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SAMMANFATTNING    

Bakgrund: Tidigare forskning visar att patienter som vårdas palliativt önskar att få tillbaka 

den vardag de hade innan sjukdomen och vill inte förknippas med sjukdomen. Patienter 

fruktar att smärtan ska bli ohållbar och att de ska förlora den egna autonomin i samband 

med den palliativa vården. Tidigare forskning visar även på att kontinuitet i den palliativa 

vården skapar en känsla av trygghet för patienter.  Syfte: Att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser att vårda patienter i palliativ vård Metod: Systematisk litteraturstudie med en 

beskrivande syntes baserad på tolv kvalitativa artiklar Resultat: Efter analys framkom två 

teman, Längtan efter förberedelse och Att bli känslomässigt involverad dessa teman 

beskriver sjuksköterskors upplevelser med fyra subteman. Slutsats: Sjuksköterskor 

upplevde bland annat en professionell och personlig utveckling samtidigt som de 

uppskattade livet mer. De upplevde även stress och maktlöshet inför patienters öden. Det 

framkom även att teamet var en viktig kompontet i sjuksköterskors arbetssituation.   

Nyckelord: kvalitativ, litteraturstudie, omvårdnad, upplevelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Background: Previous research shows that patients in palliative care want to get back to 

their everyday lives before the disease and do not want to be associated with the disease. 

Patients fear that the pain will become unsustainable and that they will lose their own 

autonomy in relation with palliative care. Previous research also shows that continuity in 

palliative care creates a sense of security for patients. Aim: To describe nurses experiences of 

caring for patients in palliative care Method: Systematic literature study with a descriptive 

synthesis based on twelve qualitative articles Result: The analysis resulted in two themes, 

Longing for preparation and To be emotionally involved. The themes describe nurses’ 

experiences whit four subthemes.  Conclusion: The nurses' experiences show a professional 

and personal development and at the same time they appreciate life more. They also 

experienced stress and impotence for the fate of patients. It also appears that colleagues were 

an important part of the nurse's work situation. 

Keywords: experience, litterature review, nursning, qualitative.  
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1 INLEDNING 

Människan har en inre vetskap om att döden är något vi alla kommer uppleva förr eller 

senare. Tanken på det egna döendet eller att vara nära den kan väcka många känslor till 

exempel rädsla, ångest, frihet, sorg och acceptans. Det finns också många delade meningar 

hur människan vill leva deras sista tid och hur upplevelsen hos de som är nära döden 

hanterar alla dessa känslor och reaktioner av såväl patienter som närstående. Det förväntas 

också av samhället att alla inom hälso- och sjukvården strävar mot samma mål och med 

samma kompetens. 

Intresseområdet i detta arbete väcktes hos författarna till examenarbetet efter att fått ta del 

av forskargruppen vid Akademin för hälsa, vård och välfärds på Mälardalens högskola förslag 

på intresseområden där palliativ omvårdnad presenterades och där sjuksköterskors ansvar i 

ämnet efterfrågades. Författarna till detta examenarbete är undersköterskor sedan innan de 

började sjuksköterskeutbildningen, arbetet som undersköterska har bland annat inneburit 

att de stått nära döden tidigare i arbetet. Författarna vet att detta är både en berikade del i 

arbetet, men kan även vara en utmaning eftersom det bland annat innebär att möta 

människor med sorg i livets slutskede. 

Sjuksköterskeprofessionen har i uppdrag inom hälso- och sjukvården att arbeta efter ett 

professionellt arbetssätt, därmed kan det vara svårt för sjuksköterskor att inte beröras av 

patienters känslomässiga upplevelser kring en obotlig sjukdom. 
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2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras inledningsvis centrala begrepp som är återkommande i 

examensarbetet. Det presenteras även tidigare forskning inom intresseområdet som visar på 

patienters upplevelser av palliativ vård, samt vad som upplevs viktigt för patienter i mötet 

med sjuksköterskor under vårdtiden. Sedan presenteras en beskrivning av den teoretiska 

referensramen där hälsa, vårdandets ide och lidande ingår. Därefter introduceras lagar och 

styrdokument och slutligen presenteras en problemformulering. 

2.1 Centrala begrepp 

Nedan presenteras definitionen av den palliativa vården samt vad begreppet innebär för 

såväl patienter som sjuksköterskor. Detta följs upp av en presentation av vad det innebär att 

befinnas i livets slutskede. 

2.1.1 Palliativ vård 

Namnet palliativ kommer ifrån det latinska ordet pallium som betyder mantel där 

innebörden betyder att manteln omsluter omsorgen kring patienter. Att vårda människor i 

livets slut har funnits sedan långt innan medeltiden, då människan tidigare togs hand om i 

hemmet för att sedan få omsorg på härbärgen i anslutning till klostren som låg bredvid 

(Widell, 2003). World Health Organization (2018) definition av palliativ vård är ett 

tillvägagångssätt att förbättra livskvalitén genom att förebygga och lindra lidande när 

patienter lider av en livshotande sjukdom. Det kan innebära att smärtstilla och lindra 

patienter i livets slutskede ur en såväl fysisk, psykisk, andlig och psykosocial aspekt. Palliativ 

vård innebär att ge lindring från smärta och andra besvärande symtom. Den palliativa vården 

ska ses som en normal vårdprocess, vilket innebär att döden inte får påskyndas utan att 

vården ska utföras i ett lindrande syfte. Palliativ vård innebär även att ge stöd till anhöriga 

under sjukdomsförloppet. Socialstyrelsen (SOU 2001:6) beskriver hur den palliativa vården 

kan formas genom fyra hörnstenar, den första innebär symtomkontroll att lindra smärta som 

omfattar patienters fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Den andra hörnstenen 

innefattar samarbete i ett professionellt arbetslag, där ska det ingå läkare, sjuksköterskor, 

undersköterskor och andra professioner som kan bidra till en god palliativ vård. Den tredje 

hörnstenen bygger på kommunikation och relationer inom arbetslaget och till patienter. Den 

fjärde och sista hörnstenen innefattar stöd till närstående under sjukdomsförloppet och efter 

dödsfallet, de närstående bör erbjudas att själva deltaga i vården. Enligt EPAC (European 

Association for Palliative Care, 2010) finns grundläggande behov som är betydande vid 

utförande av palliativ vård, avancerad vårdplanering, kontinuitet i vården, vårdtillgänglighet 

och patienters önskan om vilken plats den palliativa vården ska utföras. Den avancerade 

vårdplaneringen bör hållas i god tid så att patienters förväntningar av vården kan uppfyllas, 

vårdplaneringen ska gärna utföras tillsammans med anhöriga. Kontinuitet i vården är viktigt 

att uppfylla under hela palliativa vårdtiden detta bidrar till att undvika att fel uppkommer 

och minskar lidande för patienter. Tillgänglighet, att det finns utbildad tillgänglig personal i 
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palliativ vård till patienter som kräver den specifika vården. Att patienter ska få önska var 

vården ska utföras, vilket i de flesta fall är i det egna hemmet (EPAC, 2010). Palliativ vård 

innefattar alla diagnoser och vården bör omfattas av alla typer av patienter oavsett diagnos i 

livets slutskede. Den palliativa vården delas vanligtvis upp i två olika faser. Den tidiga fasen 

som tidsmässigt kan innefatta flera års vård efter att diagnosen är ställd. Den andra fasen 

benämns som den sena fasen och kan vara mycket kortvarig, såsom några veckor till 

månader. Vanligtvis är det cancerdiagnoser som går att dela in i faser och bestämma 

brytpunkten mellan en sen och en tidig fas i den palliativa vården (SOU 2001:6). 

2.1.2 Livets slutskede 

Att befinna sig i livets slutskede kan definieras som en inre personlig upplevelse för patienter 

själva och även något som kan identifieras utifrån vårdpersonalens perspektiv, livets 

slutskede är ett svårdefinierat tillstånd. Ur ett kliniskt perspektiv är det svårt att veta när 

döendet, utan återvändo från sjukdom, är påbörjat. Det finns tre särdrag ur ett kliniskt 

perspektiv som kan urskilja när livet slutskede är påbörjat för patienter; 

• Förekomst av kronisk sjukdom som kvarstår, men kan skifta 

• Symtom eller funktionsnedsättning på grund av bakomliggande sjukdom som kräver 

vård och kan leda till döden 

• Avancerad ålder och skörhet som kan jämställas med kronisk livshotande sjukdom  

Det som visar sig gemensamt för dessa särdrag är att det inte med exakthet går att veta när 

döden kommer inträffa, det kan skilja sig mellan månader eller år efter identifieringen. I 

praktiken innebär det att när patienter blir likställda med något av dessa perspektiv ska det 

inte förefalla förvånande om patienter avlider till följd av sjukdom eller ålder (Jacobsson, 

Andersson & Öhlén, 2009). 

2.2 Tidigare forskning  

Nedan presenteras tidigare forskning inom den palliativa vården ur ett patientperspektiv.  

