittet.  

2.1.1 Närstående   

Närstående är den person som den enskilda personen tycker att den har en nära relation till 

(Socialstyrelsen, termbank, 2019). I examensarbetet kommer begreppet närstående att 

användas till de personer som finns i patientens omgivning. Vilket kan vara 

familjemedlemmar, släktingar eller vänner som patienten anser att de har en nära relation 

till. 
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2.1.2 Palliativ vård  

I och med att människor lever allt längre ökar risken för att få kroniska eller komplexa 

sjukdomar som på något sätt kan begränsa livet, det leder till allt fler kommer vårdas i 

palliativt skede (International council of Nurses, 2012). Jakobsson, Andersson och Öhlén 

(2014) beskriver den palliativa inriktningen på vården som att fokusera på patienten och 

syftar till att vården ska omfatta att se till hela patienten och närstående hela vägen fram till 

döden. Palliativ vård ska sträva efter att patientens livskvalitet ökas och att lindra lidanden 

som kan komma i utryck från både socialt, psykiskt, fysiskt och existentiellt håll. Enligt 

World Health Organization (WHO, 2018) ska det andliga och psykologiska aspekterna föras 

samman i vårdandet runt patienten. Den palliativa vården innehar två faser, börjar med den 

tidiga palliativa fasen, som oftast är lång och ges när det inte finns någon botande behandling 

att tillgå längre och när inriktningen av vården styrs till att inte förlänga eller förkorta 

vården. Den andra fasen av palliativ vård är vård i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2013). En 

god palliativ vård grundar sig i fyra hörnstenar där den första byggsten är att lindra svåra 

symtom och smärta hos patienten, samtidigt som autonomin och integriteten bevaras. Andra 

byggstenen markerar vikten av att flera olika professioner ingår i teamarbetet. Tredje 

hörnstenen styrker betydelsen av en kontinuitet i vården samt en bra kommunikation 

emellan patienten, närstående och vårdpersonal. Har till syfte att främja livskvalitet hos 

patienten under vårdtiden. Den fjärde hörnstenen belyser vikten av att ge tillräckligt med 

stöd till närstående samt ha ett gott samarbete med de så att en känsla av delaktighet i 

vården infinner sig hos de närstående. Stödet till närstående ska även fortsätta efter 

patientens död (Socialstyrelsen, 2013).  

2.1.3 Vård i livets slutskede 

Socialstyrelsen (2013) beskriver när övergången från den tidiga fasen i palliativ vård övergår 

till den sena fasen och kallas för palliativ vård i livets slutskede. Det benämns inom hälso- 

och sjukvården som brytpunkten och innebär att den pågående behandlingen inte fortsätter, 

utan övergår mer till symtom lindrande inriktningar på vården. Det kan vara läkaren eller 

patienten själv efter att tillsammans med läkaren tar initiativet till att övergå till vård i livets 

slutskede. Beslutet vid brytpunktsamtalet grundar sig på patientens mående, där allvarliga 

biverkningar som kommer på grund av behandlingen eller om den ger så svåra symtom att 

det leder till lidande eller skada för patienten gör att den livsförlängande behandlingen 

avbryts. Det kan ta tid innan brytpunkten sker helt, genom att det får växa fram under flera 

samtal tillsammans med patienten och närstående. Målet i den sena fasen av palliativ vård i 

livets slutskede är att på bästa möjliga sätt ge en bra livskvalitet under den korta tiden som är 

kvar i livet. Patienten som befinner sig i livets slutskede har ifrån dagar till någon enstaka 

månad kvar i livet (Socialstyrelsen, 2013). 

2.2 Sjuksköterskans ansvar i omvårdnaden 

All vård ska enligt 1§ 5kap. av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS, 2017:30) inneha en god 

kvalitet med en god hygienisk grund, den ska även se till patientens behov av säkerhet, 
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trygghet och kontinuitet. I vårdandet krävs det att respektera patientens integritet och 

självbestämmande, att det förekommer en god kontakt mellan hälso- och 

sjukvårdspersonalen och patienten samt att vården är tillgänglig för patienten på ett lätt sätt. 

Hälso- och sjukvårdslagen fortsätter i 2§ 5kap. med att beskriva hur en bra vård ska kunna 

utföras, och det kan göras genom att det finns den utrustning, personal och lokaler anpassat 

för det ändamål som bedrivs på den vårdplatsen där patienten befinner 

sig. Patientsäkerhetslagen lyfter i 1§ 6kap. (SFS, 2010:659) att all sjukvårdspersonal ska 

genomföra sitt arbete utefter vetenskap och beprövad erfarenhet. Patienten ska känna att 

vården är riktade till just dem samt att vården ges med respekt och omtanke mot patienten. 

Om patienten har förmågan att vara med och besluta om sin egen vård ska hälso- och 

sjukvårdspersonalen vara öppna för det. Svensk sjuksköterskeförening (2017b) nämner i 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska att sjuksköterskan har ansvaret för 

att se till att patienten upplever välbefinnande och livskvalitet ända fram till döden. Samt att 

sjuksköterskan ska ha ett kritiskt förhållningssätt och att ständigt vara reflekterande i det de 

gör och att ta del av ny forskning för att kunna utvecklas och fortsätta att bidra med 

evidensbaserad vård. Enligt ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a) ska 

sjuksköterskan använda sig av evidensbaserad kunskap som kommer från forskning som rör 

sin profession i vårdandet av patienten.  

2.3 Tidigare forskning 

Under tidigare forskning presenteras ett närstående- och patientperspektiv om upplevelser 

av vård i livets slutskede.  

2.3.1 Närståendes upplevelser av vård i livets slutskede 

Den goda vården till patienten som befinner sig i livets slutskede, beskrivs av närstående där 

olika positiva känslor framträder både hos de själva och hos patienten, samt att 

personligheten hos sjuksköterskan och miljön har en stor betydelse av hur vården upplevs av 

de närstående. Begrepp som lidande och välbefinnande framträder, där välbefinnande kan 

trädda fram och få plats genom relationen till andra människor, till det egna hemmet och 

genom olika aktiviteter. Närstående ser lidandet hos patienten som vårdas i livets slutskede 

komma som ett uttryck av själva sjukdomen, vården eller till livet i sig själv (Devik, Hellzen & 

Enmarker, 2016). Symtomen hos patienten upplevs av närstående som skrämmande att se, 

speciellt om patienten uppvisar andningssvårigheter (Kinley, Hockley, Stone & Brazil, 2018). 

Närstående beskriver andlighet som en betydande del vid vård av patienten i livets slutskede. 

Andligheten bidrar till att förstärka relation mellan närstående och patienten som vårdas i 

livet slutskede. Samt att de kan känna ett välbefinnande som har sin grund både fysiskt och 

emotionellt, vilket ger styrka till att finnas till för patienten i deras sista tid i livet och att de 

kan hantera sorg och förlust (Lalani, Duggleby & Olson, 2018). Närstående uppskattar att det 

finns enskilda och tysta rum att tillgå som främjar vila och avkoppling, även att det ges 

möjlighet till att få sova kvar över natten hos patienten (Cronin, Arnstein & Flanagan, 2015).  
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Enligt Grøthe, Bionge och Grov (2015) studie framgår närståendes synpunkt på att 

engagemang behövs och att det finns expertis för att vården ska upplevas som god. 

Närstående upplever att sjuksköterskan har kompetens och erfarenhet att ta hand om 

patienten i livets slutskede, det ger närstående en känsla av att patienten är väl 

omhändertagen även när de inte är kvar på plats. Samtidigt finns det en oro hos närstående 

att patienten ska dö ensam, eftersom en förståelse finns hos närstående att sjuksköterskan 

inte kan vara närvarande hela tiden (Cronin et al., 2015). Närstående upplever också att 

sjuksköterskans egenskaper har en stor betydelse, att de visar kärlek i sitt vårdande, har en 

god insikt och arbetar säkert i sitt vårdande. Samt att sjuksköterskans personlighet och hur 

de är klädda även bidrar till helhetsbilden av hur vården upplevs (Grøthe et al., 2015). 

Sjuksköterskans närvaro ökar närståendes förtroende samt att de upplever att 

sjuksköterskan kan svara på de frågor som de har om sådan de känner en osäkerhet inför, 

tillexempel vilka symtom de kan förvänta sig kan komma till utryck hos patienten som får 

vård i livets slutskede. Den närvaro och uppriktighet som sjuksköterskan visar ger 

närstående en känsla av att de arbetar tillsammans (Cronin et al., 2015). En god 

kommunikation till både närstående och patienten anses av närstående som viktigt i vården 

vid livets slutskede. Även att ett bra och professionellt teamarbete på avdelningen är synligt 

och att det fortsätter genom hela vårdprocessen, samt efter att patienten har dött (Kinley et 

al., 2018).  

