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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienter som vårdas i livets slutskede upplever att de förlorar sin 

självständighet och fysiska förmåga att utföra grundläggande behov vilket bidrog till fysiskt 

och psykiskt lidande. De upplevde att deras närstående och vårdpersonalen fick hjälpa dem 

med det mesta vilket gjorde att patienterna upplevde ångest. När patienterna förstod att de 

inte skulle överleva sjukdomen uppstod oro och rädsla inför döden. Närstående uttryckte att 

kommunikationen mellan dem och vårdpersonalen var bristfällig. Syfte: Att belysa 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. Metod: Kvalitativ 

litteraturstudie med beskrivande syntes. Tio stycken vårdvetenskapliga artiklar har 

analyserats och presenteras i examensarbetets resultat. Resultat: Två teman framkom; 

sjuksköterskor upplevda utmaningar av att vårda patienter i livets slutskede och att få 

någonting tillbaka. Det framkom fem subteman. Slutsatser: Sjuksköterskorna upplevde en 

känsla av otillräcklighet när de vårdade patienter i livets slutskede. Sjuksköterskorna saknade 

stöd från läkarna och arbetsledarna i utförandet av vården. En central upplevelse var att 

sjuksköterskorna kände att deras egen kunskap var begränsad. Sjuksköterskorna upplevde 

även en känsla av gemenskap och att de uppskattade livet mer när de vårdade patienter i 

livets slutskede.   

Nyckelord: Gemenskap, kvalitativ, terminalvård, utmaningar, vårdvetenskap 

 

 

 

  



ABSTRACT  

Background: Patients who receive end-of-life care find that they loose their independence 

and physical ability to perform basic needs, which contributed to physical and mental 

suffering. They felt that their relatives and healthcare staff had to help them with the most, 

which meant that the patients experienced anxiety. When the patients understood that they 

would not survive the disease, anxiety and fear before death. Related parties stated that the 

communication between them and the healthcare staff was inadequate. Aim: The aim is to 

illuminate nurses experiences of caring for patients in the final stages of life. Method: 

Qualitative study with descriptive synthesis. Ten pieces of care science articles have been 

analyzed and presented in the essays result. Results: Two themes emerged; Nurses 

experienced challenges and Getting something back and described nurses’ experiences in five 

sub-themes. Conclusion: The nurses experienced a sense of inadequacy when they cared 

for patients in the final stages of life. The nurses lacked the support of the doctors and 

supervisors in the performance of the care. A central experience was that the nurses felt that 

their own knowledge was limited. The nurses also experienced a sense of community and that 

they appreciated life more when they cared for patients in the final stages of life.  

Keywords: Challenges, health science, qualitative, solidarity, terminal care  
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1 INLEDNING  

Författarna till det här examensarbetet anser att arbeta med att vårda patienter i livets 

slutskede är något som kan vara både utmanande och givande. Arbetet innebär att hela tiden 

vara i kontakt med människor som lever med olika sjukdomstillstånd. Författarna till det här 

examensarbetet har olika erfarenheter av att arbeta inom hälso- och sjukvården och inom 

den palliativa vårdformen. Under sjuksköterskeutbildningen väcktes intresset för hur 

sjuksköterskor upplever att vårda patienter i livets slutskede, och att få fördjupade kunskaper 

om detta. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda palliativt var ett ämnesområde som 

akademin för Hälsa, Vård och Välfärd vid Mälardalens högskola presenterade. Genom 

fördjupade kunskaper inom ämnet palliativ vård kan sjuksköterskor förhoppningsvis uppleva 

trygghet i att vårda patienter i livets slutskede. Att vårda den här målgruppen kan väcka 

många känslor hos sjuksköterskan, att kunna vårda och stötta patienter, närstående och 

andra kollegor blir en känslomässig utmaning. Syftet med det här examensarbetet är att ge 

en inblick av sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede.  

2 BAKGRUND 

Nedan presenteras definitioner och centrala begrepp som förekommer i examensarbetet. 

Därefter beskrivs sjuksköterskans ansvar utifrån lagstiftning och styrdokument, tidigare 

forskning, teoretiskt perspektiv och problemformulering. 

2.1 Definition och centralt begrepp 

Under det här avsnittet definieras Närstående och det centrala begreppet Palliativ vård 

beskrivs. 

2.1.1 Närstående  

Närstående avser familj eller nära anhöriga till patienten. En närstående kan vara en make 

eller maka, en registrerad partner, barn, förälder, en nära vän, en god man, syskon eller till 

exempel far- och morföräldrar (Socialstyrelsen, 2018).  
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2.1.2 Palliativ vård 

Palliativ vård beskrivs att främja välbefinnande och lindra lidande hos patienten, att vårda i 

livets slutskede. Vården är aktiv och syftar till ett helhetsperspektiv där det handlar om att 

följa patienten och närstående genom hela sjukdomsförloppet fram till döden (Jacobsson, 

Andersson & Öhlén, 2009). WHO definierar den palliativa vården som ett tillvägagångssätt 

för att förbättra välbefinnandet hos patienter och närstående när problemet med livshotande 

sjukdom eller skada uppkommer. Förebyggande och lindring av lidande och smärta, andra 

problem som kan vara psykiska, fysiska, psykosociala och andliga. Den palliativa 

omvårdnaden innebär att lindra lidande och andra symtom som känns som plågande för 

patienten. Vården ska varken skynda på eller fördröja dödsprocessen och de andliga och 

psykosociala aspekterna ska integreras (WHO, 2018). Palliativ vård i livets slutskede är vård 

som ges under patientens sista tid i livet då döden är oundviklig inom en överskådlig framtid. 

Målet med vården är då att lindra lidande och främja livskvalitet. Palliativ vård ses i två 

uppdelade faser. En inledande fas och en avslutande fas. I den inledande fasen kan patienten 

fortfarande uppleva friskhet trots en obotlig sjukdom, detta om patienten får vara besvärsfri. 

Fasen kan vara långvarig och syftet är att förlänga livet med hjälp av lämplig behandling för 

att patienten ska kunna leva så normalt som möjligt. Processen är växlande mellan friskhet 

och sjukdom, detta gör att sjuksköterskan behöver vara närvarande och uppmärksam och 

följa upp patientens tillstånd. I den avslutande fasen, livets slutskede kan vara en kort och 

intensiv process där lindrat lidande är målet med behandlingen i samband med patientens 

död. Faserna karaktäriseras av att främja välbefinnande och livskvalité (Socialstyrelsen, 

2013).   

2.2 Sjuksköterskans ansvarsområde 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) är målet med all vård en god hälsa och 

vård på lika villkor för hela befolkningen. Den enskilda människans värdighet ska 

respekteras och den individen med störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde till 

vården. Landstinget ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till de individer som är bosatta i 

länet och vården ska erbjudas alla oavsett socioekonomiskt tillstånd. Hälso- och 

sjukvårdslagen reglerar de åtgärder och handlingar som görs i syfte att förebygga, utreda och 

behandla sjukdomar, samt att vården ansvarar för omhändertagande av avlidna.  

Enligt patientlagen (2014:821) är målet med vården att stärka patientens position, att främja 

patientens integritet och värdighet, självbestämmande och delaktighet. Lagen syftar även till 

att vården ska vara lättillgänglig och vara utformad med patientens delaktighet i fokus, så 

långt det är möjligt. Det är viktigt att patientens önskemål och personliga förutsättningar tas i 

beaktande i den mån som är möjligt. Stärka patientens position där möjligheter finns att föra 

fram klagomål och synpunkter på vården som ges eller har givits. Detta med ett syfta att 

förbättra patientsäkerheten.  

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) har sjuksköterskor ett ansvar gentemot patienter 

och samhälle att bedriva en säker vård som har en evidensbaserad grund, vården ska 
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bedrivas i samstämmighet med beprövad erfarenhet och kunskap. Patienten ska göras 

involverad och delaktig i vården i livets slutskede i den mån som är möjligt.  

Svensk sjuksköterskeförening (2017) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

beskriver att sjuksköterskan ansvarar och leder omvårdnadsarbetet i ett team med andra 

professioner och vårdpersonal. Det är i konstant partnerskap med patienten och dennes 

närstående. Sjuksköterskan ska i omvårdnadsarbetet göra bedömningar av patientens 

tillstånd, ställa omvårdnadsdiagnos för att sedan kunna planera omvårdnaden och sätta upp 

mål i partnerskap med patienten. Sjuksköterskan har också ett eget ansvar gentemot sitt 

yrkesutövande, den legitimerade sjuksköterskan ska ha medicinsk kunskap och kunskap om 

omvårdnad. Omvårdnadsåtgärder bestäms utifrån patientens fysiska, psykosociala, andliga 

och kulturella behov och utifrån patientens egna upplevelser och önskemål. Den legitimerade 

sjuksköterskan ska utifrån patientens upplevelser och berättelser upprätta en vårdplan 

tillsammans med patient och närstående. Det är viktigt att sjuksköterskan är tillgänglig och 

accepterande för att tillit ska uppnås. Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

beskriver även sjuksköterskans ansvar att hela tiden hålla sig uppdaterad med 

kunskapsutveckling inom sitt yrkesområde. Sjuksköterskan ska kunna använda de metoder 

som gör störst nytta för patienten med hänsyn till vårdens unika kontext (SSF 2017).  

ICN:s etiska kod (SSF, 2014) framhäver sjuksköterskans ansvar gentemot professionen 

genom att upprätthålla värderingar som medkänsla, lyhördhet och respektfullhet. Den menar 

till varje människas unika värde och rätt till att bli bekräftad för att kunna främja hälsa och 

lindra lidande. Att bekräfta och se patienten i sitt lidande är viktigt då det är betydelsefullt för 

att patienten ska uppnå lindrat lidande och välbefinnande. För att detta ska vara möjligt 

behöver sjuksköterskan våga möta patienten där patienten är just nu vilket kräver mod, 

närvaro och tillgänglighet. Koden bygger på fyra av sjuksköterskans grundläggande 

ansvarsområden. De handlar om att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt 

lindra lidande. Koden är strukturerad efter fyra områden; sjuksköterskan och allmänheten, 

sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen och sjuksköterskan 

och medarbetare. Sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan har ett ansvar att främja 

en miljö som beaktar mänskliga rättigheter, där alla får ha olika trosuppfattning och där 

familjer respekteras. Sjuksköterskan ska vara professionell i sitt agerande och ska respektera 

patientens integritet och värdighet. Sjuksköterskan och yrkesutövningen syftar till 

sjuksköterskans ansvar att ständigt vara uppdaterad gällande forskning och ny teknik för att 

kunna upprätthålla sin yrkeskompetens. I sjuksköterskan och professionen har 

sjuksköterskan ett ansvar att arbeta för nya och acceptabla riktlinjer för utbildning, 

omvårdnad och utbildning. Det är sjuksköterskans ansvar att utifrån stöd från forskning 

applicera evidensbaserad vård i den kliniska verksamheten. Sjuksköterskan och medarbetare 

handlar om det ansvar sjuksköterskan har mot kollegor där sjuksköterskan ska främja ett 

gott samarbete (SSF, 2014).  
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2.3 Tidigare forskning   

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning indelat i två delar. Först presenteras 

patienternas upplevelser av att bli vårdade i livets slutskede. Sedan presenteras närståendes 

upplevelser av vård i livets slutskede.  