2.2.1 Patientperspektiv  

Patienter som övergår till en palliativ fas beskriver att livet hastigt förändras och det som blir 

av värde och mening i livet då är omvårdnad, kontinuitet, ödmjukhet, värdighet, ärlighet, 

optimism, hopp och beredskap. Optimism och hopp var ett sätt att hantera och hållas upp i 

det mörka, till exempel att se slutet av livet utan lidande. Beredskap beskrevs som att planera 

döden genom att lösa ekonomi och organisera begravningen, detta underlättade bördan för 

patienter gentemot patienters anhöriga. Patienter var ibland mer oroliga hur deras anhöriga 

skulle reagera emotionellt, det visar sig genom att patienter väljer att bo hemma längre 

istället för att vårdas på vårdavdelning. Det framkommer även att patienter som är 

inneliggande på sjukhus inte vill vara en belastning för vårdpersonal, det visar sig genom att 

patienter undviker att be om hjälp när de egentligen behöver det. Patienter vill inte ställa 
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frågor då de upplevde att det ofta blev problem och valde då att vara tysta, som de uttryckte 

det, att vara en god patient (Ebenaue, Van Gurp, & Hasselaar, 2017). När patienter ställs 

inför livets slutskede upplever många dödsångest och hopplöshet, de fruktar att smärtan 

skall öka, att de kommer förlora den egna självbilden och uppleva ensamhet. Vissa av 

patienter var i behov av psykologiskt stöd för att hantera uppkomna reaktioner. De patienter 

som inte hade någon som stöttade dem genom att besöka dem ofta upplevde större ensamhet 

än de som hade kontinuerligt stöd från nära och kära (Ciraci, Nural, & Saltürk, 2016). 

Det framkommer ifrån tidigare studier att kontinuitet i vården skapar trygghet hos patienter. 

Patienter som under palliativ vård har specifik vårdpersonal de kan återkomma till under 

vårdbesöken hjälper dem att minska stress som kan uppkomma inför vårdbesöken 

(Söderberg, Rydell Karlsson, & Löfvenmark, 2015; den Herder-van der Eerden, o.a., 2018). 

Finns det samtidigt möjlighet till kontakt med en sjuksköterska som finns tillgänglig dygnet 

runt bidrar det till att patienter i mindre grad söker annan sjukhusvård än den sedan tidigare 

planerade palliativa vården (Söderberg, Rydell Karlsson, & Löfvenmark, 2015). Det har 

mindre betydelse för patienter att förstå hur vården fungerar organisatoriskt eller ha 

vetskapen om vem som är ansvarig för vården. Har patienter vetskapen i att de vet att samma 

vårdpersonal eller sjuksköterska finns närvarade vid deras planerade vårdbesök bidrar det 

till en trygghetskänsla (den Herder-van der Eerden, m.fl., 2018). 

Patienter som får palliativ vård har en önskan att behålla ett så normalt liv som möjligt under 

deras vårdtid, att de får göra liknande praktiska göromål som de gjorde innan de blev sjuka. 

Patienter vill inte förknippas med sjukdomen eller vara en belastning inför andra i deras 

omgivning, vilket innefattar både anhöriga och vårdpersonal (Johnston, Milligan, & Kearney, 

2012; Eriksson, Öster & Lindberg, 2016). Patienter påtalar även att de kan kännas som att 

vara en börda för andra människor i deras omgivning när de behöver hjälp med den 

personliga omvårdnaden, det gäller såväl hjälp från anhöriga som från vårdpersonal. Ofta 

vågar inte patienter fråga om hjälp för att de är rädda för att bli ignorerade av vårdpersonal 

om de blir till för stor belastning, eller att vissa patienter känner att den egna rollen som 

människa försvinner när de behöver hjälp med omvårdnad (Philip, m.fl. 2014; Eriksson, 

Öster, & Lindberg, 2016).  Det var även viktigt för vissa patienter att de fick prata om vad som 

var viktigt för dem efter livets slut, exempelvis hur begravningen skall gå till. Andra patienter 

påtalade att det var positivt för dem om de fick prata om dödsprocessen, hur de önskade att 

livets slutskede skulle vara (Johnston, Milligan, & Kearney, 2012). Patienter beskriver att de 

ofta känner ensamhet och att de i princip ligger och väntar på att någon skall komma och 

besöka dem. Att kunna be om hjälp är en viktig del i att patienter ska känna att de behåller 

sitt självbestämmande och att de är delaktiga i planen kring vården. Patienter vill bli lyssnade 

på och vill kunna framföra önskningar till sjuksköterskor (Eriksson, m.fl, 2016). 

Kastbom, Milberg och Karlsson (2017) beskriver patienters upplevelse i livets slutskede, där 

beskrivs att patienter som ser döden som en process. Förhoppningen och önskan på en 

värdig död är att vara förberedd, att döden blir behaglig och utan lidande. Gärna att döendet 

sker i ett snabbt förlopp, samtidigt som de vill behålla den personliga autonomin. Patienter 

beskrev även att det sociala nätverket kring patienter själva påverkade upplevelsen av 

processen. Vissa blev rädda av tanken att döden är ett definitivt slut på existensen, att det var 

lättare att acceptera döden om döden hade en mening. Vidare menades att patienters tidigare 
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upplevelser av dödfall i deras närhet var av betydelse. Patienter uppskattar en rak och tydlig 

kommunikation under vårdsamtalen, med en öppenhet i samtalet om diagnos och frågor om 

vårdpraxis (Ebenau m.fl., 2018). Det har även visat sig att patienter i ett palliativt skede som 

får ett specifikt vårdande samtal om situationen de befinner sig i, gav mer trygghet under 

deras palliativa vård. Resultatet understödjer till att patienter känner sig mer hörda och 

lyssnade på än de gjorde tiden före samtalen. Patienter fick en ökad förståelse för den egna 

prognosen och kände mer trygghet inför den kommande vården (Ingersoll, m.fl., 2018). 

2.3 Vårdvetenskapligt perspektiv  

I det följande avsnittet presenteras teorin om hälsa, vårdandets ide följt av teorin kring 

lidandet. Teorin kan ge en relevant kunskap till sjuksköterskor som arbetar nära patienter i 

palliativ vård då denna teori visar hur hälsa kan främjas och lidandet kan lindras. 

2.3.1 Hälsa  

Eriksson (2018) betonar betydelsen av hälsa som en form av människan istället för en 

motsats till sjukdom. Om en människa drabbas av en sjukdom kan det leda till att människan 

börjar uppskatta att ha hälsa och kämpa för det istället. Hälsan hos den enskilda individen 

formas redan från uppväxten och bidrar till vilka hälsobeteenden eller hälsouppfattningar 

människan sedan väljer i livet. Vidare delar Eriksson (2018) upp hälsobegreppet i två delar, 

det teoretiska och det praktiska. Det teoretiska hälsobegreppet kan ses som det ideala och 

centrala för att uppnå målet i den vårdvetenskapliga verksamheten. Medan det praktiska 

hälsobegreppet har som mål att uppnå hälsa i hälso-sjukvården. Båda begreppen styrs av de 

uppfattningarna om hälsa samhället, sjukvården och den enskilda individen har. Att tillämpa 

dessa två begrepp möjliggör till en god vård. Hälsan har diskuterats som en helhet sedan 

länge i historiskt och hälsobegreppets ursprung syftar också till att se människan som en 

helhet. Helheten av hälsa är föränderlig och varierar för varje människa, skiftningen av de 

olika inställningarna kan handla om hur människan ser på sig själv, upplever tid och rum, 

kultur, kunskap eller vilken vård de är i behov av. Ingredienserna för att uppnå god hälsa 

beskriver Eriksson (2018) som sundhet, friskhet och välbefinnande detta även om sjukdom 

samtidigt kan infinna sig. Sundhet berör två innebörder, första som psykisk sundhet, där 

människan tänker klart och förnuftigt. Den andra innebörden beskrivs som hälsosam, där 

människan i praktiken agerar hälsosamt. Friskhet menas med att ett organ fungerar som det 

ska och fyller den funktion den är avsedd att göra samtidigt som välbefinnande handlar om 

vad människan känner. Välbefinnande är ett fenomenologiskt begrepp och beskriver hur 

människan upplever sitt inre. Friskhet, sundhet och välbefinnande kan alltså variera och 

sammanlänka varandra för att få människan att uppnå god hälsa.  

2.3.2 Vårdandets ide 

Eriksson (2018) beskriver att vårdandets idé kan beskrivas utifrån termerna ansa, leka och 

lära, dessa element ger förutsättningar till en god vård, såsom naturlig vård, egenvård som 
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professionell omvårdnad. Att ansa är att känna renlighet och välbehag, lekandet leder till tillit 

och tillfredsställelse, medan lärandet bidrar till utveckling av vårdandet. Dessa element ses 

som en del i utvecklingen av vårdandet till att stödja och främja hälsa. Eriksson (2018) 

belyser vikten av att se människan som en helhet i vårdandet, att se människan utifrån 

perspektiven kropp, själ och ande som tillsammans skapar en helhetssyn av människan och 

dess liv. I grunden är alla människor goda vårdare och har förmågan till naturlig vård, såsom 

att vårda sig själv. Om en omställning i livet uppstår kan det finnas behov av professionell 

vård för människan, den professionella vården kan kompletteras med att människan vårdar 

sig själv med professionell stöttning. Det är viktigt att människan får det professionella stödet 

för att utveckla den egna egenvården. Vidare beskrivs konsten av att vårda som ett av de 

finaste konstverken, att stötta och skydda är likvärdigt med att rädda liv. Orden nursing 

översätts genom att nära och caring till caritas, människokärlek och barmhärtighet. I och 

med det sägs att konsten i vårdandet är att nära, ge liv och kraft med kärlek (Eriksson, 2018). 

2.3.3 Lidandet  

Eriksson (2018) beskriver att begreppet lidande härstammar från latinets patients vars 

ursprung kommer från ordet pati som betyder tåla och lida. I det svenska språket översätts 

ordet till patient och patient betyder lidande, den som tåligt uthärdar och prövas i livet. 

Lidandet är en del av livet och unikt för varje enskild individ, Eriksson (2018) menar att 

någon gång står varje människa inför ett lidande som är ofrånkomligt. 