2.3.2 Patientens upplevelser av vård i livets slutskede 

Vid vård i livets slutskede är det viktigt att inte enbart fokusera på det kroppsliga eller det 

sjuka. Utan att patientens övriga behov tas hänsyn till och respekteras, vilket kan vara det 

andliga- och sociala behovet. För att vården ska bli bra och anpassas efter varje unik 

människa ska patienten känna att de blir hörda, bekräftas, stödjas och informerad under sin 

egen vård, det framkommer i Melhem och Daneault (2017) studie där patienten beskriver 

sina upplevelser. Patienten upplever inte bara att delaktigheten i sin vård behövs för att 

vårdandet ska upplevas som god. Det kan finnas andra kriterier som även kan göra att 

upplevelserna av vårdandet kan förstärkas, det genom att se till miljön som finns i patientens 

omgivning. Enligt Timmermann, Uhrenfeldt och Birkelund (2015) upplever patienten 

möjligheten till utsikt över naturen och att få naturligt ljus i form av dagsljus eller solljus en 

inre frid och en möjlighet till att komma undan negativa tankar. Patienten upplever att deras 

humör blir mer positivt och att hoppet kan väckas hos de själva. Samt att goda minnen träder 

fram och påminner dem om sina upplevelser, om livet de levt och om sina nära och kära. De 

här minnena representerar identitet och livshistoria, som kan vara viktiga komponenter att 

använd sig av i vården av patienten vid livets slutskede. Patienten upplever att 

sjuksköterskan oftare ska fråga om deras välbefinnande och mående, det ger en möjlighet till 

samtal som kan lindra lidande hos patienten (Warmenhoven et al., 2016). I samtalet finns det 

en vilja hos patienten att få prata om den kommande döden tillsammans med sjuksköterskan 

samtidigt som en känsla av rädsla finns för att ett lidande ska uppstå både hos patienten 

själva och i sin omgivning (Kastbom, Milberg, & Karlsson, 2017). De fysiska symtomen som 

tillexempel brist på energi eller smärta upplevs av patienten som belastande och störande, 

samt effekten symtomen har på det dagliga livet. Smärtan orsakar ett emotionellt lidande och 

en rädsla att förlora kontrollen över kroppen och förmågan att vara delaktig i aktiviteter. Det 
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ger en känsla av att förlora värdet som människa, samt att patienten får en insikt om att de 

snart ska dö och lämna sina nära och kära inom en snar framtid. Det ger ett ökat lidande 

både psykiskt och andligt hos patienten (Nilmanat et al., 2010), samtidigt som 

medvetenheten om det andliga även kan ge patienten en känsla av att vara bunden till något 

större än dem själva (Warmenhoven et al., 2016).  

2.4 Teoretisk referensram 

Vård i livets slutskede kan vara en känslig tid och som kan väcka många känslor. Där vården 

bör grunda sig i någon form av välvilja om att den andre personen ska ha det bra, samt där 

lidande kan lindras och att hälsa kan främjas. Där av blir utgångspunkten för examensarbetet 

Katie Eriksson (2018) caritativa vårdteori, där begreppet caritas kommer ifrån det latinska 

språket och betyder kärlek. 

2.4.1 Kropp, själ och ande 

Enligt Eriksson (2018) består människan av något mer än enbart en kropp. Människan har 

även en själ och en ande som också behöver ses till för att kunna tillgodose patientens behov i 

vårdandet. Genom den vårdande handlingen kan en känsla av tillfredställelse, tillit, välbehag 

både till det andliga och det kroppsliga uppnås. Det kan bidra till att patienten kan bibehålla 

sin hälsa, utifrån varje människas egen uppfattning av vad hälsa betyder för dem.  Eriksson 

(2018) beskriver begreppet kropp som något biologiskt och själen som att se till det 

psykologiska samt beskriver begreppet ande som att vi ser till det andliga i människan. Det 

innebär att varje människa har ett behov av skönhet, ordning och harmoni i sitt liv. Ande ses 

också som ett livsrum som varje människa har inom sig och det ses som något mycket privat.   

2.4.2 Tro, hopp och kärlek 

Eriksson (2018) definierar kärleken som ”Det vårdande i vården, det mänskliga hos 

människan och det religiösa i religionen kan sammanfattas i ett och samma begrepp, 

kärleken.” (s.445). Vidare uppmärksammas det att människan har ett behov att få kärlek och 

att få ge kärlek. Det krävs att människan själv har fått uppleva kärleken för att ha möjlighet 

att ge kärleken till en annan människa och för att förstå kärnan i kärleken. Det finns många 

olika kärleksrelationer, där bland annat kärleken till Gud och sin egen tro som varje 

människa själv väljer att definiera. I och med det menas det att den inte behöver vara en 

religionsbetingad tro utan en tro på att något större kan finnas. Eriksson (2018) lyfter att 

kärleken ska vara kärnan i vårdandet och innefattar att ha tro och hopp, där tron betyder 

själva drivkraften till livet och hoppet står för att människan ska vilja klara av livets olika 

situationer. Tro, hopp och kärlek tillsammans med att ansa, leka och lära ligger till grunden 

för den vårdande akten där ansa, leka och lära symboliserar vårdhandlingen som 

sjuksköterskan kan använda sig av för att motivera patienten till aktivitet. Tro, hopp och 

kärlek är den relation som finns mellan sjuksköterskan och patienten så att en vårdrelation 
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ska kunna uppstå och skapa en helhet till människan genom kropp, själ och ande (Eriksson, 

2018). 

2.4.3 Vårdrelation  

Vårdrelationen beskrivs utifrån Eriksson (2018) en relation mellan patienten och vårdaren 

och sker genom ett sant möte de emellan. Det är i relationen som patienten ska få 

möjligheten till att uttrycka sina problem, behov och begära som finns i stunden till vårdaren. 

Eriksson (2018) lyfter att när människan kommer fram som person i en relation gentemot 

andra människor kan kärlek förmedlas på ett äkta sätt. Via en trygg och djup relation till 

patienten finns det en strävan efter att få den totala kunskapen om patientens situation och 

på så sätt blir vårdprocessen vårdande. Utan en god vårdrelation kommer vårdprocessen att 

ta skada och inte vara till fördel för patienten.  

2.4.4 Lidandet 

Eriksson (2018) lyfter att människans värdighet och frihet blir en kamp i lidandet om att få 

vara människa. Lidandet är en del av att leva och en kamp mellan det onda och det goda. 

Människan känner oro, ångest och rädsla inför lidandet. Lidandet handlar alltid om en kamp, 

där lusten kan bli ett verktyg att använda sig av i kampen mot lidandet. Lusten är motsatsen 

till lidandet och i lusten finns det åtrå, strävan och rörelse efter det goda. Enligt Eriksson 

(2018) är orsaker som att inte bli tagen på allvar, ensamhet som inte är önskad, att inte få ge 

samt ta emot kärlek, att inte få känna sig välkommen och bland annat få sin värdighet kränkt 

bidragande orsaker till att människan lider. Eriksson (2018) nämner tre former av lidande 

som finns i vården. Den ena formen av lidande är sjukdomslidande som innebär ett lidande 

som uppstår i relation till behandling och sjukdom. Där lidandet kommer som ett uttryck av 

kroppslig smärta och påverkar upplevelsen av att vara hel. Omfattar även lidandet som berör 

det andliga och själsliga, där människans upplevelser av skam och förnedring kopplas 

samman med sjukdomen. Den andra formen är vårdlidande är de lidande som kommer i den 

relationen av vårdsituationen ger. Här upplever människan ett lidande när de blir kränkta i 

sin värdighet och i sitt värde som människa, samt vid utebliven vård och kan orsakas av 

bristande förmåga att bedöma patientens behov. Den sista formen av lidande är livslidande 

och handlar om relationen till det egna livet. Där det kan finnas ett hot mot existensen och 

minskad möjlighet till att fullfölja uppdrag som finns i det egna livet gör att ett lidande träder 

fram hos människan.  

2.5 Problemformulering 

I tidigare forskning framkommer det att patienter och närstående upplever att miljön och 

den mellanmänskliga relationen är viktiga komponenter att tänka på i vårdandet av patienten 

i livets slutskede för att vården ska upplevas som god. Vidare beskrivs det i tidigare forskning 

att när sjuksköterskan visar på att de besitter en kunskap och kompetens i sina handlingar i 

vården, bidrar det till att patienten och närstående mår bra. Patienten beskriver i tidigare 
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forskning att de har en vilja att prata om döden, men att det finns en rädsla att sitt lidande 

ska överföras på sin omgivning. För att kunna skapa möjligheter till att vården ska kunna 

upplevas som god, kan sjuksköterskan använda sig av tro, hopp och kärlek i sitt vårdande för 

att på bästa sätt kunna möta patientens individuella behov. Vård i livets slutskede bedrivs i 

det flesta fall i någon form av sjukhusanknytning och utav sjuksköterska som har den 

närmaste kontakten och ansvaret för patienten. För att kunna få en ökad kunskap om vård i 

livet slutskede behövs även sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienten som befinner 

sig i livets slutskede lyftas fram för att ge en helhetsbild av vilka upplevelser det kan trädda 

fram i mötet mellan sjuksköterskan, patienten och närstående. Genom att få fram mer 

kunskap inom den senare fasen av palliativ vård kan det ge sjuksköterskan möjlighet att 

utveckla sin egen kompetens, för att det sedan på sikt ska leda till den bästa möjliga vård för 

patienten och närstående, samt möjligheten till att kunna påverka arbetsförhållandena för 

sjuksköterskan.    

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att ge vård i livets slutskede. 

4 METOD 

Under det här avsnittet presenteras först metodvalet för examensarbetet, därefter kommer 

det att presenteras hur urval och datainsamling har gått tillväga. Där på följer det en 

presentation av genomförandet och dataanalysen av examensarbetet. Avrundas med en 

presentation av etiska överväganden. 