2.3.1 Patienters upplevelser av att bli vårdad i livets slutskede  

När patienter drabbas av dödliga sjukdomar som innebär att de behöver vårdas i livets 

slutskede uppstår en chock hos de flesta patienter blandat med en oro och rädsla inför döden 

(Beng, Guan, Seang, Ming, Jane, Chin & Loong, 2014). Patienterna beskriver att de upplever 

förlust gällande sin fysiska förmåga när de insjuknar, de kan inte göra vardagliga saker som 

att äta, sköta sina toalettbehov och gå upp själv från sängen. Patienterna beskriver att de 

kände sig som fångar i deras egna kroppar på grund av att den fysiska förmågan försämrades 

och i vissa fall försvann helt. De kunde inte lita på sin kropp som de tidigare gjort. Denna 

fysiska förlust som patienterna upplevde ledde till att de kände fysiskt och psykiskt lidande. 

Patienterna upplevde även att det här blev en förlust från deras vardagliga, aktiva och 

normala liv som de levde innan de blev drabbade av en dödlig sjukdom (Beng et al., 2014; 

Melin-Johansson, Ödling, Axelsson & Danielsson, 2008; Nilmanat, Chailungka, 

Phungrassami, Promnoi, Tulathamkit, Noo-urai & Phattaranavig, 2010).  

Patienterna beskrev att något som hjälpte dem att möta deras dödliga sjukdom och främst 

när de blev vårdade i livets slutskede var deras livsberättelser och att de tittade tillbaka på 

sina liv. Att gå igenom sina erfarenheter och minnen i livet hjälpte patienterna att känna en 

tillfredställelse över sitt liv de hade levt (Warmenhoven, Lucassen, Vermandere, Aertgeerts, 

Van Weel, Vissers & Prins, 2016). När de tittade tillbaka på sina liv och kunde känna att de 

hade uppfyllt allt de ville kände sig patienterna avslappnade och redo för att möta det som 

väntar efter att ha vårdats i livets slutskede. Det fanns även patienter som fokuserade mer på 

vad de inte hade åstadkommit i livet vilket bidrog till känslor av frustation och ångest över att 

behöva lämna livet (Montaya-Juarez, Garcia-Caro, Campos-Calderon, Schmidt-RioValle, 

Gomez-Chica, Marti-Garcia & Cruz-Quintana, 2012). Patienterna kände behov av att ha 

möjlighet att kunna kommunicera om alla känslor som uppkommer när de tittar tillbaka på 

sitt liv och minns händelser och tillfällen som betyder mycket. När patienterna fick den 

möjligheten så upplevde de att de kände sig mer förberedda inför döden (Melin-Johansson et 

al., 2008).  

Många patienter uttryckte att förbereda sig inför döden var viktigt, de flesta hoppades på att 

de skulle dö snabbt då ett förlängt lidande påverkade både dem och deras anhöriga. 

Patienterna associerade en bra död med undantag från smärta och ångest, de uttryckte en 

stark vilja i att vara delaktig i besluttagandet gällande deras egen död. De flesta patienter 

upplevde att de hade tillit och kände sig säkra med att deras sjuksköterskor skulle göra det 

som var bäst för dem när döden närmade sig (Kastbom, Millberg & Karlsson, 2017). 

Att ha stöd var en viktig komponent uttryckte patienterna, både från närstående och 

sjuksköterskan. Att få kommunicera med någon var hjälpande och stöttande för patienterna i 

denna svåra situation. Att bli erbjuden att kommunicera med sjuksköterskor var viktigt 

upplevde patienterna då de kunde vara mer förstående än de närstående i vissa situationer 
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(Warmenhoven et al., 2016; Melin-Johansson et al., 2008; Kastbom et al., 2017). Att inte få 

möjligheten till att kunna kommunicera med sjuksköterskorna gjorde patienterna frustrerade 

och upprörda. Det var viktigt för patienterna att sjuksköterskorna såg att de behövde få 

genomgå sina känslor samt att de behövde stöd från sjuksköterskorna för att kunna hantera 

det (Melhem & Daneault, 2017).  

När patienterna förlorade mer av sin fysiska förmåga blev de mer beroende av 

sjuksköterskorna och av deras närstående. Detta upplevde de flesta som en inre stress, att 

deras närstående skulle få ta ett tyngre lass vilket skulle göra att de offrade mycket tid i sitt liv 

åt dem och det bidrog till känslor av ångest. Patienterna beskrev detta som en känsla av att 

vara en börda för sina närstående och sjuksköterskorna (Beng et al., 2014; Nilmanat et al., 

2010).  

2.3.2 Närståendes upplevelser av vård i livets slutskede  

Något som är viktigt för de närstående är att bli välkomnade i vårdandet då de har mycket 

erfarenhet om patienten och känner den väl. Detta var dock något som de upplevde som en 

brist, de fick inte vara delaktiga i olika beslutsfattande gällande patienten och det gjorde att 

de kände en inre stress för patientens skull. De närstående uttryckte att ifall de skulle få vara 

med i beslutfattande så skulle den inre stressen försvinna och det skulle skapas ett lugn hos 

dem istället (Kisorio & Langley, 2016; Da Cruz Matos & Da Silva Borges, 2018). 

Kommunikationen mellan de närstående och sjuksköterskan upplevdes som mycket svår då 

de upplevde att det är svårt att förstå de medicinska termerna och språket (Da Cruz Matos & 

Da Silva Borges, 2018). De närstående upplevde att kommunikationen mellan dem och 

sjuksköterskorna var betydelsefull. De närstående blev lugna av att det fanns en fungerande 

kommunikation mellan de berörda parterna, det gjorde att de närstående visste vad de skulle 

förvänta sig samt att de blev förstående hur vården fungerade (Kisorio & Langley, 2016).  

Vissa av de närstående upplevde dock att läkarna och sjuksköterskorna var rädda för att tala 

om vård i livets slutskede med de och det gav de närstående en känsla av ångest och 

hjälplöshet (Kisorio & Langley, 2016; Noome, Dijkstra, Leeuwen & Vloet, 2016).  

Att ha möjlighet att utföra sina familjära ritualer var en viktig upplevelse beskriver de 

närstående. Att ha möjlighet att kunna samla hela familjen och ha tillräckligt med tid att 

kunna ta ett ordentligt farväl av patienten var viktigt. Kunna sjunga en sång, ligga bredvid 

patienten och fixa till patientens hår och kläder var viktigt för de närstående, de upplevde det 

som att patienten blev mer avslappnad ifall de hade möjlighet att vara där (Noome et al., 

2016). Något annat som var viktigt för de närstående var supporten från sjuksköterskorna, 

att få prata av sig om sina känslor och få möjlighet att få stöd samt sympati av någon 

utomstående var något som spred ett lugnt till de närstående (Kisorio & Langley, 2016; Da 

Cruz Matos & Da Silva Borges, 2018).  
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2.4 Teoretiskt perspektiv 

I det här avsnittet presenteras examensarbetets vårdvetenskapliga perspektiv. 

Sjuksköterskan i sitt arbete med att vårda patienter i livets slutskede möter lidande, även så 

kan sjuksköterskan själv uppleva ett känslomässigt lidande. Därför valdes Erikssons 

omvårdnadsteori om lidande. Nedan presenteras först begreppet vårdande, begreppet 

lidande och sedan vårdrelationen. 

2.4.1 Vårdande  

Eriksson (1987) beskriver att vårdandet innebär att lindra lidande och att hjälpa människor 

att växa och utvecklas till den person som hon är ämnad till att vara. Vårdandet definieras 

som att genom olika former av ansande, lekande och lärande uppnå tillstånd av tillit, 

tillfredsställelse, andligt och kroppsligt välbefinnande. Det syftar till förändring och att skapa 

en upplevelse om att befinna sig i utveckling av hälsoprocesser. Vårdandet anses finnas inom 

alla människor, som naturliga vårdare. Att vårda innebär att vandra med den lidande, dela 

lidandet och att ibland bära människan då de egna krafterna inte räcker till. Den vårdande 

akten är en konst och innebär att göra något speciellt och fint av något som inte är 

märkvärdigt, den handlar om här och nu. De vårdande elementen är tro, hopp och kärlek, att 

ansa, leka och lära för att skapa en vårdande gemenskap (Eriksson, 1987). Tron, hoppet och 

kärleken är sjuksköterskans hållning i förhållande till patienten medans ansa, lekandet och 

lärandet speglar sjuksköterskans vårdhandlingar. Vårdhandlingar innebär sjuksköterskans 

intentioner, vad hon vill uppnå med sitt handlande. Sjuksköterskans intensioner av att 

påverka patientens hälsoprocesser, främja hälsa och lindra lidande. Vårdaktiviteter är de 

åtgärder som sjuksköterskan utför för att verkliggöra sina vårdhandlingar. Aktiviteter kan 

vara att administrera läkemedel för smärtlindring, att stödja patientens andliga och själsliga 

liv med aktiviteter att stödja upplevelse av trygghet och mening i livet. Lärandet kan spegla 

aktiviteter som att hjälpa patienten att främja sin egen hälsa och lekandet kan vara aktiviteter 

som ger möjlighet för patienten att finna lindring i sitt lidande genom att avdramatisera det. 

Enligt Eriksson (2018) består vårdandet av en vetenskaplig och teoretisk del och en praktisk 

del. För att en optimal vård ska möjliggöras behöver vårdaren kontinuerligt inhämta kunskap 

och kunna behärska den praktiska omvårdnaden. Vårdandet enligt Eriksson (1987, 2018) 

skiljs i tre nivåer, det naturliga vårdandet, grundvård och specialvård. Den naturliga vården 

är vård som speglar människans grundläggande begär till exempel efter tillit, kärlek, hopp, 

öppenhet, önskan att bli sedd och behov. Vårdandet ska ske med värdighet och tron på 

människors möjligheter. Grundvården handlar om kroppens grundläggande fysiologiska 

behov som att andas, uträtta sina naturliga behov, vätska, bibehållande av normal 

kroppstemperatur, renhet, inte utsättas för faror, vila eller bibehålla lämplig klädsel. 

Specialvården speglar och utgår från den medicinska kunskapen, teknik, anestesiologi, 

kirurgisk sjukdomslära, farmakologi och fysiologi, eller andra professioners ordinationer 

(Eriksson, 1987, 2018).  
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2.4.2 Lidande  

Eriksson (1994) beskriver att varje lidande är unikt och formas av människan och dennes 

omgivning. Det är genom lidandet tillsammans med hälsa som människan utvecklas. 

