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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Sjuksköterskors ansvar är att erbjuda patienter god vård som lindrar lidande 
och främjar hälsa. Patienter och anhöriga uttrycker att palliativ vård förändrar livet och att 
behovet av stöd blir större. Patienters önskan i livets slut är att få en god död. Bevarandet av 
en normal vardag beskriver patienter som betydelsefullt. Palliativ vård är komplex och kan 
ställa krav på sjuksköterskors kompetens och erfarenhet. Syfte: Att sammanställa 
sjuksköterskors erfarenheter av hinder i utförandet av palliativ vård. Metod: Allmän 
litteraturöversikt, 14 stycken artiklar med kvalitativa och kvantitativa ansatser. Resultat: 
Sjuksköterskor upplever att brist på kunskap och erfarenhet påverkar deras möjlighet att ge 
en optimal palliativ vård. Bristande kommunikation och samarbete upplever sjuksköterskor 
hindrar deras utförande av palliativ vård. Brist på tid och resurser hindrar utformningen av 
palliativ vård. Relationer och stödjande resurser blir försummade när sjuksköterskorna inte 
har tillräckligt med tid. Anhörigas delaktighet i den palliativa vården upplever sjuksköterskor 
kan hindra dem att ge döende patienter en god död. Slutsats: Tillräckligt med kunskap, 
erfarenhet, kommunikation och samarbete, tid och resurser kan bidra till att den palliativa 
vården förbättras och att sjuksköterskor känner sig mer trygga i sitt ansvar.  

 
Nyckelord: Brister, lidande, livets slutskede, upplevelser 

  



 

ABSTRACT 

Background: Nurses have responsibility to offer patients good care to relieve suffering and 
promote health. Patients and their relatives express that palliative care changes their lives 
and the need of support becomes greater. Patients wish in the end of life is to get a good 
death. Retaining a normal everyday life is important when receiving palliative care. Palliative 
care is complex and can put the nurses competence and experience on test. Purpose: To 
compile nurses’ experiences of obstacles when providing palliative care. Method: General 
literature review, 14 articles with qualitative and quantitative approaches. Result: Nurses 
feel that the lack of knowledge and experiences affects the ability to provide optimal palliative 
care. Lack of communication and collaboration is experienced as obstacles providing 
palliative care. Lack of time and resources prevent the design of palliative care. Relationships 
and supportive resources is neglected when nurses don’t have enough time. Nurses feel that 
relatives involvement in the palliative care can prevent them from giving dying patients a 
good death. Conclusion: Sufficient knowledge, experience, communication and 
collaboration, time and resources can contribute to an improvement of the palliative care and 
make nurses feel more secure in their responsibilities.  

Key words: End of life, experiences, lack, suffering   
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1 INLEDNING  

Författarna till detta examensarbete har från tidigare erfarenheter inom vården kommit i 
kontakt med patienter som vårdats palliativt. Det uppmärksammades att det är en komplex 
och utmanade roll att vårda denna patientgrupp och att palliativ vård kan förekomma och 
tillämpas i olika sammanhang. Från de tidigare erfarenheterna synliggjordes det även att den 
palliativa vården erfars och betraktas olika. Författarna till detta examensarbetet upptäckte 
att möjligheten att ge en god palliativ vård varierade beroende på vart den tillämpats. Det 
väckte reflektion och tankar om vilka hinder som sjuksköterskor erfarit och erfar då de 
vårdar palliativa patienter. Författarna till examensarbetet har därför valt att med en 
litteraturöversikt presentera en sammanställning av sjuksköterskors erfarenheter av hinder. 
Förhoppningen är att synliggöra och skapa en djupare förståelse för sjuksköterskors 
utmaningar inom den palliativa vården. Genom att belysa detta kan det möjliggöra för 
förbättringsarbeten inom den palliativa vården, där hinder motverkas och elimineras. Det 
kan även vara en fördel för sjuksköterskor i framtida utmaningar inom yrket och 
förhoppningsvis leda till att sjuksköterskor sprider kunskap vidare och ökar medvetenheten 
på sin arbetsplats. Ämnet har efterfrågats och hämtats från Mälarsjukhuset. 

2 BAKGRUND 

I detta avsnitt beskrivs och definieras centrala begrepp och ord som förekommer i 
examensarbetet. Vidare presenteras delar av sjuksköterskans ansvar och tidigare forskning 
inom den palliativa vården. Slutligen redogörs den teoretiska utgångspunkten som 
examensarbetet utgår från och avslutningsvis presenteras en problemformulering. 

2.1 Definitioner 

Nedan presenteras definitionen av tre ord: hinder, döende och palliativ. 

2.1.1 Hinder  

Nationalencyklopedin (2019) beskriver hinder som ett fenomen som komplicerar eller 
försvårar en process eller ett händelseförlopp. Ett hinder kan tolkas orsakat mot någon eller 
något samt upplevas verka för någon eller något (Svensk ordbok, 2009).  
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2.1.2 Döende 

Döende är ett substantiv från verbet ”dö” som syftar till att människan upphört att leva, 
avlidit, omkommit (Nationalencyklopedin, 2019). ”Döende” i detta examensarbete syftar till 
tiden innan döden inträffat, då patienten är medveten om att döden är oundviklig. 

2.1.3 Palliativ 

Palliativ är en medicinsk term som enligt Nationalencyklopedin (2019) beskriver lindring av 
symtom utan inverkan på sjukdomens skeende.    

2.2 Centrala begrepp 

Nedan beskrivs två centrala begrepp: palliativ vård och livets slutskede. 

2.2.1 Palliativ vård 

Palliativ vård är vård som riktas till patienter med obotlig sjukdom eller trauma. Vården 
grundar sig på en helhetssyn av patienten där fysiska, psykosociala och existentiella problem 
beaktas för att förebygga och lindra lidande. Innebörden av palliativ vård är att möta den 
döendets behov, lindra symtom och erbjuda stöd till patienten och dess anhöriga. Den 
palliativa vården är till för att främja livskvalitén och låta döendets process ske naturligt 
(WHO, 2019). För att skapa en god palliativ vård ska vården utgå från fyra hörnstenar, 
kommunikation och relation, symtomlindring, stöd till närstående och samarbete 
(Socialstyrelsen, 2013). Kommunikation och relation har utgångspunkten att främja 
patienters livskvalité. Välfungerande kommunikation och relationer innebär att patienten 
och anhöriga har en god kontakt med vårdteamet och att vårdteamet kommunicerar bra med 
varandra. Symtomlindring syftar till att lindra patientens fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella lidande, så som smärta och ångest. Symtomlindring ska även ske med hänsyn till 
patientens integritet och autonomi. Stöd till närstående innebär att möjliggöra för patientens 
anhöriga att involveras i vården, samt stödja de inblandade under och efter patientens sista 
tid i livet. Behovet av stöd kan se olika ut beroende på var i den palliativa vårdprocessen 
patienten befinner sig i och kan även finnas kvar efter patientens död. Samarbete handlar om 
ett välfungerande teamwork mellan olika professioner i ett vårdteam med samma mål att 
främja patientens livskvalité. Den palliativa vården är en process och det är viktigt att hälso- 
och sjukvård har en gemensam syn på processen för att utforma en god palliativ vård. Den 
gemensamma målsättningen ska främja planering, samverkan och ansvar mellan olika 
vårdaktörer mot samma mål – en god palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). Den palliativa 
vården beskrivs även av Regionala cancercentrum i samverkan (2016) som en process. 
Processen består av olika övergångar som beror på patientens progredierande 
sjukdomsförlopp. Målet är att tidigt upptäcka, utvärdera och behandla patienter med ett 
palliativt vårdbehov för att i ett tidigt palliativt skede sätta in stödjande och livsfrämjande 
insatser.  
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Socialstyrelsen (2018) delar in palliativ vård i två faser, en tidig och en sen fas. Palliativ vård i 
en tidig fas kan vara en långvarig process som övergår från ett kroniskt sjukdomstillstånd. 
Palliativ vård i en sen fas benämns som vård i livets slutskede. Den palliativ vården 
förekommer inom all form av hälso- och sjukvård där det finns behov ut av den. Patienter ska 
således ha möjlighet att få en god palliativ vård i hemmet, på sjukhus eller annan form av 
inrättning. Det är väsentligt att hälso- och sjukvårdpersonal har förmåga att tillämpa ett 
palliativt förhållningssätt, vilket innebär att vårdaren, trots vårdaktör, i mötet med en obotlig 
patient i livets slut ska överväga tillämpandet av palliativa vårdåtgärder. Patientens tillstånd 
ska bedömas professionellt med hänsyn till behov och egna önskemål. Ett palliativt 
förhållningssätt är relevant inom all hälso- och sjukvård, såväl hemsjukvård som 
akutmottagning. 

2.2.2 Livets slutskede  

Den sena fasen, vård i livets slutskede, beskriver Socialstyrelsen (2013) som den sista 
övergången i den palliativa vårdprocessen. Med livets slutskede menas att döden är nära och 
omöjlig att undgå. Fasen har ett skeende på normalt ett par dagar till enstaka månader och 
under denna tid är målet att skapa en så god livskvalité som möjligt för patienten. När en 
patient befinner sig i livets slutskede fokuseras vården från att vara livsförlängande till att 
vara lindrande, då patienten befinner sig i det sista stadiet i livet. Palliativ vård i livets 
slutskede kan anpassas till alla patienter, oavsett ålder och diagnos. Behov och resurser kan 
variera från att vara helt beroende av dygnet runt vård och specialiserade palliativa insatser 
till att inte alls ha behov av specifika palliativa insatser. Nationellt kunskapsstöd för god 
palliativ vård i livets slutskede är ett underlag som utformats som stöd till vårdgivare i 
utförandet av palliativ vård. Vården syftar till en allmän och specialiserad vård som har 
målsättningen att lindra lidande och främja livskvalitén i patienters sista tid i livet 
(Socialstyrelsen, 2013). För patienter i livets slutskede, dess anhöriga och vårdpersonal är det 
viktigt att uppmärksamma när patienten liv går mot sitt slut och när patienten befinner sig i 
livets slutskede. Detta för att patienten och dess närstående ska få möjligheten att förbereda 
sig väl och ta till vara på den sista tiden (Socialstyrelsen, 2018).    

2.3 Sjuksköterskans ansvar    

Nedan beskrivs riktlinjer och lagar relevanta till sjuksköterskans ansvar i utförandet av 
palliativ vård.  

2.3.1 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

Svensk sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 
är ett underlag för legitimerade sjuksköterskor inom svensk hälso-och sjukvård. Det är ett 
stöd för sjuksköterskor i sitt utförande och beskriver deras ansvar i omvårdnaden. En 
sjuksköterska ska samverka i team och ska på ett respektfullt och medkännande sätt 
kommunicera med patienter, anhöriga och medarbetare. Sjuksköterskor har ett ansvar att 
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uppdatera och informera sina teammedlemmar, samt se till att själv vara uppdaterad och 
delta i utvecklingen av en vård med god kvalité. Patienter och anhöriga ska ges möjligheter 
att delta aktivt i omvårdnaden och fatta beslut om åtgärder och mål. Sjuksköterskor ska även 
kunna urskilja och bedöma patienters behov och planera omvårdnaden i partnerskap med 
patienten och dess anhöriga.  

2.3.2 Patientlag (2014:821) 

Patientlagen (SFS 2014:821) syftar till att integritet, delaktighet och självbestämmande inom 
hälso- och sjukvården ska stärka patienters roll i vården. Patientens delaktighet i vården ska 
främjas så att vården i så stor utsträckning som möjligt är utformad utifrån patientens 
specifika behov. Anhöriga ska enligt lagen även erbjudas möjligheten att delta i patientens 
vårdutformning och genomförande. Patienters behov av information stöds av lagen och ska 
garantera att patienter får tillgång till information som rör deras hälsotillstånd, 
behandlingsalternativ och förväntat vårdförlopp. Enligt lagen ska patienter garanteras en fast 
vårdkontakt som erbjuder planerad vård och vid behov en kontakt med den specialiserade 
vården. Patienter har enligt lagen rätt till lättillgänglig vård av god kvalité på ett omsorgsfullt 
och professionellt tillvägagångssätt som stärks av vetenskap och pålitlig erfarenhet. Den är 
stiftad för att gynna patienters rätt till att aktivt medverka och påverka den egna vården.  

2.3.3 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) redogör för hur den svenska sjukvården ska 
bedrivas. Vård ska erbjudas till alla människor med respekt och på lika villkor samt 
organiseras och bedrivas med mål att förebygga ohälsa och behandla sjukdom. Vården ska 
stödja goda relationer mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter samt tillfredsställa 
patienters behov av trygghet och fasta kontakter. Den människa som är i störst behov av vård 
ska ges företräde i vården och även garanteras rätten till nya medicinska bedömningar. Enligt 
lagen ska de vårdåtgärder som planeras även bedömas i förhållande till patientens behov och 
etiska aspekter på både individuell och samhällsnivå. Vården ska även garantera att det, där 
den bedrivs, finns personal och utrustning som kan uppfylla målen av en god vård.     

2.4 Tidigare forskning 

Under denna rubrik presenteras tidigare forskning som beskriver patienters och anhörigas 
upplevelse och förväntning av att vårdas palliativt. Avsnittet presenteras i olika rubriker för 
att tydligt redogöra för de upplevelserna och förväntningarna som en palliativ patient och 
dess anhöriga kan erfara. Den första rubriken beskriver patienters upplevelser av att vårdas 
palliativt. Den andra rubriken beskriver tidigare forskning på patienters önskning av vården i 
livets slut och vad de anser är en god död. Den tredje rubriken beskriver anhörigas 
upplevelser av att ha en närstående som vårdas palliativ. 
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2.4.1 Patienters upplevelser av att vårdas palliativt 

Patienter uttrycker att de fick ett förändrat perspektiv på livet i samband med att de 
diagnostiserats med en obotlig sjukdom. Livet prioriterades till att visa familj och vänner mer 
kärlek, släppa grubbel och inte skuldbelägga andra för sin sjukdom. De upplever det viktigt 
att leva i nuet och släppa rädslor (Kastbom, Milberg, & Karlsson, 2017). Beskedet om en 
obotlig sjukdom visade sig i en studie av Sand, Strang och Milberg (2008) bidra till att 
patienterna kände sig maktlösa och hjälplösa. Insikten om att livet blivit drastiskt förkortat 
resulterade i känslan av energiförlust. Relaterat till känslan av makt- och hjälplöshet var de 
symtom som uppkom till följd av den obotliga sjukdomen. Patienterna upplever att 
sjukdomen och symtomen begränsade dem i att leva sitt liv fullt ut. Förlusten av 
självständighet bidrar till känslan av maktlöshet när patienterna blev beroende av andra i sin 
vardag (Sand, Strang & Milberg, 2008). I livet slutskede upplever patienter att stöd från 
andra i vardagen hjälper dem att hantera känslor och handskas med en obotlig sjukdom. 
Närståendes stöd bidrar till att patienterna kände meningsfullhet i livet och hjälpte dem att 
bevara livskvalitén (Frazer & Mobley, 2017).   