Människan har ständigt haft en drivkraft att beskriva den värld människan lever i eller den 

process de är en del av. Det som är svårt att förklara eller obegripligt hänförs oftast till något 

ont eller gott, en högre makt eller ödet. Den lidande människan ställer ofta den existentiella 

frågan varför och vanligen finns inte något svar. Frågan varför hindrar människan att lida ut. 

När människan sedan inte ställer frågan om varför, kan detta liknas med att människan bara 

är och accepterat lidandets kamp. Detta kan förklaras genom att människan vunnit den 

första kampen om lidandet och accepterar att genomlida det ofrånkomliga. Detta skeende 

kan dock skapa ensamhet. Är det då andra personer i omgivningen som ställer frågan varför 

till den lidande med avsikt att hjälpa genom att finna en förklaring, kan den lidande 

människan uppleva belastning och stress eftersom det svaret kanske inte går att besvara 

(Eriksson, 2018).  

I sorgen att förlora en anhörig eller att förlora något som är viktigt för människan, finns ett 

lidande likt en dödskamp. När människan förvandlas, danas eller upplöses är hon i ett 

lidande. Det förekommer att människan förlikas med döendet, om inte, så sker döendet 

sakta, där det själsliga och andliga livet oftast dör ut först. Människan upplever ofta i denna 

fas hopplöshet, sorg och ensamhet. Detta leder gradvis till att människan utplånas och inte 

längre upplever sig hel, i och med det upphör lidandet. Lidandet och smärtan kan däremot 

finnas kvar hos de som står den avskärmade människan nära. Om människan inte blir sedd 

så betraktas hon som att hon inte finns säger (Eriksson, 2018). 

Lidandet kan vidare förklaras i tre former, sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 

Sjukdomslidandet är det fysiska eller själsliga lidande som relaterar till sjukdom och 

behandling. Om sjukdomen orsakar smärta resulterar det i att bli en central del i patienters 
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liv och kan ta upp en stor del av deras tillvaro. Känslor som ofta kan uppkomma för patienter 

vid sjukdomslidande är skam och skuld, detta kan bero på vilka attityder patienter mött ifrån 

vårdpersonal och hur de blivit bemötta under vårdtillfället. Vårdlidande handlar om det 

onödiga lidandet som patienter egentligen inte ska behöva uppleva och beror på att det sker 

en kränkning av en människas värdighet. Vårdlidandet kan ha grunden i vårdpersonals 

bristande kompetens, vilket kan visa sig som maktutövning från vårdpersonalens sida där 

patienter inte tas på allvar eller att vårdpersonal inte ser hela patienten och därmed tar ifrån 

patienten dess autonomi. Att orsaka vårdlidande kan även bero på omedvetet agerande eller 

brist på reflektion från vårdpersonalens sida. Livslidandet handlar om det lidande som livet 

orsakar, vilket visar sig i att människan inte ser sig själv i ett större sammanhang längre. Det 

kan handla om rädsla för döden efter uppkomst av sjukdom, att rädslan, förtvivlan, smärtan 

och det fysiska lidandet skapar en identitetskris. Människan har ett livslidande i olika 

perioder i sitt liv (Eriksson, 2015). 

2.4 Styrdokument och lagar 

ICN code of etihcs redogör för att sjuksköterskor har ett ansvar att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidandet för patienter. Behovet av omvårdnad är 

varierande för den unika individen. Omvårdnaden ska ges med respekt för mänskliga 

rättigheter och kulturella olikheter. Patienter ska ges rätten till liv och valmöjligheter, 

omvårdnaden ska ges med värdighet och patienter ska behandlas med respektfullhet. 

Sjuksköterskor ska erbjuda omvårdnad till den enskilda individen, anhöriga och allmänheten 

samt samordna sitt arbete med andra yrkeskategorier. ICNs code of etihcs for nurses 

beskriver vidare fyra begrepp vad sjuksköterskor har för ansvarsområden. Det första 

begreppet beskriver sjuksköterskor och allmänheten, där beskrivs att sjuksköterskors främsta 

professionella ansvar ska vara riktat till människor i behov av omvårdnad. Det andra 

begreppet beskriver sjuksköterskor och yrkesutövningen, där det är sjuksköterskors 

professionella ansvar att kontinuerligt upprätthålla fortbildning inom yrket och att se till att 

utveckla egen kunskap inom den senaste evidensbaserade forskningen. Tredje begreppet tar 

upp sjuksköterskor och professionen, där sjuksköterskor är ansvariga att upprätthålla 

professionella värden och stödja evidensbaserad praxis. Det fjärde och sista begreppet 

benämner sjuksköterskor och medarbetare, vilket belyser att sjuksköterskor ska upprätthålla 

en samarbetsvillig och respektfull relation till medarbetare (International Council of Nurses, 

2012). I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska står det bland annat att 

sjuksköterskors arbetsuppgift är att anta patienters möjligheter till att förbättra, bibehålla 

eller återfå den egna hälsan. Sjuksköterskor skall stödja patienter i sjukdom, 

funktionsnedsättning samt erbjuda patienter att uppnå bästa möjliga välbefinnande och 

livskvalitet fram till döden (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Patienter ska bemötas som 

en enhet, där kropp, själ och ande har lika stor betydelse. Detta medför att innebörden av 

hälsa präglar människan som helhet och formas av patienters upplevelser. Sjuksköterskors 

främsta ansvarsområde är omvårdnad. Syftet med omvårdnaden ska vara relaterad till 

människans existens. Om personens sårbarhet, värdighet, integritet och självbestämmande 

respekteras ges möjlighet till att patienter upplever bland annat tillit, hopp och mening och 
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detta kan oftast i sin tur bidra till lindrat lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). I 1 § i 

3 kap. av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS, 2017:30) framkommer det att målet med 

hälso- och sjukvården är att en god hälsa och en god vård på lika villkor för hela befolkningen 

ska eftersträvas. Det klargörs även att vården ska ges med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilda människans värdighet. Vården skall särskilt eftersträva med 

respekt för patienters självbestämmande och integritet. Patienter ska även tillgodoses med 

trygghet, kontinuitet och säkerhet. 

2.5 Problemformulering 

Att drabbas av en obotlig sjukdom kan vända upp och ner på patienters vardag och patienters 

känsla av hopp kan äventyras. Patienter som befinner sig i ett palliativt skede är i stort behov 

av omvårdnad, tillgänglighet och säkerhet i vården. Tidigare forskning visar att patienters 

önskan under den palliativ vårdens förlopp ska vara behaglig och utan lidande. Det visar sig 

även att patienters rädsla även är sammanfogad till ovissheten att bli ensamma och förlora 

den egna autonomin. Målet för palliativ vård är att försöka uppnå en så god livskvalitet för 

patienter som är möjligt och det kräver både erfarenhet och kunskap hos sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor har till ansvar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande för patienter. Sjuksköterskor ska samtidigt vara tillgängliga, professionella och ge 

bästa möjliga omvårdnad till patienter i palliativ vård. Därigenom väcks funderingar hos 

författarna till detta examensarbete som önskar att undersöka hur sjuksköterskor ställer sig 

till detta ansvar och hur de upplever att arbeta med patienter i palliativ vård. Sjuksköterskors 

professionella ansvar ska vara riktat till människor i behov av omvårdnad. Sjuksköterskor 

har även en skyldighet att utvecklas inom professionen och med eget ansvar vara påläst inom 

den senaste evidensbaserade forskningen. Mer kunskap om sjuksköterskors upplevelser vid 

palliativ vård kan ge värdefull insikt och bidra till en ökad förståelse. Den teoretiska 

kunskapen kan sedan omsättas till det praktiska och utveckla en högre kvalitet av den 

palliativa vården.  

3 SYFTE 

Att beskriva sjuksköterskors upplevelser att vårda patienter i palliativ vård. 
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4 METOD 

I metodavsnittet motiveras vald metod sedan redovisas hur urvalsprocessen och 

datainsamling har arbetats fram, följt av hur informationssökningen utförts. Vidare förklaras 

även hur kvalitetsgranskningen av valda artiklar arbetats fram och genomförts.   

4.1 Metodval 

I detta arbete används kvalitativ metod, detta för att ha möjligenheten att beskriva ett 

fenomen inom ett problematikområde. Kvalitativ metod används när syftet är att beskriva ett 

fenomen och för att kunna skapa förståelse för en människas upplevelser. Kvalitativa artiklar 

har som huvudsaklig uppgift att bidra till en djupare förståelse. Genom att använda 

kvalitativa artiklar kan sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter beskrivas (Segesten, 

2017). Examensarbetets resultat kommer att arbetas fram genom en systematisk 

litteraturstudie med en beskrivande syntes där kvalitativa artiklar ska analyseras enligt Evans 

metod (2002). Att en systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats valdes till detta 

examensarbete ansågs relevant då syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser. Enligt 

Evans (2002) genomförs metoden i fyra steg, där det första steget är att samla in material till 

arbetet genom att söka i databaser. I det andra steget i metoden påbörjas analysen av funnet 

material, att hitta ett fenomen. De valda artiklarna läses igenom ett flertal gånger detta för att 

öka förståelsen av innehållet. Sedan väljs de viktigaste delarna i artiklarnas resultat ut och 

sorteras upp. Det tredje steget är att identifiera nyckelfynd i resultatdelarna som är utvalda, 

dessa ska sedan sorteras som likheter och skillnader. Likheterna i resultatet kommer att 

sorteras som teman och kompletteras med subteman. Det fjärde och sista steget innebär att 

beskriva ett resultat, detta ska omfattas av fenomenet genom att förklaras i teman och 

subteman (Evans, 2002).  