4.1 Metodval  

Den metoden som användes i examensarbetet är Evans (2002) analysmetod med 

beskrivande syntes för systematisk litteraturstudie där kvalitativa artiklar analyseras. 

Processen av att analysera de vetenskapliga artiklarna genomförs i fyra olika steg, där det i 

första steget handlar om att söka artiklar som svarar på syftet samt att artiklarna svarar på de 

inklusions- och exklusionskriterierna som finns. I det andra steget läses de vetenskapliga 

artiklarna flera gånger för att få en djupare förståelse och att skapa ett sammanhang över alla 

artiklarna samt se likheter och skillnader mellan artiklarna, samt att hitta nyckelfynd. Det 

tredje steget i analysprocessen av artiklarna granskades alla nyckelfynden genom att dela upp 

de nyckelfynden efter likheter som sedan tillsammans bildade teman och därefter subteman. 
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I det sista och fjärde steget skapades ett nytt resultat av alla nyckelfynd som har hittas i 

artiklarna, där en beskrivning av fenomenet framkommer (Evans, 2002). Syftet i 

examensarbetet är att beskriva upplevelser där av ansågs metoden vara relevant till syftet. 

Vilket Friberg (2012) beskriver vid användandet av kvalitativ studie kan det skapas en 

förståelse av ett fenomen vilket kan leda till vägledning för den praktiska handledningen i 

olika vårdsituationer för sjuksköterskan.  

4.2 Urval och datainsamling 

Det första steget i analysprocessen enligt Evans (2002) är att ta fram relevant data utifrån 

syftet. Det gjordes genom att söka vetenskapliga artiklar i databaserna CINAHL plus och 

Pubmed används för att få fram relevanta studier för arbetet. De sökord som användes är 

caring for dying patients, palliative care or end of life care, Nurses’ role in palliative care, 

hospice, nurse och experience. Genom att trunkera (*) gavs ett bredare utbud av sökorden 

genom att de böjdes och ledde till att fler träffar på sökorden hittades. Sökorden 

kombinerades med inklusionskriterier om årtal som låg mellan 2015–2019, att artiklarna var 

Peer Reviewed, att Full Text fanns, Nurse attitudes, palliative care, Terminally ill patients 

samt att språket är på English language, det kan ses i Bilaga A. Dessa inklusionskriterier gav 

ett mer konkret utbud till förhållandet av syftet, att de var relevanta i tiden samt att det var 

vetenskapligt granskade. De artiklar som påträffades vid sökningarna granskades först 

utefter artikelns titel, då syftet var att veta sjuksköterskans upplevelse av vård i livets 

slutskede och artiklar med patientens eller närståendes syn var inte relevanta och 

exkluderades från att användas i examensarbetet, samt om artikeln var skriven på ett annat 

språk än engelska. När en artikels titel stämde överens med syftet, översattes Abstract med 

hjälp av Bab.la (2019) för att ingen misstolkning av texten skulle ske. När Abstract väckte ett 

intresse börjades det med att syftet, resultatet och diskussionen gicks igenom för att se om 

artikeln var aktuell och levde upp till syftet för arbetet. Om artikeln var aktuell så valdes den 

ut och artiklarna kan ses i Bilaga B. Efter att artiklarna valdes granskades kvaliteten med 

hjälp utav Fribergs (2012) kvalitetsgranskning för kvalitativa studier, för att skapa en bättre 

blick över artiklarnas betydelse till studien. Där frågeställningarna i kvalitetsgranskningen 

omvandlades till påståenden som det gick att svara JA eller NEJ på, för varje svar med ett JA 

gavs ett poäng, det se i Bilaga C. I examensarbetet ansågs artiklarna vara av hög kvalitet om 

den fick åtta till tio poäng, medel om den fick mellan fem till sju poäng och låg om noll till 

fyra poäng gavs. Artiklar som ansågs som låg, sågs inte inneha en god kvalité och kom inte att 

användas i studien och valdes därför bort. De artiklar som användes hade en hög kvalité 

utifrån den kvalitetsgranskning som är gjord och antal svarade JA är mellan nio till tio på 

samtliga artiklar. En revidering gjordes utav frågorna för kvalitativ granskning, där vissa 

frågor valdes bort då de inte ansågs vara relevanta till artiklarnas trovärdighet för 

examensarbetet.  
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4.3 Genomförande och dataanalys 

I andra steget av Evans (2002) analysmetod plockades nyckelfynd ut från artiklarna, efter att 

texterna hade lästs igenom ett flertal gånger. När artiklarna lästes användes 

överstryckningspenna för att markera de nyckelfynd som bäst besvarade examensarbetets 

syfte och därefter plockades nyckelfynden ut från artiklarna och sattes in i ett dokument och 

kodades med artikelns nummer, varje artikel har ett eget nummer från ett till tolv vilket kan 

ses i Bilaga B. Det gav en mer tydlighet över vart varje nyckelfynd kom ifrån under 

analysprocessen. Det totala antalet nyckelfynd var 120 stycken och de gicks igenom flera 

gånger för att se om de skulle inkluderas eller exkluderas till resultatet. I det tredje steget 

utifrån Evans (2002) analysmetod sorterades alla nyckelfynd ut efter de likheter och 

skillnader som fanns mellan alla nyckelfynd. Det resulterade i två olika teman som därefter 

mynnade ut i fem subteman. Den processen var tidskrävande och behövdes göras 

upprepande gånger innan det slutgiltiga teman och subteman fastställdes. Exempel på vilket 

tema och subtema nyckelfynd fick kan ses i Tabell 1 nedan. Därefter påbörjades det fjärde 

steget i analysmetoden enligt Evans (2002), där teman är rubriker och subteman är 

underrubriker där fenomenet beskrivs djupare om hur sjuksköterskan upplevde att ge vård i 

livets slutskede. Citat från artiklarna används för att få en mer trovärdighet i det nya 

resultatet.  

Tabell 1: Beskrivning av nyckelfynd, tema och subteman.  

Nyckelfynd  Tema  Subteman  

”The nurses described their 

meaningful relationships 

connected with their patients 

as friends by showing respect, 

care, love and kindness.” (Rui-

Shuang, Qiao-Hong, Feng-Qi & 

Owens, 2015). 
Resurser vid vård i livets 

slutskede 

Att skapa en vårdande relation 

”They stress the importance of 

being trustworthy in their own 

profession to guide patients 

and relatives in the dying 

process by being sensitive in 

the caring process” (Andersson, 

Salickiene & Rosengren, 2016). 

Medvetenhet om den egna 

kompetensen  

 

4.4 Etiska överväganden 

Under hela examensarbetets gång har det lagts stor fokus på att vara noggrann i skrivandet 

av arbetet. Vilket CODEX (2019) nämner ska ligga till grunden för all forskningsetik och 

innebär att ansvaret finns hos forskaren själv, det forskaren har som ansvar är att se till att 
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det finns en god kvalitet i forskningen och att den är moralisk acceptabel (CODEX, 2019). 

Forskaren ska även vara ärlig i sitt arbete och inte förvränga resultat från tidigare forskning 

som används i studien. Plagiat ska inte heller förekomma och en god referensteknik ska 

användas så att läsaren lätt ska kunna se vem som anser vad i texten (Erikson, 2015). Därför 

har det inte gjorts tolkningar av artiklarna, utan det beskrivs vad som framkommer i 

artiklarna och genom att använda en god referensteknik gavs det en tydlighet i vem som 

anser vad i texten. För att få en trovärdighet i studien har det tagits ställning till de 

begränsningar i det engelska språket då modersmålet är svenska. Därför har de engelska 

artiklarna översatts med hjälp av engelsk-svenskt lexikon för att minska risken för 

misstolkningar, vilket enligt Kjellström (2017) ger en ökad risk för fel bedömningar när det 

finns begränsningar i engelskan.  

5 RESULTAT 

De tolv vetenskapliga artiklarna som beskriver sjuksköterskans upplevelser av att ge vård i 

livets slutskede har analyserats och framträtt i två teman och fem subteman, dessa ses i tabell 

2 nedan.  

Tabell 2: Teman och subteman. 

Teman Subteman 

 Resurser vid vård i livets slutskede  

• Att skapa en vårdande relation 

• Våga vara nära 

• Medvetenhet om den egna kompetensen  

 Utmaningar vid vård i livets slutskede  
• Begränsade inre tillgångar   

• Begränsade yttre tillgångar 

 

5.1 Resurser vid vård i livets slutskede  

Under temat resurser vid vård i livets slutskede beskrivs det tre olika subteman; Att skapa en 

vårdande relation, våga vara nära och medvetenhet om den egna kompetensen. Det beskrivs i 

subteman hur sjuksköterskan själv upplevde var viktiga egenskaper hos de själva när de 

vårdade patienten i livets slutskede. Även vad sjuksköterskan upplevde behövdes för att de 

skulle förbättras i sitt vårdande samt hur de påverkades känslomässigt av vården i livets 

slutskede.   
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5.1.1 Att skapa en vårdande relation  

Sjuksköterskan upplevde i vården av patienten som befann sig i livets slutskede att det var 

viktigt att ha en god relation till både patienten och närstående. Även att det fanns en tydlig 

kommunikation inom teamet på arbetsplatsen, samt till patienten och närstående för att 

vården av patienten i livets slutskede skulle bli så bra som möjligt (Croxon, Deravin & 

Andersson, 2018; Sanghee & Minjeong, 2016)). Det kunde förekomma existentiella stunder i 

vårdandet och under dem förhållanden upplevde sjuksköterskan att det var viktigt med att ha 

en känslighet och att de uppvisade visdom i sin kommunikation till patienten. När 

sjuksköterskan kommunicerade med patienten beskrev de att det var viktigt att de befann sig 

i ögonblicket och vilket även kunde innefattat att bara vara i tystnaden om den uppstod 

tillsammans med patienten (Minton, Isaacson, Varilek, Stadick & O’Connell-Persaud, 2017). I 

vården vid livets slutskede fanns det individuella behov hos patienten, där en del blev lättade 

när de fick möjligheten till att uttrycka sina känslor och samtala med sjuksköterskan om sina 

rädslor och bekymmer som de bar med sig. Sjuksköterskan upplevde att patienten som inte 

ville samtala med verken dem eller någon annan person i sin omgivning även skulle 

respekteras. Igenom relationen till patienten kunde sjuksköterskan förmedla att de var villiga 

till att stanna kvar vid patientens sida och visade att de inte skulle överge dem i deras 

lidande, vare sig patienten valde att samtala eller inte (Tornøe, Danbolt, Kvigne & Sørlie, 

2015). 