Eriksson (1994) beskriver även lidandet som att ha lidande, att vara i lidande och att varda 

i lidandet. Formerna är sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidandet 

uppkommer av de psykiska eller fysiska skadorna till följd av sjukdomen, vårdlidandet är det 

onödiga lidandet som vårdpersonal kan orsaka. Det kan vara felbehandlingar, långa 

väntetider eller att patienter upplever sig kränkt, ignorerad eller liknande. Livslidandet 

handlar om existentiella frågor som uppstår vid skada eller sjukdom. Lidandets kamp är den 

kamp där människan utmanas av sitt lidande och rör människans innersta, alltså 

vardandenivån. Lidandets drama kan förstås i en metaforisk bild, där lindrat lidande är en 

process. Lidandets drama består av tre olika akter, att bekräfta lidandet, att vara i lidandet 

och att försonas med lidandet. Dramat knyter lidandet samman med vårdandet. Den lidande 

människan söker efter en vårdare att knyta an till, som kan vara medaktör. Det innebär att 

medaktören, vårdaren behöver vara närvarande och bekräfta den lidande människan. Ett 

obekräftat lidande kan göra att den lidande ger upp istället för att ta upp kampen med det 

som orsakar lidandet (Eriksson, 1994). 

Att bekräfta patientens lidande är en viktig del i sjuksköterskans arbete. Genom att vara 

tillgänglig och ge utrymme till patienten gör att en tillit skapas där patienten kan dela med sig 

av sitt lidande och sjuksköterskan kan visa medlidande (Eriksson 1994). Att vara i ett 

medlidande innebär att stötta för att kunna hjälpa patienten hantera sitt lidande, visa hänsyn 

för samt bekräfta patientens lidande. Att som sjuksköterska vara medlidande är inte alltid 

enkelt för det kräver mod både i mötet med patienten men även mod för att stå upp för 

patienten gentemot andra vårdare. Det är också viktigt att sjuksköterskan stärker sin 

kompetens för att klara av att vara helt närvarande i mötena där patienten upplever lidande 

(Eriksson, 1994). Eriksson (1994) förklarar medlidande som att sjuksköterskan är medkämpe 

i lidandets kamp för patienten.  

 

2.4.3 Vårdrelationen  

Vårdrelationen är relationen mellan patient och vårdare. Den utgör grunden för vårdandet 

och vårdandets idé. Vårdrelationen är en verklig relation som handlar om ett möte, ett jags 

ansvar för du. Relationen skapar utrymme för växt och det är i den relationen som 

människan får utrymme till att uttrycka begär, behov och problem. I vårdrelation så kan 

människan på ett äkta sätt uttrycka kärlek (Eriksson, 2014). Eriksson (2014) uttrycker att 

vårdrelationen bygger på ömsesidighet och att en vårdare inte får forcera fram en relation 

med en patient. Vårdaren ska erbjuda möjligheten till en relation och samtidigt vara lyhörd 

för patientens inbjudan. Vårdrelationen syftar till att stödja patientens hälsoprocesser. 

Vårdrelationen är kärnan i vårdprocessen och är en förutsättning för att vårdprocessen ska 

bli vårdande. Kontinuitet i vårdrelationen är viktigt för utveckling av hälsoprocesser och för 

utveckling mot optimal hälsa. Eriksson (1987) beskriver även vårdrelationen som en 
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vårdande gemenskap, som är en djup och mänsklig gemenskap där människor berör 

varandras innersta. Det är ett intimt möte mellan två människor. Relationen bygger på 

intensitet, värme, utrymme, respekt, ärlighet och tolerans. Den vårdande gemenskapen 

skapar delaktighet genom att patienten får vara delaktig i vårdplaneringen men även genom 

att patienterna blir engagerade i deras liv. Även att det skapar upplevelse hos patienterna av 

att andra också är det. För att vårdandet ska bli vårdande behövs en vårdrelation. 

2.5 Problemformulering  

 

Patienter som vårdas i livets slutskede kan förekomma överallt inom hälso- och sjukvården. 

Tidigare forskning visar på att sjuksköterskorna är betydelsefulla för patienter och deras 

närstående i livets slutskede. Flera patienter uttryckte en vilja att få förbereda sig inför 

döden, därför var sjuksköterskans stöd och närvaro viktig och bidrog till ett lindrat lidande. I 

vissa fall upplevde patienterna att de blev förbisedda när de inte fick möjlighet att vara 

delaktiga i beslut som gällde deras vård. Frustration skapades då patienterna upplevde att de 

inte blev bemötta och sedda vilket skapade onödigt lidande. Patienterna ska ses som en 

individ med erfarenheter och kunskaper och en helhetssyn ska tas i beaktande. En helhetssyn 

som innefattar kropp, själ och ande. För att kunna tillgodose patienternas behov i livets 

slutskede behöver sjuksköterskorna ha evidensbaserade kunskaper. Sjuksköterskorna ska 

vara tillgängliga och snabbt kunna tillgodose patienterna och deras närståendes frågor och 

behov. Detta ställer höga krav på sjuksköterskorna i sitt vårdande och de spelar en stor roll i 

hur patienterna upplever vården, välbefinnande och ett lindrat lidande. Genom att 

sammanställa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede kan det 

leda till fördjupad och nyanserad förståelse för viktiga frågor och behov i området. Detta kan 

resultera till utveckling inom palliativ vård och brister samt tillgångar kan belysas. 

Kunskapen kan även användas som underlag för reflektion i patientens omvårdnad och på så 

vis förhoppningsvis ge stöd i utvecklingsarbetet för utbildade sjuksköterskor. 

3 SYFTE  

Syftet är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede.  
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4 METOD 

I det här avsnittet beskrivs metodens urval och datainsamling, vidare beskrivs dataanalys och 

genomförande. Metoden som valdes var en systematisk litteraturstudie (Friberg, 2017), 10 

kvalitativa artiklar analyserades enligt Evans (2002) med beskrivande syntes. Evans (2002) 

analys har fyra steg. Insamling av data, identifiera nyckelfynd, identifiera teman baserat på 

nyckelfynden och beskriva fenomenet. Evans (2002) valdes då syftet var att belysa 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. Avsnittet avslutas med 

etiska överväganden.  

4.1 Urval och datainsamling  

Det första steget enligt Evans (2002) analysmetod är datainsamling. Datainsamlingen 

gjordes genom att söka efter vårdvetenskapliga och kvalitativa artiklar i databaserna CHINAL 

plus och PubMed. För att begränsa antalet träffar vid sökningarna användes både inklusions- 

och exklusionskriterier. Inklusionskriterierna som användes för samtliga sökningar 

var advanced search, full text navigable, peer-reviewed, vårdvetenskapliga artiklar och att 

artiklarnas resultat svarade an på examensarbetets syfte. Peer-review är en process där 

vetenskapliga publikationer studeras och granskas av ämnesexperter innan de accepteras för 

publicering. Det är en sorts kvalitetsgranskning som utförs. En kritisk granskning som görs 

utifrån metodologiska, argumentativa och källkritiska aspekter. Genom denna granskning 

visar det på om det uppfyller vetenskapliga krav för att få publiceras (CODEX, 2019a). 

Exklusionskriterierna som användes för samtliga sökningar var sjuksköterskor med 

specialistutbildning, patient och anhörigperspektiv, sjuksköterskornas upplevelser av att 

vårda barn, artiklar som inte hade en relevant titel och artiklar av kvantitativ metod. En 

avgränsning gjordes där artiklarna skulle vara inom årtalen 2009–2019. De sökord som 

användes valdes utifrån syftet och var ‘’Registered nurses’’, ‘’experiences’’, ‘’perception’’, 

‘’views’’, ‘’palliative care’’, ‘’end-of-life care’’ och ‘’dying’’. Östlund (2017) beskriver att 

booleska söktermer kan användas i sökningarna för att få en mer riktad insamling av artiklar. 

Därav gjordes ytterligare sökning med de booleska söktermerna AND och OR. Se 

sökmatrisen (Bilaga A) för fullständig presentation av sökord och antalet träffar.   

 

Vid varje sökning lästes samtliga titlar och när det påträffades en titel som skulle kunna svara 

an på syftet lästes artikelns abstract. Om abstracten fortsatt verkade relevant för syftet lästes 

artikeln i full text. De artiklar som kunde svara på syftet valdes och 

kvalitetsgranskades. Det valdes ut tretton artiklar som genomgick en kvalitetsgranskning 

enligt Friberg (2017) vilket innebar att kunna säkerställa att de valda artiklarna var av god 

vetenskaplig kvalité (Friberg, 2017). Frågorna av Friberg gjordes om till JA/NEJ frågor där 

varje JA gav ett poäng. Artiklarna poängsattes från 1–14 poäng där 1o–14 poäng innebar att 

de var av hög kvalité, 7–9 poäng innebar medelkvalité och 0–6 poäng innebar att artiklarna 

var av låg kvalité. Efter kvalitetsgranskningen var det tio artiklar som behölls, varav alla var 

av hög kvalité. De tre artiklar som valdes bort gjorde det på grund av att de fick poäng som 

resulterade i medelkvalité. Se kvalitetsgranskningen (Bilaga B) för fullständig 
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presentation. Se artikelmatrisen (Bilaga C) för fullständig presentation av de valda 

artiklarna.   

4.2 Dataanalys och genomförande  

I steg två identifierades nyckelfynd i varje artikel (Evans 2002). Artiklarna lästes igenom 

individuellt ett flertal gånger och delar av resultatet som svarade på syftet valdes ut som 

nyckelfynd. Det hittades totalt 101 nyckelfynd. För att underlätta processen skrevs 

nyckelfynden upp på olika papper där varje artikel var numrerade från ett till tio för att 

kunna veta vilket nyckelfynd som hörde till vilken artikel. I det tredje steget sorterades 

nyckelfynden utifrån likheter och skillnader för att kunna utforma teman enligt Evans 

(2002). Det skapades även subteman utifrån temana som togs fram, dessa bearbetades flera 

gånger. I tabell 1 nedan redovisas exempel på nyckelfynd, teman och subteman. I det fjärde 

steget av analysmetoden beskrivs fenomenet. Därefter skrivs varje tema och subtema i 

löpande text utifrån nyckelfynden i artiklarna (Evans 2002).  

 
Tabell 1, exempel på analys  

Nyckelfynd Subtema Tema 

 “...nurses express 

frustration regarding their 

lack of knowledge and skills 

in the beginning of their 

professional careers, which 

is described as a limitation” 

(Andersson, Salickiene & 

Rosengren, 2015) 

Att den egna kunskapen 

brister 

  

  

  

 

 

Sjuksköterskors upplevda 

utmaningar av att vårda 

patienter i livets slutskede 

 “the nurses often found that 

the physicians did not listen 

to them and did not want to 

prescribe in accordance with 

their advice, even though 

they knew most about the 

patients. “  

(Törnqvist, Andersson & 

Edberg, 2013) 

Att sakna stöd 
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4.3 Etiska överväganden  

Under arbetets gång har hänsyn tagits till de riktlinjer, lagar och etiska krav i 

forskningsprocessen som i enlighet med CODEX (2019b) ska efterföljas för att ett 

förtroendefullt och tillförlitligt resultat ska upprätthållas. Ohederlighet inom forskning 

involverar bland annat förfalskning, plagiering, utan regelrätt källhänsvisning får inte 

förekomma, fabricering och förvrängning av data (CODEX, 2019b). God forskningsed 

handlar också om att på ett regelrätt och tydligt sätt ange referenser och källor (SOU, 

1999:4). Referenser och källhänvisning har i det här arbetet behandlats enligt APA style 

(American Psychological Association, 2018).   