4.2 Urval och datainsamling  

Det första steget i datainsamlingen gjordes utifrån valda inklusionskriterier, vilka var 

palliativ vård, sjuksköterskors perspektiv och vårdvetenskapliga atriklar. Sökord som 

används i datainsamligen var "palliative care" "nurs experience" "dying", "end of life", 

"experiences nurs" "qualitative method" "nurs", "attitudes", "caring for dying", "caring 

patients", "oncology nurs", "caring", "perception" och "qualitative", se bilaga A - sökmatris för 

en utförlig beskrivning av sökord och tillvägagångsätt. Informationssökningen har gjorts på 

Mälardalens högskolebiblioteks webbplats i databaserna CINAHL plus och MEDLINE. 

Databaserna valdes för att de inrymmer vårdvetenskapliga artiklar inriktning mot 

omvårdnad och gav även en global bredd på sökresultaten. Trunkering valdes på sökordet 

”nurse” vid alla sökningar för att möjliggöra träffar för böjningsformer på begreppet, då detta 

var ett viktigt begrepp att få med i träfflistan. Litteratursökningen har genomförts med val på 

avgränsningen ”peer review” funktionen för att möjliggöra att endast vetenskapligt godkända 

artiklar ska visas. Tidsramen för sökningen begränsades till att sökresultatet skulle visa högst 
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fem år gamla artiklar. Även en begränsning vid informationssökning gjordes med val på det 

engelska språket. Exklusionskriterier i datainsamlingen var artiklar med fokus på 

anhörigperspektiv, patientperspektiv eller artiklar med inriktning på den medicinska 

vetenskapen i palliativ vård. Därefter gjordes ett urval av artiklar genom att först läsa 

artikelns rubrik för att se om den svarade på syftet i examensarbetet. När rubriken stämde 

överens med syftet lästes abstraktet på den utvalda artikeln, detta för att klarlägga 

relevansen. Därefter lästes de relevanta artiklarna i fulltext för att avgöra om de ska användas 

till examensarbetet. Författarna till detta examensarbete valde bland annat att inkludera en 

artikel som riktade sig till vård av barn i palliativ vård och en artikel som inkluderar 

onkologisjuksköterskor. Då allmänutbildande sjuksköterskor kan ställas inför att vårda barn i 

palliativ vård valdes den artikeln som lämplig. Efter kritisk granskning av artikeln som 

inkluderade onkologisjuksköterskor i palliativ vård, valdes artikeln med i arbetet eftersom 

det framkom att artikeln omfattades av allmänutbildade sjuksköterskor. I Bilaga B – 

Artikelmatris visas utförligt vilka artiklar som valts till examensarbetet. Efter att urval av 

artiklar utförts har en kvalitetsgranskning av artiklar genomförts, detta för att undersöka om 

artiklar har tillräckligt hög kvalitet för att användas i examensarbetet. Frågor till 

kvalitetsgranskning har tagits fram med hjälp av Friberg (2017) exempel på frågor till en 

kvalitetsgranskning, se bilaga C - kvalitetsgranskning. Det formulerades 10 stycken ”Ja” och 

”Nej” frågor, varje ”Ja” svar gav en poäng, uppnådde den granskade artikeln mellan 8-10 

poäng ansågs den ha hög kvalitet och godkändes i kvalitetsgranskningen.  

4.3 Dataanalys och genomförande 

Analysarbetet utförs utifrån Evans (2002) analysmetod där data analyseras utifrån en 

beskrivande syntes. Analysarbetet påbörjades genom att numrera de utvalda artiklarna i 

ordningen 1–12 för att ursprunget till nyckelfynd som väljs ut enkelt kan urskiljas i 

datamaterialet. Sedan lästes artiklarna igenom översiktligt för att skapa en helhetsbild och 

identifiera ett fenomen. Därefter påbörjades steg tre i analysmetoden genom en mer grundlig 

läsning av artiklarnas resultat för att identifiera relevanta nyckelfynd som svarade på 

examensarbetets syfte. Därefter plockas nyckelfynden ut från funnet material som kan bidra 

till examensarbetets resultat. Alla nyckelfynd som valts ut numreras beroende på vilken 

artikel de tillhör, detta för att kunna identifieras med rätt artikel. Nyckelfynd sammanställdes 

sedan i ett och samma dokument. Nyckelfynden klipptes isär för att få en bra överblick. De 

utvalda nyckelfynden diskuteras sedan utifrån om de är relevanta att ha med i resultatet, 

detta är om de svarar på examensarbetets syfte. Totalt resulterar utvalda nyckelfynd i 85 

stycken. Därefter sorteras nyckelfynd i likheter och skillnader, där likheterna plockas ut och 

färgmarkeras utifrån hur de kan identifieras med ett tema. Två teman arbetades fram och 

bildar sedan fyra olika subteman, för exempel på nyckelfynd se tabell 1. Det sista och fjärde 

steget innebär att beskriva ett resultat där subteman redovisas i helhet, se resultatavsnittet. 

 

 

Tabell 1: Nyckelfynd 
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Nyckelfynd 

 

Subtema 

 

Tema 

 

“Participants felt 

unprepared to provide 

longevity. They understood 

it was complicated, men felt 

that there were not enough 

educational initiatives to 

care for patients with 

critical care at the end of 

their lives (Ong, Ting, & 

Chow, 2018, s. 262.)” 

 

 

 

Att uppleva kunskapsbrist 

 

 

 

Längtan efter förberedelse 

 

4.4 Etiska överväganden  

Arbetet har utförts enligt CODEX (2019) etiska regler och riktlinjer för forskning. Samtliga 

vetenskapliga artiklar som arbetet bygger på är redan bearbetat material som håller kvalitét 

enligt peer review. De vetenskapliga artiklarna har även kvalitetsgranskats enligt Friberg 

(2017) för att säkerhetsställa att de håller en hög kvalitet. När vetenskaplig litteratur ska 

användas ska forskaren vara väl inläst på materialet och enligt forskningsetiska principer får 

inte arbetet vara kränkande för annan person. I litteratur och vetenskapliga artiklar som 

används i examenarbetet ska ej något innehåll döljas, förvrängas eller förfalskas. Respekt och 

ärlighet till materialet som har används ska begripas och vara så textnära som är möjligt, 

men ska författats med egna ord för att inte plagiera innehållet (CODEX, 2019). Att plagiera 

data innebär att författarna inte valt att referera data till ursprungskällan eller enbart valt att 

bearbeta enstaka ord från ursprungstexten (Polit & Beck, 2016). I enlighet med Polit och 

Beck (2016) har författarna till examensarbetets egna åsikter och värderingar ställts åt sidan 

för att inte påverka insamling av data och tolkning av examensarbetes resultat. Samtliga data 

och fakta i examenarbetet är refererad enligt American Psychological Association (2019), 

detta för att undvika risk för plagiat och enkelt kunna urskilja var data är hämtad och 

möjliggöra för läsaren att gå tillbaka till ursprungmaterialet.  Då samtliga artiklar som 

används till examensarbetet var skrivna på det engelska språket och författarna till 

examenarbetets är har svenska som modersmål användes Google transalte och bab.la (bab.la, 

2019) som svensk-engelskt lexikon online. Detta för att undvika tolkningsfel på grund av 

språkförbistringar.  
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5 RESULTAT 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter i palliativ vård. Resultatet består av två teman och fyra subteman. De två teman 

som identifierades var; Längtan efter förberedelse och Att bli känslomässigt involverad. 

Dessa teman redovisas i varsitt avsnitt med respektive subteman för att förklaras 

grundligare. En översikt över teman och subteman redovisas i tabell 2.   

Tabell 2 Teman och subteman 

5.1 Längtan efter förberedelse 

Temat Längtan efter förberedelse framkom utifrån att en kunskapstörst efter förberedelse 

och utbildning sågs av sjuksköterskor i resultatet. Sjuksköterskor saknade information, 

erfarenhet och lärdom om att vårda patienter i palliativ vård innan de ställdes inför arbetet. 

Detta kan förklaras som att sjuksköterskor upplevde brist på kunskap i palliativ vård, 

sjuksköterskor upplevde det även fördelaktigt att få stöd av kollegor för att känna trygghet att 

vårda patienter. När sjuksköterskor upplevde trygghet utvecklades de i den professionella 

rollen att vårda patienter i palliativ vård men även på privat nivå. Under temat längtan efter 

förberedelse presenteras två subteman; Att uppleva kunskapsbrist, Att söka stöd och 

trygghet.  

5.1.1 Att uppleva kunskapsbrist 

Sjuksköterskor som arbetar med svårt sjuka patienter i palliativ vård efterfrågade bland 

annat mer kunskap om kommunikation i arbetet. Detta för att kunna ha möjligheten att 

hantera svåra samtal som uppstår med patienter och anhöriga under den palliativa vården. 