Patienter som vårdats palliativt uttryckte en rädsla att bli beroende av andra och förlora sin 
autonomi, detta leder till att vissa patienter uttrycker önskan om att dö i hemmet. Rädslan att 
bli en börda för andra bidrar där mot till att vissa patienter önskade att få dö på sjukhus för 
att underlätta för närstående och anhöriga (Kastbom et al., 2017). Patienter uttrycker att de 
kände sig välinformerade och i goda händer när de vårdades av ett professionellt palliativt 
vårdteam. De upplever att vårdpersonalens emotionella stöd är betydelsefullt och att deras 
skicklighet i utförandet skapar en trygghet (Metzger, Norton, Quinn & Gramling, 2013).  

2.4.2 ”En god död” – patienters önskan i livets slut 

Patienter som vårdas palliativt uppgav att en god död innebär att få dö bekvämt, där vården 
fokuseras till att lindra smärta och lidande. En god död innebär även att bevara 
meningsfullhet i livet trots en förändrad livssituation. Tillgång och möjlighet till aktiviteter 
och att ägna sig åt hobbys fick dem att känna sig mer normala i en komplex vardag. 
Patienterna uttrycker att en god död innebär att få dö snabbt när tiden var inne. En utdragen 
död associeras med ett onödigt lidande för dem själva och för anhöriga. Bevarandet av 
autonomi är enligt patienterna nödvändigt för att uppleva en god död, till exempel genom att 
ta del i beslutsfattanden i livets slut. Trygghet och tillit till vårdgivare är för patienter en del i 
en god död (Kastbom et al., 2017). En viktig aspekt i skapandet av en god vård i livets 
slutskede är enligt patienter en välfungerande kommunikation mellan dem och vårdare, men 
så väl mellan anhöriga och vårdare (Kastbom et al., 2017; Walczak, Butow, Davidson, 
Bellemore, Tattersall, Clayton, Young, Mazer, Ladwig & Epstein, 2013). 

Robinson, Gott och Ingleton (2014) visar på att en viktig aspekt för patienter inom den 
palliativa vården är hur vårdpersonal förhåller sig till deras upplever symtom och 
smärtlindring. Veillette, Fillion, Wilson, Thomas och Dumont (2010) beskriver att kontrollen 
över fysiska påfrestningar bidrar till en god död för patienter i livets slut. Vidare beskrivs en 
god död som att finna mening i livet, acceptera döden, känna sig lyssnad till av närstående 
och vårdpersonal, känna sig som sig själv och känna delaktig i den palliativa vården (Veillette 



6 

et al., 2010). Patienter som vårdas i livets slutskede uppger att de önskade mer utbildning till 
alla involverade i vården, såväl sjukvårdspersonal som patienter och anhöriga. De önskade 
även att familjen skulle bli mer inkluderade i vården och beslutsfattandena i livets slutskede 
(Davison, 2010). En god död, beskriver patienter är att ha kontroll över och insikt i döendet 
och inte känna sig främmande inför döden (Kastbom et al., 2017; Robinson et al., 2014; 
Veillette et al., 2010). Patienter med obotlig sjukdom upplever att information om prognos 
och sjukdomsförlopp var viktigt och att det var betydelsefullt att bli medveten om deras 
valmöjligheter och behandlingsalternativ. De vill i livets slut ha kunskap om vad de kan 
förvänta sig av vården och hur deras symtom hanteras (Davison, 2010; Walczak et al., 2013; 
Heyland, Dodek, Rocker, Groll, Gafni, Pichora, Shortt, Tranmer, Lazar, Kutsogiannis & Lam, 
2006). 

2.4.3 Anhörigas upplevelser av palliativ vård   

Stå bredvid och stötta en döende familjemedlem är en svår uppgift och förändrar livet. 
Anhöriga uttrycker att deltagandet i vården av en döende närstående kan bli utmattande. 
Tiden går till att stötta den döende vilket leder till att det egna livet stannar upp (Spichiger, 
2009).  Anhöriga uppger att det är extremt svårt att bevittna en närståendes lidande och 
förändring. Svåra symtom och sjukdomens förlopp kan förändra patienter vilket anhöriga 
upplever problematiskt att förhålla sig till, trots deras försök att förstå sig på patienten 
(Spichiger, 2009). Anhöriga tycker det är viktigt att ha någon som lyssnar, stöttar och tröstar 
när de upplever ett behov av stöd (Heyland et al., 2006). De upplever att vårdpersonalens 
bemötande är betydelsefullt och viktigt för att de ska känna sig inkluderade och 
uppmärksammade i vården av en närstående. En annan viktig aspekt för anhöriga är att 
känna tillit och förtroende till vårdpersonalen (Spichiger, 2009; Heyland et al., 2006).  

Anhöriga som har närstående som vårdas utanför en palliativ vårdinrättning uttrycker att de 
saknar stöd av vårdpersonalen och att kommunikationen är bristande (Clark, Cain, Campbell 
& Byfieldt, 2015). Anhöriga upplever att ett professionellt palliativt vårdteam har bättre 
förutsättningar att ge deras närstående optimal vård. De upplever även att de som anhöriga 
får ett professionellt stöd och mer information kring vården av deras närstående (Metzger et 
al, 2013).  

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Det teoretiska perspektiv som valts till detta arbete är Katie Erikssons caritativa vårdteori. 
Eriksson (2015a) beskriver människans lidande som ett drama, där sjuksköterskans roll är 
att lindra den lidande människan. Examensarbetet sammanställer sjuksköterskans 
erfarenheter av hinder i utförandet av palliativ vård, där en viktig roll är att lindra lidande. 
Det föll därför naturligt att i detta examensarbete utgå från Katie Erikssons caritativa 
vårdteori. 



7 

2.5.1 Människan 

Enligt Eriksson (2014) är människan mer än en fysisk gestalt. Människan beskrivs som en 
enhet av kropp, själ och ande med hopp, drömmar och en livsvilja. Varje människa är unik 
och bärare av sina egna uppfattningar och erfarenheter. En helhetssyn på människan syftar 
till att uppmärksamma och respektera människan och hennes liv ur alla de sammanhang det 
speglas i. Människan formar och formas av sin omgivning och levda sammanhang. 
Utveckling är en process som sker i samband med människans interaktion med omvärlden. 
Alla människor har kapacitet till att utvecklas och frodas, men på grund av olika 
omständigheter har de olika möjligheter att utvecklas. Livet formas av förmågan att 
upprätthålla en god utveckling, vilket blir avgörande för människans behov och begär. 
Bortsett från människans grundläggande behov, att undvika smärta, få värme och näring är 
människans primära behov och begär kärlek, uppmärksamhet och bekräftelse. Människans 
olika behov kan förstås utifrån hennes levda sammanhang och situation. Otillfredsställda 
behov utlöser problem och hindrar människan från utveckling och förmåga att känna 
välbefinnande. 

2.5.2 Lidande 

Grundbegreppet i Eriksson (2015a) caritativa vårdteori är lidande. Lidande beskrivs som 
människans strid mot det onda för att återfå det goda. Lidande är unikt och relativt till 
människans flera dimensioner, såväl kroppsligt, själsligt och andligt. Det kan ge känslan av 
att vara främmande för sig själv och förhindra människan att leva sitt liv fullt ut. Syftet med 
vården är att genom handling skapa tillfredställelse och förtroende som bidrar till att lindra, 
stödja och förändra en människas lidande. Medlidande beskrivs som förmågan att känna 
med och våga möta en annan människas lidande. Det kräver mod och vilja att utlämna delar 
av sig själv, vilket kan relateras till vårdandets ursprung att göra gott. Medlidandet kan vidare 
beskrivas som vårdarens öppenhet till att möta människans lidande och smärta. Vårdarens 
öppenhet möjliggör för en kamp till att försöka lindra lidandet. Medlidandet är på så vis 
bundet till handling och handlande. Medlidande är en konst och en balansgång mellan att 
möta och känna med en annan människas lidande utan att själv lida.  

Lidandet har olika dimensioner. Sjukdomslidande beskrivs som lidande orsakat av sjukdom 
eller behandling. Livslidande beskrivs som lidande som uppstår relaterat till människans 
livssituation. Det kan vara en rädsla för det egna livet till följd av ett existentiellt hot, till 
exempel vid livshotande sjukdom, eller relaterat till hur det är att leva och existera i samspel 
med andra människor. Vårdlidande beskrivs som ett lidande orsakat av en vårdsituation. 
Lindra lidande innebär att respektera patientens värdighet och integritet samt att tillgodose 
behov. Lindrandet är beroende av en god vårdkultur där patientens lidande kan existera och  
lindrandet formas utifrån patientens behov. Vårdaren ska förhålla sig till lidande fördomsfritt 
och inte ställa det i perspektiv till andra människors lidande. Lidandet ska inte förklaras, 
tolkas eller bedömas. Att lindra lidande kan innebära att bara finnas där för patienten till att 
utföra specifika vårdinsatser (Eriksson, 2015a). Rollen som vårdare formas av viljan och 
modet att möta patienten i sitt lidande. Det innebär att sjuksköterskan utför handlingar för 
att lindra lidande utifrån den unika människan och strävar efter att skapa en god gemenskap 
(Eriksson, 2015b). När människan blir patient lyfter Eriksson (2015a) betydelsen av att skapa 
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en god relation mellan vårdare och patient. En god relation bidrar till att vården kan 
individualiseras utifrån patientens behov med förutsättningen att förbättra livskvalitén och 
lindra lidande. 

2.6 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att patienter som vårdas palliativt upplever att livet och dess 
värderingar förändras. Under den sista tiden i livet fokuseras vardagen på att skapa 
förutsättningar och möjligheter till en god död. En god död innebär för patienter att befrias 
från smärta och lidande och att bibehålla vardagen. Stöd är enligt patienter och anhöriga 
viktigt under vårdprocessen. Goda relationer och en välfungerande kommunikation är en del 
av stödet vilket både patienter och anhöriga anser betydelsefullt för att skapa en god palliativ 
vård. Sjuksköterskor har en väsentlig roll inom den palliativa vården och har i sitt vårdande 
ansvar för att stärka patienter och främja delaktighet, integritet och självbestämmande. 
Sjuksköterskor har ett eget ansvar att ge patienter och anhöriga ett gott bemötande, samt 
ansvar för att i team arbeta och kommunicera väl. Palliativa vård förekommer inom all hälso-
och sjukvård och det är därför relevant för sjuksköterskor att ha kunskap och kompetens om 
den palliativa vården och hur den kan tillämpas. Sjuksköterskor, oavsett arbetsplats, kan 
komma att vårda palliativt vilket innebär att sjuksköterskor behöver ha kompetens och 
resurser nog att möta och vårda dessa patienter. Patienters lidande är unikt och vårdens syfte 
är att lindra lidande utifrån patientens egna behov och förutsättningar. Den palliativa vården 
kan betraktas som komplex och därför kan det antas vara en utmaning för sjuksköterskor att 
vårda palliativt. Författarna till detta examensarbete vill skapa en förståelse för de problem 
och utmaningar som förekommer och som hindrar sjuksköterskor att ge en god palliativ 
vård. Det är av betydelse att belysa den palliativa vårdens hinder för att synliggöra 
sjuksköterskors utmaningar. Det är även av betydelse för att utveckla och tillämpa en god 
palliativ vård till patienter. 

3 SYFTE 

Att sammanställa sjuksköterskors erfarenheter av hinder i utförandet av palliativ vård. 

4 METOD 

Den metod som valts är en litteraturöversikt från Friberg (2017). En litteraturöversikt 
sammanställer enligt Friberg (2017) befintlig forskning för att skapa en övergripande 
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förståelse kring ett avgränsat problemområde. Metoden lämpar sig då syftet är att analysera 
och sammanställa resultat av forskning om sjuksköterskors erfarenheter av hinder i 
utförandet av palliativ vård. Forskningen som analyseras är därför både kvalitativ och 
kvantitativ. I detta avsnitt presenteras datainsamling och urval och genomförande och 
analys av datamaterialet. Avsnittet presenterar avslutningsvis etiska överväganden. 

4.1 Datainsamling och urval 

Sökningen av data utfördes från två olika databaser, CINAHL Plus och PubMed. Det 
definierades sökord för att i sökprocessen finna väsentliga data som svarade mot 
examensarbetets syfte. Några av de sökord som användes var ”palliative care”, ”nurse 
experience”, ”dying patient”, ”end of life” och ”obstacles”. Enligt Polit och Beck (2017) kan 
sökresultatet i en sökning utvidgas eller avgränsas med hjälp av booleska operatorer och 
trunkeringssymboler. Sökorden i datainsamlingen användes i kombination med två booleska 
operatorer, AND och OR, samt trunkeringssymbolen asterisk, *. Alla sökord och 
kombinationer presenteras i sökmatrisen (Bilaga A). Inklusionskriterierna i urvalet var att 
alla sjuksköterskor, oavsett titel, yrkesområde och erfarenhet, inkluderades i datan då 
problemområdet berör samtliga inom professionen och att sökningarnas träffresultat skulle 
vara under 80 artiklar för att underlätta sökningens vidare urval. Sökningar med högre 
träffresultat än 80 reviderades och kombinationen av sökorden förändrades med 
förhoppningen att träffresultatet skulle bli lägre. I urvalet exkluderades litteraturöversikter 
och granskande litteratur samt data som inte var ur ett sjuksköterskeperspektiv och inte 
presenterade hinder i utförandet av palliativ vård. Begränsningar i databaserna gjordes för 
att förfina sökningen och hitta data som svarar till syftet. Sökningarna i CINAHL Plus hade 
avgränsningarna ”Peer Review”, ”Full text” och ”English Language”. En avgränsning i 
sökningarna av data var artiklar publicerade före 2007. I CINAHL Plus avvek en av 
sökningarna från avgränsningen ”Full text” då det upptäcktes att detta filter inte utgjorde 
något hinder till att finna komplett data. Sökningarna i PubMed hade avgränsningarna 
”Abstract”, ”Full Text” och artiklar publicerade före 2009. Publiceringsintervallet justerades 
för att minimera och förfina sökningen i syfte att hitta relevant data. Data som valdes från 
PubMed granskades med hjälp av Ulrichs web för att verifiera att de blivit granskade och 
samtidigt styrka deras vetenskapliga kvalitet. För en fullständig presentation av 
datainsamlingen se sökmatrisen (Bilaga A). 