Sjuksköterskan beskrev att genom att de visade patienten respekt, kärlek, omsorg och 

vänlighet kunde en meningsfull relation bildas mellan sjuksköterskan och patienten (Rui-

Shuang, Qiao-Hong, Feng-Qi & R. Glynn, 2015). Sjuksköterskan beskrev genom att de delade 

ett utrymme som var personligt i sin relation till patienten och närstående, ledde till att 

sjuksköterskan kunde bli berörd av vad patienten var villiga att ge i stunden, samt att det 

bildades ett band dem emellan. Det starka bandet som bildades gjorde att patienten och 

närstående blev mer bekväma i sin relation till sjuksköterskan under vårdtiden (Minton et 

al., 2017). Genom att ha haft en förståelse av patientens känslor som kunde träda fram i livets 

slutskede, gjorde att sjuksköterskan kunde anpassa sig efter patientens behov. Det gjordes 

genom att sjuksköterskan aktivt lyssnade in vad patienten gav för olika uttryck eller genom 

att ge en lugnande fysisk beröring som visade på att de var där (Andersson, Salickiene & 

Rosengren, 2016; Cagle, Unroe, Bunting, Bernard & Miller, 2017). Sjuksköterskan beskrev att 

i vården vid livets slutskede behövdes det att en villighet att lyssna till patienten fanns. 

Genom att lyssna lärde sig sjuksköterskan att ta del av vad patienten och närstående hade för 

önskemål i vården: “Listening to learn led the nurses to know what the patients and their 

families wanted and needed.” (Ferguson, 2018, s. 78). 

Sjuksköterskan upplevde att synen på livet och döden påverkades delas av de relationer som 

de hade skapat tillsammans med patienten och närstående, samt genom att ha observerat 

den relation som fanns mellan närstående och patienten under vårdtiden (Ghaljeh, 

Iranmanesh, Dehghan Nayeri, Tirgari & Kalantarri, 2016; Johnson Wai Keung, Shuk Yu 

Hung & Mei Che Pang, 2016). Sjuksköterskan beskrev att det fanns en insikt på hur den egna 

uppfattningen av döden kunde ha haft en påverkan på relationen till patienten och till sin 

egen familj (Karlsson et al., 2017). 
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5.1.2 Våga vara nära   

I vården av patienten som befann sig i livets slutskede upplevde sjuksköterskan att det var 

viktigt att kunna ha förmågan att skapa en närhet till patienten, för att kunna på bästa sätt 

möta de önskemålen patienten hade den sista tid i livet. Sjuksköterskan upplevde att 

patienten som vårdades inneliggande under långtid på sjukhuset eller som kom vid 

upprepande tillfällen för behandling, bidrog till att närheten till patienten och närstående 

förbättrades på ett enklare sätt. Den närhet sjuksköterskan hade till patienten bidrog till att 

vården blev individanpassad, samt att den unika människan fick träda fram hos patienten 

(Ghaljeh et al., 2016). Närheten innebar att stanna kvar vid patientens säng och att i sinnet 

vara där i stunden, även om sjuksköterskan upplevde att de inte kunde ha gjort något just då 

(Sanghee & Minjeong, 2016).  

När andligheten fanns i vården vid livets slutskede var det en vilja att gå dit där patienten 

befann sig och det upplevde sjuksköterskan inte som en börda utan som en ära att ha fått 

följa patienten: “... to walk alongside patients as they grappled with spiritual concerns was 

not reported as a burde, but as honour.” (Minton et al., 2017, s. 176). Sjuksköterskan 

upplevde sig hedrad av det förtroende som patienten visade när de valde att komma till 

sjuksköterskan under vårdtiden (Minton et al., 2017; Tornøe et al., 2015). Den närhet som 

bildas mellan sjuksköterskan och patienten upplevdes av sjuksköterskan som en av 

förmånerna av att ge vård i livets slutskede och beskrevs av sjuksköterskan som det du ger får 

du även tillbaka (Ying-Chun & Hsien-Hsien, 2017). Det bidrog till att sjuksköterskan 

upplevde vården som givande och meningsfullt, samt att den gav möjligheten till deras 

kreativitet i vårdarbetet (Andersson et al., 2016). 

5.1.3 Medvetenhet om den egna kompetensen  

Sjuksköterskan beskrev att synsättet på döden och till livet grundade sig i tidigare 

upplevelser av att vårda patienten i livets slutskede (Croxon et al., 2018; Ghaljeh et al., 2016). 

Sjuksköterskan beskrev att de kände att de ville bry sig om patienten och att de var villiga att 

ta ett ansvar för sina handlingar i vården kring patienten (Karlsson, Kasén & Wärnå-Furu, 

2017). Det framkom att sjuksköterskan upplevde att de hade brister på hur de skulle 

kommunicera med patienten och närstående på ett korrekt sätt och att det fanns behov av att 

utveckla sin kommunikationsförmåga vid vården i livets slutskede (Rui-Shuang et al., 2015). 

Sjuksköterskan betonade även vikten av att vara trovärdig i sin profession när de vägledde 

patienten och närstående i processandet av döden, genom att besitta en känslighet i sitt 

vårdande (Andersson et al., 2016). Sjuksköterskan upplevde att de behövde finna ett mod 

både som professionell sjuksköterska och som medmänniska för att de skulle kunna 

balansera sina egna känslor när de vårdade patienten i livets slutskede (Karlsson et al., 2017). 

I sjuksköterskans profession upplevde flera att de var osäkra på sin roll att vårda patienten i 

livets slutskede. Sjuksköterska som hade begränsade upplevelser av att vårda patienten i 

livets slutskede betonade vikten av att utveckla sin kompetens tillsammans med kollegor som 

besitter mer erfarenhet och kunskap inom området. För att de själva skulle kunna öka sin 

egen trygghet i vårdandet (Andersson et al., 2016). Det fanns även en känsla av rädsla att 

samtala om döden tillsammans med patienten och närstående, särskilt när det inte fanns en 
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insikt hos patienten eller hos de närstående om den kommande döden och den situation de 

befann sig i just då (Ying-Chun & Hsien-Hsien, 2017). 

I vården av patienten som befann sig i livets slutskede upplevde sjuksköterskan att det gav en 

möjlighet att utvecklas professionellt i sin yrkesroll (Ghaljeh et al., 2016; Rui-Shuang et al., 

2015). Den professionella utveckling upplevde sjuksköterskan när de såg att de lyckades 

lindra patientens symtom och när de kunde ge tröst samt stöd till patienten att få en fridfull 

död. Sjuksköterskan lyfte även att arbeta med patienten i livets slutskede var en utmanande 

miljö vilket även bidrog till den professionella utvecklingen samt en utveckling på ett mer 

personligt plan, där sjuksköterskan beskrev att de hade utvecklat sin egen kompetens och 

förmåga i vårdandet. Möjligheterna av att ha fått arbetat med att ge vård i livet slutskede 

upplevdes av sjuksköterskan som ett givande lärande tillfälle för sin utveckling både som 

person och även som sjuksköterska (Ghaljeh et al., 2016; Andersson et al., 2016).  

Tankar som berörde livets slut upplevde sjuksköterskan var ofta svåra att lämna även efter 

arbetsdagen var slut. Däremot upplevde sjuksköterskan att de hade strategier för att bearbeta 

sina känslor som uppkom från olika situationer som de ställdes inför på sin arbetsplats, 

bland annat genom att tillsammans med sina kollegor eller sina vänner utanför arbetet 

samtala om det som fanns i tankarna, vilket ansågs vara en resurs (Andersson et al., 2016).  

Sjuksköterskan som hade bestämt sig för att stanna kvar och fortsätta arbeta i vården vid 

livets slutskede hade fått ett nytt synsätt som bestod av mod, lugn och kärlek för sitt yrkes 

val. De upplevde en tacksamhet för att fått arbetat med patienten i livets slutskede där de 

hade fått möjlighet till att förbereda sig på sin egen död genom att de hade börjat skriva 

reflekterande brev till sig själv och till sin egen familj (Ying-Chun & Hsien-Hsien, 2017). Det 

beskrevs som en djupgående och unik upplevelse som hade givit sjuksköterskan en 

fördelaktig möjlighet och meningsfull upplevelse att fått tagit med sig i sin egen reflektion av 

sitt arbete och över sitt eget personliga liv (Rui-Shuang et al., 2015). 