 

För att veta att artiklarna var vetenskapliga så var det viktigt att artiklarna var granskade 

enligt Peer-review som ingick i en av inklusionskriterierna vilket var ett sätt att säkerställa 

artiklarnas kvalité. Friberg (2017) beskriver att ett bearbetat datamaterial som artiklar 

behöver ingen etisk prövning. Därav genomfördes ingen etisk prövning.  

5 RESULTAT  

Detta avsnitt presenterar de artiklar som analyserats utifrån syftet, att belysa sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. Analysen resulterade i två teman; 

Sjuksköterskors upplevda utmaningar av att vårda patienter i livets slutskede och Att få 

någonting tillbaka, med totalt fem subteman. Nedan presenteras en översikt av dessa, se 

tabell 2.  

Tabell 2; Beskrivning av tema och subtema  

Tema Subtema 

 

Sjuksköterskors upplevda utmaningar av att 
vårda patienter i livets slutskede  

 

• Känsla av otillräcklighet  
 

• Att sakna stöd  
 

• Att den egna kunskapen brister  
 
 
 

 

Att få någonting tillbaka  
 

• Att uppleva gemenskap  
 

• Att uppskatta livet  
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5.1 Sjuksköterskors upplevda utmaningar av att vårda patienter i 

livets slutskede  

Utifrån temat sjuksköterskors upplevda utmaningar av att vårda patienter i livets slutskede 

framkom tre subteman; känsla av otillräcklighet, att sakna stöd och att den egna kunskapen 

brister. Sjuksköterskor rapporterade att de upplevde en otillräcklighet i vårdandet av 

patienterna delvis på grund av att de upplevde att de inte hade tiden till att ge patienterna 

den tid som de behövde. Känslor av att inte räcka till och det framkom att sjuksköterskorna 

inte upplevde sig ha tillräckligt med kunskaper om den palliativa vårdformen. Det framkom 

att sjuksköterskorna upplevde att de inte fick vara delaktiga i beslut gällande patienternas 

vård, de upplevde att viktiga beslut togs utan sjuksköterskan. De upplevde att läkarna inte 

hade tillit till deras medicinska kunskaper vilket gjorde att sjuksköterskorna upplevde sig 

ensamma och att de saknade stöd.  

5.1.1 Känsla av otillräcklighet  

Sjuksköterskor beskrev att de upplevde sig inte ha den tid som de vill ge sina patienter i 

vårdandet. De uppgav att de inte hade möjligheten att finnas där för patienterna och deras 

behov samt att tiden inte räckte till för att ha en konversation om deras vård. 

Sjuksköterskorna menade att den tid som fanns när de delade ut läkemedel inte var tillräcklig 

för att skapa en gemenskap, förtroende, tillit och en vårdande relation. Sjuksköterskorna 

upplevde att bristen på tid gjorde att de inte räckte till för patienterna och deras närstående 

vilket skapade känslor av otillräcklighet (Kiong, Ong, Cheng, Ting & Leng Chow, 2017; 

Karlsson, Kasén & Wärnå-Furu, 2016; Karlsson et al, 2016; Johansson & Lindahl, 2010). 

Sjuksköterskorna upplevde att tid var en viktig komponent för att kunna ge en god vård av 

hög kvalité i livets slutskede. Sjuksköterskor uppgav att otillräckligheten uppkom från höga 

krav från arbetsledning, ansvaret som en sjuksköterska har gentemot professionen och 

patienterna. (Roche-Faye & Dowling, 2009). Sjuksköterskorna upplevde att patienterna och 

deras närstående hade höga och ibland orealistiska förväntningar på sjuksköterskan och på 

den vård som gavs. Att inte kunna möta dessa förväntningar gjorde att sjuksköterskan kände 

sig otillräckliga och som att de hade gjort ett dåligt arbete (Espinosa, Young, Symes, Haile & 

Walsh, 2010; Kisorio & Langley, 2015; Johansson & Lindahl, 2010). 

Time is a big thing. One has to have a certain amount of time to be able to provide all 

this care… All you can do is your best to find enough time to do, to be able to attend 

the basics… You can’t have a palliative care patient not getting the best care that they 

can get’ (Roche-Faye & Dowling, 2009).  

Sjuksköterskor uppgav att de akut sjuka patienterna tog upp stor del av sjuksköterskans tid. 

Det gjorde att tiden de ville ha för att vårda patienterna i livets slutskede var begränsad. 

Sjuksköterskorna upplevde då missnöje och de upplevde det väldigt stressande. Tidsbristen 

uppgavs delvis bero på underbemanning (Johansson & Lindahl, 2010; Kisorio & Langley, 

2015). Sjuksköterskorna uppgav att personalbristen gjorde att den tid som patienterna som 

vårdades i livets slutskede blev begränsad. Vården blev bristfällig och sjuksköterskorna 

upplevde ett emotionellt lidande när de inte kunde möta förväntningarna som ställdes. 

Sjuksköterskorna upplevde sig otillräckliga gentemot sina patienter. Tidsbristen gjorde att 
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sjuksköterskorna upplevde att deras sätt att vara förändrats under en längre tid. De lärde sig 

att gömma sina känslor för att hinna med det som behövde göras på avdelningen (Andersson, 

Salickiene & Rosengren, 2015; Liu & Chiang, 2017). “The emotional suffering influenced us 

gradually but deeply, although we thought, ‘I’m OK’, in our minds. But, you know, we are 

not OK at all (Liu & Chiang, 2017, s.32).  

Sjuksköterskor uppgav emotionella utmaningar som bidrog till att de upplevde otillräcklighet 

i vårdandet av patienter i livets slutskede. Upplevelser av att stå bredvid och se på när 

patienten blev sämre och sämre, uppgav sjuksköterskan som väldigt plågsamt när de inte 

räckte till med den vård som de gav (Johansson & Lindahl, 2010; Andersson et al, 2015; 

Kisorio & Langley, 2015; Karlsson et al, 2016). När sjuksköterskorna inte kunde hjälpa 

patienterna till lindrat lidande, med deras psykiska, andliga och fysiska lidande upplevde 

sjuksköterskorna otillräcklighet och maktlöshet (Karlsson et al, 2016).  

5.1.2 Att sakna stöd  

Sjuksköterskorna uppgav att ett bristande stöd från läkarna skapade frustration. De beskrev 

att de inte kände sig lyssnade till eller respekterade av läkarna och att de inte lyssnade på 

deras råd när det gällde patienterna. Sjuksköterskorna menade att det var frustrerande då 

det var de som träffade patienterna dagligen och såg hur de mådde. Läkarna träffade 

patienterna endast någon gång ibland. Det upprörde sjuksköterskorna, de kände sig 

ignorerade och förminskade då läkarna inte lyssnade på deras råd och förslag. 

Sjuksköterskorna uppgav att detta gjorde att de kände sig ensamma och att det stöd de 

behövde från läkarna saknades.  (Törnqvist, Andersson & Edberg, 2012; Espinosa et al, 

2010). ‘’The physicians don’t listen to what we have to say, but think that they know best, 

even if they haven’t seen the patient for the past 6 months’’ (Törnqvist, Andersson & Edberg, 

2012, s.654). Att läkaren alltid hade det avgörande ordet om patientens behandling var något 

som sjuksköterskorna upplevde frustrerande. Sjuksköterskorna upplevde att vården blev 

försämrad när de inte blev involverade i viktiga beslut om patienterna (Roche-Fahy & 

Dowling, 2009; Andersson et al, 2015). Sjuksköterskorna upplevde att en del beslut endast 

förlängde patienternas och deras närståendes lidande, vilket var något som upprörde 

sjuksköterskorna. De upplevde att besluten om patienterna var utom deras kontroll. 

Sjuksköterskorna uppgav att känslan av att beslut om patienterna var utom deras kontroll 

var på grund av läkarnas bristande tillit till dem (Espinosa et al, 2010; Törnqvist et al, 2012).  

All we are doing is prolonging the inevitable for this person and family but we don’t 

have control over that and so that’s very difficult, it’s very difficult to not be a part of 

that decision or discussion process with the physicians (Espinosa et al, 2010, s. 275). 

Det framkom även att det fanns en bristande kommunikation mellan läkare och 

sjuksköterska, det gjorde att vården av patienterna i livets slutskede blev lidande. 

Sjuksköterskorna menade att den bristande kommunikationen berodde på att läkarna inte 

tog sjuksköterskorna på allvar. Några sjuksköterskor uppgav att de upplevde att då de 

ifrågasatte eller inte hade samma åsikter som läkaren ansågs som mindre samarbetsvilliga. 

Sjuksköterskorna uppgav att de inte upplevde sig ha något professionellt stöd från läkarna 
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när de hade frågor eller ville ha hjälp med något som rörde patienterna (Törnquist et al, 

2012; Kiong Ong, Cheng Ting & Leng Chow, 2017).  

Flera sjuksköterskor uppgav att de inte hade någon form av stöd alls från avdelningschefer 

eller arbetsledning. De uppgav att om de fått stöd från kollegor, avdelningschefer eller från 

arbetsledningen kunde vården utvecklas. Den skulle bli av högre kvalité och sjuksköterskorna 

skulle känna sig mer trygga i sitt yrkesutövande. De uppgav att det viktigaste stödet kom från 

kollegor i teamet (Espinosa et al, 2010; Törnqvist et al, 2012). Oerfarna sjuksköterskor 

uppgav ett bristande stöd från kollegor eller arbetsledning. De upplevde det som väldigt 

stressande och gav dem känslor av de inte var betydelsefulla i teamet. Något de ansåg var 

viktigt var det dagliga stödet genom att hjälpa varandra om något kändes svårt eller jobbigt 

(Andersson et al, 2015; Kisorio & Langley, 2015; Johansson & Lindahl, 2010; Espinosa et al, 

2010). 

5.1.3 Att den egna kunskapen brister 

Det framkom att sjuksköterskorna tyckte det var viktigt med erfarenhet och utbildning i 

vårdandet av patienter i livets slutskede. Den erfarenheten och kunskapen kring palliativ 

vård upplevdes som en betydelsefull faktor för att känna sig bekväm och säker i vårdandet av 

dessa patienter och deras närstående. Flera sjuksköterskor upplevde att de inte hade eller 

hade mycket lite teoretiska och erfarenhetsbaserade kunskaper om att vårda patienter i livets 

slutskede. Upplevelser om att inte kunna arbeta självständigt och att uppleva att de inte 

räcker till gentemot patienter, närstående och övriga kollegor (Holms et al, 2014; Espinosa et 

al, 2010). Sjuksköterskor upplevde att de inte hade tillräckligt med kunskap om palliativ vård 

när de skulle vårda patienter i livets slutskede. De beskrev olika upplevelser som att de kände 

sig oförberedda och oroliga vilket resulterade i ett sämre självförtroende (Holms, Milligan & 

Kydd, 2014). De nyexaminerade sjuksköterskorna upplevde frustration när de vårdade 

patienter i livets slutskede och uppgav att det berodde till stor del på en bristande kunskap 

och erfarenhet. Andra mer erfarna sjuksköterskor som hade arbetat inom sjukvården några 

år, upplevde mer säkerhet och trygghet i att vårda patienter i livets slutskede (Espinosa et al, 

2010; Holms et al, 2014). 