Urvalet av data började med en granskning av titlar som väckt ett intresse. Därefter lästes 
titlarnas abstract flera gånger med ett helikopterperspektiv. Detta med syfte att överblicka 
data för att finna forskning som svarade till det aktuella problemområdet. Enligt Friberg 
(2017) ska ett helikopterperspektiv kritiskt granska data för att finna relevant forskning 
utifrån ett specifikt område. Under andra urvalets fas lästes forskningsresultatet med fokus 
att finna data som svarade till syftet. Det slutliga urvalet var 14 artiklar som vidare 
kvalitetsgranskades. En kvalitetsgranskning ska enligt Friberg (2017) leda till att trovärdig 
forskning med god kvalité inkluderas och forskning som bedöms brista i kvalité exkluderas. 
Urvalet kvalitetsgranskades från Friberg (2017) där kvalitativa respektive kvantitativa fick 
besvara frågor. Artiklarna poängsattes utifrån 14 kvalitativa frågor och 13 kvantitativa frågor 
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som formulerades till JA och NEJ frågor. JA gav ett poäng och NEJ gav inget poäng. Poängen 
skattades enligt författarna som följande: 10–14 poäng hög studiekvalité, 6–10 poäng medel 
studiekvalité och 0–6 poäng låg studiekvalité. Alla artiklar som kvalitetsgranskades fick 
poäng och behölls för vidare analys. För en presentation av frågor till kvalitetsgranskningen, 
se Bilaga B och Bilaga C.  

4.2 Genomförande och analys 

Analysen av de valda artiklarna sker enligt Friberg (2017) i olika faser. Den första fasen syftar 
till att skapa en förståelse och helhet av de valda artiklarna. Det görs genom att artiklar läses 
upprepade gånger. Artiklarna som valdes ut granskades en och en och lästes i form av PDF-
filer på separata datorer. Delar som kunde relateras till syftet färgmarkerades och 
diskuterades. Under analysen diskuterades artiklarna i relation till examensarbetes syfte för 
att försäkra att sammanställningen av resultaten svarade till detta. Enligt Mårtensson och 
Fridlund (2017) är det praktiskt att ha syftet framför sig under analysfasen då det kan 
förhindra att resultatet inkluderar fynd som inte svarar till författarnas syfte. Datamaterialet 
diskuterades kontinuerligt för att försäkra att en gemensam förståelse av innehållet skapats. 
Vid osäkerhet kring korrekta översättningar av engelska ord användes ett svenskt -engelskt 
lexikon. 

Artiklarnas syfte, metod och resultat sammanställdes i tabellform. De fick ett nummer efter 
den ordning som de analyserades. Tabellen inkluderar utvalda delar från artiklarnas resultat 
som tydligt svarar an mot problemområdet. För en fullständig presentation av 
artikelmatrisen se Bilaga D. Där efter identifieras likheter och skillnader. Artiklarnas syfte, 
metod, och resultat granskas och ställs mot varandra för att urskilja dess likheter och 
skillnader. Enligt Friberg (2017) är fynden i granskningen av likheter och skillnader i 
resultatet det som läggs störst fokus på. Den sista fasen är en sammanställning av fynden 
som kan presenteras i form av teman och kategorier.  

4.3   Etiska överväganden 

Etik är en del av forskningsprocessen som handlar om hur forskare ska förhålla sig 
vetenskapligt och hantera forskningsmaterial (Codex, 2019a). Vetenskapsrådet (2018) 
beskriver etik som mer än lagar och regler. Det bidrar till en medvetenhet och stimulerar 
forskningen till att aktivt värdera moral och normer. Denna aspekt är i synnerhet viktig då 
forskning bidrar till att samhället utvecklas. Inom olika verksamheter råder skillnader kring 
utformningen av forskning, då normer och vad som anses som ”god vetenskap” varierar. 
Gemensamt inom all forskning är enligt Codex (2019a) ansvaret som enskilda forskare har. 
De har ett ansvar för att forskningen ska ha en god kvalité och en god moralisk inställning.  

Författarna till examensarbetet har använts sig av APA (American Psychological Association, 
2019) vid referering till vetenskapligt material. Användningen av en korrekt referensteknik är 
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enligt Kjellström (2017) viktigt för att undvika plagiering av annans material samt urskilja 
vad som är inspirationskällor och författares egna ord. 

5 RESULTAT 

I detta avsnitt beskrivs analysen av likheter och skillnader i syfte, likheter och skillnader i 
metod och likheter och skillnader i resultat. Skillnaderna och likheterna i resultatet 
sammanställdes till fyra olika teman.  

5.1 Studiernas syfte  

Utifrån de 14 artiklar som analyserats hade två studier syftet att studera sjuksköterskor som 
arbetade på en onkologiavdelning (Beckstrand, Moore, Callister & Bond, 2009; Beckstrand, 
Collete, Callister & Luthy, 2012), tre stycken hade syftet att studera sjuksköterskor som 
arbetade inom en kommunal verksamhet, (Burt, Shipman, Addington-Hall & White, 2008; 
Bailey, Doody & Lyons, 2014; Karlsson, Karlsson, Barbosa da Silva, Berggren, & Söderlund, 
2013), en hade syftet att studera sjuksköterskor som arbetade på akutvårdsavdelning 
(Beckstrand et al., 2017) och en hade syftet att studera sjuksköterskor med erfarenhet av en 
chefsroll (Garner, Goodwin, McSweeney, & Kirchner, 2013). Sex stycken studier hade syftet 
att studera sjuksköterskors som arbetade inom slutenvården (Beckstrand et al., 2009; Garner 
et al., 2013; Dillworth, Dickson, Mueller, Shuluk, Yoon & Capezuti, 2015; Andersson, 
Salickiene & Rosengren, 2016; Beckstrand, Rohwer, Luthy, Macintosh & Rasmussen, 2017; 
Beckstrand et al., 2012) och fem stycken studier hade syftet att studera sjuksköterskor som 
arbetade inom vården men öppenvården (Karlsson et al., 2013; Bailey et al., 2014; Midtbust, 
Alnes, Gjengedal & Lykkeslet, 2018; Burt et al., 2008; Hov, Athlin & Hedelin, 2009). En av 
studierna hade syftet att studera sjuksköterskor som arbetade med inriktad palliativ vård 
(Wu & Volker, 2009) och en studie hade syftet att studera sjuksköterskor som arbetade 
utanför palliativa vårdinrättningar (Wallerstedt & Andershed, 2007). En av artiklarna hade 
syftet att undersöka sjuksköterskors uppfattning att vårda palliativt (Burt et al., 2008) och en 
hade syftet att undersöka sjuksköterskor uppfattning av den bedrivna vården i livets 
slutskede med erfarenhet av en roll som chef (Garner et al., 2013).  
Åtta av de 14 artiklarna använde sig av begreppet ”livets slutskede” i syftet (Beckstrand et al., 
2009; Garner et al., 2013; Hov et al., 2009; Bailey et al., 2014; Karlsson et al., 2013; 
Dillworth et al., 2015; Iglesias, Pascual & Vallejo, 2013; Beckstrand et al., 2017; Beckstrand et 
al., 2012). Tre av de 14 artiklarna använde begreppet ”döende patienter” i syftet (Andersson 
et al., 2016; Wu & Volker., 2009; Wallerstedt & Andershed, 2007), två använde sig av 
begreppet ”palliativ vård” i syftet (Midtbust et al., 2018; Bailey et al., 2014), en använde sig av 
begreppet ”livets slut” (Hov et al., 2009) och en artikel använde sig av begreppet ”palliativa 
vårdroll” i syftet (Burt et al., 2008). Fyra av artiklarna hade syftet att beskriva (Beckstrand et 
al., 2017; Andersson et al., 2016; Bailey et al., 2014; Wallerstedt & Andershed, 2007), fem av 
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artiklarna hade syftet att undersöka (Burt et al., 2008; Garner et al., 2013; Midtbust et al., 
2018; Wu & Volker, 2009; Dillworth et al., 2015), en hade syftet att bedöma (Beckstrand et 
al., 2012), två artiklar hade syftet att skapa en djupare förståelse (Hov et al., 2009; Karlsson 
et al., 2013), en hade syftet att bestämma (Beckstrand et al., 2009) och en hade syftet att 
identifiera (Iglesias et al., 2013). Två av artiklarna hade syftet att studera sjuksköterskor som 
vårdade palliativa patienter med en kognitiv och intellektuell nedsättning (Bailey et al., 2014; 
Midtbust et al., 2018). En av artiklarna hade syftet att undersöka problem identifierade av 
sjuksköterskor som vårdade äldre patienter i livets slutskede på sjukhus (Dillworth et al., 
2015) och en av artiklarna hade syftet att skapa en djupare förståelse för hur det är att vara 
sjuksköterska på ett äldreboende med patienter i livets slutskede. Av de 14 artiklarna som 
analyserades hade en av artiklarna syftet att skapa en djupare förståelse för de etiska problem 
som sjuksköterskor upplever inom vården i livets slutskede (Karlsson et al., 2013). 

5.2 Studiernas metod  

Materialet bestod av åtta kvalitativa studier (Burt et al., 2008; Garner et al., 2013; Hov et al., 
2009; Wallerstedt & Andershed, 2007; Midtbust et al., 2018; Wu & Volker, 2009; Karlsson et 
al., 2013; Andersson et al., 2016), fem kvantitativa studier (Beckstrand et al., 2012; 
Beckstrand et al., 2017; Iglesias et al., 2013; Bailey et al., 2014; Beckstrand et al., 2009) och 
en studie med mixad-metod (Dillworth et al., 2015). Sex av de åtta kvalitativa studierna 
använde sig av intervju som datainsamling (Garner et al., 2013; Hov et al., 2009; Wallerstedt 
& Andershed, 2007; Wu & Volker, 2009; Karlsson et al., 2013; Andersson et al., 2016) och 
resterande två använde sig av fokusgrupper som insamlingsmetod (Burt et al., 2008; 
Midtbust et al., 2018). De fem kvantitativa studierna och studien med mixad-metod använde 
enkät som insamlingsmetod (Beckstrand et al., 2009; Dillworth et al., 2015; Iglesias et al., 
2013; Beckstrand et al., 2017; Beckstrand et al., 2012; Bailey et al., 2014).  

Sex av artiklarna använde sig av enkäter (Beckstrand et al., 2009; Dillworth et al., 2015; 
Iglesias et al., 2013; Beckstrand et al., 2017; Beckstrand et al., 2012; Bailey et al., 2014), två 
av dessa hade tvärsnittlig design (Beckstrand et al., 2009; Beckstrand et al., 2017). Tre av de 
kvantitativa artiklarna använde enkäter med liknande utformning och frågor som 
insamlingsinstrument (Beckstrand et al., 2009; Beckstrand et al., 2012; Iglesias et al., 2013). 
Beckstrand et al. (2009) hade 1000 deltagare med 375 användbara enkätsvar medan 
Beckstrand et al. (2017) hade 580 deltagare med 246 användbara enkätsvar. Iglesias et al. 
(2013) hade deskriptiv metod med 472 deltagare och 227 användbara enkätsvar och Bailey et 
al., (2014) hade deskriptiv metod med tvärsnittsdesign och 290 deltagare med 94 
användbara enkätsvar.  

Sex av artiklarna använde intervju för att samla in data (Garner et al., 2013; Hov et al., 2009; 
Wallerstedt & Andershed, 2007; Wu & Volker, 2009; Karlsson et al., 2013; Andersson et al., 
2016). Två av artiklarna hade hermeneutisk fenomenologisk metod (Hov et al., 2009; Wu & 
Volker, 2009) och båda 14 deltagare i studien. Karlsson et al. (2013) använde sig av 
hermeneutisk metod med tio deltagare och Wallerstedt och Andershed (2007) hade 
fenomenologisk metod med nio stycken deltagare. Två av de artiklar som använde sig av 
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intervju hade deskriptiv metod (Garner et al., 2013; Andersson et al., 2016), den ena med 
deskriptiv naturalistisk metod (Garner et al., 2013) och den andra med deskriptiv induktiv 
metod (Andersson et al., 2016). Garner et al. (2013) hade tio deltagare och Andersson et al. 
(2016) hade sex deltagare. Alla de kvalitativa artiklarna analyserade insamlade data genom 
transkribering i olika steg (Burt et al., 2008; Garner et al., 2013; Hov et al., 2009; Wallerstedt 
& Andershed, 2007; Midtbust et al., 2018; Wu & Volker, 2009; Karlsson et al., 2013; 
Andersson et al., 2016). En av artiklarna hade efter transkribering översatts till engelska för 
vidare analys (Wu & Volker, 2009).  Två av de kvalitativa studierna använde sig av 
fokusgrupper för att samla in data (Burt et al., 2008; Midtbust et al., 2018). Burt et al. (2008) 
hade 51 deltagare som delades upp i nio olika fokusgrupper. Midtbust et al. (2018) hade 16 
deltagare uppdelat i fyra fokusgrupper. 

5.3 Studiernas resultat  

Likheter och skillnader i resultatet presenteras i form av fyra olika teman. Resultatet från 
kvalitativa och kvantitativa studier redovisas separat under samma tema. Resultatet från 
studie med mixad-metod redovisas kvalitativt eller kvantitativt under samma tema. Temana 
presenteras i tabell 1.  