5.2 Utmaningar vid vård i livets slutskede  

Under temat utmaningar vid vård i livets slutskede beskrivs det två subteman; begränsade 

inre tillgångar och begränsade yttre tillgångar. Det beskrivs hur sjuksköterskan upplever att 

de påverkas av sin arbetsmiljö och hur de handskas med sina upplevelser av att vårda så nära 

döden.  

5.2.1 Begränsade inre tillgångar   

I vården av patienten i livets slutskede upplevde sjuksköterskan ett personligt lidande när de 

bevittnade patientens lidande som kom av ett uttryck på grund av sjukdomen eller av de 

avancerade insatser som gavs till patienten. Det känslomässiga lidandet som sjuksköterskan 

upplevde gjorde dem sårbara (Ying-Chun & Hsien-Hsien, 2017). Det förekom även en känsla 

av att det tog på krafterna beskrev sjuksköterskan när de ofta fick svar på frågor från 

närstående till patienten som vårdades i livet slutskede. Samtidigt förstod sjuksköterskan att 

frågorna grundade sig på de närståendes oro och kärlek som de hade till patienten (Johnson 



14 

Wai Keung et al., 2016). När patienten uppvisade att de har tecken eller symtom på att de 

upplevde ett obehag kände sjuksköterskan att en känsla av orolighet infann sig även hos de 

själv (Cagle et al., 2017). Det framkom även en känsla av hjälplöshet hos sjuksköterskan i 

vårdandet av patienten i livets slutskede när insatserna inte vara tillräcklig för att lindra 

patientens symtom och lidande (Andersson et al., 2016: Karlsson et al., 2017). Ofta upplevde 

sjuksköterskan att de tenderade att kritisera sig själv i att göra för lite för patienten i livets 

slutskede och för de närstående: “The nurses tended to criticize themselves for doing too 

little for the dying and their families.” (Rui-Shuang et al., 2015, s. 293). Det ledde till att 

sjuksköterskan ofta ställdes in för tvivel på om de gjorde rätt eller fel handling i vården runt 

patienten. Det fanns hos sjuksköterskan en nedsatt självkänsla och en osäkerhet på att inte 

ha varit tillräckligt bra på sitt yrke (Karlsson et al., 2017).  

Det fanns hos sjuksköterskan en förståelse för att patienten och närstående hade behov av att 

få utlopp för sitt lidande och smärta, att det gjordes genom att sjuksköterskan användes som 

en mottagare för de känslor som framkom. Sjuksköterskan beskrev att de uppmuntrade 

patienten och närstående till att de skulle ventilera sina tankar och känslor. Det upplevdes 

däremot av sjuksköterskan som energikrävande rent känslomässigt, vilket gjorde att 

sjuksköterskan uppvisade en viss ovillighet till att ta på sig den rollen, eftersom de själva 

upplevde att de får ångest av att ta del av allt (Tornøe et al., 2015). Känsla av sorg och 

hjälplöshet infann sig när sjuksköterskan bevittnade patientens oförmåga att försonas med 

sin situation, samt ett lidande trädde fram när sjuksköterskan kände att de borde ha gjort 

mer för patienten att kunna acceptera sin situation (Karlsson et al., 2017).  

I mötet med patienten gav sjuksköterskan mycket av sig själv som människa och som 

professionell sjuksköterska (Rui-Shuang et al., 2015), vilket gjorde att sjuksköterskan kände 

sig sårbar när den yngre patienten dog. Det på grund av att sjuksköterskan upplevde att de 

lättare kunde identifiera sig själva med den kategorin av patient (TornØe et al., 2015). Det 

framkom ett behov av att kunna hantera den egna stressen och reaktionerna på förlusten av 

patienten som hade dött, sjuksköterskan uppgav sig ha ett behov av att få lära sig att kunna 

skydda sig emot det emotionella känslorna som framkom när de vårdade patienten i livets 

slutskede (Croxon et al., 2018). Efter att patienten hade avlidit kunde det hos sjuksköterskan 

uppkomma ett känslomässigt vacuum, samt att de hade svårt att acceptera situationen på 

grund av att de hade involverat sina känslor i vårdandet (Ghaljeh et al., 2016; Ying-Chun & 

Hsien-Hsien, 2017). 

Sjuksköterskan upplevde att det var oundvikligt att inte börja fundera på livet och döden när 

de arbetade med vård i livets slutskede och det gav en medvetenhet om sin egen sårbarhet 

(Karlsson et al., 2017). Sjuksköterskan upplevde att de påverkades personligen på grund av 

att de blev mer medvetna om sin egen och familjens dödlighet: “... nurses describe being 

personally affected because they become aware of their own and their relatives’ mortality.” 

(Andersson et al., 2016, s. 147). Den medvetenheten gjorde att sjuksköterskan upplevde en 

orolighet och blev mer mån om sin egen familjs hälsa. Sjuksköterskan beskrev att när någon i 

den egna familjen blev sjuk trodde de till en början att det var cancer som de hade insjuknat i 

och blev extremt oroliga över situationen (Ghaljeh et al., 2016). 
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5.2.2 Begränsade yttre tillgångar   

Sjuksköterskan lyfte att ha ett alltför stort fokus på vårdtekniken i vården kunde distrahera 

och påverka förmågan hos sjuksköterskan till att kunna vara aktiv i mötet med både 

patienten och närstående. Vidare uppmärksammade sjuksköterskan att i varje möte med 

patienten försöktes det ha fokusen på att vara i stunden tillsammans med patienten och 

närstående, istället för att ha fokusen på de hinder som vårdtekniken kunde ha skapat 

(Minton et al., 2017). Sjuksköterskan upplevde en frustration när de stötte på hinder och 

ojämlikheter i vården. Den frustrationen grundade sig på beslut som kom från 

vårdorganisationen och som hade en påverkan på vårdkvaliteten på ett negativt sätt för 

patienten i livets slutskede. När patientens grundläggande rättigheter inte beaktades i 

vården, som innefattade bland annat patientens rättighet till att vara delaktig i beslut, samt 

rätten till självständighet i vården, hade en bidragande orsak till att sjuksköterskan upplevde 

en frustrerade i sitt arbete (Ghaljeh et al., 2016).  

När det förekom försenade beslut rörande vårdprocesserna eller när det fanns en osäkerhet 

kombinerat med minskad kontroll för sjuksköterskan gällande sin egen arbetssituation, 

skapade det en frustration hos sjuksköterskan. Utan förmåga att kunna prioritera den 

kompetens som fanns i vårdarbetet upplevdes arbetet bli övermäktig att hantera. Samtidigt 

som sjuksköterskan upplevde en otillräcklighet när de hade ansvaret för flera samtidigt under 

tidspress när de vårdade patienten, allt det hade en bidragande orsak till att existentiella 

problem uppkom hos sjuksköterskan (Andersson et al., 2016). Den tidspressen gjorde att 

sjuksköterskan upplevde att det inte fanns tid till att skapa en gemenskap tillsammans med 

sin patient: “...nurses felt that they had insufficient time for communion with their patients.” 

(Karlsson et al., 2017 s. 162). Sjuksköterskan upplevde att det inte fanns tid på arbetet till att 

hantera sina inre känslor när de vårdade patienten som befann sig i livets slutskede, de 

situationerna resulterade i en avsaknad av sorgearbete på arbetsplatsen förekom (Ying-Chun 

& Hsien-Hsien, 2017). 

6 DISKUSSION 

I det här avsnittet presenteras diskussion utifrån resultat, metod och utifrån etiska aspekter. 

Resultatdiskussionen diskuteras utifrån examensarbetets syfte, tidigare forskning samt den 

vårdvetenskapliga teoretiska referensramen som beskrivs i bakgrunden. I metod delen 

diskuteras tillvägagångsättet av analys och urval processen har gått till. Diskussionen 

avslutats med en etikdiskussion.  

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att ge vård i livets 

slutskede. Resultat visade att sjuksköterskan ville skapa en god relation till patienten för att 
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kunna ta del av deras behov och på så sätt kunna se till den unika människan i patienten. 

Tidigare forskning visar att patienten vill att alla sina behov så som de kroppsliga, andliga 

och sociala ska tas hänsyn till i vården (Melhem & Daneault, 2017). Vilket går i linje med 

Eriksson (2018) för att patientens behov ska tillgodoses behöver de ses som en helhet utav 

kropp, själ och ande för att det ska bidra till att patienten kan uppleva hälsa. Förutsättningen 

för det är att det finns en vårdrelation mellan sjuksköterskan och patienten.  

Det visades i resultatet att sjuksköterskan upplevde att en god och tydlig kommunikation i 

vårdarbetet var en viktig faktor för att vården av patienten i livets slutskede skulle bli så bra 

som möjligt. Även i tidigare forskning framkommer det att närstående anser att 

kommunikationen är viktig för att vården ska upplevas som god, samt att det krävs att en god 

kommunikation finns både till dem själva och till patienten (Kinley et al., 2018). Det styrks 

med vad Svensk sjuksköterskeförening (2017b) nämner i kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska att sjuksköterskan ska ha förmågan att på ett lyhört, respektfullt 

och empatiskt sätt kommunicera med patienten, närstående och övriga i teamet. Det styrks 

även med Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS, 2017:30) att det ska förekomma en god 

kontakt mellan sjuksköterskan och patienten under vårdtiden. Genom att ha en god 

kommunikation med patienten gör att risken för ett vårdlidande ska träda fram minskar. Det 

styrks med Eriksson (2018) där vårdlidandet förhindras genom att patientens behov blir 

synligt i kommunikationen med sjuksköterskan. Vilket leder i sin tur till en god vård för 

patienten.  