Sjuksköterskor uttryckte även en önskan om mer praktisk övning från den teoretiska 

kunskapen de hade med sig i samtalshantering från grundutbildningen till sjuksköterska. De 

 

Tema 

 

Subtema 

 

 

Längtan efter förberedelse 

  

 
 
Att uppleva kunskapsbrist 

 
Att söka stöd och trygghet 

 

 

Att bli känslomässigt involverad  

 

Att känna välbehag  

 

Att uppleva belastning 
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uttryckte att det var svårt att föra samtalet framåt med patienter och anhöriga vid svåra och 

känsliga frågor. Sjuksköterskor ansåg att det var svårt att få samtalet att flyta på naturligt sätt 

med patienter, det resulterade ofta i att blev det en obehaglig tystnad (Anderson, Kent, & 

Owens, 2015; Croxon, Deravin, & Anderson, 2018; Rui-Shuang, Qiao-Hong, Feng-Qi, & 

Owens, 2015). Brist på kunskap och färdigheter hur sjuksköterskor skulle vårda patienterna i 

palliativ vård uppgavs som en frustation från flera av sjuksköterskor, speciellt från 

sjuksköterskor som var i början av yrkeskarriären (Andersson, Salickiene, & Rosengren, 

2016; Croxon, m.fl., 2018). Några sjuksköterskor upplevde att de hade brist på kunskap i 

palliativ vård och på hur de skulle hantera den egna reaktionen när patienter avlider. De 

uppgav de som en osäkerhet på den egna reaktionen att de vid vissa tillfällen hoppades på att 

patienter inte skulle avlida under arbetspasset (Ong, Ting, & Chow, 2018; Croxon, m.fl., 

2018). “All night I go to their wards numerous times…I don’t wish them die on my shift. It 

might bring unexpected troubles, a medical dispute…I don’t want to experience that” (Rui-

Shuang, Qiao-Hong, Feng-Qi, & Owens, 2015, s. 293).  Sjuksköterskor som inte hade så lång 

arbetslivserfarenhet ifrån sjuksköterskeprofessionen upplevde en oförmåga att hantera olika 

scenarion som uppkom i den palliativa vården. De kände sig inte redo för vad de eventuellt 

kunde möta för olika scenarion och den palliativa vården var långt ifrån vad de oerfarna 

sjuksköterskor var vana med för arbetsuppgifter. De efterfrågade mer kunskap i palliativ vård 

för att ha möjligheten att öka kvalitén av vården (Andersson, m.fl., 2016; Croxon, m.fl., 

2018). 

 

I honestly thought this wouldn’t be my job as a new grad; I don’t have to deal with this. Like it’s 

not that I didn’t want to it’s just that I didn’t have the knowledgebase to know when it was 

appropriate or what I was meant to do, and I kept falling back on going, there will be somebody 

else here (Croxon, Deravin, & Anderson, 2018, s. 339). 

 

Sjuksköterskor efterfrågade även mer kunskap om att vårda patienter med olika kulturell 

bakgrund samt att ha ökad kännedom i att bemöta frågor rörande människors existentiella 

väsen. Det visade sig vara en svårighet för sjuksköterskor då de utryckte det som ett hinder i 

att vårda patienter som inte ville prata om frågor gällande patienters palliativa skede. 

Sjuksköterskor uttryckte även hinder i vårdandet när patienter hade frågor som 

sjuksköterskor tidigare inte stött på i relation till patienters kulturella bakgrund som var 

främmande i relation till kultur som de var bekanta med. Sjuksköterskor ställde sig då 

frågande till hur de skulle förhålla sig till de olika situationerna som uppstod (Andersson, 

m.fl., 2016; Dong, m.fl., 2016).  

 

5.1.2 Att söka stöd och trygghet   

Sjuksköterskor ansåg att de gjorde ett bättre arbete när de fick arbeta tillsammans med andra 

sjuksköterskor under pågående arbetspass samt att tillsammans med andra sjuksköterskor 

ha möjlighet att dela professionella erfarenheter. Fick sjuksköterskor dessutom möjligheten 

att dela uppkomna känslor under arbetspasset med kollegor, även av annan profession, efter 

svåra möten och händelser i olika vårdsituationer möjliggjorde det till att lättare förmå att 

lämna besvärliga och tunga känslor kvar på arbetet. Hade sjuksköterskor dessutom en given 

och trygg tillhörighet inom arbetslaget gav det en trygghet som bidrog till en ökad förmåga 

att ge mer av sig själva till patienter (Curcio, 2017; Anderson, m.fl., 2015; Davis, Fothergill-

Bourbonnais, & Mcpherson, 2017; Ong, Ting, & Chow, 2018). Vissa sjuksköterskor ansåg 
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även att om känslan att inkluderas som medlem i ett team var stor under arbetsdagen bidrog 

det till att utvecklas i professionen, både i arbetsgruppen som en ökad vi-känsla och på en 

individuell professionell nivå. Team tillhörigheten ökade även trygghetskänslan i arbetet och 

därmed möjliggjorde det att minska uppkomna känslor av stress och på så sätt ökade 

effektiviteten i arbetet (Anderson, m.fl, 2015; Parola, Coelho, Sandgren, Fernandes, & 

Apóstolo, 2018) 

 

I think the team helped and… afterwards we all sort of came to a halt and went into the tea room 

and sat around a table. If they wanted to say ‘oh it's really sad’ or they wanted to swear, that was 

all alright. But it was just the fact, you know, all experiencing something together, individually, if 

you like. (Anderson, Kent, & Owens, 2015, s. 699.) 
 

När sjuksköterskor fick vårda samma patienter kontinuerligt och därigenom lära känna 

patienter de vårdade på ett djupare plan bidrog till en ökad trygghet. Med den 

trygghetskänslan upplevde dessutom sjuksköterskor att kunskapen kunde utvecklas i 

palliativ vård, då kontinuiteten och trygghet ökade gynnade det lärandet i deras vårdande och 

profession. Sjuksköterskor förklarade även att en extra trygghetskänsla i arbetet gav 

möjlighet till en ökad utveckling både på ett personligt och professionellt plan. Med en större 

trygghetskänsla möjliggjorde även en kontinuitet i arbetsuppgifterna som bidrog till en ökad 

kunnighet för sjuksköterskor att möta sorg och hantera känslomässig påverkan. 

Medvetenheten om den egna kunskapen gav sjuksköterskor förmågan att våga utvecklas 

ytterligare i professionen. Erfarenheten av palliativ vård bidrog även att rädslor som kunde 

uppkomma inför den egna döden minskade för sjuksköterskor (Ghaljeh, Iranmanesh, Nayeri, 

Tirgari, & Kalantarri, 2016; Ong, Ting, & Chow, 2018).  

5.2 Att bli känslomässigt involverad  

Det framkom i temat att bli känslomässigt involverad att sjuksköterskor upplevde att det var 

både positivt och negativt känslomässigt att vårda patienter i palliativ vård. Sjuksköterskor 

ansåg att de upplevde det givande att arbeta med patienter som gav tacksamhet tillbaka. Det 

framkom bland annat att sjuksköterskor uppskattade livet på ett annat sätt än tidigare och 

genom att arbeta inom palliativ vård fick sjuksköterskor tillbaka en tillfredställande känsla 

genom att hjälpa en annan människa och att vara behövd. Resultatet visade även att 

sjuksköterskor upplevde en känslomässig belastning av arbetet och att de påverkades 

negativt psykiskt. Temat presenterar följande subteman; Att känna välbehag samt Att 

uppleva belastning.  

5.2.1 Att känna välbehag 

Att vårda patienter i palliativ vård ansåg vissa sjuksköterskor som ett givande samt mognade 

arbete och därigenom började de värna mer om vänner och familj de hade i sitt privata liv 

(Rui-Shuang, m.fl, 2015). Att vårda patienter i palliativ vård var en utmaning emotionellt, 

men denna utmaning balanserades upp genom att sjuksköterskor kände sig behövda i arbetet. 

Den utmanade emotionella känslan hämmades när sjuksköterskor upplevde att de gjorde en 

skillnad för patienter i vårdarbetet samt när patienter uttryckte en tacksamhet gentemot 
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sjuksköterskor. Det gav även sjuksköterskor en strävan att vilja utvecklas på en professionell 

och personlig nivå (Andersson, m.fl., 2016; Dong , m.fl., 2016; Curcio, 2017; Gallagher, 

m.fl., 2015; Parola, m.fl., 2018). Att skapa en relation mellan sjuksköterskor och patienter via 

att ge och ta emot kärlek sinsemellan visade sig vara positivt och skapade välbehag under 

arbetet för sjuksköterskor. Sjuksköterskor uttryckte att det var ett privilegium att finnas där 

för patienter de hade ansvar över vilket också var ett sätt att få patienter och sjuksköterskor 

att själva uppleva välbehag. Sjuksköterskor uppskattade även betydelsen av att arbeta i team 

kring patienter där alla medarbetade strävade mot gemensamma mål, det gav en 

tillfredställelse att omvårdnaden utvecklades till en hög kvalité (Davis, m.fl., 2017; Rui-

Shuang, m.fl, 2015). “It is above all this feeling of usefulness; It is no economic reward, but 

it is the feeling that people feel good about us, with our care, and that makes a difference…” 

(Parola, Coelho, Sandgren, Fernandes, & Apóstolo, 2018, s. 184).  

Vissa sjuksköterskor utryckte även meningsfullhet när de kände att det fanns extra tid i 

arbetet att ge till en döende patient. Att sjuksköterskor kunde finnas tillgängliga till just den 

patienten som de upplevde behövde den extra tiden gav de en förhöjd upplevelse av 

meningsfullhet. Sjuksköterskor utryckte även att det var betydelsefullt när de fick vara med 

patienter under deras sista andetag, vilket även ökade känslan av att vara betydelsefull i 

sjuksköterskors profession (Andersson, m.fl., 2016; Kim & Seo, 2016).  

 

The care gives so much in return...I think it's favorable 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 (Andersson, Salickiene, & 

Rosengren, 2016, s. 146.) 