 

Tabell 1: Presentation av teman i resultatet. 

TEMAN	  

Brist	  på	  kunskap	  

	  

Bristande	  kommunikation	  

	  

Brist	  på	  tid	  

	  

Anhöriga	  upplevs	  hindra	  vården	  

 

5.3.1 Brist på kunskap  

Sjuksköterskor ansåg att brist på kunskap om palliativ vård påverkar vårdkvalitén 
(Andersson et al., 2016; Garner et al., 2013; Midtbust et al., 2018; Wu & Volker, 2009).  
Brist på erfarenhet att vårda palliativa patienter ansåg sjuksköterskor hindrade dem till att 
erbjuda patienter optimal palliativ vård (Wu & Volker, 2009; Andersson et al., 2016; 
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Midtbust et al., 2018). Bristen skapade en frustration hos sjuksköterskor (Andersson et al., 
2016) och de uttryckte ett behov av utökad kunskap för att kunna lita på sig själva och ge vård 
i komplexa vårdsituationer (Garner er al., 2013). Sjuksköterskor beskriver första gången de 
vårdade en döende patient som svår på grund av det stora ansvaret att vårda palliativt och 
stödet till anhöriga (Andersson et al., 2016).  

Brist på utbildning i utförandet av palliativ vård och hur anhörigas sorg ska hanteras 
skattades av sjuksköterskor som arbetade på intensivvårdsavdelning, som vårdat minst en 
patient i livets slutskede, som det 13e största hindret av 28 hinder (P=0.48) (Iglesias et al., 
2013), av sjuksköterskor som arbetade på en onkologiavdelning som det 17e största hindret 
(X=2.83, SD=1.5) och det 18e vanligast förkommande hindret (X=2.14, SD=1.18) av 26 
hinder (Beckstrand et al., 2012) och av sjuksköterskor som arbetade på onkologiavdelning 
som det 16e största hindret (X=2.85, SD=1.5),  av 25 hinder (Beckstrand et al., 2009). 
Sjuksköterskor påtalade att brist på utbildning var ett hinder i det palliativa vårdförloppet 
och 65% av sjuksköterskorna efterfrågade utbildning inom palliativa vård (Bailey et al., 
2014). Sjuksköterskor som vårdat minst en döende patient inom akutsjukvården 
konstaterade bristen på utbildning om livets slutskede som ett hinder i utformningen och 
utförandet av palliativ vård på akuta vårdavdelningar (Beckstrand et al., 2017).  

5.3.2 Bristande kommunikation  

Sjuksköterskor konstaterade att bristande kommunikation skapade hinder i utförandet av 
palliativ vård. Bristande kommunikation och samarbete mellan olika professioner påverkade 
planering och utformningen av vård till palliativa patienter (Dillworth et al., 2015; Garner et 
al., 2013; Andersson et al., 2016; Hov et al., 2009; Karlsson et al., 2013). Det bidrog till att 
sjuksköterskor upplevde det svårt att handla korrekt och välja åtgärder i akuta 
vårdsituationer kring palliativa patienter (Garner et al., 2013). På vårdavdelningar där både 
döende och kurativa patienter vårdades upplevde sjuksköterskor att läkare prioriterade bort 
palliativa patienter. Resultatet blev att sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde ge en god 
palliativ omvårdnad till döende patienter. De kände sig frustrerade och hjälplösa då läkarna 
inte kommunicerade och samarbetade angående patientens behov och aktuella vårdåtgärder 
(Andersson et al., 2016). Läkare som inte hade öppen kommunikation om patienters 
prognoser ansåg sjuksköterskor leda till att viktiga beslut i utformningen av palliativ vård 
förlängdes (Dillworth et al., 2015; Hov et al., 2009). Vårdåtgärder som fokuserades till att 
förlänga palliativa patienters liv upplevde sjuksköterskor hindrade dem att stärka palliativa 
patienters livskvalité, då åtgärderna syftade till att bota i stället för att lindra (Dillworth et al., 
2015; Wallerstedt & Andershed, 2007).  
 
Bristande kommunikation och samarbete upplevde sjuksköterskor ledde till att patienter och 
anhöriga inte fick tillräckligt med information om prognos och tillstånd. Enligt 
sjuksköterskorna blev planeringen av vårdens utformning otillräcklig och nödvändiga 
beslutsfattanden uteblev (Garner et al., 2013; Dillworth et al., 2015; Karlsson et al., 2013). 
Sjuksköterskor som arbetar utanför sjukhusmiljön och vårdade patienter i livets slut 
upplevde att de hade ett stort ansvar att vara patienters röster och förespråkare angående 
deras resurser och behov. De ansåg sig ha en nära relation till patienter och kunna urskilja 
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den döendes behov (Hov et al., 2009). Sjuksköterskor som vårdade palliativa patienter i 
hemmiljö upplevde att bristande samarbete med läkare och kollegor gjorde dem obekväma 
och osäkra (Karlsson et al., 2013). Läkares beslutsfattanden av medicinska åtgärder upplevde 
sjuksköterskor, som arbetade utanför palliativa vårdinrättningar, i vissa fall var felaktiga, 
utdragna och hindra patienter till en optimal vård i livets slutskede (Wallerstedt & 
Andershed, 2007).  
 

Sjuksköterskor skattade oförmågan att inte veta hur de skulle kommunicera med sörjande 
patienter och anhöriga som 20e största hindret (X=2.56, SD=1.46) och 20e mest 
förekommande hindret (X=1.99, SD=1.09) av 26 hinder i utförandet av vård i livets slutskede 
(Beckstrand et al., 2012). Att inte kunna kommunicera med patienter om deras 
behandlingsönskemål, på grund av sedering eller nedsatt neurologisk status, skattades av 
sjuksköterskor som arbetade på intensivvårdsavdelning som det 23e största hindret av 28 
hinder (P=0.36) i utförandet av palliativ vård (Iglesias et al., 2013). Oenigheter mellan 
sjuksköterskor och andra deltagare i vårdteam samt patientens anhöriga ansågs som det 
tredje mest förekommande hindret av nio hinder i utförandet av vård i livets slutskede enligt 
sjuksköterskor som arbetade på akutvårdsavdelning (Beckstrand et al., 2017). Det 
rapporterades av sjuksköterskor att bristande kommunikation och samarbete i vårdteam 
leder till hinder i processen av vårdbeslut till en palliativ patient (Bailey et al., 2014).  

5.3.3 Brist på tid   

Brist på tid och resurser upplevde sjuksköterskor bidrog till att patienter inte fick optimal 
vård i livets slutskede (Andersson et al., 2016; Burt et al., 2008; Midtbust et al., 2018; 
Wallerstedt & Andershed, 2007; Dillworth et al., 2015). Palliativ vård beskrevs som 
tidskrävande för sjuksköterskor när de vårdade både palliativa och kurativa patienter. De 
upplevde svårigheter att anpassa och ha tid att vårda palliativt i en redan stressbelagd 
arbetsmiljö (Andersson et al., 2016; Burt et al., 2008; Karlsson et al., 2013; Wallerstedt & 
Andershed, 2007). Tidspressen och kravet på att vårda effektivt gav sjuksköterskor dåligt 
samvete då de upplevde sig otillräckliga (Midtbust et al., 2018). Det hindrade dem att vårda 
patienter i livets slut optimalt, speciellt då de vårdade flera döende patienter. Bristen på tid 
och utrymme upplevde de hindrade dem att ge god vård i akuta situationer (Wallerstedt & 
Andershed, 2007). Sjuksköterskor som vårdade patienter i livets slutskede i patientens egna 
hem upplevde brist på tid då vården kring en döende ansågs svår och tidskrävande (Karlsson 
et al., 2013). Sjuksköterskor upplevde att resurserna på sjukhus inte var anpassade till att 
kunna erbjuda god palliativ vårdplanering. Brist på resurser och de korta vårdtiderna 
upplevde sjuksköterskor hindrade dem att skapa goda vårdrelationer till patienter i livets 
slutskede (Garner et al., 2013). På frågan om påfrestande problem i vården av patienter i 
livets slutskede kommenterade sjuksköterskor att de upplevde att bristen på tid och resurser 
orsakade svårigheter att kunna erbjuda patienter och anhöriga stöd och information 
(Dillworth et al., 2015). 

Sjuksköterskor skattade bristen på resurser som det näst största hindret (n=9, 32,1%) av nio 
hinder i utförandet av vård i livets slutskede (Beckstrand et al., 2017). De skattade att bli 
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bortkallad från patienter och familjer för att hjälpa andra sjuksköterskor som det tredje 
största hindret (X=3.53, SD=1.07) av 25 hinder (Beckstrand et al., 2009) och det fjärde 
största (X=3.51, SD=1.09) och det femte mest förekommande hindret (X=2.89, SD=1.1) av 26 
hinder (Beckstrand et al., 2012). Otillräckligt med tid till att ge vård i livets slutskede med 
kvalité på grund av livsuppehållande åtgärder skattades som det nionde största hindret 
(P=0.32) av 28 hinder (Iglesias et al., 2013), 14e största hindret (n=3.08, SD=1.22) av 25 
hinder (Beckstrand et al., 2009) och som det 15e största (X=3.07, SD=1.23) och 11e mest 
förekommande hindret (X=2.47, SD=1.09) av 26 hinder (Beckstrand et al., 2012) i utförandet 
av vård i livets slutskede. 

5.3.4 Anhöriga upplevs hindra vården   

Sjuksköterskor upplevde att anhörigas oförståelse för patienters dåliga prognos hindrade 
dem att utforma en optimal palliativ vård, då gemensamma beslut påverkades av anhörigas 
önskningar (Andersson et al., 2016; Karlsson et al., 2013). Ett hinder som sjuksköterskor 
uppgav uppleva i vården av palliativa patienter var att hantera arga och stressade anhöriga 
(Wu & Volker, 2009). De uppgav att bristande samarbetet mellan patienter och anhöriga 
samt anhöriga och läkare bidrog till att den palliativa vårdprocessen kunde avstanna 
(Andersson et al., 2016). Sjuksköterskor som vårdade patienter i livets slutskede i patienten 
egna hem upplevde förvirring och en förlust av kontroll när anhöriga hade behovet att 
involveras i vården av en döende patient. De kände sig hindrade att vårda patienter i livets 
slut i hemmet när anhörigas privatliv och integritet behövdes ta stor hänsyn till. 
Sjuksköterskor kände sig osäkra på sin förmåga att ge god vård i livets slutskede när 
patienter och anhöriga saknade information om patientens hälsotillstånd och prognos 
(Karlsson et al., 2013).  

Sjuksköterskor beskriver den uteblivna möjligheten att ge en god död till en döende patient 
som det största hindret i utförandet av vård i livets slutskede. Det framkom att vid vissa 
tillfällen var möjligheten att erbjuda en god död bristande då familjens involvering i 
patientens vård blev för svårhanterlig, vilket hindrade sjuksköterskorna att erbjuda en 
optimal vård till en döende patient (Beckstrand et al., 2017). Sjuksköterskor skattade 
bristande samarbete med familjemedlemmar som ett hinder i utförandet av palliativ vård 
(Bailey et al., 2014). Arga familjemedlemmar skattade de som det största hindret (X= 3.56, 
SD=1.07) av 25 hinder (Beckstrand et al., 2009), som det tredje största (X=3.54, SD=1.08) 
och det 12e mest förekommande hindret (X=2.38, SD=0.95) av 26 hinder (Beckstrand et al., 
2012) och som det 11e största hindret (P=0.27) av 28 hinder (Iglesias et al., 2013) inom vård i 
livets slutskede. 
Oroliga familjemedlemmar skattades som de största (X=3.51, SD=1.03) och som det mest 
förekommande hindret (X=3.27, SD=0.91) av 26 hinder (Beckstrand et al., 2012), som det 
fjärde största hindret (X=3.51, SD=1.03) av 25 hinder (Beckstrand et al., 2009) och som det 
24e största hindret (P=0.20) i utförandet av vård i livets slutskede av 28 hinder (Iglesias et 
al., 2013).  
Familjer som inte förstod begreppet och konsekvensen av ”livsuppehållande-åtgärder” 
skattades som det 18e största hindret (P=0.85) i utförandet av vård i livets slutskede av 28 
hinder (Iglesias et al., 2013). Familjer som var alltför optimistiska trots patientens dåliga 
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prognos skattades som det sjätte största hindret (X=3.44, SD=1.09) av 25 hinder (Beckstrand 
et al., 2009) och som det sjätte största (X=3.43, SD=1.1) och som det sjätte mest 
förekommande hindret (X=2.78, SD=0.94) av 26 hinder (Beckstrand et al., 2012). Familjer 
som inte accepterade patienters dåliga prognoser skattades som det näst största hindret 
(X=3.55, SD=0.98) av 25 hinder (Beckstrand et al., 2009), som det näst största hindret 
(X=3.54, SD=0.98) och fjärde mest förekommande hindret (X=2.89, SD=0.93) av 26 hinder 
(Beckstrand et al., 2012) och som det tredje största hindret (P=0.65) av 28 hinder (Iglesias et 
al., 2013) i utförandet av vård i livets slutskede. 

Familjer och anhöriga som kontinuerligt påkallade sjuksköterskors uppmärksamhet och bad 
om information och uppdateringar kring patienters tillstånd skattades som det sjunde största 
(X=3.36, SD=1.25) och som det sjunde mest förekommande hindret (X=2.77, SD=1.13) av 26 
hinder (Beckstrand et al., 2012), åttonde största hindret (X=3.35, SD=1.25) av 25 hinder 
(Beckstrand et al., 2009) och som det 19e största hindret (P=0.08) av 28 hinder (Iglesias et 
al., 2013) i utförandet av vård i livets slutskede. Upprätthållandet av livsuppehållande 
åtgärder på familjens önskan skattades som det femte största hindret (P=0.28) av 28 hinder 
(Iglesias et al., 2013), som det 12e största (X=3.17, SD=1.64) och det 23e mest förekommande 
hindret (X=1.72, SD=0.97) av 26 hinder (Beckstrand et al., 2012) och som de 14e största 
hindret (X=3.08, SD=1.22) av 25 hinder (Beckstrand et al., 2009) i utförandet av palliativ 
vård. 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt presenteras metoddiskussion, resultatdiskussion och etikdiskussion.  