Resultatet visade att det kunde förekomma situationer där patienten inte ville prata med 

sjuksköterskan och även där ansåg sjuksköterskan att patientens önskan skulle respekteras. 

Sjuksköterskan upplevde även att patienten uppskattade och kände en lättnad när det fick en 

möjlighet att delge sina känslor, pratat om sina bekymmer och rädslor tillsammans med 

sjuksköterskan. Vilket styrks med vad tidigare forskning beskriver att patienten vill att 

sjuksköterskan ska fråga om välmående oftare i vårdandet (Warmenhoven et al., 2016). Det 

går i linje med vad Eriksson (2018) lyfter om vårdrelationen där patienten får möjlighet att 

delge sina problem, behov och begär. Det leder till att sjuksköterskan får mer kunskap om 

patientens aktuella situation och det i sin tur får vårdprocessen att fortsätta framåt och där 

patienten är delaktig.  

Det visades i resultatet att sjuksköterskan upplevde en tydligare närhet gentemot patienten 

och närstående, när de var inskrivna på avdelningen eller sågs regelbundet under 

behandlingstiden. De ansåg även att det var viktigt att ha förmågan att skapa en närhet till 

patienten och närstående. Närvaron visades genom att sjuksköterskan stannade kvar vid 

patientens säng även om de upplevde att de inte kunde göra något i den stunden. Det kan 

styrkas med vad Eriksson (2018) nämner att våga vandra bredvid patienten och visa en 

möjlig väg. För att patienten ska kunna uppnå hälsa och välbefinnande genom att 

sjuksköterskan då såg till helheten av kropp, själ och ande hos patienten. 

Resultatet visade att sjuksköterskan skulle besitta en trovärdighet i sin profession vid 

vårdandet av patienten i livets slutskede. Det styrks med vad ICN:s etiska kod (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a) nämner om att sjuksköterskan har ett personligt ansvar för sitt 

yrkesutövande samt lärande för att upprätthålla kompetens i sitt yrke. Det framkommer i 
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tidigare forskning där närstående beskriver att de upplever att sjuksköterskan besitter en 

kompetens och erfarenhet i sitt vårdande (Cronin et al., 2015). I resultatet visades att 

sjuksköterskan upplevde en personlig utvecklig samt en utveckling i sin profession efter att 

ha fått arbetat med patienten och närstående i livets slutskede. Sjuksköterskan beskrev även 

att sin reaktion på döden kom ifrån tidigare upplevelser av att ha vårdat patienten i livets 

slutskede. Det uttrycktes ett behov om mer kunskap för att kunna hantera sina känslor som 

kom till uttryck vid vården av patienten som befann sig i livets slutskede. Genom att ha en 

medvetenhet om sina egna begränsningar och kunskaper gör att sjuksköterskan kan 

utvecklas inom sin profession, vilket kan styrkas med vad Svensk sjuksköterskeförening 

(2017b) nämner i kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska att det ska förekomma 

ett kritiskt förhållningsätt och att ständigt vara reflekterande över det sjuksköterskan gör i 

sitt vårdande.  

Det framkom i resultatet att sjuksköterskan upplevde att de påverkades av att ha arbetat med 

patienten och närstående i livets slutskede, genom att de fick en medvetenhet om sitt eget liv 

och död. Sjuksköterskan upplevde även att det var oundvikligt att inte tänka på döden och 

livet. I enlighet med Eriksson (2018) så får hoppet och den tro människan bär med sig och 

som ligger till grund för den egna livsförståelsen och som gör det möjligt att reflektera över 

de mål och mening som finns i livet. Det är kärleken som utgör grunden till upplevelsen av 

hoppet och tron som finns inom varje människa.  

Det visades att sjuksköterskan upplevde att de inte kunna göra tillräckligt för patienten och 

närstående i livets slutskede, det ledde till att sjuksköterskan kritiserade sig själv och sitt 

arbete. Resultatet visade även att sjuksköterskan upplevde ett eget lidande i vårdandet av 

patienten i livets slutskede. Det lidande kunde göra att sjuksköterskan kände en sårbarhet 

och det kunde påverka sjuksköterskans eget liv. Vilket går i linje med vad Eriksson (2018) 

nämner om livslidande, där lidandet som sjuksköterskan upplevde gör att de kännde en 

förlust av att inte kunna fullfölja de uppdrag som de ansvarade för genom sina 

vårdhandlingar. I tidigare forskning beskriver patienten att de är rädda att prata om döden 

och att det ska skapa ett lidande både hos de själva och till andra människor i sin omgivning 

(Kastbom et al., 2017). Vilket även kan skapa ett livslidande hos patienten utifrån det 

Eriksson (2018) nämner om att från ena stunden uppleva sig hel till att i nästa stund känna 

att identiteten blir upplöst i många olika delar.  

Resultatet visade att sjuksköterskan kunde ha svårt att bearbeta och hantera sitt lidande och 

sorg på arbetsplatsen samt att de kunde uppleva ett känslomässigt vacuum efter att patienten 

hade dött. Vilket går i linje med vad Eriksson (2018) nämner om att lida är en form av en 

kamp och det är först när människan har erkänt sitt lidande som kampen kan börja. I 

resultatet framkom det att sjuksköterskan upplevde ett lidande när de kände att de borde ha 

gjort med för patienten men inte kunde göra det. Det kunde ses som ett uttryck av hopp från 

sjuksköterskans sida om att det fanns en vilja till att göra mer för patienten och närstående i 

vården vid livets slutskede. Det kan kopplas till Eriksson (2018) där hoppet symboliserar en 

vilja till att klara av olika situationer på ett så bra sätt som möjligt.  

Resultatet visade att allt förmycket fokus låg på det vårdtekniska och som sjuksköterskan 

upplevde kunde ha en bidragande orsak till att minska möjligheten till att skapa en 
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gemenskap tillsammans med patienten och närstående i vårdandet. Det visades även att 

sjuksköterskan upplevde frustration när det tog tid att få ett beslut gällande vårdprocessens 

fortsatta arbete framåt, samt att arbeta under tidspress skapar inte bara frustration hos 

sjuksköterskan utan även att de kände en otillräcklighet i sitt vårdande av patienten och 

närstående. Det visas i forskning sedan tidigare att närstående till patienten som vårdas i 

livets slutskede beskriver att det ska finnas ett välfungerande teamarbete på avdelningen, 

samt att det ska finnas genom hela vårdprocessen (Kinley et al., 2018). Det visades i 

resultatet att sjuksköterskan upplevde att patientens grundläggande rättigheter inte 

beaktades när beslut togs angående patientens vård där de inte fick vara delaktiga. Vilket 

framkommer i Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) att patienten ska ges möjlighet till att 

få vara delaktig i beslut gällande den egna vården. Det blir ett vårdandelidande för patienten 

när de inte får vara delaktiga i sin egen vård, vilket styrks med vad Eriksson (2018) nämner 

om vårdlidande där lidandet uppstår på grund av vårdens agerande. 

I det stora hela visade resultatet att sjuksköterskan upplevde en mängd motstridiga känslor. 

Både frustration, otillräcklighet och personligt lidande, men även välbefinnande när vården 

hade varit god på så sätt att patienten dog fridfullt och när närstående kände sig nöjda med 

vården. Samt att sjuksköterskan gjorde en personlig resa under tiden de gav vård vid livets 

slutskede och möjlighet till utveckling inom sin profession. Samtidigt som kärleken kvarstår 

och blev starkare med tiden genom att ha vårdat och tagit hand om patienten och närstående 

vid livets slutskede. Den nya insikten och förståelse som framkommer i examensarbete om 

sjuksköterskans upplevelser av att ge vård i livets slutskede, gör att det finnas en vis trygghet 

i att även om denna typ av vård är utmanande och känslomässigt krävande så finns det även 

glädjeämnen att få ta del av. 

6.2 Metoddiskussion  

Metoden som användes var systematisk litteraturstudie och utgick ifrån enbart kvalitativa 

vårdvetenskapliga artiklar. Eftersom examensarbetet syfte var att beskriva sjuksköterskans 

upplevelse av att ge vård i livets slutskede valdes Evans (2002) analysmetod med 

beskrivande syntes. En metod med analys utav kvantitativa artiklar kan även användas för att 

leda till evidensbaserad omvårdnad, den metoden är mer genomgripande och syftar till att 

finna bevis istället för att vara djupgående (Segesten, 2012). Den kvantitativa metoden valdes 

bort på grund av att den inte ansågs vara lämpad till att svara på examensarbetes syfte, även 

litteraturöversikt valdes bort som att den ger ett generellt perspektiv på området. En 

empirisk studie hade kunnat användas till examensarbete med utgångspunkt av intervjuer 

för att få en förståelse av fenomenet. Den metoden valdes bort på grund av att den är både 

tidskrävande och kostnadskrävande (Danielson, 2017). Därför valdes det en kvalitativ metod 

då den gav en djupare förståelse till sjuksköterskans upplevelser av fenomenet. 