 Sjuksköterskorna kände sig väldigt osäkra i sin yrkesroll och upplevde att patientsäkerheten 

var låg. De uppgav att det skapade stress och frustration i vårdandet av patienter i livets 

slutskede de när de inte kunde ge patienterna en vård av hög kvalité. Sjuksköterskorna 

uppgav att det var på grund av bristande kunskap och en bristande klinisk erfarenhet 

(Andersson et al, 2015). De upplevde att de inte visste hur de skulle hantera situationer när 

patienten till exempel hade existentiella och emotionella frågor. Sjuksköterskor uppgav 

vidare att de inte kunde ge en professionell vård med hög kvalité för dessa patienter och 

deras anhöriga då de menade att då de inte hade kunskaperna eller erfarenheten av den 

palliativa vårdformen (Espinosa et al, 2010; Andersson et al, 2015). Sjuksköterskorna ville 

skapa en så god och värdig död för patienterna som möjligt. Men då deras kunskaper och 

erfarenheter av palliativ vård och vård i livets slutskede var begränsad skapades en oro och 

stress när de inte kunde möta patienters, närståendes och professionens förväntningar 

(Espinosa et al, 2010; Holms et al, 2014). 
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The nurses in this study also expressed the need for more education about terminal 

care. Many of the nurses said they had not been prepared to provide terminal care 

(Espinosa et al, 201o, s.276). 

Sjuksköterskorna beskrev att den egna bristande kunskapen var påfallande när det kom till 

etiska dilemman relaterat till vård i livets slutskede. De upplevde att det försvårade 

vårdandet av patienterna. Den bristande kunskapen bidrog till att sjuksköterskorna upplevde 

en osäkerhet som påverkade deras professionella roll som sjuksköterskor i vårdandet av 

patienterna (Andersson et al, 2015). Att sakna kunskap och erfarenhet medförde även en 

osäkerhet över att bemöta närstående då de inte visste vad de skulle säga till dem, de kände 

sig inte tillräckligt förberedda (Espinosa et al, 2010).  

It’s hard. I don’t know what to do. I don’t know how to tell the family member how to 

deal with the patient. It’s very hard. It’s easier to... make the good numbers and deal 

with labs, than that situation (Espinosa et al, 2010, s.276).  

Sjuksköterskor föreslog utbildningar inom palliativ vård i form av föreläsningar eller 

diskussioner, kortare kurser eller utbildningsdagar för att skapa trygghet och säkerhet hos 

sjuksköterskorna i vårdandet av patienter i livets slutskede (Karlsson et al, 2016. Kisorio & 

Langley, 2015). Sjuksköterskor uppgav att kunskapsutveckling med kortare kurser eller 

kortare utbildningar inom palliativ vård kunde skapa trygghet hos vårdare, patienter och 

närstående. Det skulle enligt dem ge möjlighet till att vården blir av högre kvalité (Andersson 

et al, 2015; Kisorio & Langley, 2015; Johansson & Lindahl, 2010; Espinosa et al, 2010).  

5.2 Känslan av att få någonting tillbaka  

Utifrån temat känslan av att få någonting tillbaka framkom två subteman; Att uppleva 

gemenskap och Att uppskatta livet. Sjuksköterskorna rapporterade att de upplevde en 

gemenskap tillsammans med patienterna och dess närstående när de vårdade i livets 

slutskede. De upplevde också en tillfredsställelse när de hade utfört vården på det sätt som de 

ville och när patienterna och dess anhöriga var nöjda. När de anhöriga och patienterna var 

nöjda gav de bekräftelse till sjuksköterskan och då upplevde sjuksköterskan en stark 

gemenskap och styrka. Något som sjuksköterskorna lärde sig av att vårda patienter i livets 

slutskede var att uppskatta livet och reflektera över svåra frågor som kan uppkomma i livets 

gång. Sjuksköterskorna upplevde detta som något positivt att de inte tog något för givet i livet 

utan verkligen njöt av varje dag istället.  

5.2.1 Att uppleva gemenskap   

Sjuksköterskorna beskriver att när de vårdar patienter i livets slutskede får de mycket tillbaka 

från patienterna, då upplever sjuksköterskan en bekräftelse på sitt arbete samt en gemenskap 

med patienterna och deras närstående (Johansson & Lindahl, 2010). Sjuksköterskan 

upplever att det känns viktigt och fint att finnas där för patienten och dess närstående. När 

sjuksköterskan blir bekräftad av patienten och dess närstående ger det sjuksköterskan styrka 

till att fortsätta vårda patienter i livets slutskede. Sjuksköterskorna uttryckte att vårda 
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patienter i livets slutskede är en emotionell berg-och dalbana. Känslorna går mycket upp och 

ner hos sjuksköterskorna men i slutändan får de tillbaka mycket av patienterna och deras 

närstående (Johansson & Lindahl, 2010). “Caring for palliative patients is, like going up and 

down the whole time but it gives you so much” (Johansson & Lindahl, 2010, s.2039). 

Sjuksköterskorna upplevde att finnas där för patienterna och göra något viktigt för dem samt 

vara i en gemenskap tillsamman med patienten var stärkande och meningsfullt för de som 

professionella vårdgivare. De stärktes av att känna en gemenskap med patienterna och deras 

närstående under den sista tiden i livet för patienten (Andersson et al, 2015; Johansson & 

Lindahl, 2015).  

The care gives so much in return... I think it’s favourable to be with someone dying... 

You can help make it memorable and peaceful... Purely personal, it gives me a lot 

because I think it’s very important that the patient have the possibilities to end 

his/her life memorably and peacefully... It’s strengthening to be a part, I think that it 

strengthens me as a person to be part of it (Andersson et al, 2015, s.146).  

Sjuksköterskan beskriver att uppleva en gemenskap tillsammans med patienterna och dess 

närstående är viktigt för att växa i yrket och att kunna ta med sig erfarenheter och kunskap 

vidare till nästa patient (Karlsson et al, 2016). Att uppleva en gemenskap och få så mycket 

tillbaka från patienterna och dess närstående upplevde sjuksköterskorna gjorde gott för dem. 

Sjuksköterskorna kände sig nöjda med sin egen arbetsinsats och de såg hur tacksamma 

patienterna och dess närstående blev av vården de utförde (Kiong Ong et al, 2017).  

5.2.2 Att uppskatta livet  

De sjuksköterskor som arbetar med att vårda i livets slutskede berättar att de upplevde att de 

fick en ny inställning till livet. De beskriver att de upplevde ett mod, lugn och passion för livet 

som de inte gjorde innan de vårdade patienter i livets slutskede (Liu & Chiang, 2017). Att 

uppskatta livet var en ny känsla som sjuksköterskorna upplevde, de tog ingenting för givet 

utan de visste vad som skulle ske ifall de drabbades av en dödlig sjukdom. Detta gjorde att 

sjuksköterskorna började reflektera över livet och döden på ett annat sätt, dessa reflektioner 

gav de en annan syn på livet och deras närstående som de visste skulle drabbas hårdast ifall 

de gick bort (Liu & Chiang, 2017).  

You look at your own life… what you are and what you are satisfied with, and then I 

appreciate more what I have than I did before, when I see how easily it can 

disappear… I don't go around overjoyed at my life but… it reminds you of death… and 

life (Andersson et al, 2016, s.147) 

Att vårda i livets slutskede gjorde att sjuksköterskorna uppskattade livet på ett annat sätt än 

tidigare. De utvecklade sin självkännedom om livet i allmänhet vilket gjorde att de 

omprioriterade och tog tillvara på de viktiga sakerna i livet. Sjuksköterskorna prioriterade att 

uppskatta sitt liv med sina närstående. Sjuksköterskorna beskriver att ha fått lära sig att 

uppskatta livet genom vårdandet av patienter i livets slutskede blev något positivt som dem 

tog med sig till deras eget liv. Detsamma gällde att bli medveten om sig egen existens samt 
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hur dem kunde ta vara på livet var något sjuksköterskorna upplevde som positivt (Andersson 

et al, 2016; Karlsson et al, 2017).  

6 DISKUSSION 

I det här avsnittet presenteras resultatdiskussion följt av metoddiskussion och avslutas med 

en etikdiskussion.  

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde känslor av otillräcklighet när hon inte hade 

tiden eller förmågan att finnas där för patienten för att lindra lidandet. Sjuksköterskorna 

upplevde att tiden var en viktig komponent för att kunna ge en optimal vård till patienten i 

livets slutskede. Vidare framkom det i resultatet att sjuksköterskorna upplevde att vården de 

utförde var bristfällig på grund av underbemanning, stress och att det inte fanns tid att finnas 

där för patienten. Detta gjorde att sjuksköterskorna upplevde en otillräcklighet samt ett 

missnöje med hur de utförde vården i livets slutskede. Att inte räcka till för patienten och 

dess närstående var plågsamt för sjuksköterskan, speciellt när hon såg hur patienten blev 

sämre och sämre för varje dag som gick. Tidigare forskning visar att tiden från 

sjuksköterskorna är viktig för patienten. Att bli erbjuden tid för att kunna prata om de svåra 

känslorna patienten går igenom är viktigt, det var frustrerande att inte kunna få den chansen 

berättar patienten. Patienten upplever att det är lättare att kommunicera med 

sjuksköterskorna än deras närstående därav var det viktigt för patienten att få den tiden från 

sjuksköterskan. Att inte få chansen till att kommunicera om sina känslor med sjuksköterskan 

bidrar till att patienten inte kan hantera känslorna som uppstår när dem vårdas i livets 

slutskede (Warmenhoven et al., 2016; Melin-Johansson et al., 2008; Kastbom et al., 2016; 

Melhem & Daneault, 2017). Det teoretiska perspektivet beskriver att vårdrelationen mellan 

sjuksköterskan och patienten är en grundsten i vårdandet samt ska främja patientens hälsa 

och välbefinnande. Vårdrelationen ska bygga på värme, respekt, ärlighet, tolerans, utrymme 

och intensitet. Syftet med vårdrelationen är att patienten ska kunna uttrycka sig om sina 

känslor samt få vara sig själv inför sjuksköterskan (Eriksson, 2014). Patientlagen (2014:821) 

beskriver att sjuksköterskan har ansvar att erbjuda patienten möjlighet att upprätthålla, 

förbättra eller återfå hälsa. Ansvaret ligger även på att hjälpa patienten till en bra livskvalité 

ända fram till döden. Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (SSF, 2017) 

beskriver hur sjuksköterskan ska ta ansvar för vårdandet av patienten. Sjuksköterskan ska i 

partnerskap tillsammans med patient och deras närstående utforma en vårdplan utifrån 

patientens behov och önskemål. Sjuksköterskan ska även visa sig tillgänglig och vara 

accepterande. Om detta görs kan en tillit lättare skapas mellan berörda parter och en 

vårdrelation kan skapas. ICN:s etiska kod (SSF, 2014) beskriver att sjuksköterskan har ett 

ansvar att bekräfta och se patienten i deras lidande. När sjuksköterskan genomför det och ser 
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till att patienten får hjälp med sina behov så lindras lidandet samt ökar patientens chans till 

att uppleva välbefinnande. Detta kräver att sjuksköterskan vågar möta patienten i deras 

lidande vilket kräver mod, närvaro och tillgänglighet från sjuksköterskan. ICN:s etiska kod 

(SSF, 2014) beskriver också att sjuksköterskan har ett ansvar gentemot allmänheten att vara 

professionell i sitt bemötande och respektera patientens integritet och värdighet. Detta 

examensarbetets resultat samt tidigare forskning påvisar att både sjuksköterskan och 

patienten vill ha mer tid till att prata om känslor och sjuksköterskan vill finnas där för sin 

patient. Det är viktigt för sjuksköterskan att finnas där för patienten då deras lidande lindras 

samt att sjuksköterskan slipper uppleva känslor som otillräcklighet. Med denna information 

påvisas det att det är viktigt att sjuksköterskan får tiden med sin patient för att kunna lindra 

patientens lidande. Detta styrks av sjuksköterskans ansvar som patientlagen (2014:821), 

ICN:s etiska kod (SSF, 2014) och kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

(SSF, 2017) beskriver samt det teoretiska perspektivet, examensarbetets resultat och tidigare 

forskning.  