6.1 Metoddiskussion 

Detta examensarbetet har använt metoden litteraturöversikt enligt Friberg (2017) då syfte 
var att sammanställa sjuksköterskans erfarenheter av hinder i utförandet av palliativ vård. 
Enligt Friberg (2017) är litteraturöversikt en god metod då syftet är att sammanställa 
nuvarande forskning inom ett specifikt intresseområde. En litteraturöversikt ger läsaren 
möjlighet att bedöma problemområdets reliabilitet i relation till dess trovärdighet och 
giltighet (Rosén, 2017). Det kan därför användas både kvalitativ och kvantitativ forskning i 
analysen. Examensarbetet har analyserat åtta kvalitativa artiklar, fem kvantitativa artiklar 
och en artikel med mixad-metod. Syftet med de kvalitativa artiklarna var att komma närmare 
det upplevda problemområdet genom att analysera intervjuer och fokusgrupper. Syftet med 
de kvantitativa artiklarnas var att validera problemområdets förekomst, genom att analysera 
statistik, siffror och skattningar. Studier med mixad-metod använder både kvalitativa och 
kvantitativa data. Då syftet var att sammanställa erfarenheter diskuterades det kring val av 
metod och om en litteraturstudie med beskrivande syntes enligt Evans (2002) hade lämpat 
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sig. En litteraturstudie med beskrivande syntes lämpar sig då syftet är att beskriva vad som 
finns rapporterat inom ett forskningsområde utifrån kvalitativ forskning. Detta hade kunnat 
bidra med en djupare beskrivning av sjuksköterskors erfarenhet och hur det upplevs. 
Avsikten var i detta examensarbete även att undvika generalisering av förekomsten av ett 
hinder och därför valdes en litteraturöversikt enligt Friberg (2017) som metod.  

Databasen CINAHL Plus var den databas som användes i störst utsträckning under 
datainsamlingen, då den ansågs lämpligare att använda än databasen Pubmed. CINAHL Plus 
möjligjorde för användaren att använda fler avgränsningar tillexempel peer rewied. Peer 
rewied avgränsningen kan enligt Östlundh (2017) användas för att stärka artiklars 
vetenskapliga kvalité och trovärdighet. I databasen Pubmed fanns inte avgränsningen peer 
rewied, vilket bidrog till att artiklarna granskades ytterligare i databasen Ulrichs web.  

De sökorden som användes i sökningen av artiklar var synonymer av varandra i olika 
kombinationer och med karaktär för att ge ett mindre antal sökträffar. Detta gjordes 
medvetet för att avgränsa sökningarna då ett inklusionskriterie var sökningar med 
träffresultat till under 80 artiklar, samt för att finna artiklar som var relevanta till 
problemområdet. Genom att avgränsa träffresultat möjliggjorde det att samtligt innehåll i 
träffarna övergripligt kunde granskas. Östlundh (2017) menar att det första steget till det 
slutgiltiga artikel urvalet är att under datainsamlingen analysera träfflistor. Det utformades 
specifika kriterier för att finna artiklar som kunde svara till examensarbetets syfte, vilket även 
förfinade sökträffarna. Ett av inklusionskriterierna i urvalet av artiklar var att de studera 
sjuksköterskor, oavsett titel, yrkesområde och erfarenhet. Det valdes för att det ansågs 
relevant i förhållande till syftet att inkludera alla sjuksköterskor oberoende av deras titel, 
yrkesområde och erfarenhet. Artiklar som uttryckte att sjuksköterskorna hade 
specialistutbildning, tillexempel intensivvårdssjuksköterskor valdes dock bort. Artiklar som 
benämnde att sjuksköterskorna var registrerade sjuksköterskor som arbetade på, tillexempel 
en intensivvårdsavdelning valdes att behållas. På grund av detta kriteriet fick urvalet 
granskas upprepade gånger för att försäkra att studiernas deltagare var inom ramarna för 
detta examensarbete. I analysen av artiklarna användes begreppen trovärdighet, giltighet och 
överförbarhet i förhållande till syftet för att styrka artiklarnas kvalité. Enligt Mårtensson och 
Fridlund (2017) syftar trovärdighet till att studiens resultat är försvarbar och rimlig även i 
andra kontext. Giltighet innebär att resultatet ska vara bekräftat och kompatibelt med de 
kontext de förhåller sig till och överförbarhet innebär att studiens resultat går att applicera 
till andra kontexter. För att ett arbete ska anses trovärdigt beskriver Polit och Beck (2012) 
även att författares förförståelse och befintliga åsikter inte ska ha påverkat resultatet. 
Examensarbetet presenterar sitt tillvägagångssätt med en sökmatris och artikelmatris, vilket 
stärker trovärdigheten och kvalitén genom att läsaren lätt kan följa examensarbetets gång. 
Trovärdigheten i examensarbetet stärktes ytterligare då författarna till examensarbetet 
diskuterade eventuella förförståelsen som fanns inom intresseområdet, och som riskerades 
kunna påverka hur resultatet tolkades. Giltigheten i examensarbetet stärktes genom att 
författarna till examensarbetet diskuterade hur data skulle tolkas för att under analysfasen 
säkerhetsställa att tolkningarna var sanningsenlig med artiklarnas data. På så sätt 
förhindrades risken att data skulle feltolkas. Examensarbete har inkluderat studier som 
genomfört på varierade geografiska platser och i olika kontexter, inkluderat olika grupper av 
deltagare i varierande gruppstorlekar och studerat deltagare som vårdat olika grupper av 
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palliativa patienter. Denna variation av studier stärker examensarbetets överförbarhet då 
resultatet kan appliceras till andra kontexter.  

Artiklarna som analyserades ansågs alla ha god vetenskaplig kvalitet, vilket även stärkes med 
en kvalitetsgranskning från Friberg (2017). Granskningsfrågorna från Friberg (2017) var 
utformade för att besvara kvalitativa respektive kvantitativa artiklar. Artikeln med mixad-
metod besvarade endast de kvalitativa granskningsfrågorna, då resultatet i studien tolkades 
kvalitativt. Frågorna formades om så att de kunde besvaras med JA och NEJ för att 
underlätta poängsättningen av artiklarna. Enligt Polit och Beck (2016) är det vid användning 
av färdiga kvalitetsgranskningar nödvändigt att bedöma om granskningens utformning och 
frågor passar till syftet med kvalitetsgranskningen. Artiklarna poängsattes mellan 0 och 14 
poäng. 13 av artiklarna fick mellan 10 och 14 poäng, vilket skattades som hög studiekvalité. 
En av artiklarna fick 9 poäng, vilket skattades som medelkvalité. Trots att samtliga artiklar 
fick hög- eller medelkvalité diskuterades det att artiklar med mindre än 6 poäng hade valts 
bort i urvalet. Artiklarnas höga poäng i kvalitetsgranskningen bekräftar deras giltighet.  

Friberg (2017) beskriver tillvägagångssättet i analysen med flera olika faser. Det underlättade 
att använda sig av en strukturerad analysmetod för att djupare analysera artiklarna och skapa 
en förståelse för innehållet. Under analysen bearbetades alla artiklar separat och upprepade 
gånger med fokus på syfte, metod och resultat. För att underlätta analysens senare faser 
färgmarkerades delar som svarade till syftet, vilket har varit hjälpsamt. Examensarbetet har 
använt sig av en artikelmatris för att hjälpa läsaren att enkelt förstå artiklarnas innehåll, följa 
analysens tillvägagångsätt och se artiklarnas relevans till syftet. Det stärker även 
examensarbetes trovärdighet och kvalité. De sista faserna i analysen innebär att ställa 
artiklarnas resultat, syfte och metod mot varandra för att identifiera likheter och skillnader. 
Det upptäcktes att det i denna fas var fördelaktigt att ha utformat en artikelmatris då fasen 
förutsatte att det fanns en god översikt av alla artiklar. Examensarbetet genomfördes av två 
författare vilket har varit till fördel under examensarbetes utformning. Det har möjliggjort att 
arbetet kontinuerligt diskuterats och författarna har bidragit till varandras djupare förståelse 
av examensarbetets process. 

6.1.1 Etikdiskussion 

Examensarbetets genomförande har diskuterats och reflekterats till CODEX (2019a). Detta 
för att försäkra att etiska riktlinjer inom forskning tagits hänsyn till och följts. Forskning 
regleras av etiska principer som stärker dess kvalité och försäkrar att det sker på ett korrekt 
och moraliskt godkänt sätt (CODEX, 2019a). Forskning behöver granskats och accepterats 
för att få kallas kunskap. Peer review säkerställer forsknings vetenskapliga bevis genom att 
granskas utifrån olika aspekter (CODEX, 2019b). Det har i detta examensarbete endast 
används studier som var peer reviwed detta för att garantera att forskningen var av god 
vetenskaplig kvalité. En etisk princip inom forskning är att forskare ska presentera resultat 
på ett korrekt vis och inte vilseleda läsaren med felaktig kunskap. Detta innebär en tydlig 
beskrivning av forskningsprocessen som exkluderar förvrängningar och tolkningar (CODEX, 
2019c). Examensarbetet har förhållit sig objektivt till den forskning som analyserats för att 
försäkra att resultatet ska vara sanningsenligt med verkligheten. Polit och Beck (2017) menar 
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att ett objektivt förhållningssätt ska antas i granskningen av forskning för att undvika att 
personliga värderingar och erfarenheter påverkar analysen. Författarna till examensarbetet 
hade en medvetenhet om detta i analysprocessen för att inte tolka och analysera data baserat 
på den förförståelse som redan fanns av intresseområdet. Referering enligt APA stärker 
examensarbetets resultat då läsaren kan använda referenslistan för att söka upp 
ursprungskällan. Referenshanteringsmodellen APA är designad för att säkerställa att 
textmaterial tydligt och klart presenteras (American Psychological Association, 2019).  

De studier som används som data till examensarbetet har alla varit i engelsk text. Då detta är 
ett annat språk än författarna till examensarbetets modersmål bidrog det till en etisk 
diskussion att viktigt data kan ha feltolkats. Studierna har därför upprepade gånger granskats 
och diskuterats för att minimera risken att data feltolkas. Ett svensk-engelskt lexikon har 
använts när det funnits osäkerheter på översättning av specifika ord. 

6.2 Resultatdiskussion 

Detta avsnitt diskuterar inledningsvis likheter och skillnader i syfte och metod, sedan 
diskuteras likheter och skillnader i resultat i förhållande till centrala begrepp, 
sjuksköterskans ansvar, tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. 

6.2.1 Diskussion av likheter och skillnader i syfte och metod  

Artiklarna som analyserades i detta examensarbete skulle alla ha ett syfte som utgick från ett 
sjuksköterskeperspektiv för att kunna svara till examensarbetets syfte som riktade sig till att 
studera sjuksköterskor. Enligt Friberg (2017) speglar syftet studiers avgränsningar och 
tydliggör för ett problemområde. Artiklarnas syfte beskriver det kontext som studien utfört i, 
tillexempel på en onkologiavdelning eller inom en kommunal verksamhet. Det varierande 
kontexterna bidrog till en ökad förståelse och överblick relaterat till examensarbetets syfte att 
sammanställa sjuksköterskors erfarenheter i utförandet av palliativ vård. Syftet i artiklarna 
beskrev hur resultatet skulle studeras och presenteras, tillexempel ”beskriva”, ”undersöka” 
och ”skapa djupare förståelse”. Då examensarbetets syfte var att sammanställa 
sjuksköterskors erfarenheter var det avsevärt att artiklarnas syfte skiljde sig åt i valet av att 
presentera resultat och vart de valts att studeras. Det uppskattades att artiklarnas syfte hade 
flera skillnader än likheter då en litteraturöversikt enligt Friberg (2017) inte ska eftersträva 
evidens, utan ska skapa en sammanställning av ett redan förekommande forskningsområde.   
Artiklarna använde sig av olika begrepp i syftet som refererade till att studiens 
problemområde var inom den palliativa vården, tillexempel ”döende patienter” och ”livets 
slutskede”. Då examensarbetets var inriktat till att studera ett problemområde inom den 
palliativa vården kunde artiklar med olika begrepp inkluderas. Hade examensarbetets syfte 
istället riktat sig till att studera ett problemområde inom vården i livets slutskede hade 
endast artiklar med begreppet ”livets slutskede” kunnat användas i resultatet. Resultatet av 
likheter och skillnader i syftet utarbetades i textform och framställdes konkret utifrån 
analysen.  
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Det har i detta examensarbete analyserats 14 artiklar, åtta kvalitativa, fem kvantitativa och en 
med mixad-metod. Kvantitativa studier kan enligt Billhult (2017b) använda mätningar och 
observationer för att jämföra, se samband och kartlägga forskningsfrågor i form av siffror och 
statistik. Kvalitativa studiers syfte är att studera levda erfarenheter av ett fenomen genom att 
samla data i form av utsagor och personliga beskrivningar (Henricson & Billhult, 2017). 
Studier med mixad-metod använder en kombination av kvalitativa och kvantitativa data 
(Borglin, 2017). Av de studier som hade kvantitativ metod använde sig alla av enkät som 
insamlingsinstrument. Tre av studierna använde sig av liknande insamlingsinstrument vilket 
styrkte analysen av resultatet då likheter kunde ses. Det som ansågs negativt med att 
studierna använde sig av liknande insamlingsinstrument var att data i resultatet kunna bli för 
liknande och skillnaderna för få. För att öka möjligheten att urskilja ett mer varierat resultat 
hade fler kvantitativa studier med olika enkäter kunnat inkluderas i examensarbetet. På 
grund av bristen av kvantitativa studier som kunde svara till syftet kunde inte andra studier 
med andra enkäter inkluderas.        