 

Sjuksköterskor uttryckte att när de arbetade med patienter inom palliativ vård så gynnade 

det till att deras personliga problem i högre grad blev oväsentliga. Det personliga livet gavs 

mer värde för sjuksköterskor än innan de arbetade med patienter i palliativ vård, då de 

många gånger upplevt att livet för patienter snabbt kunde vända och ta slut. “I have already 

changed my behavior and ways of living... for example, I used to smoke and quit as a result 

of this experience...because...hey man...life is already so short.’’ (Parola, Coelho, Sandgren, 

Fernandes, & Apóstolo, 2018, s. 183). Några sjuksköterskor beskriver att de valt bort 

ohälsosamma vanor för att försöka leva ett friskare liv och mer bli välmående, detta till följd 

av vad de upplevt i samband med sitt arbete. Det kan till exempel vara vad sjuksköterskor har 

sett hur ohälsosamma vanor kan ge för konsekvenser för människan, att dessa vanor 

resulterade i att patienter blev obotligt sjuka. Sjuksköterskor fick även en mer positiv syn på 

livet och lever mer här och nu medan deras tankar på framtiden blir mindre viktigt (Parola, 

m.fl, 2018; Rui-Shuang, m.fl., 2015). 

5.2.2 Att uppleva belastning   

Sjuksköterskor fick i vissa fall inte det stöd från den medicinskt ansvariga läkaren till 

patienter som de efterfrågade, sjuksköterskor upplevde då en brist på självständighet i 

yrkesrollen. Läkare prioriterade oftast en botande behandling för patienter, då efterfrågade 

sjuksköterskor ett tidigare beslut om palliativ vård ifrån den medicinskt ansvariga läkaren till 

patienter. När det var uppenbart att det inte fanns någon botande behandling för patienter 

att genomgå, detta ansåg sjuksköterskor vara viktigt för att ge patienter vård av hög kvalitet 

som passade dess sjukdomsbild. Läkare hade ofta det sista ordet, sjuksköterskors åsikter fick 
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ofta stå åt sidan och inta en mer passiv roll, vilken skapade en känsla av frustration och 

förtvivlan för sjuksköterskor (Andersson, m.fl., 2016; Ong, Ting, & Chow, 2018; Gallagher, 

m.fl., 2015). Flera sjuksköterskor berättade även att de valde att ta distans från känslor som 

uppkom under arbetspassets gång, detta för att orka arbeta vidare och vårda patienter på ett 

tillfredsställande sätt. De gjorde sitt bästa med att hålla känslor tillbaka under arbetspassets 

gång, för att sedan gråta ut i hemmet i utbyte mot att ha kraft till att komma tillbaka och 

arbeta nästa dag (Curcio, 2017; Ong, Ting, & Chow, 2018; Parola, m.fl., 2018). Dessutom 

beskrev sjuksköterskor att arbetet med palliativ vård påminde de om och gjorde dem mer 

medvetna över deras egen och närståendes död, det skapade en oro med att sjuksköterskor 

reflekterade mer över hur framtiden för de själv och anhöriga skulle bli (Andersson, m.fl, 

2016; Ghaljeh, m.fl, 2016). Sjuksköterskor beskrev att en psykisk konfrontation om deras 

egen dödlighet uppstår när de vårdar patienter i ett palliativt skede. Det var svårare att 

acceptera att yngre människor och barn drabbades av obotlig sjukdom än om äldre 

människor drabbades. Det var även svårare att hantera personliga känslor på arbetet om 

sjuksköterskor kände patienter eller patienters anhöriga sedan tidigare (Parola, m.fl, 2018; 

Curcio, 2017; Andersson, m.fl., 2016). Sjuksköterskor påtalar att de inte hinner vara hos den 

döende i den utsträckning som efterfrågades eftersom de har flera patienter med stort 

omvårdnadsbehov samtidigt. Sjuksköterskor betonar då vikten av att de upplevde att det blir 

en sämre vård för patienter på grund av den uppkomna tidsbristen (Andersson, m.fl, 2016; 

Ghaljeh, m.fl, 2016). 

Turning and moving back and forth all the time....Here at the ward, there are mostly acute 

patients to take care of and of course it grasps your heart...at the same time, taking care of the 

dying and their relatives and to be calm...sometimes it does not feel quite human, what you must 

do to serve as a nurse...actually, I wish there were a group that would just care for palliative 

patients, someone who had that responsibility...to give the best of care... (Andersson, Salickiene, 

& Rosengren 2016, s.147). 

Sjuksköterskor menar att det var en svår barriär känslomässigt att tillhandahålla en fin sista 

tid i livet för patienter, ofta skapades en känsla av vakuum och tomhet stunden efter att en 

patient hade avlidit. Ångest och skuldkänslor var även känslor som kunde förekomma för 

sjuksköterskor efter ett dödsfall som ägt rum under deras arbetspass. När sjuksköterskor 

uttryckte att de har gjort allt de kunnat kring omvårdnad för patienter och det ändå inte gav 

en positiv effekt att lindra lidande, både fysiskt, emotionellt och existentiellt i palliativ vård 

beskrivs en känsla av maktlöshet som resulterar i en upplevd tillfällig ångestkänsla. 

Ångestkänslan stannade ofta kvar efter arbetspassets slut och sjuksköterskor frågade sig 

själva om de verkligen gjort allt de kunnat för patienter de ansvarat för. (Anderson, m.fl, 

2015; Parola, m.fl., 2018; Ghaljeh, m.fl., 2016). Vid personalbrist och hög arbetsbelastning i 

hälso- och sjukvården påverkades kvaliteten på ett negativt sätt i vården av patienter. De 

visade sig genom att sjuksköterskor upplevde uppgivenhet och tyckte att de inte hade den 

tiden till patienter som förväntades av dem. Sjuksköterskor förklarade vidare att patienter i 

palliativ vård behöver mycket mer emotionellt stöd än övriga patienter och det tar mer tid att 

vårda patienter i palliativ vård än vårda övriga patienter (Ghaljeh, m.fl, 2016; Croxon, m.fl., 

2018).  
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6 DISKUSSION 

Under diskussionsavsnittet redovisas resultatdiskussion, metoddiskussion och 

etikdiskussion. I resultatdiskussionen diskuteras de viktigaste delarna från resultatet 

tillsammans med fakta från bakgrundsavsnittet, lagar och styrdokument samt det 

vårdvetenskapliga teoretiska perspektivet. I metoddiskussionen förs en diskussion över vald 

metod till examensarbetet utifrån dess styrkor och svagheter i relation med trovärdighet, 

giltighet och överförbarhet. Etikdiskussionen diskuteras etiska synpunkter samt hur 

författarna till detta examenarbetet har förhållit sig till etiska aspekter. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 

i palliativ vård. Resultatet fann bland annat att det var viktigt för sjuksköterskor att skapa en 

god relation till patienter för att möjliggöra en palliativ vård av hög kvalité. Philip, m.fl. 

(2014) förklarar att patienter inte vill förknippas med sjukdomen eller vara i vägen för 

vårdpersonalen. Patienter kan uppleva sig som en börda om de ber om hjälp med 

omvårdnaden, patienter har även uttryckt rädsla att bli ignorerade av vårdpersonal om de 

blir till en för stor belastning. Författarna till detta examensarbete summerar detta med att 

det är viktigt för sjuksköterskor att informera patienter de vårdar att de inte är en belastning 

eller känna hinder för att be om hjälp. Detta skapar en ökad trygghet och mer välbefinnande 

för såväl sjuksköterskor som patienter.  

Resultatet visar även att sjuksköterskor upplevde det meningsfullt när de fanns extra tid i 

arbetet till att vara med patienter, det gav sjuksköterskor en känsla av välbehag. Detta kan 

diskuteras med Eriksson, m.fl. (2016) som beskriver att patienter utrycker en önskan om att 

bli lyssnade till och vara mer delaktiga i utförandet av vårdplanen. Patienter beskriver att de 

ofta upplevde ensamhet och att de i princip ligger och väntar på att någon ska komma och 

besöka dem. Om patienter inte får utrycka önskemål eller vara delaktiga i vården kan det leda 

till ett onödigt vårdlidande. Johnston, m.fl. (2012) beskriver att patienter inte vill vara en 

belastning eller förknippas med sjukdommen de diagnotiserats med. Detta kan även relateras 

till Erikssons (2015) teori om sjukdomslidandet, att patienter kan uppleva skuld och skam 

genom att dem inte är inkluderade till följd av sjukdomen. International Council of Nurses 

(2012) menar att det är sjuksköterskors ansvar att lindra lidandet för patienter. Därav ser 

författarna till detta examensarbete det meningsfullt att beakta och vara uppmärksam på att 

göra patienten delaktig i den palliativa vården.  

Det framkom i resultatet att sjuksköterskor upplevde att de gjorde nytta när patienter 

uttryckte tacksamhet. I Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskrivs att sjuksköterskor ska 

stödja patienter i sjukdom, funktionsnedsättning samt erbjuda patienter att uppnå bästa 

möjliga välbefinnnade. Därav reflekterar författarna till examensarbetet genom att 

sjuksköterskor bör ha detta i åtanke när de ger vård till patienter i palliativ vård, att vårda 

och stödja alla patienter oberoende på patienters sinnesstämmning. Genom att Eriksson 

(2018) beskriver bland annat detta i hennes teori om att ansa, leka och lära, där leken i 
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vårdandet leder till tillfredställelse och tillit och ses som en naturlig del i stödjandet för att 

främja patienters hälsa. 