Enligt resultatet upplever sjuksköterskor en bristande kunskap inom ämnet palliativ vård. 

Det de uttryckte var att det speciellt var brist på kunskap och utbildning av hur de skulle 

hantera och bemöta patienternas lidande. Enligt tidigare forskning upplever patienterna att 

det är viktigt att sjuksköterskan kan bemöta dem och kommunicera om existentiella och 

emotionella ämnen. Patienterna upplever att om de får möjligheten att kommunicera med 

sjuksköterskorna om emotionella och existentiella ämnen så kan de lättare förbereda sig 

inför döden. Patienterna ansåg det viktigt att få förbereda sig inför döden (Melin-Johansson 

et al, 2008; Kastbom et al, 2016). Enligt Eriksson (1987) är syftet med vårdandet att lindra 

lidande och att hjälpa människor till växt och utveckling. Eriksson (2018) beskriver även 

vårdandet som två delar, en vetenskaplig del och en praktisk del. För att möjliggöra en 

optimal vård är det viktigt att vårdaren inhämtar kunskap kontinuerligt och att vårdaren kan 

utföra vården praktiskt. Den bristande kunskapen inom palliativ vård som sjuksköterskor 

uttrycker i resultatet kan hänvisas vidare till den plikt som svensk sjuksköterskeförening 

(SSF 2017; SSF 2014) beskriver i både kompetensbeskrivningen och i ICN:s etiska kod. Där 

beskrivs sjuksköterskans plikt om att självständigt söka ny kunskap och upprätthålla sin 

yrkeskompetens genom att hålla sig uppdaterad på kunskapsutveckling inom ditt 

yrkesområde. Vidare beskriver kompetensbeskrivningen (SSF 2017) sjuksköterskan har ett 

ansvar att ha medicinska kunskaper och kunskaper om omvårdnad, för att kunna göra 

bedömningar av patientens tillstånd och i samarbete med patienten utforma 

omvårdnadsmål. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) syftar till en vård på lika 

villkor till hela befolkningen med målet med all vård är en god hälsa. För att kunna skapa 

förutsättningar för en god hälsa krävs kunskap. Sjuksköterskan har ett ansvar arbeta för nya 

och acceptabla riktlinjer för utbildning, omvårdnad och utbildning (SSF, 2014). Enligt 

patientsäkerhetslagen (2010:659) har sjuksköterskor ansvar gentemot patient och samhälle 

att bedriva en säker vård som är evidensbaserad. Vården ska bedrivas i samstämmighet med 

beprövad erfarenhet och kunskap. Slutsatsen utifrån vad som framkom i resultatet är att det 

är viktigt med kunskapsutveckling för sjuksköterskor inom den palliativa vården. Det 

möjliggör till att identifiera brister i kunskap och möjliggör för en bättre palliativ vård med 

mer kompetenta sjuksköterskor. Sjuksköterskor som vet om sina kunskapsbrister men som 
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självständigt söker ny kunskap för att utvecklas som vårdare är något som kan göra den 

palliativa vården bättre.  

Enligt resultatet upplever sjuksköterskor att de inte får tillräckligt med stöd från läkarna. De 

uttrycker att läkarna inte har tillräcklig tillit till deras medicinska kunskaper. Det gjorde att 

sjuksköterskorna kände sig utelämnade från viktiga beslut när det handlade om deras 

patienter. Tidigare forskning visar att patienter hade en kontinuerlig relation med 

sjuksköterskan, de uttryckte att sjuksköterskans närvaro var betryggande för dem. De uppgav 

att de känner tillit till sjuksköterskan då de upplever att det är sjuksköterskan som vet var 

som var bäst för dem i livets slutskede och när döden närmade sig (Kastbom et al, 2016; 

Melhem & Daneault, 2017; Warmenhoven et al, 2016). Även närstående uppgav att de känner 

att det är sjuksköterskorna som de kommunicerade med, då de inte förstår vad läkarna 

pratar om ibland. De upplever tillit till sjuksköterskorna. Enligt Patientlagen (2014:821) 

syftar vården till att stärka patientens position där sjuksköterskan ansvarar för att patientens 

personliga förutsättningar tas i beaktande. Det gör att sjuksköterskan behöver ha ett mycket 

nära samarbete med patient och dennes närstående för att kunna möjliggöra detta. 

Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig och träffar patienterna dagligen. Enligt 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SSF, 2017) ska sjuksköterskan arbeta i 

team tillsammans med andra professioner och vårdpersonal. Enligt Eriksson (2014, 1987) 

ska sjuksköterskan bjuda in till en vårdrelation, vårdrelationen ska bygga på ömsesidighet 

och respekt och i relationen berörs människans innersta. Det ger utrymme för människan att 

uttrycka sina innersta begär, behov och problem. Sjuksköterskan ska också medverka till ett 

gott samarbete med medarbetare enligt ICN:s etiska kod (SSF, 2014). Enligt svensk 

sjuksköterskeförening (SSF 2014) har sjuksköterskan ett ansvar gentemot medarbetare att 

främja ett gott samarbete. Författarna till det här examensarbetet drar slutsatsen att 

sjuksköterskans relation med patienten är viktig då beslut angående fortsatt vård och 

behandling är beroende av patientens önskemål i stor utsträckning. Blir sjuksköterskan då 

utesluten eller ignorerad i viktiga beslut riskerar det att patientens önskemål också blir 

ignorerad vilket kan leda till ett vårdlidande. Författarna till examensarbetet anser att om 

sjuksköterskans åsikt anses viktig och betydelsefull så kan vården av patienter inom palliativ 

vård bli bättre och av högre kvalité.  

Resultatet har även visat att sjuksköterskan känner en gemenskap tillsammans med 

patienten och deras närstående när hon utfört ett gott vårdande. När sjuksköterskan får 

bekräftelse på det arbetet hon utfört för patienten gör det att sjuksköterskan växer mycket i 

sin professionella yrkesroll. Detta gjorde också att sjuksköterskan själv kände sig nöjd med 

sin arbetsinsats och kände en stark gemenskap tillsammans med patienten och dess 

närstående efter utfört vårdande. Tidigare forskning visar att detta är viktigt för både 

patienten och dem närstående. De flesta patienter kände en stark tillit till sin sjuksköterska 

och närstående påpekade att kommunikationen mellan de och sjuksköterskan var 

betydelsefull. Det gjorde att de kände sig nöjda med sjuksköterskan och vården vilket ledde 

till att både patienter och närstående upplevde en känsla av gemenskap tillsammans med 

sjuksköterskan (Kastbom, Millberg & Karlsson, 2016; Kisorio & Langley, 2016). Det 

teoretiska perspektivet beskriver som ovan att vårdrelationen är en viktig byggsten i 

vårdandet. Förutom det beskriver Eriksson (1987) att sjuksköterskans uppgift är att lindra 

lidandet och att hjälpa människor växa och utvecklas till den personen hon är ämnad till att 
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vara. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) beskriver att sjuksköterskan ska respektera 

den enskilda individens värdighet och att en god hälsa ska gälla hela befolkningen. 

Patientsäkerhetslagen (2010:659) beskriver vidare att sjuksköterskan har ett ansvar att 

bedriva en evidensbaserad vård där patienterna ska vara delaktiga i den mån det är möjligt i 

livets slutskede. Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (SSF, 2017) 

beskriver att sjuksköterskans ansvar är att ansvara och leda omvårdnadsarbetet i team med 

annan vårdpersonal och professioner. Detta ska ske i konstant partnerskap tillsammans med 

patient och närstående. Sjuksköterskans ansvar är även att vara tillgänglig och accepterande 

inför patienten och dess närstående. ICN:s etiska kod (SSF 2014) styrker även detta. Det 

beskrivs att sjuksköterskan, patienten och närstående upplever att tiden inte finns till för att 

utföra ett bra vårdande samt få ta del av vårdandet. Sjuksköterskans ansvar är att se till att 

skapa tiden för att kunna göra patienten delaktig samt skapa en vårdande relation för att 

vården ska bli utförd enligt patientens önskemål. Samtidigt finns det dem som upplever att 

tiden finns och att sjuksköterskans ansvar fungerar. Detta resultat visar att när vården inte 

fungerar för sjuksköterskorna blir det brist på kommunikation, vård, tillit samt optimal vård. 

Dock upplever vissa sjuksköterskor att när vården väl fungerar så upplevs en gemenskap 

mellan sjuksköterskan, patienten och närstående.  

Det är viktigt att ta hänsyn till alla delar resultatet visar så att det finns en förståelse kring att 

sjuksköterskan inte enbart upplever känslor som otillräcklighet, bristande kunskap och 

otillräckligt stöd. Resultatet visar att det finns en upplevd gemenskap bland sjuksköterskan, 

patienten och närstående. Det är viktigt att förstå att det finns flera olika upplevelser som är 

varandras motpoler, som känslan av otillräcklighet, bristande kunskap, otillräckligt stöd 

jämfört med upplevelsen av gemenskap. Alla upplevelser är viktiga att ha i åtanke då 

sjuksköterskorna inte enbart upplever att det är påfrestande att vårda i livets slutskede utan 

att det även ger dem något tillbaka.  

6.2 Metoddiskussion  

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets 

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

med beskrivande syntes. Kvalitén på detta examensarbete bedömdes genom att följa Polit & 

Beck (2016) kvalitetskriterier giltighet (credability), tillförlitlighet (dependability), 

bekräftelsebarhet (confirmability), och överförbarhet (transferability).  

Eftersom metoden var en systematisk litteraturstudie var inte kvantitativa artiklar relevanta. 

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

sjuksköterskans upplevelser eller erfarenhet. Friberg (2017) beskriver att kvantitativa studier 

är för ytliga när det kommer till att beskriva fenomen som erfarenheter och upplevelser. 