Resultatet av skillnader och likheter i metod visade att de kvantitativa studierna hade låg 
svarsfrekvens och stort bortfall av deltagare i studiernas enkäter. Billhult (2017a) beskriver 
att en svarsfrekvens på ca 70-75% är godtagbart vid användandet av enkät som 
insamlingsmetod. Användbara enkätsvar var i samtliga kvantitativa studier lägre än 70 %, 
men då enkäterna syftade till att skatta förekomst och storlek av hinder ansågs den insamlad 
data ändå relevant till examensarbetets syfte. Några av studiernas syfte var att beskriva, 
identifiera och bedöma vilket inte ansågs vara beroende av en hög svarsfrekvens. En av 
studierna hade syftet att bestämma vilket kan anses vara mer beroende av en hög 
svarsfrekvens. För att stärka de kvantitativa studiernas kvalité hade det i 
kvalitetsgranskningen kunnat inkluderas kriteriet att insamlingsmetoden haft en godtagbar 
svarsfrekvens. Polit och Beck (2016) nämner att låg svarsfrekvens är vanligt vid användandet 
av enkät som insamlingsmetod. Då detta examensarbete strävar efter att sammanställa 
forskning inom problemområdet valdes studierna trots en bristande svarsfrekvens. Två av de 
kvalitativa studierna använde fokusgrupp som insamlingsmetod. Till skillnad från intervju 
kan forskare med fokusgrupper med fördel ta del av det som framkommer i interaktioner 
människor emellan. Det lämpar sig för studier där personliga berättelser kan jämföras och 
relateras till varandra (Wibeck, 2017). Fördelen med intervju är dock att forskare djupare kan 
skapa en förståelse för ett bestämt forskningsområde genom att ta del av beskrivningar och 
erfarenheter (Danielson, 2017). Det betraktades som en fördel att studierna i examensarbetet 
använde olika insamlingsmetoder, då det skapade en bredare förståelse av syftet. De 
kvalitativa studierna använde alla transkribering som analys av data. Polit och Beck (2017) 
beskriver att transkribering är ett kritiskt steg i dataanalysen. Transkribering kräver ett 
noggrant och reflekterande tillvägagångsätt för att skapa en korrekt bild av deltagarnas 
utsagor. Det framkom i en av studierna metod att transkriberingen behövde översättas. Det 
diskuterades att en översättning kan leda till att viktiga fynd och data går förlorad.  

Två av de kvantitativa studierna använde en deskriptiv metod. Enligt Billhult (2017b) ger 
deskriptiva metoder statistik över studiernas deltagare. Detta var ingenting som togs vidare 
hänsyn till i jämförelsen av likheter och skillnader av de kvantitativa studiernas metod, då 
fokus var sjuksköterskor generellt och inte de enskilda deltagarna. Forskning som ska 
studera och beskriva fenomen kan anta teorier för hur forskningen ska utformas och 
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beskrivas (Henricson, 2017). När studien designas väljer forskare utgångspunkt för hur teori 
och empiri ska presenteras tillexempel induktiv metod, samt ur vilket perspektiv studiens 
problemområde ska utgå från. Designen står till grund för studiens tillvägagångssätt, 
utformning och resultat (Priebe & Landström, 2017). En av de kvalitativa studierna använde 
en hermeneutisk metod. Hermeneutiken använder levda erfarenheter som verktyg för att 
tolka och förstå sammanhanget där erfarenheten uppstår (Polit & Beck, 2017). En av de 
kvalitativa studierna använde en fenomenologisk metod. Friberg och Öhlén (2017) beskriver 
att fenomenologi handlar om att gå tillbaka till fenomenets ursprung, se och beskriva hur det 
upplevs här och nu.  

6.2.2 Diskussion av likheter och skillnader i resultat 

Examensarbetets syfte var att sammanställa sjuksköterskans erfarenheter av hinder i 
utförandet av palliativ vård. Vid analys av datamaterialet urskildes fyra teman; Brist på 
kunskap, bristande kommunikation, brist på tid och anhöriga upplevs hindra vården.   

Det framkom i resultatet att sjuksköterskor upplevde att brist på kunskap och erfarenhet 
påverkade vårdkvalitén samt hindrade dem att ge patienter optimal palliativ vård. Detta kan 
relateras till behovet av stöd och resurser, som kan variera beroende på patientens tillstånd 
och vart i vårdprocessen som patienten befinner sig (Regionala cancercentrum i samverkan, 
2016). Den palliativa vården kan vara allt mellan dygnet runt vård med avancerade 
vårdinsatser till att ej vara i behov av specifika palliativa vårdinsatser (Socialstyrelsen, 2013). 
Enligt patientlagen (SFS 2014:821) har patienter rätt till omsorgsfull och professionell vård 
av god kvalité, som stärks av vetenskap och beprövad erfarenhet. Det framkom i resultatet att 
sjuksköterskor var i behov av mer kunskap för att kunna lita på sig själva och ge vård i 
komplexa vårdsituationer. Detta kan kopplas till tidigare forskning om vad patienter ansåg 
bidra till en optimal och god död. Enligt patienter som vårdades palliativt var trygghet och 
tillit till vårdgivaren en del i en god död (Kastbom et al., 2017). Det kan antas att 
sjuksköterskor behöver kunna lita på sin kunskap för att själva känna sig trygga och 
samtidigt inge trygghet till patienter. Metzger et al (2013) uttryckte att patienter kände sig 
trygga och välinformerade när de vårdades av professionella vårdare som var skickliga i sitt 
utförande. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska verksamheten där patienten 
vårdas erbjuda vård av god kvalité med utbildad personal. Det framkommer i resultatet att 
sjuksköterskor erfor att brist på kunskap om livets slutskede orsakade hinder i utförandet 
och utformningen vård på akuta vårdavdelningar. Patienter uppger att utbildning är en viktig 
del av den palliativa vården och att de önskar mer utbildning till alla involverade i vården 
(Davison et al., 2010) 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplever det svårt att vårda döende patienter då 
sjuksköterskorna saknade tidigare erfarenhet eftersom den palliativa vården medför ett stort 
ansvar och stöd till anhöriga. Detta kan relateras till Heyland et al. (2006) som beskriver att 
anhöriga till palliativa patienter uttrycker ett behov av stöd i form av att ha någon som 
lyssnar, stöttar och tröstar den. Eriksson (2015b) beskriver att det krävs mod och vilja att 
möta lidande och att känna med en annan människa. Eriksson (2015a) redogör för att 
vårdares medlidande är en svår uppgift och att möta en lidande människa utan att själv bli 
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lidande kan vara en utmaning. Det kan antas att sjuksköterskor behöver erfarenhet för att bli 
säkra i sin roll att lindra lidande och visa medlidande.  

Resultatet visade på att bristande kommunikation och samarbete skapade hinder för 
sjuksköterskor i utförandet av palliativ vård, speciellt då den var bristande mellan olika 
professioner i vårdteamet. Detta kan jämföras med att patienter uttryckte att de kände sig i 
goda händer när de vårdades av ett professionellt vårdteam (Metzger et al., 2013). En av de 
fyra hörnstenarna för skapandet av en god palliativ vård är enligt Socialstyrelsen (2013) 
samarbete. Samarbete syftar till ett välfungerande samarbete mellan olika professioner och 
inblandade i ett vårdteam. Vidare är en av sjuksköterskans kompetenser enligt Svensk 
Sjuksköterskeförening (2017) förmågan att i team samverka och kommunicera med 
medarbetare på ett respektfullt och empatiskt sätt. Enligt Eriksson (2015a) är lindrandet av 
lidande sammanhängande med att lidande tillåts förekomma, vilket en god vårdkultur 
tillåter. Det framkom i resultatet att bristande kommunikation och samarbete mellan olika 
professioner påverkade hur vården planerades och utformades till palliativa patienter. 
Sjuksköterskor upplevde att det var svårt att välja rätt vårdåtgärd i akuta situationer och 
handla när samarbetet var bristande. Vårdlidande beskrivs av Eriksson (2015a) som ett 
lidande relaterat till en vårdsituation. Goda relationer bidrar till att vården kan möjliggöra att 
patienter får en individualiserad vård med större förutsättningar att livskvalitén främjas och 
lidande lindras. Detta kan relateras till att patienter i livets slutskede uttryckte att en 
välfungerande kommunikation mellan dem och vårdare bidrog till en god vård (Kastbom et 
al., 2017; Walczak et al., 2013). Resultatet visade att sjuksköterskor uttryckte att ett hinder 
var när de inte visste hur de skulle kommunicera med sörjande patienter. Syftet med vården 
är enligt Eriksson (2015a) att stödja och lindra människans lidande med handlingar som 
skapar förtroende och välbehag. Medlidande beskrivs som bundet till handlandet och kan 
bara förmedlas till en lidande människa genom handling. Från tidigare forskning framkom 
det att patienter uttryckte att en god död var att bli lyssnad till av vårdpersonal och känna sig 
delaktig i vården (Veillette et al., 2010). Det framkom även i resultatet att sjuksköterskor 
uttryckte att en nära relation till patienten hjälpte dem att urskilja patientens behov och 
resurser. Detta kan anses som en viktig aspekt då sjuksköterskor även upplevde att det hade 
stort ansvar att vara patientens röst och förespråkare. Resultatet visade att sjuksköterskor 
upplevde att bristen på kommunikation och samarbete med läkare ledde till att vårdåtgärder 
som fokuserades på att förlänga patienternas liv prioriterade. Kastbom et al. (2017) beskriver 
att patienter som vårdades palliativt uttryckte att en god död var att få slippa onödigt lidande 
och en utdragen död. Enligt Eriksson (2014) så är människan kännande och tänkande och 
har en livsvilja med önskan att skapa ett eget liv.  

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att bristen på kommunikation och samarbete 
bidrog till att information om tillstånd och prognos till patient och anhöriga uteblev. Detta 
kan relateras till att information var för patienter betydelsefullt för att inte känna sig 
främmande inför döden (Kastbom et al., 2017; Robinson et al., 2014; Veillette et al., 2010). 
Det var viktigt för patienterna att bli medvetna om deras alternativ och valmöjligheter och 
vad de kan förvänta sig i livets slut (Davison, 2010; Walczak et al., 2013; Heyland et al., 
2006). Enligt Veillette et al. (2010) beskrev patienterna en god död som att känna sig 
delaktig i vården och acceptera att döden är oundviklig.  
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Det framkom i resultatet att sjuksköterskor upplevde att patienter inte fick optimal vård i 
livets slutskede när det var brist på tid och resurser. När det finns ett behov av palliativ vård 
ska den enligt Socialstyrelsen (2018) vara tillgängligt inom alla former av hälso- och 
sjukvård, en god palliativ vård ska erbjudas och bedrivas enligt patientens önskan och behov. 
Kastbom et al. (2017) visar på att patienter som vårdades palliativt hade önskemål om vart de 
skulle vårdas i livets slut. Resultatet visade att sjuksköterskor som vårdade patienter i livets 
slutskede i hemmet uttryckte att vården var tidskrävande och svår. Det framkom även i 
resultatet att sjuksköterskor upplevde att tiden och resurserna på sjukhus var bristande och 
påverkade planeringen av den palliativa vården. Denna brist kan reflekteras till att 
sjuksköterskor enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) ska ha kompetensen att urskilja 
patienters behov och utifrån dessa tillsammans med patienten kunna planera och forma en 
god omvårdnad. Korta vårdtider hindrade sjuksköterskorna att skapa goda relationer till 
patienterna. Enligt Eriksson (2015a) är vårdens syfte att lindra lidande, stötta och stärka en 
människa genom handlingar som skapar förtroendefulla relationer. Patienter som vårdades 
palliativ uttryckte att de var i behov av stöd från andra för att hantera svåra känslor (Frazer & 
Mobley, 2017). Lidande är enligt Eriksson (2015a) mångdimensionellt och kan leda till att 
människor känner sig främmande för sig själva. Lindra lidande innebär således mer än att 
sjuksköterskor lindrar fysiska symtom och smärta. Resultatet visade att sjuksköterskor 
upplevde svårigheter att erbjuda patienter och anhöriga stöd när det var brist på tid och 
resurser. Bli bortkallade från patienter och deras anhöriga för att hjälpa andra sjuksköterskor 
orsakade att sjuksköterskor kände sig hindrade att ge en god optimal vård i livets slutskede. 
Vidare menar Eriksson (2015a) att somliga patienters lidande kan lindras genom att 
vårdaren bara finns där och är tillgänglig.   

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att anhörigas involvering i vården kunde 
orsaka hinder för dem att erbjuda patienter en optimal palliativ vård. Det framkom att 
anhöriga ville bli inkluderade i vården av en närstående och uttryckte att det var viktigt att de 
blev uppmärksammade av sjuksköterskor och övrig vårdpersonal (Spichiger, 2009; Heyland 
et al., 2006). Vidare visade resultatet att sjuksköterskor upplevde sig hindrade när anhöriga 
och familjer ständigt påkallade uppmärksamhet och krävde information om patienters 
tillstånd. Möjligheten att erbjuda patienter en god död förhindrades enligt sjuksköterskor då 
anhörigas involvering blev för svårhanterligt. Spichiger (2009) beskriver att som anhörig kan 
vara svårt att finnas där och stötta en döende närstående. Detta kan kopplas till en av 
palliativa vårdens hörnstenar stöd till närstående, som innebär att anhöriga ska få stöd 
under och efter patientens sista tid i livet (Socialstyrelsens, 2013). Vidare menar Heyland et 
al. (2006) att anhöriga anser att det är betydelsefullt att få stöd och stöttning när det finns 
behov av det. 

 I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde att arga och stressade anhöriga var ett 
hinder i den palliativa vården. Detta kan relateras till att anhöriga i tidigare forskning 
uttryckte att involveringen i vården av en döende närstående kan bli för krävande och 
svårhanterlig. Livet vid sidan om kan pausas då all tid går till att stötta och finnas där för den 
döende (Spichiger, 2009). Livslidande är enligt Eriksson (2015a) en av lidandets 
dimensioner. Det beskrivs som ett lidande relatera till människans livssituation och att vara 
människa bland andra människor. Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att oroliga 
anhöriga var ett hinder i utförandet av palliativ vård. Enligt Metzger et al. (2013) upplevde 
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anhöriga att de kände sig trygga när de fick professionellt stöd och mer information kring 
vården av en döende närstående. Vidare framkom det i resultatet att sjuksköterskor upplevde 
sig hindrade när anhöriga saknade information om patienters tillstånd och prognos. De blev 
då osäkra på deras kompetens att ge god vård till patienter i livets slutskede. Detta kan 
speglas till palliativa vårdens hörnsten: kommunikation och relation. Den syftar bland annat 
till att skapa goda relationer mellan vårdpersonal och anhöriga för att främja patienters 
livskvalité (Socialstyrelsen, 2013).  