Evans (2002) analysmetod påbörjades med att data skulle samlas in. Vilket gjordes i 

databaserna Pubmed och CINAHL plus för att relevanta artiklar skulle hittas, dessa 

databaser är ämnesspecifika inom området vårdvetenskap som ska vara utgångspunkten för 

examensarbetet. Genom att det användes två databaser att söka i gav det en bredare tillgång 
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till artiklar vilket även ökade trovärdigheten i arbetet (Henricson, 2017). Det kunde ses som 

en svaghet att det enbart gjordes en sökning i Pubmed och som resulterade i en vald artikel. 

Det kan bero på bristande kunskaper på hur databasen Pubmed fungerade och gjorde att 

CINAHL plus var den databas som kom att användas mest. Totalt hittades tolv kvalitativa 

artiklar som lästes och kvalitetsgranskades utifrån Fribergs (2012) kvalitetsgranskning för att 

styrka att de hade en hög kvalité. Det var utifrån tio granskningsfrågor som artiklarna 

granskades, genom att frågorna besvarades med Nej eller Ja. Det valdes att göra en 

revidering av antalet frågor av Friberg (2012) kvalitetsgranskning, där de frågor som valdes 

bort ansågs inte vara relevanta till att styrka artiklarnas användningsbarhet. De ansågs vara 

av hög kvalité om artikeln fick åtta till tio poäng, medel om artikeln fick fem till sju poäng och 

låg när poängen var noll till fyra. I sökningen av artiklarna utgicks det från 

inklusionskriterier som exempelvis var att artiklarna var max fem år som äldst, var skrivna 

på engelska, samt hade ett begränsat antal sökträffar på sökorden fanns, vilket enligt Polit 

och Beck (2012) gjorde att trovärdigheten förbättrades när en studie skulle göras. Däremot 

kunde det ses som en svaghet att artiklarna begränsades till att vara inom en fem årsperiod. 

Hade det i stället varit utökat till tio år kunde det mycket väl ha funnits relevant forskning 

som hade kunnat bidragit till resultatet, samt att resultatet hade kunnat bli ett annat som 

även kunnat bidragit till kunskap. Däremot valdes fem årsperioden på grund av att det gav en 

mer nutida beskrivning av sjuksköterskans upplevelser.  

Under det andra steget av Evans (2002) analysmetod skulle nyckelfynd tas ut ur artiklarnas 

resultatdel. Där artiklarna lästes igenom ett flertal tillfällen av båda författarna för att ta fram 

nyckelfynden som kom att ligga tillgrund för resultatet. Texterna översattes från engelska till 

svenska genom att det användes lexikon för att inte författarna skulle misstolka det som stod 

i artiklarna, vilket ökade trovärdigheten när det sedan användes i resultatet (Polit & Beck, 

2012). I det tredje steget i analysprocessen (Evans, 2002) skulle nyckelfynden bilda teman, 

det tog långtid att få fram passande teman och subteman. Den här processen gjordes 

upprepande gånger vilket ses av författarna som en fördel och stärkte resultatet. Under hela 

processen av examensarbete var syftet med och legat tillgrunden för att inte tappa spåret, 

samt minskades det risken att ledas in på sidospår. Det på grund av att resultatet från arbetet 

skulle kunna göras om och kunna ge ett likande resultat igen utav andra, vilket gör att 

giltigheten för examensarbete ökades när det beskrev det som är avsedd att beskrivas utifrån 

syftet (Polit & Beck, 2012). Det sista och fjärde steget i Evans (2002) analysmetod ger en 

tydlighet i resultatet när nyckelfynden presenteras under teman och subteman. När citat 

användes i resultat valde författarna till examensarbete att de skulle skrivas på 

ursprungsspråket det hade haft i artiklarna som i det här fallet är engelska. Det för att det 

ökade trovärdigheten i resultatet som enligt Polit och Beck (2012) görs när författarna var 

sanningsenlig i det de skriver om.   

Det valdes att göra sökningar av artiklar som beskrev vård i livets slutskede inom både 

hospice och övriga vårdplatser där sjuksköterskan arbetade. Eftersom i syftet specificerades 

inte en vald vårdmiljö, utan att allmänsjuksköterskan kan arbeta på olika vårdplatser och där 

vårda patienten som befann sig i livets slutskede. Enligt Polit och Beck (2012) användes 

begreppet överförbarhet när resultatet i en studie skulle kunna överföras till en annan 

kontext och få samma innebörd där. Vilket gjorde att överförbarheten från resultatet i det 

här examensarbetet inte blev möjligt. Det var på grund av att det var en kvalitativ studie och 
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hade ett syfte som beskrev upplevelser hos sjuksköterskan när de arbetade med att ha givit 

vård till patienten som befann sig i livets slutskede. Eftersom upplevelser sågs som subjektiva 

och kunde skilja sig mellan olika individer samt att miljön i vården kunde ha en påverkan på 

upplevelserna ledde till att det kunde ha fått olika betydelser för sjuksköterskan. Det fanns 

även olika förutsättningar på alla vårdplatser som kunde ha en bidragande effekt på hur 

sjuksköterskan upplevde att ha vårdat, när förutsättningarna ändrades kunde även det leda 

till att upplevelserna förändrades och åstadkommit en annan innebörd. Vilket gör att 

resultatet inte har en överförbarhet till alla de sammanhang där vård bedrivs för patienten i 

livets slutskede.  

Examensarbetet har skapats utav två författare vilket ger arbetet styrka, genom bland annat 

att diskussioner under skapandet av arbetet har varit möjligt och fått arbetet att stadigt gå 

framåt. Författarna har under arbetes gång befunnit sig inom samma stad och därmed varit 

en fördel för arbetet och att kunna ha fysiska träffar regelbundet gör att arbetet med 

examensarbetet blir mer kontinuerligt. I början av arbetet fanns en viss ostrukturerad 

struktur i hur arbetet kring examensarbetet skulle se ut, vilket ändrades genom att en 

planering för varje dag gjordes i förväg. Vilket ledde till att examensarbetet blev lättare att 

arbeta med och att processen fortsatte framåt.     

6.3 Etiskdiskussion 

Examensarbete har utgått från material som sedan tidigare är bearbetat vilket gör att en etisk 

prövning inte behöver göras innan. För att säkerställa att artiklarna som valdes ut till arbete 

håller en god kvalitet har samtliga artiklar kvalitetsgranskats utefter Friberg (2012), med 

vissa modifieringar av frågorna har skett för att passa in arbete på ett bättre sätt. Det har 

även tagits ställning till författarnas förförståelse under arbetets gång, genom att inte gå 

händelserna i förväg och att inte försöka göra egna tolkningar av texterna, utan bevarat det 

som beskrivs i artiklarna och använt sig av det för att beskriva fenomenet. Då författarnas 

modersmål är svenska har det även tagit ställning till det för att bibehålla trovärdigheten i 

arbete, de engelska artiklarna har översatts med hjälp av engelsk-svenskt lexikon för att 

underlätta översättningen och för att säkerställa att texterna översätts med bibehållet 

innehåll och minimera risken för feltolkningar (Kjellström, 2017). Därför lästes artiklar flera 

gånger för att säkerställa att en förståelse av helheten bevaras och stärks. Viktigt i arbetet är 

att inte komma med oredligheter och att i texten inte plagiera, det görs genom att vara tydlig 

med referenshanteringen så att det framkommer vem som säger vad (CODEX, 2019). Vid 

användandet av citat i resultatet är det viktigt att visa ursprungskällan samt att citera på ett 

korrekt sätt med indragningar och citationstecken för att inte plagiera (vetenskapsrådet, 

2017). Vid användandet av citat har det tagits hänsyn till att inte använda de citat som har 

funnits i artiklarna då det kommer från deltagare som enbart har godkänt att vara delaktiga i 

dessa artiklars studier. Det har enbart tagit text från resultatet som författarna till artiklarna 

har skrivit för att användas som citat i examensarbetet för att styrka och lägga tyngd i 

beskrivningen av fenomenet.  
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7 SLUTSATS  

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att ge vård i livets 

slutskede. Det framkom i resultatet att sjuksköterskan ansåg det viktigt med att visa villighet 

till att vara nära både patienten och närstående, samt att det fanns en vårdande relation 

mellan dem som gjorde att vården kunde upplevdes som god. Det kunde även vara 

utmanande att vårda i livets slutskede på grund av att sjuksköterskan ställdes inför livets och 

dödens skörhet, som väckte känslor hos de själva angående meningen med livet och döden. 

Vilket gjorde att sjuksköterskan såg på sitt eget liv med ett annat synsätt. Det framkom ett 

lidande hos sjuksköterskan genom att de bevittnade patientens lidande och även en känsla av 

otillräcklighet av att inte ha gjort tillräckligt för att lindra lidandet hos patienten. 

Sjuksköterskan gjorde en personlig resa och utvecklades i sin professionella kompetens när 

de vårdade patienten i livets slutskede. De ansåg även att de behövde mer kunskap inom 

området för att kunna våga samtala med patienten och närstående om det tunga ämnet 

döden. Syftet anses vara besvarat eftersom det framkommer de upplevelser som 

sjuksköterskan känner vid vård i livets slutskede och kan ge en förståelse av att det både kan 

förekomma glädjeämnen och sorg inom den sena fasen av palliativ vård.  