Det framkommer även i resultatet att kommunikationen var en viktig del för att skapa en 

vårdande relation. Ebenau m.fl., (2018) och Ingersoll m.fl., (2018) diskuterar att patienter 

beskriver att de önskar rak och tydlig kommunikation. Patienter som får ett specifikt 

vårdandesamtal gav mer trygghet i den palliativa vården, då upplevde de en ökad förståelse 

för deras prognos. I resultatet upplevde sjuksköterskor ett flertal gånger att kommunikation 

var ett hinder när de mötte patienter och anhörigas oro i sjukdomsförloppet. Sjuksköterskor 

var inte beredda på patienters och anhörigas känslomässiga reaktioner inom palliativ vård 

och tystnaden som uppstod i samtalet var jobbig och påfrestande. Mer praktisk övning i 

samtalsteknik efterfrågades i grundutbildningen till allmän sjuksköterska. Detta kan 

diskuteras med ICN:s etiska kod (International Council of Nurses, 2012), där sjuksköterskor 

personligen har ett eget ansvar att utvecklas och vara påläst inom den senaste 

evidensbaserade forskningen i sjuksköterskeprofessionen. Författarna till examensarbetet 

diskuterar dilemmat som uppstår med att mer utbildning önskas i grundutbildningen till 

sjuksköterska, för att tillgodose behovet av kunskap i kommunikation under palliativa vård. 

Dilemmat uppstår när kunskap är en brist men ändå har sjuksköterskor ett ansvar i deras 

sjuksköterskeprofession, att vara påläst på den senaste forskningen men inte har den 

grundutbildning som krävs för att utföra ett tillfredställande arbete.   

Resultatet visade också att sjuksköterskor upplevde sig oförberedda på arbetsuppgifterna att 

möta patienters olika behov inom palliativ vård. Enligt Eriksson (2018) består vården av att 

hälsa ska ses genom två delar, en praktisk och en teoretisk del. Eftersträvas båda delar, det 

teoretiska och det praktiska uppnås det ideala målet med vården och en helhet i vårdandet 

skapas. Kastbom, m.fl. (2017) beskriver patienters upplevelse i livets slutskede, där patienter 

beskriver sjukdomsförloppet i den palliativa vården som en process. Processen påverkades av 

bland annat vad patienter tidigare upplevt i relation under liknande omständigheter. Deras 

förhoppning och önskan på en värdig död var att vara förberedda, att döden blir behaglig och 

utan lidande. Därför ser författarna till detta examensarbete att det är av vikt för 

sjuksköterskor att kontinuerligt eftersträva och hämta ny kunskap för att praktiskt kunna 

utföra vården och genomföra ett gott möte med patienter i den aktuella situationen och 

under vårdprocessen. Enligt International Council of Nurses (2012) ska sjuksköterskor 

kontinueligt söka kunskap inom den senaste evidenbaserade forksningen.  Men även ha ett 

vårdvetenskapligt perspektiv, för att enligt Eriksson (2018) skapa en helhetsbild för att 

uppnå målet med vården.  

Sjuksköterskor saknade enligt resultatet kunskap om att vårda patienter med olika kulturell 

bakgrund samt svårigheter med att bemöta patienter i existentiella frågor. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS, 2017:30) ska alla människor bemötas med lika villkor för att 

eftersträva en god hälsa och vård. Respekt ska ges för människors lika värde och den enskilda 

människans värdighet. Patienter ska även mötas med trygghet, kontinuitet och säkerhet så 

att kraven för god vård uppfylls. Svensk sjuksköterskeförening (2016) stärker även 

ovanstående med att patienter ska bemötas i omvårdnaden som en helhet där kropp, själ och 

ande har lika stor betydelse. Om patienters värdighet respekteras ges möjlighet till att 

patienter upplever tillit, hopp och mening.  
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I resultatet framkom även att sjuksköterskor upplevde trygghet genom att ansvara över 

samma patienter kontinuerligt. Detta förklarar även Söderberg, m.fl. (2015) där även 

patienter uttrycker en känsla av trygghet genom att möta samma sjuksköterskor under 

vårdtiden. Detta kan författarna till examenarbetet sammanfatta med att när sjuksköterskor 

strävar efter att arbeta med kontinuitet i det kliniska arbetet med patienter leder det till en 

trygg miljö både för sjuksköterskor och patienter. Arbetar sjuksköterskor kontinuerligt med 

patienter och vårdar samma patienter under en sammanhängande tid, kan det leda till 

erfarenhet och kunskap som sjuksköterskor inte hade sedan tidigare.  

Resultatet påvisade att sjuksköterskor upplevde maktlöshet när patienter inte upplever en 

positiv effekt av lindrat lidande i palliativ vård. Sjuksköterskor drabbades då av ångest och att 

samtidigt inge hopp till patienter var en utmaning. Detta styrks av Ciraci, m.fl. (2016) genom 

att beskriva när patienter som drabbas av en obotlig sjukdom blir oroliga för det palliativa 

förloppet och att de inte vill lida och känna smärta, och i slutet av livet upplevde även många 

patienter dödsångest. Eriksson (2018) beskriver att när människan accepterat lidandet och 

det outhärdliga har människan kommit djupare i sitt lidande och blir därmed mer tålmodig. 

Vilket gör att sjuksköterskor bör ha vetskap om att känslor och frågor om varför kan hindra 

människan att lida ut. Resultatet visade att sjuksköterskor påverkades av patienters öde 

genom att uppleva känslor av sorg men att de försökte “bita ihop” och distansera egna 

känslor under arbetets gång för att sedan gråta ut hemma. Eriksson (2018) styrker att det är 

känslomässigt att stå den avskärmade människan nära. Resultatet fann även att det var 

svårare för sjuksköterskor att hantera känslorna när patienter var barn mot när det var en 

äldre patient som låg inför döden. Det var även svårare att hantera känslorna när 

sjuksköterskor var bekanta med patienter som låg inför döden eller patienters anhöriga. Av 

detta resultat väcks reflektion av författarna som reflekterar över sjuksköterskors hälsa. Kan 

sjuksköterskors hälsa påverkas genom att de tar med sorgen hem efter arbetet vilket gör att 

detta kan bli utmattande i längden och frågan är hur länge sjuksköterskor orkar den 

känslomässiga stressen. Detta kan sedan leda till att sjukvården mister sjuksköterskor. 

Sammantaget upplever sjuksköterskor fler olika känslor vilket gör det extra viktigt att 

sjuksköterskor ber om hjälp för att hantera känslomässig stress som uppkommer till följd av 

deras arbete. I (International Council of Nurses, 2012) framgår det i andra hörnstenen att 

sjuksköterskor skall sköta den egna hälsan så förmågan att ge vård inte äventyras.  

Det framkommer en dubbelhet i resultatet där temat att bli känslomässigt involverad, 

beskriver att uppleva både frustration och stress medan andra sjuksköterskor upplever en 

tillfredställelse genom att vara tillgängliga och kunna hjälpa en annan människa. Att nära, ge 

liv och kraft med kärlek menar Eriksson (2018) är att vårda genom caritas begreppet. Att 

sjuksköterskor både upplever känslomässig stress och tillfredställelse kan förklaras genom 

att livet kan vara komplext eftersom livet skiftar och är i ständig rörelse. Genom att finna 

detta resultat ger det goda förutsättningar att balansera kunskapen om att arbetsuppgiften 

kan upplevas med en dubbelhet. Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde även att 

arbetet inom palliativ vård gjorde att deras eget liv värdesattes mer och att de levde mer här 

och nu. Några sjuksköterskor uppskattade även relationen med nära och kära mer än innan 
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arbetet. Vilket leder till att sjuksköterskor blir mer medvetna om deras egna sociala nätverk 

och värdet om sitt eget liv. 

I ICN:s etiska kod (International Council of Nurses, 2012) beskrivs under det fjärde begreppet 

vikten av att sjuksköterskor visar respekt och är samarbetsvilliga gentemot medarbetare. Att då 

uppleva brist av stöd ifrån närliggande yrkesgrupper visade sig i resultatet vara en kamp för 

sjuksköterskor. De upplevde bland annat att deras ansvar togs ifrån dem och frustration och 

maktlösheten växte gentemot medarbetare och patienter. I de yrkesgrupper där teamet 

strävade mot gemensamma mål gynnades vården samt att arbetsmiljön främjades positivt. 

Fick dessutom sjuksköterskor dela med sig av deras känslor till kollegor vid jobbiga 

vårdhändelser kunde de släppa känslorna lättare och inte ta med dem hem. Resultatet visade 

även att när sjuksköterskor fick känna att de hade en given plats i arbetsgruppen blev de 

trygga och kunde vara mer personliga i vården kring patienter.   

I resultatet framkom att sjuksköterskor upplevde starka och svåra känslor i vårdandet av 

patienter i palliativ vård. Känslor uppkom bland annat när sjuksköterskor utsattes för en 

psykisk konfrontation då de blev medvetna om den egna dödligheten eller att känslor av 

tomhet uppkom efter att patienter avlidit. Detta kan diskuteras vidare med att Ciraci, m.fl. 

(2016); Eriksson, m.fl. (2016); Ebenaue, m.fl (2017) berättar att även patienter kan ställas 

inför svåra psykiska känslor samt konfrontationer om den egna existensen. 

Sammanfattningsvis visar det på att både patienter och sjuksköterskor påverkas emotionellt 

av den palliativa vården. Känslor är subjektiva och individuella för varje enskild individ. Det 

är därför angeläget att få möjlighet att ventilera eventuella uppkomna känslor efter 

arbetsdagens slut för sjuksköterskor samt att erbjuda patienter kontinuerligt stöd.  