Henricsson och Billhult (2017) beskriver att i kvalitativa studier är det färre antal deltagare 

än vid kvantitativa studier. Detta beror på att vid kvalitativa studier är det viktigare att hitta 

en bredare beskrivning av fenomenet och då prioriteras färre deltagare men att de har olika 

slags erfarenheter av fenomenet.  

Trovärdighet innebär att författarna tydliggör för den som läser att den skapade kunskapen 

är rimlig och att resultatet äger giltighet. Genom att låta en kollega, studiekamrat eller 
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handledare kritiskt läsa igenom examensarbetet kan tillförlitligheten säkerställas. Genom att 

berätta resultatet muntligt för någon utomstående kan tillförlitligheten säkerställas (Polit & 

Beck, 2016; Mårtensson & Fridlund, 2017). De artiklarna som framtogs till resultatet togs 

från databaserna CINAHL plus och PubMed. Databaserna valdes för att få ett bredare utbud 

av vårdvetenskapliga artiklar. Att söka artiklar från fler än en databas ökar arbetets 

trovärdighet. För att begränsa antalet träffar i sökning av vårdvetenskapliga artiklar i 

databaserna, och för att finna artiklar som svarade an på examensarbetets syfte användes 

inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterier är planerade bortfall som innan själva 

datainsamlingen påbörjas och exklusionskriterier är planerade bortfall som genomförs under 

datainsamlingen, detta enligt Billhult (2017). Exklusionskriterier användes för att hitta 

artiklar som svarade an på examensarbetets syfte. Billhult (2017) menar också att inklusions- 

och exklusionskriterier är något som alltid ska redovisas när en studie genomförs. Artiklar 

som hade en kvantitativ ansats exkluderades då den valda analysmetoden var en beskrivande 

syntes enligt Evans (2002), där det endast innefattar artiklar av kvalitativa metoder. Om 

artiklar hade ett närstående- eller patientperspektiv exkluderades även detta då syftet var att 

belysa sjuksköterskors upplevelser. Då forskning ständigt utvecklas så exkluderades artiklar 

som var mer än tio år gamla för att få fram så relevant forskning som möjligt. Artiklar från 

flera olika länder inkluderades då det ansågs bidra till ett mer omfattande perspektiv när 

sjuksköterskors upplevelser skulle beskrivas. Författarna till detta examensarbete gjorde 

därför inte någon exkludering gällande länder då artiklarna visade gemensamma drag 

gällande vård i livets slutskede oavsett land. Inga exklusioner gjordes gällande vårdkontexter. 

I examensarbetet förekommer medvetet artiklar med olika vårdkontexter till exempel 

intensivsjukvård, kommunal omvårdnad, kirurgisk vård eller hospice. Då upplevelser av att 

vårda patienter i livets slutskede förekom med flera likheter i de olika vårdkontexterna så 

ansågs detta öka överförbarheten.  

Enligt Friberg (2017) ska kvalitetsfrågorna anpassas efter examensarbetet, det erbjuds inget 

poängsystemen utan det är examensarbetets författare som upprättar ett system. Det kan 

vara en svaghet i examensarbetet att ingen mall för poängsystem erbjuds. Höga krav ställdes 

i examensarbetet och enbart artiklar med hög kvalitet inkluderades. 

Kvalitetsgranskningsfrågorna presenteras i bilaga B.  

Författarna till detta examensarbete har svenska som modersmål och då utvalda artiklar var 

skrivna på engelska användes ett svensk-engelskt lexikon för att översätta ord som var svåra 

att tolka. Att översätta ord och fraser gjordes för att minimera risk för feltolkning och för att 

öka examensarbetets trovärdighet. Alla nyckelfynd som framkom i analysen lästes enskilt och 

sedan diskuterades i sin helhet flera gånger för att minimera risk för feltolkningar och öka 

arbetets giltighet. Polit och Beck (2016) beskriver att genom att diskutera, jämföra och 

analysera nyckelfynden i omgångar i pararbete bidrar till att examensarbetet håller sig 

neutralt och fritt från subjektiva åsikter. Detta ökar giltigheten och tillförlitligheten. 

Författarna till examensarbetet har använt sig av Karolinska institutets (2019) Svensk Mesh 

för att översätta och hitta lämpliga ord och begrepp.  Svensk Mesh användes för att bland 

annat tydliggöra termers betydelser då det uppstod olika benämningar för sjuksköterskor 

som inte direkt kunde översättas från engelska till svenska för att skapa förståelse för 

innebörden. För att också kunna exkludera artiklar utöver grundutbildade sjuksköterskor.  
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Presentation av de insamlade artiklarna har gjorts utan att lägga in egna tolkningar eller 

förvrängningar av artiklarnas resultat, detta för att möjliggöra att de etiska riktlinjerna följs. 

De insamlade artiklarnas resultat har presenterats utan att positiva eller negativa innehåll 

exkluderats för att ej styra examensarbetet åt någon specifik riktning. Vid utförandet av en 

litteraturstudie är detta en aspekt att beakta (Forsberg & Wengström, 2013). En fullständig 

presentation av artiklarna presenteras i artikelmatrisen (Bilaga C).  

Bekräftelsebarheten kan i examensarbetet öka om den analys som valts är tydligt beskriven 

och genom att författarna noggrant bekräftar sina ställningstaganden under hela 

forskningsprocessen. Det är viktigt att vara så neutral som möjligt så att inte data färgas av 

egna åsikter eller tankar (Mårtensson & Fridlund, 2017). Författarna till det här 

examensarbetet har låtit andra personer läsa igenom och granska analys och 

resultatbeskrivning. Analysen är tydligt beskriven i resultatet. Förförståelse skapas om 

individen har kunskaper eller erfarenheter om ämnet innan. Det syftar till det som individen 

redan vet eller kan om någonting inom ett ämne innan en studie påbörjats. Det kan även vara 

erfarenheter och värderingar som livet fört med sig. Att ha en förförståelse kan vara en 

svaghet då egna värderingar, erfarenheter eller tankar kan påverka examensarbetet (Priebe & 

Landström, 2017). Under examensarbetet har författarna kontinuerligt diskuterat med 

varandra och återgått till artiklarna för att de egna upplevelserna och erfarenheterna inte ska 

färga detta examensarbete. Polit och Beck (2012) beskriver att det håller förförståelsen 

neutral. Danielsson (2017) beskriver för att resultatets trovärdighet ökar ifall det illustreras 

med citat och dem citat som används i resultatdelen ska vara numrerade för att kunna se ifall 

det är representativt för det specifika temat. Då författarna har diskuterat och reflekterat 

kring begreppen tillförlitlighet, trovärdighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet under 

examensarbetets gång, bidrar i sig till resultatets tillförlitlighet.   

6.3 Etikdiskussion  

Examensarbetets författare hade tidigare kliniska erfarenheter av att vårda patienter i livets 

slutskede. Tidigare kunskaper om palliativ omvårdnad fanns vilket kunde potentiellt skapa 

en förförståelse inför detta examensarbete. CODEX (2019b) nämner vikten av god 

forskningsed och syftar till plagiat, förfalskning och förvrängning av material, vilket är 

förbjudet. Det är även författarna själva som ansvarar för att forskningen håller god kvalité 

och är accepterad. De insamlade artiklarna var skrivna på engelska, det kunder resultera i 

etiska problem då författarnas modersmål var svenska. För att undvika och minimera 

missförstånd och att felöversättningar gjordes så användes ett svensk-engelskt lexikon. Det 

för att kunna översätta ord och fraser som inte kunde förstås. I överenstämmelse med Evans 

(2002) så har nyckelfynd i artiklarna som identifierats översatts och studerats för att skapa 

en helhetsförståelse. Nyckelfynden presenterades på originalspråket för att undvika att 

förlora betydelsen vid en översättning. Alla de vårdvetenskapliga artiklar som samlades in 

och som presenterades i resultatet blev kvalitetsgranskade. Kvalitetsgranskningen gjordes 

med kvalitetsgranskningsfrågor för kvalitativa data enligt Friberg (2017).  

CODEX (2018) beskriver och hänvisar till riktlinjer och regler som involverar människan i 

forskning. Beaktande av detta var viktigt och att de som lämnade informationen i artiklarna 
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medverkade frivilligt. Integriteten för dessa informanter beaktades när nyckelfynden 

presenterades på originalspråket, då innebörden kan gå förlorad vid en översättning. För att 

undvika risk för kränkning har författarna till examensarbetet undvikit stötande ord bruk och 

har istället använt sig av vedertagna begrepp.  

7 SLUTSATSER  

Resultatet av sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede visade att 

det ingav sjuksköterskor en uppskattning av livet samt att känna en gemenskap med 

patienter och närstående när vården hade utförts på ett givande sätt. Dock fanns det 

upplevelser som kan beskrivas som krävande och påfrestande. Ett fenomen som var tydligt 

var okunskapen bland sjuksköterskorna av att vårda patienter i livets slutskede. Det 

grundade sig i att sjuksköterskorna kände att dem hade en bristande kunskap gällande att 

kommunicera med närstående och patienter om känslor som kan uppstå i livets slutskede. 

Sjuksköterskorna upplevde även en bristande kunskap gällande hur dem skulle bemöta 

patienter och närståendes känslor och frågor som uppstår när dem vårdas i livets slutskede. 

Sjuksköterskorna efterfrågade mer utbildning, både på arbetsplatsen men även för 

sjuksköterskestudenter. Två andra centrala problem som var tydliga var saknaden av stöd 

från läkare och arbetsledare samt känslan av otillräcklighet när tiden och kunskapen inte 

fanns hos sjuksköterskorna.  

7.1 Förslag på vidare forskning  

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

fokus på kommunikationen och bemötandet mellan sjuksköterskan och främst patienten. 

Många sjuksköterskor upplevde detta som ett problem då dem kände att det fanns saknade 

kunskaper kring hur bemötandet skulle ske gällande existentiella frågor som kom från 

patienten. Det förekom även problem med att sjuksköterskorna inte visste hur dem skulle 

visa stöd eller kommunicera om känslor som uppstår hos patienten. 

Sjuksköterskeutbildningen skulle kunna utvecklas i det avseendet för att minimera eller 

eliminera denna kunskapsbrist. Författarna till detta examensarbetet anser därför att vidare 

forskning inom ämnet bör precisera sjuksköterskornas kunskapsbehov av kommunikation 

och hur dem ska ge stöd till patienter. Denna kunskap kan bidra till utveckling och användas 

som underlag för vidare reflektion och förhoppningsvis ge stöd i utvecklingsarbetet för 

utbildade sjuksköterskor och inom området.   
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Nr. 8 + 9 + 10 2019-04-08 

CHINAL plus 

Registered 

nurses AND 

experience 

AND end of 

life care OR 

dying 

43 14 3 3 

 

  



   

BILAGA B, KVALITETSGRANSKNING 

Kvalitetsgranskning görs enligt Friberg (2017), kvalitativa data. Frågorna gjordes om till JA/NEJ och varje JA 

resulterade i ett poäng.  