7.1 Förslag till vidare forskning  

Det framkom i resultatet att sjuksköterskan hade det svårt att samtala om döden tillsammans 

med patienten och närstående, förslag till vidare forskning skulle kunna vara att ta reda på 

vilka strategier det finns för sjuksköterskan för att göra att de skulle kunna känna en 

trygghet, samt att orka samtala om det tunga ämne tillsammans med patienten och 

närstående i den palliativa vårdens alla faser. Det skulle även vara av intresse om forskning 

gjordes på att ta reda på hur stor påverkan det skulle ha för sjuksköterskan om de redan 

under sin utbildning fick en större kunskap och förståelse inom området palliativ vård. I fall 

det skulle ge sjuksköterskan en större trygghet i sig själv när de sedan möter patienten och 

närstående ute i vårdmiljön.  
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FOR DYING PATIENTS WHO ARE 

ON THEIR FINAL DAYS: A 

QUALITATIVE STUDY. 

FÖRFATTARE: RUI-SHUANG, Z., 
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sjuksköterskans upplevelser av att 

vårda döende cancerpatienter.  

Kvalitativ studie. 
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intervjuer. 

28 sjuksköterskor 

deltog. 

Sjuksköterskan led av 

emotionell nöd vid vård 

av döende 

cancerpatienter. De 

upplevelserna gav 

sjuksköterskan stöd i att 

reflektera över 

meningen med döden 

och livet samt deras 

synsätt mot patienter i 

livets slutskede.  

Hög  

4. TITEL: WAYS OF KNOWING 

ANDE CARING USED BY NURSING 

IN COMMUNITY HOSPICE 

AGENCIES. 

FÖRFATTARE: FERGUSON, R. 

ÅR: 2018 

LAND: USA 

Att undersöka sjuksköterska som 

arbetar i hospicebyråer om sina 

levda upplevelser relaterat till att 

vårda patienter i livet slutskede.  

Kvalitativ studie. 

Åtta 

fokusgruppsintervjuer 

under 2008–2014. 22 

sjuksköterskor deltog. 

Sjuksköterskan 
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SØRLIE, V. 

ÅR: 2015 

LAND: NORGE 

Beskriva sjuksköterskans 

upplevelser av andlig och 

existentiell vård för döende 

patienter i ett allmänt sjukhus. 

Kvalitativ studie. 

En fenomenologisk 

hermeneutisk metod, 

med intervjuer. Sex 

sjuksköterskor deltog. 

Vid vård i livets 
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Sjuksköterskan att de 
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hitta frid och försoning i 

livets slutskede.  

 Hög 

6.TITEL: A WILLINGNES TO GO 

THERE: NURSES AND SPIRITUAL 

CARE.  

FÖRFATTARE: MINTON, M.E., 

ISAACSON, M.J., STADICK, J.L., & 

O´CONNELL-PERSAUND, S. 

ÅR: 2018 

LAND: USA 

Att skapa en grund för att förstå de 

andliga 

omsorgskommunikationsstrategier 

som användes av erfarna 

hospice/palliativa vårdkliniker 

med patienter i livets slut.  

Kvalitativ studie. 

Med enskilda 

intervjuer. Tio 

sjuksköterskor deltog.  

Sjuksköterskan 

upplevde att de vågade 

gå in i djupa samtal med 

patienterna, vara i 

ögonblicket, villig till att 

lyssna och att se till 

varje patient och 

närstående, när de 

vårdade i livets 

slutskede.   

Hög 
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7.TITEL: DEALING WITH END OF 

LIFE- NEW GRADUATED NURSE 

EXPERIENCES. 

FÖRFATTARE: CROXON, L., 

DERAVIN, L., & ANDERSON, J. 

ÅR: 2018 

LAND: AUSTRALIEN 

Undersöka upplevelser hos ny 

examinerad sjuksköterska om sin 

beredskap för att möta döende och 

död på arbetsplatsen.  

Kvalitativ studie. 

Sju halvstrukturerade 

intervjuer under sex 

månader. Sju 

sjuksköterskor deltog.  

Sjuksköterskan 

upplevde när de vårdade 

i livets slutskede att det 

var viktigt av att våga 

stanna kvar vid 

patienternas säng och 

att vara näravarnade, 

även om de inte kunde 

göra något just nu.   

Hög 

8.TITEL:  DESCRIPTION OF GOOD 

PATIENT CARE AT THE END OF 

LIFE 

FÖRFATTARE: SANGHEE, K., & 

MINJEONG, S. 

ÅR:2016 

LAND: KOREA  

Beskriva sjuksköterskans 

uppfattningar och upplevelser av 

en god vård i livets slutskede i 

Korea.  

Kvalitativ studie. 

Med intervjuer. Elva 

sjuksköterskor deltog.  

Att i vården vid livets 

slut vara närvarande, 

etablera en god relation 

till patienterna, se till 

personliga behov samt 

att ge en god 

symtomlindring, 

upplevdes av 

sjuksköterskan som 

viktigt.   

Hög 

9.TITEL: TO BE INVOLVED: A 

QUALITATIVE STUDY OF 

NURSES´EXPERIENCES OF CARING 

FLR DYING PATIENTS. 

FÖRFATTARE: ANDERSSON, E., 

SALICKIENE, Z., & ROSENGREN, K.  

Att beskriva sjuksköterskans 

upplevelser att ta hand om döende 

patienter i kirurgiska avdelningar.  

Kvalitativ studie. 

Intervjuer på två 

kirurgiska avdelningar. 

Sex sjuksköterskor 

deltog. 

Sjuksköterskan 

upplevde att i vårdandet 

vara involverad genom 

att vara stödjande och 

känslig i vårdprocessen. 

En känsla av frustration 

fanns på grund av 

bristande kunskap om 

Hög 
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ÅR: 2015 

LAND: SVERIGE 

vård i livets slutskede 

hos sjuksköterskan 

själv.  

10.TITEL: FROM VULNERABILITY 

TO PASSION IN THE END-OF-LIFE 

CARE: THE LIVED EXPERIENCE OF 

NURSES. 

FÖRFATTARE: YING-CHUN, L., & 

HSIEN-HISEN, C. 

ÅR: 2017 

LAND: TAIWAN  

Belysa hur sjuksköterskan 

använder sig av sina upplevelser i 

vården och hur upplevelserna 

påverkar deras synsätt.  

Kvalitativ studie.  

Tretton sjuksköterskor 

deltog.  

Sjuksköterskan 

upplevde ett eget 

lidande när de såg 

patienternas lidande i 

livets slutskede. Började 

även att fundera på livet 

och döden.     

Hög 

11. TITEL: EMERGENCY 

NURSES´PERCEPTIONS OF 

PROVIDING END-OF-LIFE CARE IN 

A EMERGENCY DEPARTMENT: A 

QUALITATIVE STUDY. 

FÖRFATTARE: JOHNSON WAI 

KEUNG, T., SHUK YU HANG, M., & 

MEI CHE PANG, S. 

ÅR: 2016 

LAND: KINA 

Att förstå akut sjuksköterskans 

uppfattningar av att ge vård i livet 

slut på akutmottagning.  

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer. Sexton 

sjuksköterskor deltog.  

Sjuksköterskan 

upplevde det viktigt att 

göra det bra för 

patienterna och göra 

närstående delaktig i 

vården vid livets slut. 

Samt kände sig 

utmattade av att svara 

på närståendes frågor. 

Hög 
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12.TITEL: CARING FOR DYING 

PATIENTS IN THE NURSING HOME: 

VOICE FROM FRONTLINE NURSING 

HOME STAFF. 

FÖRFATTARE: CAGEL, J.G., 

UNROE, K.T., BUNTING, M., 

BERNARD, B.L., & MILLER, S. 

ÅR: 2017 

LAND: USA 

Att beskriva positiva och negativa 

upplevelser relaterat till att ta 

hand om döende patienter. 

Kvalitativ studie. 

 

Enkät med öppna 

frågor. 707 

sjuksköterskor deltog. 

Vid vården av patienter i 

livets slutskede 

upplevde 

sjuksköterskan att 

kommunikationen är 

mycket viktig, att den är 

öppen och tydlig. Även 

en känsla hjälplöshet 

när patienterna visar 

tecken på smärta eller 

obehag och nekar till 

symtomlindring.   

Hög  
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BILAGA C KVALITETSGRANSKNING  

Det här är frågorna som användes för att granska artiklarna och frågorna är omformulerade till att kunna svara JA eller NEJ på. De frågorna 

grundar sig i Friberg (2012) granskningsfrågor för kvalitativa studier som tas upp på sidan 138–139. För varje JA får artikeln 1 poäng.  

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

Finns det ett tydligt 

formulerat 

problemformulering? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Framgår det tydligt vad 

syftet är? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det en metod? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det några 

undersökningspersone

r med i studien? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Har studiens data 

analyserats? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns syftet beskrivet i 

resultatet? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Har författaren/-na 

förklarat sin tolkning 

utav resultatet?  

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
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Argumenterar 

författaren/-na om 

resultatet? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Förs det några etiska 

resonemang? 

Ja  Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej 

Finns det en 

metoddiskussion?  

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Summa (Poäng) 10poän

g 

10poän

g 

10poän

g 

9poän

g 

10poän

g 

10poän

g 

10poän

g 

9poän

g 

10poän

g 

10poän

g 

10poän

g 

9poän

g 

Kvalité Hög Hög Hög Hög Hög Hög Hög Hög Hög Hög Hög Hög 
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