6.2 Metoddiskussion 

Examensarbetet har arbetats fram utifrån Evans (2002) beskrivning av systematisk 

litteraturstudie utifrån en beskrivande syntes. Den beskrivande syntesen valdes för att 

minimera risken för omtolkning av datamaterialet. Motivet av vald metod baserades på att ha 

möjligheten att svara på syftet, att beskriva upplevelser hos sjuksköterskor att vårda 

patienter i palliativ vård. Författarna till detta examenarbete diskuterade till en början att 

använda en litteraturstudie enligt Fribergs (2017) metod till examensarbetet. Då syftet var att 

svara på sjuksköterskors upplevelser försvårades den metoden då både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar ska användas till att jämföra likheter och skillnader i metod, syfte och 

resultat. Fribergs (2017) metod valdes efter diskussion bort, då det är svårt att beskriva 

upplevelser genom kvantitativa fakta. En empirisk studie med att intervjua sjuksköterskor 

hade även kunnat användas för att svara på examensarbetets syfte, enligt Polit och Beck 

(2016) är ett arbete med intervjustudie tidskrävande och datamaterialet blir omfattande att 

arbeta med. På grund av den begränsade tiden med att arbeta fram ett examensarbete togs 

beslut att använda systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002). Evans (2002) beskriver 

tydligt steg för steg hur analysarbetet ska genomföras, vilket minimerade risken för 

författarna till detta examenarbete att göra egna tolkningar på hur arbetet skulle genomföras. 



21 

 

Enligt Polit och Beck (2016) är en kvalitativ studie fördelaktigt att använda till ett arbete då 

syftet är att beskriva erfarenheter och upplevelser av ett fenomen.  

 

Enligt Polit och Beck (2016) kan trovärdigheten av ett examensarbete bedömas utifrån tre 

kvalitetskriterier tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet. Tillförlitligheten visar sig i att om 

examensarbetet kan utföras av någon annan på liknande sätt och få fram ett liknande 

resultat. Detta styrks i detta examensarbete av att författarna har beskrivit tydligt hur 

metoden har använda och i vilka steg som analysarbetet har utförts. Bilagor har även bifogats 

i examensarbetet där sökmatris visar tydligt vilka sökord som har används och var valda 

artiklar är funna. Sökfunktionen ”peer review” har använts i databaser, detta säkerhetsställer 

kvaliteten i att endast vetenskapligt godkända artiklar visas i sökresultatet. Artikelmatrisen 

visar vilka artiklar som valts ut och i stora drag vad artiklarna innehåller för fakta. Även en 

kvalitetsgranskning av bifogats, den visar vilka kvalitetskriterier som valda artiklar har 

bedömts. Kvalitetsgranskningen var framtagen men hjälp av Friberg (2017). Alla valda 

artiklar hade minst åtta poäng utifrån kvalitetsgranskningen, vilket även var kravet för att få 

ingå i dataanalysen. I och med att författarna till examensarbetet har begränsad erfarenhet 

från vetenskapligt arbete, och framtagning av poängintervall var fritt att förhålla sig till i 

utformandet av kvalitetsgranskning kan det ha påverkat kvaliteten i valet av artiklar.  

Polit och Beck (2016) förklarar att giltighet är om arbetets resultat visar det som skulle 

undersökas, om resultatet svarar på arbetets syfte. Detta kan urskiljas i detta examensarbete 

genom att läsa resultatet, det visar vilka upplevelser som sjuksköterskor i den palliativa 

vården erfarit. Valda artiklar till examensarbetets resultat är nyare än fem år, denna gräns 

sattes för att säkerhetsställa att aktuella fakta redovisas, i och med detta ökar det 

examensarbetets giltighet. Författarna till detta examenarbetet har valt att ta med flertalet 

citat från intervjuade sjuksköterskor ur nyckelfynden till examensarbetets resultat, det för att 

minimera risken för omtolkning. Alla valda artiklar var skrivna på engelskt språk, vilken inte 

är någon av författarnas modersmål, vid svårigheter med översättning av fraser eller 

specifika ord har ett svensk-engelskt lexikon online och Google translate används för att 

minimera risken för att feltolka eller missuppfatta texten. Författarna till examensarbetet är 

båda sedan tidigare utbildade undersköterskor med flera års arbetserfarenhet ifrån kliniskt 

vårdarbete. Detta kan ha påverkat författarnas förförståelse och vidare påverkat tolkning 

under analysarbetet. Dock har en medvetenhet om detta beaktas genom hela analysarbetets 

gång med ett flertal diskussioner har förts författarna emellan för att hålla valt material 

textnära.  

 

Med överförbarhet menar Polit och Beck (2016) att en studie ska kunna överföras i andra 

sammanhang, grupper och personer och med det kunna uppvisa ett liknande resultat. 

Författarna till detta examensarbete har haft ett brett perspektiv geografiskt, vilket kan vara 

fördelaktigt för överförbarheten. Hade författarna till examenarbetet endast tagit med 

artiklar från exempelvis Sverige tagits med i examensarbetet skulle ett annat resultat ha 

visats, då det är olika syn på exempelvis kultur beroende på vilket land sjuksköterskor 

arbetar. Författarna till examenarbetet har även valt att ha ett brett perspektiv vad gäller 

ålder på patienter som sjuksköterskor vårdat, detta är även det positivt för att öka 



22 

 

överförbarheten av examensarbetet. Att få fram ett likande resultat till andra yrkesgrupper 

kan överförbarheten bli missvisade. I och med att sjuksköterskor har så specifika 

ansvarområden och att hon har en egen profession, se bland annat Kompetensbeskrivning 

för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

6.3 Etikdiskussion 

Författarna till examenarbetet har arbetat med ärlighet och noggrannhet genom hela 

analysarbetet. Detta för att hålla tillbaka förförståelsen och minska risken för att påverka 

examenarbetets resultat. Regelbundna gemensamma diskussioner har förts hos författarna 

till examensarbetet för att ej misstolka eller felbedöma innehållet. Forskningsetiska riktlinjer 

har följts enligt CODEX (2019) för att undvika att förvränga fakta och hålla en hög kvalitet på 

valda artiklar till resultatet. Referering har genom hela examensarbetet genomförts i enlighet 

med American Psychological Association (2019) för att undvika plagiat och möjliggöra för 

läsaren var fakta är hämtad ifrån. Citat som används i examenarbetets resultat är skrivna på 

sitt ursprungsspråk engelska för att inte förlora sitt innehåll, citat är noga refererade enligt 

riktlinjer för att möjliggöra att kunna läsa citatet i sitt sammanhang. I övrigt är stycken och 

ord som varit svår begripliga översätta på Google translate eller bab.la (2019) för att inte 

misstolka eller felbedöma innehållet. Detta då ingen av författarna till examensarbetet har 

engelska som sitt modersmål.  

7 SLUTSATS 

Slutsatsen är att sjuksköterskor som arbetar inom den palliativa vården ser det som ett 

givande och utvecklade arbete. Sjuksköterskor upplever även att det finns en brist på 

kunskap och en längtan efter mer utbildning i palliativ vård. Sjuksköterskor med ingen eller 

liten erfarenhet inom den palliativa vården upplevde osäkerhet av att arbeta självständigt 

med vård av patienter, vissa sjuksköterskor beskrev att det var tryggt att ha en mer erfaren 

kollega att diskutera med under arbetspasset. När sjuksköterskor inte fick de stöd de önskade 

av läkare upplevde de att deras profession blev ifrågasatt samt att sjuksköterskor och läkare 

inte strävnade mot samma mål. Sjuksköterskor önskade att vara mer självständiga och ha 

möjlighet till inflytande i vård av patienter. Att arbeta i palliativ vård är även ett arbete som 

kräver att vara uthållig känslomässigt för att inte påverkas ogynnsamt till följd av 

känslomässig påverkan. Erfarenheterna visar att arbetet med palliativ vård är komplext och 

att genom att visa empati och kärlek till patienter gav ett medlidande som sedan resulterade 

ett visst lidande hos sjuksköterskor känslomässigt. Att arbeta i den palliativa vården gav 

sjuksköterskor en omvärdering av det privata livet genom att leva mer i nuet och värdera vad 

som är viktigt i livet. Vissa sjuksköterskor värderade och värnade mer om vänner och familj 

eftersom de fick mer erfarenhet om att livet är sårbart. Några sjuksköterskor valde även att 
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leva ett mer friskare liv med mer hälsosamma vanor. Arbetet i den palliativa vården gav även 

sjuksköterskor en möjlighet att utvecklas i den professionella rollen.  

7.1 Förslag på vidare forskning  

Att arbeta sjuksköterskor som i den palliativa vården bidrog till olika upplevelser och 

erfarenheter, vilket resulterade i både berikande och utmanande lärdomar. Att 

sjuksköterskor som förbereds att arbeta inom den palliativa vården är betydelsefullt för att ge 

patienter en kvalitativ och säker vård. Då brist på kunskap inom palliativ vård har 

framkommit belyser författarna till examensarbetet att mer kunskap i 

sjuksköterskeutbildningen bör beaktas. Mer forskning inom ämnet skulle även bidra till en 

bredare kunskapskälla och vara till nytta för både sjuksköterskor och patienters välmående. 

Vidare forskning skulle kunna utföras med kvantitativ metod för att möjliggöra för ett större 

antal informanter att deltaga i forskningen, då skapas ett bredare perspektiv och en större 

generalisering av kunskapsområdet skapas.  
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BILAGA C KVALITETSGRANSKNING 

Enligt Fribergs (2017) struktur  
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 Kvalitetsgranskningsfrågor JA/NEJ 

1. Finns ett tydligt problem?  

2. Finns det teoretiska utgångspunkter?   

3. Finns omvårdnadsvetenskaplig teoribildning 

beskriven? 

 

4. Är syftet tydligt formulerat?   

5. Är metod beskriven?   

6. Har data analyserats?   

7. Finns det ett resultat?   

8. Är artikeln vetenskapligt granskad?   

9. Finns det etiska resonemang?   

10. Är artikeln nyare än 5 år?   
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