7 SLUTSATS 

Examensarbetets syfte var att sammanställa sjuksköterskors erfarenheter av hinder i 
utförandet av palliativ vård. Dessa presenterades i fyra olika teman: brist på kunskap & 
erfarenhet, bristande kommunikation & samarbete, brist på tid & resurser och anhöriga 
upplevs hindra vården. Sjuksköterskor upplever att brist på kunskap och erfarenhet utgjorde 
hinder i utförandet av palliativ vård. Palliativ vård är komplex och kräver mycket kunskap av 
sjuksköterskor. Bristen bidrog till att sjuksköterskor upplevde att de inte kunde erbjuda en 
optimal vård till patienter i livets slut. Det kan antas att sjuksköterskor inte har tillgång till 
tillräcklig utbildning inom palliativ vård. Brist på kommunikation och samarbete skapade 
hinder för sjuksköterskan att erbjuda patienter en god palliativ vård. Bristande samarbete 
med andra professioner hindrade patienter att få optimal och nödvändig vård. 
Sjuksköterskor kan behöva reflektera över kommunikationen med andra professioner för att 
förhindra att det drabbar patienter vårdkvalité.  Det kan antas att en välfungerande 
kommunikation och ett gott samarbete kan möjliggöra för sjuksköterskor att erbjuda en god 
palliativ vård till patienter. Palliativ vård upplevs resurs- och tidskrävande och kan till och 
med bli svår för sjuksköterskor. Ett hinder enligt sjuksköterskor var brist på tid och resurser, 
vilket kunde erfaras både inom slutenvården och öppenvården. Bristen ledde till att 
sjuksköterskorna upplevde att patienter inte fick optimal vård. Utökade resurser kan bidra 
till att sjuksköterskor får mer tid att tillägna till patienterna och övriga arbetsuppgifter. Detta 
kan bidra till en förbättrad palliativ vård och att sjuksköterskor känner sig mindre stressade 
på sin arbetsplats. Sjuksköterskor uppgav att anhörigas engagemang i vården kunde skapa 
hinder för sjuksköterskan i sitt utförande. Sjuksköterskor upplevde att arga och 
svårhanterliga anhöriga utgjorde hinder i vården av en palliativ patient. När anhöriga hade 
höga förhoppningar och saknade förståelse för sin närståendes prognos och hälsotillstånd 
upplevde sjuksköterskor att utformningen av den palliativa vården hindrades. Den palliativa 
vården är utmanande och ställer höga krav på sjuksköterskors kompetens. Förmågan att 
handskas med anhöriga kan sjuksköterskor behöva utveckla för att inte anhöriga ska ses om 
ett hinder i den palliativa vården. Utökade stödjande resurser till anhöriga med en döende 
närstående kan även antas minska att anhöriga upplevs hindra vården för sjuksköterskor och 
samtidigt förbättra den palliativa vården.  
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8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Att vårda palliativt framkom i resultatet som en utmaning och bidrog till att sjuksköterskorna 
reflekterade över sin roll och kompetens. Det uppmärksammades under examensarbetets 
utformning att palliativ vård väcker känslor och bidrog till olika upplevelser. Således förslås 
vidare forskning på sjuksköterskors erfarenheter av möjligheter i den palliativa vården. Detta 
för att skapa reflektion över hur den palliativa vården kan bidra till att sjuksköterskors 
upplever sig stärkta i rollen som sjuksköterska. Vidare forskning kan bidra till att det positiva 
i den palliativa vården speglas och kan främja sjuksköterskors erfarenheter och personlig 
utveckling. Dessutom kan forskningen belysa de behov och utvecklingsmöjligheter som 
förekommer, så väl inom den palliativa vården som i utbildningen av sjuksköterskor.  
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Datum 

för 
sökning 

Databas Begränsningar Sökord Antal 
träffar 

Första 
urval 

Andra 
urval 

190403 CINAHL 
Plus 

Peer Review 
Full text 

English language 
2009–2019 

Palliative 
patient* AND 

nurse* 
experience 

AND barrier* 

12 5 1 

190403 
CINAHL 

Plus 

Peer Review 

Full text 
English language 

2009–2019 

End of life 
care or 

palliative care 
OR terminal 

care AND 
nurse* 

experiences 
OR 

perceptions* 
AND 

obstacles OR 
barriers OR 
challanges 

60 10 1 

190403 CINAHL 
Plus 

Peer Review 
Full text 

English language 

2009–2019 

Obstacles OR 
barriers OR 
challanges 

AND end of 
life care OR 

palliative care 
AND nurses 
experiences 

49 5 1 

190403 CINAHL 
Plus 

Peer Review Full 
text 

English language 

2009–2019 

Nurses 
perspectives 
AND end of 

life 

38 3 1 

190403 
CINAHL 

Plus 

Peer Review 
English language 

2014–2019 

Nurses 
perspective 
AND end of 

life AND 
palliative care 

68 4 1 
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190408 PubMed 

Abstract 
Full text 

5 years 

Nurse 
experience 
AND dying 

patient AND 
caring 

56 8 1 

190408 PubMed 

Abstract 

Full text 

10 years 

Nurse* 
experience* 

and 
quantitative 
study AND 

end in life OR 
dying patient 

AND 
obstacles 

31 8 2 

190408 PubMed 

Abstract 

Full text 

10 years 

Nurse 
experience 
AND dying 

patient AND 
obstacles 

6 2 1 

190408 CINAHL 
Plus 

Peer Review 

Full text, English 
language 

2007–2019 

Palliative care 
AND nurse 
perspective 

50 3 1 

190408 CINAHL 
Plus 

Peer Review, 
Full text, English 

language 

2008–2019 

End of life 
care AND 

Nurse* 
perception 

30 5 2 

190408 
CINAHL 

Plus 

Peer Review 
Full text 

English language 
2008–2019 

End of life 
care OR 

palliative care 
AND nurse 
perception 

59 3 1 

190408 
CINAHL 

Plus 

Peer review 
Full text  

English language 
2009–2019 

Terminal care 
AND nurse 
experiences 

75 2 1 



BILAGA B KVALITETSGRANSKNING 
Frågor från Friberg (2017, Bilaga 3) av kvalitativa studier. 

 

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

• Finns teoretiska utgångspunkter beskriva? Hur är dessa i så fall 
formulerade 

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? 
Hur är denna i så fall beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
• Hur är metoden beskriven? 
• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 
• Hur har data analyserats? 
• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 
• Vad visar resultatet? 
• Hur har författarna tolkat studiens resultat? 
• Vilka argument förs fram? 
• Förs det några etiska resonemang? 
• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 
• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel 

vårdvetenskapliga antaganden? 



BILAGA C KVALITETSGRANSKNING 
Frågor från Friberg (2017, Bilaga 3) av kvantitativa studier.  

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

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall 
formulerade? 

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? 
Hur är denna i så fall beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
• Hur är metoden beskriven? 
• Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- 

respektive exklusionskriterier)? 
• Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var 

dessa adekvata? 
• Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur?  
• Vad visar resultatet? 
• Vilka argument förs fram? 
• Förs det några etiska resonemang? 
• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, 

till exempel vad gäller generaliserbarhet?  
• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel 

omvårdnadsvetenskapliga antaganden?  
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BILAGA D ARTIKELMATRIS 
Författare, 
År & Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalite
t 

Beckstrand, 
R., Moore, 
J., Callister, 
L., & Bond, 
E. 

USA 
2009 

 

 

Oncology 
nurses’ 
perceptio
ns of 
obstacles 
and 
supportiv
e 
behaviors 
at the end 
of life. 

Att bestämma 
omfattningen 
av utvalda 
hinder och 
stödjande 
beteenden i 
utförandet av 
vård i livets 
slutskede till 
patienter med 
cancer, som 
det uppfattas 
av 
onkologisjuks
köterskors. 

Design: 
Kvantitativ 
tvärsnittsstudie. 

Deltagare: 
1000 
sjuksköterskor. 
Urval: 375 
användbara svar. 
Bortfall: 93. 
Datainsamling
: Enkäter. 

Dataanalys: 
Data 
analyserades 
med hjälp av 
SPSS® version 
10.0 för att 
bestämma 
frekvens och 
mäta förekomst 
och spridning. 
Cronbach’s alfa- 
användes för att 
mäta och 
bestämma den 
interna 
konsistensens 
tillförlitlighet.  

Sjuksköterskor 
uppgav att 
hanteringen av 
arga anhöriga 
(X= 3.56, 
SD=1.07), 
anhörigas 
svårigheter att 
acceptera 
patientens 
prognos (X=3.55, 
SD=0.98) och 
den höga 
patientbelastning
en som resulterar 
i prioritering av 
döende patienter 
(X=3.53, 
SD=1.07) var 
mest omfattande 
hinder.  
Andra hinder som 
skattades var 
bristen på 
relevant 
utbildning 
(X=2.85, SD=1.5), 
tid till att erbjuda 
vård i livets 
slutskede med 
god kvalité grund 
av 
livuppehållande 
vårdåtgärder 
(n=3.08, 
SD=1.22). 
Cronbach alpha 
för hindernas 
storleksskattning 
var 0.92. 

10 
poäng 

Burt, J., 
Shipman, C., 
Addington-
Hall, J., & 
White, P. 
Storbritanni
en 

Nursing 
the dying 
within a 
generalist 
caseload: 
A focus 
group 
study of 

Att undersöka 
kommunala 
sjukskötersko
rs uppfattning 
av deras 
palliativa 
vårdroll, och 
deras 

Design: 
Kvalitativ studie 
Deltagare: 51 
sjuksköterskor. 

Datainsamling
:  Nio 
fokusgrupper. 

Sjuksköterskorna 
upplevde att de 
varierade 
arbetsområdena 
bidrog med stress 
och tidsbrist, 
vilket hindra dem 
att ge tillräckligt 

12 
poäng 



 

2 

2008 district 
nurses. 
 

tillhandahålla
nde av sådan 
vård inom 
ramen av 
deras allmänt 
breda 
arbetsområde
n. 

Dataanalys: 
Data 
transkriberades 
och analyserades 
med en 
ramanalys för att 
finna 
nyckelteman. 

med tid och 
omvårdnad till de 
palliativa 
patienterna.  
De upplevde även 
att vården av 
palliativa 
patienter var 
tidskrävande och 
bidrog till att de 
resterande 
arbetsuppgifter 
blev 
bortprioriterade. 

Garner, K., 
Goodwin, J., 
McSweeney, 
J., & 
Kirchner, J. 
USA 

2013 

Nurse 
executive
s’ 
perceptio
ns of end-
of-life 
care 
provided 
in 
hospitals 

Att undersöka 
sjukskötersko
r med en 
chefsrolls 
uppfattning 
av den 
bedrivna 
vården i livets 
slutskede i en 
sjukhusmiljö 

Design: 
Kvalitativ 
deskriptiv 
naturalistisk 
studie. 
Deltagare: 10 
sjuksköterskor. 

Datainsamling
: Individuella 
intervjuer. 
Dataanalys: 
Transkriberad 
data 
analyserades 
med 
textbaserade 
datahateringspro
gram för att 
märka och 
sortera variabler. 
För att koda data 
användes 
innehållsanalys.  

 

Sjuksköterskorna 
upplevde att 
bristande 
kommunikation 
mellan olika 
professioner samt 
bristande 
kommunikation 
mellan patient 
och sjuksköterska 
utgav hinder att 
erbjuda god 
palliativ vård.  
Bristen på 
relevant 
utbildning var ett 
hinder för 
sjuksköterskor att 
erbjuda god 
omvårdnad. De 
upplevde även att 
korta vårdtider 
resulterade i 
hinder att 
identifiera och 
erbjuda goda 
vårdåtgärder till 
patienter i livets 
slutskede. 

12 
poäng 
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Hov, R., 
Athlin, E., & 
Hedelin, B. 
Norge 
2009 

Being a 
nurse in 
nursing 
home for 
patients 
on the 
edge of 
life. 

Att skapa en 
djupare 
förståelse av 
att vara en 
sjuksköterska 
på ett 
äldreboende 
för patienter i 
livets slut 

Design: 
Kvalitativ 
hermeneutisk 
fenomenologisk 
studie. 
Deltagare: 14 
sjuksköterskor. 
Datainsamling
: Individuella 
intervjuer.  

Dataanalys: En 
hermeneutisk 
fenomenologisk 
analys användes 
för att analysera 
transkriberad 
data och 
bestämma teman 
och subteman. 

Sjuksköterskor på 
äldreboende 
kände sig osäkra i 
valet av goda 
omvårdnadsåtgär
der då det 
uppstod delade 
åsikter kring rätt 
beslut av åtgärd. 
Sjuksköterskorna 
upplevde att 
osäkerheten 
hindrade dem att 
erbjuda god vård 
till patienter i 
livets slutskede, 
då bland annat 
valet av åtgärder 
tog lång tid. 

Bristen på 
samarbete och 
kommunikation 
mellan 
sjuksköterskor 
och andra 
professioner 
upplevdes bidra 
till att vårdens 
målsättning inte 
alltid var enlig. 
Detta upplevdes 
utgöra hinder till 
att erbjuda en god 
vård till patienter 
i livets slutskede. 

13 
poäng 

Wallerstedt, 
B., & 
Andershed, 
B. 
Sverige 

2007 

Caring for 
dying 
patients 
outside 
special 
palliative 
care 
settings: 

Att beskriva 
sjukskötersko
rs erfarenhet 
av att vårda 
allvarligt 
sjuka och 
döende 
patienter 

Design: 
Kvalitativ 
fenomenologisk 
studie. 
Deltagare: Nio 
sjuksköterskor. 
Datainsamling
: Intervjuer. 

Sjuksköterskorna 
beskrev att de 
upplevde hinder 
då 
kommunikatione
n och samarbetet 
mellan olika 
vårdgivare brast. 

13 
poäng 



 

4 

experienc
es from a 
nursing 
perspectiv
e 

utanför 
palliativa 
vårdinrättnin
gar. 