0–6 poäng låg kvalitet  

7–9 poäng medelhög kvalitet 

10–14 poäng hög kvalitet  

 

• 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, ARTIKELMATRIS 

Arti

kel-

nu

m

me

r 

Författa

re 

År  

Titel  Tidskrift 

Land  

Syfte  Metod  Resultat  Summa 

av 

kvalitet

sgransk

ning 

Nr. 

1 

Törnqvis

t, A., 

Anderss

on, M., 

& 

Edberg, 

A-K. 

(2013) 

In search of 
legitimacy –
Registered  
nurses’  
experience  
of providing 
palliative  
care in a 
municipal  
context 

Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Science 
 
Sverige 

Att beskriva 
sjukskötersk
ors 
erfarenheter 
av att vårda 
palliativa 
patienter. 

20 
sjuksköterskor 
deltog från fyra 
olika 
kommuner i 
Sverige, det 
genomfördes 
fokusgrupps-
diskussioner.  
Kvalitativ 
metod.  

Resultatet visade att 
sjuksköterskorna upplevde 
bristande stöd och 
förutsättningar för att kunna 
vårda de döende patienterna 
med hög kvalitet. Resultatet 
visar också på betydelsen av 
kunskaper och färdigheter i 
vårdandet av patienter i livets 
slutskede.  
    

12 

Nr. 

2 

Liu, Y-

C., & 

Chiang, 

H-H. 

(2017) 

 

 

 

 

 

 

From  
vulnerability 
to passion 
in the  
end of-life-
care: 
The lived  
experience 
of  
nurses 
 

European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 
 
Taiwan 

Hur 
sjukskötersk
or som 
jobbar med 
vård i livets 
slutskede 
tolkar sina 
erfarenheter 
och hur det 
förändrar 
deras 
upplevelser 
och 
tankesätt. 
 

13 
sjuksköterskor 
delade sina 
upplevelser 
genom 
reflektions-
grupper. 6 
fokusgrupps 
intervjuer 
gjordes. 
Kvalitativ 
metod 
 

Resultatet visade att 
sjuksköterskor som vårdade 
patienter i livets slutskede 
upplevde sorg och emotionell 
smärta då de bevittnade 
patienters lindande. Sorgen och 
smärtan gav sjuksköterskorna 
en inre styrka av att bli 
bättre på att vårda sina patienter 
och samtidigt behålla glädje och 
kärlek till sitt yrke som 
sjuksköterskor.  
 

11 

Nr. 

3 

Holms, 
N., 
Milligan, 
S., & 
Kydd, A. 
(2014) 

A study of  
lived  
experience
s of  
registered  
nurses who
 have  
provided  
end-of 
life care  
within an 
intensive  
care unit 
 

International 
Journal of 
Palliative 
Nursing 
 
United 
Kingdom 
 

Undersöka 
sjukskötersk
ors levda 
erfarenheter 
av att vårda 
patienter i 
livets 
slutskede 
inom 
intensivsjukv
ården.  

5 
sjuksköterskor 
inom intensiv-
sjukvården. 
Semi – 
strukturerat 
format 
användes i 
fördjupade 
intervjuer.  
Kvalitativ 
studie.  
 

Resultatet visade på att vissa 
sjuksköterskor upplevde att det 
inte var tillräckligt förberedda för 
att vårda en döende patient 
medans några upplevde sig vara 
trygga och säkra i det genom 
längre erfarenheter av att vårda 
döende patienter. Träning, stöd, 
bra kommunikation mellan 
arbetskollegor, patienter och 
familjer är avgörande för vården.  
 

11 

Nr. 

4 

Johanss

on, K., & 

Lindahl, 

B. 

(2010) 

Moving  
between  
rooms -
moving  
between  
life and  
death:  
nurses  
experience
s of caring  

Journal of  
Clinical  
Nursing 
 
Sverige 
 

Att 
beskriva sjuk
sköterskors  
upplevelser 
av att vårda i 
livets 
slutskede  
inom 
kommunal 
vård. 

Åtta sjuksköter
skor 
intervjuades 
på två olika 
sjukhus. 
Intervjuerna 
analyserade 
med hjälp av 
en 
hermeneutisk 

Sjuksköterskorna upplevde att 
något betydelsefullt skedde 
under vårdande processen av 
en döende patient. Det ledde till 
stark vilja och engagemang av 
att vara delaktiga i patientens 
sista tid i livet trots en hektisk 
situation på arbetsplatsen. 
 

12 



   

for  
terminally  
ill  
patients in 
hospitals 
 

 fenomeno-
logisk 
utgångspunkt. 
Kvalitativ 
studie. 
 

Nr. 

5 

Kiong 

Ong, K., 

Cheng 

Ting, K., 

& Leng 

Chow, 

Yeow.  

(2017) 

The trajecto
ry of  
experience 
of  
critical care 
nurses in  
providing  
end-of-
life care: A  
qualitative 
descriptive 
study 
 

Journal of 
Clinical 
Nursing 
 
Singapore 

Sjukskötersk
ors 
upplevelser 
av att vårda 
patienter i 
livets 
slutskede. 

10 
sjuksköterskor 
på en 
intensivvårds-
avdelning blev 
enskilt 
intervjuade 
med semi-
strukturerade 
frågor. 
Kvalitativ 
studie. 
 

I resultatet identifierades olika 
teman och subteman. 
Sjuksköterskorna upplevde en 
vårdkultur som de var missnöjda 
med, spändhet i vårdandet som 
påverkade deras uppfattningar, 
upplevelser om mening med liv 
och död, de upplevde i 
slutändan att de kunde finna 
lösningar och sätt att hantera 
problem som uppstod i 
vårdandet av patienter i livets 
slutskede.  
 

12 

Nr. 

6 

Anderss

on, E., 

Salickie

ne, Z., & 

Rosengr

en, H. 

(2015) 

To 
be involved
 - a  
qualitative s
tudy of  
nurses  
experience
s of caring  
for dying  
patients 
 
 
 

Nurse 
Education  
Today 
 
Sverige 
 

Att beskriva 
sjuksköter-
skors 
erfarenheter 
av att  
vårda 
döende 
patienter 
inom 
kirurgiska 
vård-
avdelningar. 
 

 

Studien var 
gjord inom 2 
operations-
avdelningar i 
södra delarna 
av Sverige. 6 
intervjuer hölls 
med 
sjuksköter-
skor. En 
kvalitativ 
analys och 
metod 
användes. 
 

Ett stort tema identifierades: 
”caring – to be involved” med 3 
subkategorier: att vara 
stöttande, att vara frustrerad och 
att vara känslig i vårdande 
processen i livets slutskede. 
Erfarenheterna beskrivs som en 
process från teori till praktik 
genom att utföra och att göra fel. 
 

13  

Nr. 

7 

Roche-
Fahy, 
V., &  
Dowling, 
M.  
(2009) 
 

Providing c
omfort to 
patients 
in their  
palliative  
care  
trajectory:  
experience
s of female  
nurses  
working in 
an acute  
setting 
 
 

International 
Journal of  
Palliative  
Nursing 
 
Irland 
 

Att beskriva 
sjukskötersk
ors 
erfarenheter 
av att göra 
det 
bekvämligt 
för patienten 
i livets 
slutskede. 
 

Kvalitativ 
studie.  
Intervjuer med 
öppna 
frågor. Tolv 
sjuksköterskor 
deltog i 
studien. 
 

Fyra teman identifierades. Tema 
1: tid som behövs för att skapa 
bekvämlighet, ge tröst, 
välbefinnande och trevnad för 
patienten. Tema 2: de 
emotionella effekterna som 
uppstår i patient-
sjuksköterskerelationen. Tema 
3: Gemensamheten mellan 
palliativ vård och en 
helhetssyn på patienten där 
annat än symtomlindring var i 
fokus. Tema 4: vikten av 
kontinuerlig utbildning om 
symtomhantering, mediciner och 
utförande av mediciner. Det 
ansåg sjuksköterskorna som 
viktigt för att kunna ge 
patienterna så god vård som 
möjligt i livets slutskede. 

11 

Nr. 

8 

Kisorio, 

L., & 

Langley, 

G. 

(2015) 

Intensive  
care  
nurses’  
experience
s of  
end-of-
life care 
 
 

Intensive 
and Critical 
Care  
Nursing 
 
Sydafrika 
 

Att utforska 
hur 
sjukskötersk
or på 
intensivvårds
-avdelningar 
upplever 
vård i livets 
slutskede. 

24 sjuksköter-
skor som 
arbetade på 
intensivvårds-
avdelningar 
deltog i 
studien. 
Intervju i form 
av 
fokusgrupper 

5 teman relaterade till 
sjuksköterskornas upplevelse av 
att vårda i livets slutskede 
identifierades. Upplevde 
emotionella och psykologiska 
utmaningar, upplevelse av 
vanmakt då beslutsfattande och 
diskussion kring vård av patient 
enbart gjordes mellan läkarna, 
stöttning för patient, stöttning för 

11 



   

 användes. 
Kvalitativ 
studie. 
 

familjer och det sista temat var 
stöttning av sjuksköterskor. 
 

Nr. 

9 

Karlsso

n, M., 

Kasén, 

A., & 

Wärnå-

Furu, C. 

(2016) 

Reflecting o
n  
one’s own  
death: 
The existen
tial  
questions  
that  
nurses face 
during end 
of life care 
 

Palliative and 
Supportive  
care 
 
Sverige 
 

Syftet var att 
beskriva och 
få en djupare 
förståelse för 
sjukskötersk
or 
existentiella 
frågor när de 
vårdar 
patienter i 
livets 
slutskede. 
 

Kvalitativ 
studie där 
fokusgrupps 
intervjuer 
gjorts. Intervju 
av sjuksköter-
skor som hade 
liknande 
erfarenheter 
och 
bakgrunder av 
att vårda i 
livets 
slutskede inom 
hospice, 
kommunal och 
palliativa 
vårdenheter. 
 

Sjuksköterskor upplevde 
existentiella frågor med frågor 
om ansvar och skyldighet i 
relation till deras patienter. De 
upplevde rädsla och mod i 
relation till att vara professionell 
vårdgivare och som människor. 
Mellan hopp och förtvivlan i 
relation till andras och 
deras egen död.  
 

12 

Nr. 

10 

Espinos
a, L., 
Young, 
A., 
Symes, 
L., 
Haile, 
B., & 
Walsh, 
T.  
(2010) 

ICU nurses’ 
experience
s in 
providing 
terminal 
care 

Critical Care 
Nursing  
 
USA  

Syftet var att 
utforska 
erfarenheter 
av 
registrerade 
sjuksköter-
skor som 
vårdade 
patienter i 
livets 
slutskede på 
en 
intensivvårds
-avdelning. 

Kvalitativ 
studie där 
fokusgrupps-
intervjuer och 
individuella 
intervjuer har 
gjorts med 18 
stycken 
registrerade 
sjuksköterskor.  

Tre huvudteman identifierades 
vilket var hinder för optimal vård, 
inre konflikt hos sjuksköterskan 
och hantering av känslor. 
Sjuksköterskorna upplevde att 
vårda patienter i livets slutskede 
skapar betydande, personliga 
och professionella kamper 
mellan sjuksköterskorna.  

12 
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