Dataanalys: 
Transkriberad 
data 
analyserades 
med en 
fenomenologisk 
analysmetod i 
olika steg.  

De upplevde 
svårigheter att 
erbjuda god vård 
till döende 
patienter då de 
samtidigt skulle 
våra andra 
patientkategorier 
och då 
vårdtillfällena var 
begränsade inom 
specifika 
tidsramar. 

Midtbust, 
M., Alnes, 
R., 
Gjengedal, 
E., & 
Lykkeslet, E. 

Norge 

2018 

Perceived 
barriers 
and 
facilitator
s in 
providing 
palliative 
care for 
people 
with 
severe 
dementia: 
the 
healthcar
e 
professio
nals’ 
experienc
es 

Att undersöka 
vårdpersonals 
erfarenheter 
av potentiella 
hinder och 
hjälpmedel i 
tillhandahålla
ndet av 
palliativ vård 
till personer 
med svår 
demens i 
boenden för 
långsiktig 
vård. 

Design: 
Kvalitativ studie.  
Deltagare: 16 
stycken 
deltagare. 
Datainsamling
: Fyra 
fokusgrupper. 
Dataanalys: 
Transkriberad 
data 
analyserades 
med inspiration 
av tematisk 
textanalys. 

Sjuksköterskorna 
beskrev tidsbrist, 
bristande 
resurser och högt 
antal patienter 
som hinder för att 
kunna erbjuda 
god palliativ vård. 
Sjuksköterskorna 
uttryckte pressen 
av dåligt samvete 
då tidsbristen 
ledde till att de 
inte hann 
spendera 
tillräckligt med 
tid hos enskild 
person och fick 
prioritera att 
hjälpa alla 
personer. 
Sjuksköterskorna 
uttryckte sig även 
uppleva hinder 
att utöka 
resurserna inom 
den palliativa 
vården till mer 
resurskrävande 
patientkategorier. 

13 
poäng 



 

5 

Bailey, M., 
Doody, O., & 
Lyons, R. 

Irland 

2014 

 

Surveying 
communi
ty nursing 
support 
for 
persons 
with an 
intellectu
al 
disability 
and 
palliative 
care 
needs. 

Att ur 
kommunala 
sjukskötersko
rs perspektiv 
beskriva 
tillhandahålla
ndet av 
kommunala 
vårdinsatser 
till personer 
med 
intellektuell 
funktionsneds
ättning och 
behov av 
palliativ 
vård/vård i 
livets 
slutskede 

Design: 
Kvantitativ 
deskriptiv 
tvärsnittsstudie. 
Deltagare: 290 
sjuksköterskor. 
Urval: 94 
användbara 
enkätsvar. 

Datainsamling
: Enkäter. 

Dataanalys: 
SPSS version 18 
användes för att 
analysera data. 
För att beskriva 
frekvens och 
identifiera 
deltagarnas 
mönster 
användes en 
deskriptiv 
analys. 
Kvalitativa data 
från enkäterna 
analyserades 
med tematisk 
analys i olika 
steg.  

Majoriteten av 
sjuksköterskorna 
(64.9%) i studien 
hade inte vårdat 
patienter med 
intellektuell 
funktionsvariatio
n och behov av 
palliativ 
vård/vård i livets 
slutskede. 

Trots detta 
framkom det att 
sjuksköterskor 
upplevde hinder 
att erbjuda 
palliativ vård till 
patientkategorier 
som de saknade 
erfarenhet av och 
kunskap om. 
64.9% av 
sjuksköterskorna 
efterfrågade 
utbildning inom 
den palliativa 
vården. 

12 
poäng 

Wu, H., & 
Volker, D.  
Taiwan 

2009 

Living 
with 
death and 
dying: the 
experienc
e of 
Taiwanes
e hospice 
nurses. 
 

Att undersöka 
och beskriva 
taiwanesiska 
sjukskötersko
rs erfarenhet 
av att vårda 
döende 
patienter på 
hospice, ett 
relativt nytt 
vårdalternativ 
i Taiwan. 

Design: 
Kvalitativ 
fenomenologisk 
studie. 

Deltagare: 14 
stycken 
sjuksköterskor. 

Datainsamling
: Intervjuer.  

Dataanalys: 
Data 
transkriberades 

Sjuksköterskorna 
uttryckte sig ha 
bristande 
kunskap och 
utbildning inom 
palliativ vård 
vilket hindrade 
dem att erbjuda 
optimal vård. 

Det framkom i 
studiens resultat 
att sociokulturella 
skillnader 

13 
poäng 



 

6 

och översattes 
noggrant för att 
sedan analyseras 
med Colaizzi’s 
riktlinjer för att 
analysera 
fenomenologisk 
data.  

påverkade 
arbetsmiljön och 
hindrade 
sjuksköterskornas 
att skapa goda 
relationer med 
patientens 
anhöriga och 
familj. 

Karlsson, 
M., 
Karlsson, C., 
Barbosa da 
Silva, A., 
Berggren, I., 
& Söderlund, 
M. 

Finland, 
Norge & 
Sverige 
2013 

Communi
ty nurses’ 
experienc
es of 
ethical 
problems 
in end-of-
life care 
in the 
patient’s 
own 
home. 

Att få en 
djupare 
förståelse av 
kommunala 
sjukskötersko
rs 
erfarenheter 
av etiska 
problem inom 
vården i livets 
slutskede i 
patientens 
egna hem. 

Design: 
Kvalitativ 
hermeneutisk 
studie. 

Deltagare: Tio 
stycken 
sjuksköterskor. 
Datainsamling
: Intervjuer. 

Dataanalys: 
Data 
analyserades 
med en 
hermeneutisk 
metod inspirerad 
av Gadamer 
(26).  
 

Sjuksköterskorna 
upplevde att 
bristande 
samarbetet med 
andra 
professioner 
förhindrade och 
påverkade 
kvalitén av den 
palliativa vården. 

Det framkom i 
studien att 
sjuksköterskor 
stötte på flertalet 
etiska problem då 
den palliativa 
vården skulle 
anpassas till en 
hemmiljö där 
sjuksköterskan 
behövde ta större 
hänsyn till 
patientens 
integritet, 
anatomi och 
anhöriga. 
Sjuksköterskan 
upplevde även 
hinder att 
anpassa den 
palliativa vården 
till patientens 
behov då 
anhöriga hade 

13 
poäng 



 

7 

större förmåga att 
påverka 
vårdåtgärderna. 

Dillworth, J., 
Dickson, V., 
Mueller, A., 
Shuluk, J., 
Yoon, H., & 
Capezuti, E. 

USA 

2015 

Nurses’ 
perspectiv
es: 
hospitaliz
ed older 
patients 
and end-
of-life 
decision-
making. 

Att undersöka 
problem 
identifierade 
av 
sjukskötersko
r, som vårdar 
äldre 
patienter på 
sjukhus, 
angående 
beslutstagand
e inom vården 
i livets 
slutskede. 

Design: Studie 
med mixad-
metod. 
Deltagare: 393 
sjuksköterskor 
Datainsamling
: Enkäter. 
 
Dataanalys: 
Data 
analyserades 
kvalitativt med 
hjälp av Dedoose 
programvara 
version 4.5. Data 
kodades och 
teman urskildes.  

Sjuksköterskorna 
upplevde att 
bristande 
kommunikation 
mellan olika 
professioner, och 
mellan patient 
och anhöriga 
skapade hinder 
för hur beslut 
skulle tas i 
utformandet av 
den palliativa 
vården. 

Studien visade att 
sjuksköterskorna 
upplevde hinder 
att erbjuda god 
palliativ vård till 
följd av bristande 
kunskap om 
kommunikation, 
speciellt med 
anhöriga, och 
avsaknad av 
relevanta 
resurser. 

12 
poäng 

Andersson, 
E., 
Salickiene, 
Z., & 
Rosengren, 
K. 
Sverige 
2016 

To be 
involved 
– A 
qualitativ
e study of 
nurses’ 
experienc
es of 
caring for 
dying 
patients. 

Att beskriva 
sjukskötersko
rs 
erfarenheter 
(>2 år) av att 
vårda döende 
patienter på 
kirurgiska 
avdelningar. 

Design: 
Kvalitativ 
deskriptiv studie. 

Deltagare: Sex 
stycken 
sjuksköterskor.  

Datainsamling
: Intervjuer. 
 
Dataanalys: 
Transkriberad 

Sjuksköterskorna 
beskrev att brist 
på erfarenhet och 
utbildning 
påverkar kvalitén 
på vården. 
Känslan av 
otillräcklig 
kunskap bidrar 
till frustation då 
de kände att de 
inte kunde hjälpa 
patienten 

13 
poäng 
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data 
analyserades 
med en kvalitativ 
innehållsanalys i 
olika steg. 

optimalt. 
Sjuksköterskorna 
uttryckte även att 
det var 
problematiskt att 
samtidigt vårda 
palliativa och 
kurativa 
patienter, då 
vården av 
palliativa 
patienter kräver 
ett annat 
tankesätt. Detta 
bidrag till att det 
var svårt att 
tillfredsställa 
allas behov. 
Sjuksköterskorna 
upplevde att 
palliativa 
patienterna ofta 
prioriterades bort 
av läkare, detta 
bidrag till en 
känsla av att 
optimal vård inte 
kunde ges i tid. 

Iglesias, L., 
Pascual, C., 
& Vallejo, B.  
Spainen 
2013 

Obstacles 
and 
helpful 
behaviors 
in 
providing 
end-of-
life care 
to dying 
patients 
in 
intensive 
care 
units. 

Att identifiera 
aspekter av 
vård som 
vårdpersonal 
anser vara 
antigen 
hjälpmedel 
eller hinder 
för att ge 
patienten och 
deras familj 
god vård i 
livets 
slutskede. 

Design: 
Kvantitativ 
deskriptiv studie. 

Deltagare: 472 
sjuksköterskor. 
Urval: 227 
användbara 
enkätsvar. 

Datainsamling
: Enkäter. 

Dataanalys: 
Demografisk 
data och 
beskrivande 

Sjuksköterskorna 
fick skatta hinder 
från 0–5. De tre 
största fynden av 
hinder var att 
läkare hade 
bristande 
kommunikation 
och kontakt 
mellan läkare, 
patient och 
anhöriga, de 
andra hindren var 
när patienten 
upplevde 
brytpunkter 

10 
poäng 
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statistik 
analyserades 
med hjälp av 
SPSS® version 
17. Enkätsvar 
analyserades 
med hjälp av 
Cronbach. 

svåra. Det tredje 
hindret som 
sjuksköterskorna 
upplevde var då 
anhöriga hade 
svårt att 
acceptera 
patientens dåliga 
prognos. Data 
visade även att 
sjuksköterskorna 
upplevde hinder 
då samarbete 
med läkare var 
bristande. 

Beckstrand, 
R., Rohwer, 
J., Luthy, K., 
Macintosh, 
J., & 
Rasmussen, 
R. 
USA 
2017 

Rural 
emergenc
y nurses’ 
end-of-
life care 
obstacle 
experienc
es: stories 
from the 
past 
frontier. 

Akutvårdssju
ksköterskor 
på 
landsbygden 
står för unika 
hinder för att 
tillhandahålla 
kvalitet inom 
vården i livets 
slut skede. 
Berättelser 
som 
tillhandahålls 
av 
akutvårdssjuk
sköterskor 
och beskriver 
deras svåraste 
hinder inom 
vården i livets 
slutskede. 

Design: 
Kvantitativ 
tvärsnittsstudie. 

Deltagare: 508 
sjuksköterskor.  
Urval: 246 
användbara 
enkätsvar. 
Datainsamling
: Enkäter. 

Dataanalys: 
Data granskades 
och kodades med 
hjälp av en 
innehållsanalys. 
Under första 
analysfasen 
kodades data 
individuellt och 
teman skapades. 
Under andra 
analysfasen 
identifierades 
teman och 
frekvensen från 
all data.  

Från 
sjuksköterskornas 
utsagor 
analyserades 3 
dominanta teman 
för upplevda 
hinder i att utföra 
palliativ vård. Det 
första hindret var 
att 
sjuksköterskornas 
upplevelse att de 
inte kunde ge 
patienten en god 
död (n=13, 46,4), 
detta berodde 
bland annat på 
att 
sjuksköterskorna 
inte hade 
kunskap om 
patientens 
önskningar och 
behov. Det andra 
dominanta 
hindret var att de 
hade brist på 
resurser (n=9, 
32,1%). Det tredje 

10 
poäng 



 

10 

 

 

 

hindret var 
bristande 
kommunikation 
och samarbete 
mellan 
professioner och 
mellan patient 
och vårdpersonal. 

Beckstrand, 
R., Collete, 
J., Callister, 
L., & Luthy, 
K.  
USA 
2012 

Oncology 
nurses’ 
obstacles 
and 
supportiv
e 
behaviors 
in end-of-
life care: 
providing 
vital 
family 
care. 

Att bedöma 
inverkan av 
hinder och 
stödjande 
beteenden 
inom vården i 
livets 
slutskede som 
uppfattas av 
onkologisjuks
köterskor på 
sjukhus. 

Design: 
Kvantitativ 
studie. 

Deltagare: 
1005 
sjuksköterskor. 
Urval: 380 
användbara 
enkätsvar.  

Datainsamling
: Enkäter. 

Dataanalys: 
Data 
analyserades 
med hjälp av 
SPSS® version 
18.0 för att mäta 
förekomst och 
storlek. 
Medelvärdet för 
förekomst och 
storlek 
multiplicerades 
sedan för att få 
ett slagresultat, 
därefter 
rankades dessa.  

Sjuksköterskorna 
fick skatta 26 
hinders 
förekomst och 
storlek. Det 
hindret som 
skattades högst 
var att handskas 
med oroliga 
familjemedlemma
r (X=3.51, 
SD=1.03), det 
andra högst 
rankade hindret 
var anhöriga inte 
accepterade 
patientens 
prognos (X=3.54, 
SD=0.98). Ett 
annat hinder som 
skattades högt var 
tidsbrist och 
många sysslor. 
Andra hinder var 
brist på relevant 
utbildning samt 
dåligt samarbete 
med läkare kring 
vården. 

9 poäng 
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