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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienter som vårdas i livets slutskede anser att det är av betydelse att deras 

integritet, autonomi och självbestämmande prioriteras, men att detta inte tillämpas 

tillräckligt i vården. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter i livets slutskede Metod: En kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes. 

Resultat: Efter analys uppstod två huvudteman och sex subteman. Sjuksköterskorna kände 

tillfredsställelse och att det var ett privilegium att få vårda och tillbringa patienternas sista tid 

i livet tillsammans med patienterna och deras anhöriga samt att vård i livets slutskede var 

utvecklande. Sjuksköterskor beskrev samtidigt detta som en svår och avancerad situation. De 

kände rädsla och frustration över hur vårdkvaliteten påverkades för patienterna till följd av 

kunskap- och erfarenhetsbrist hos sjuksköterskorna och erfor att detta var något som 

medförde att patienterna inte försågs med bästa möjliga vård. Slutsats: Utifrån resultatet 

har ökad förståelse och uppfattning uppkommit av sjuksköterskors erfarenheter av vård i 

livets slutskede. Den kompetensbrist som sjuksköterskor beskrev av fenomenet vård i livets 

slutskede är vad vidare forskning bör specificera sig på för att utveckla 

sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor i deras professionsroll. 

Nyckelord: Erfarenheter, litteraturstudie, sjuksköterskeperspektiv, vård i livets slut, 

vårdvetenskap. 



ABSTRACT 

Background: Patients who are cared for at the end of life believe that it’s important that 

their integrity, autonomy and self-determination is to be prioritized, but that this is not 

applied enough in healthcare. Aim: The aim is to describe nurses experiences of caring for 

patient at the end of life. Method: A qualitative literature study with a descriptive synthesis. 

Result: After analysis two main themes and six sub themes emerged. The nurses felt 

gratification and that it was a privilege to care for and to spend the patients last time in life 

together with the patients their relatives and that it was developing. At the same time nurses 

described this as a hard and advanced situation. They felt fear and frustration over how the 

quality of care was affected for the patients as a result of a lack knowledge and experience 

from the nurses and that this was something that meant that the patients were not provided 

with the best care possible. Conclusion: From the result an increased understanding and 

perception has incurred of nurses experiences of end of life care. The lack of competence that 

the nurses described of the phenomenon end of life care is what further research should 

specify on to develop nursing students and registered nurses in their role of profession. 

Keywords: Care science, end of life care, experiences, literature study, nurse perspective. 
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1 INLEDNING 

Författarna till detta examensarbete har tidigare arbetat inom vården och vårdat människor 

som befunnit sig i livets slutskede. Att vårda patienter som befinner sig i livets slut erfars vara 

både berikande och tidvis utmanande eftersom det innebär konstant interaktion och 

påminnelse om döden och att det kan leda till existentiella tankar och funderingar. Vi erfar 

att den utbildning som finns inom palliativ vård för grundutbildade sjuksköterskor är 

begränsad och det har väckt tankar och intresse för hur sjuksköterskor möter och vårdar 

patienter i livets slutskede och hur den omvårdnadssituationen erfars. Egna erfarenheter 

visar på att vårda patienter i livets slutskede kräver kunskap och kompetens i rollen som 

sjuksköterska och kan många gånger upplevas som en komplicerad situation. Med utökad 

förståelse och kunskap utifrån sjuksköterskors erfarenheter av fenomenet, kan det ge 

sjuksköterskor och även sjuksköterskestudenter i deras kommande roll i yrkeslivet ett bättre 

underlag och stöd till att ge patienter bästa möjliga vård och omvårdnad i livets slutskede. 

2 BAKGRUND 

I detta avsnitt beskrivs centrala begrepp som används i examensarbetet och lagar och 

riktlinjer som anses relevanta beskrivs. Sedan redogörs tidigare forskning inom ämnet och 

det valda teoretiska perspektivet och avslutningsvis framställs en problemformulering. 

2.1 BESKRIVNING AV BEGREPP 

I detta avsnitt presenteras begrepp som är centrala för och återkommande i examensarbetet. 

Detta för att läsaren ska förstå sammanhanget och få en djupare förståelse för 

examensarbetet.  

2.1.1 Palliativ vård 

Palliativ vård innebär att vårda genom att främja välbefinnande och lindra lidande för 

patienter med kronisk sjukdom eller skada. Vården ska vara hänsynstagande för patientens 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt stödjande till patientens anhöriga. 

Patienternas vårdbehov behöver identifieras för att god vård skall kunna tillämpa deras 

individuella och unika önskningar. Dessa vårdbehov skall vården kunna ta hänsyn till med 

hjälp av allmän sjukvård eller specialiserad palliativ vård. Det ska vara möjligt för hälso- och 

sjukvården att förse patienterna med vård i deras egna hem, på sjukhus eller annan 
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institution. Palliativ vård kan variera i tid, från år till månader till några dagar eller timmar. 

Om patientens diagnos är ödslig är det viktigt att som vårdpersonal erbjuda patienten och 

dess anhöriga samtal gällande patientens aktuella tillstånd, då detta skapar tillfälle för 

patienten och dess anhöriga att förbereda sig på att livet är på väg mot sitt slut och 

möjligheter till att planera och ta vara på den sista tiden tillsammans. Målet med att vårda 

döende patienter i livets slutskede är att vården går från att vara livsförlängande till att 

fokusera på att förse patienterna med bästa möjliga vård och lindrat lidande under deras 

sista tid i livet (Socialstyrelsen, 2018). I detta examensarbete syftar författarna till vård av 

patienter som befinner sig i sin sista tid i livet när begreppet palliativ vård nämns.  

2.1.2 Livets slutskede 

Begreppet livets slutskede har ingen vedertagen definition. Men det finns kunskap och 

uppfattningar angående upplevelsen av livets slutskede utifrån enskilda individer, samt vad 

det kan betyda utifrån olika omvårdnadsperspektiv. Bland annat redogörs det att en patient 

ska lida av grav kronisk sjukdom med symtom eller funktionsnedsättning som kvarstår, men 

som kan skifta, för att vården ska anses som vård i livets slutskede (Jakobsson, Andersson & 

Öhlén, 2014). I detta examensarbete syftar författarna till patienter med dystra diagnoser 

med en nära förestående död när begreppet livets slutskede nämns. 

2.1.3 En god död 

En god död är något som kan beskrivas utifrån olika idéer men är ett begrepp som inte har en 

klar definition. Ternestedt (1998) beskriver hur människan i livets slutskede pendlar mellan 

olika känslor, att växla fram och tillbaka mellan känslan av hopp och förtvivlan och att 

uppleva känslan av att vilja leva livet samtidigt med känslan av att vilja dö. Att befinna sig i 

livets slutskede är en process, som alla skeden i livet, och en god död innebär inte samma sak 

för alla. Men något som är gemensamt är människans behov av en sammanhangskänsla, 

känslan att vara förbunden till någon eller något. Att vårda patienter i livets slutskede kräver 

öppenhet från sjuksköterskorna, att se och lyssna till vad den enskilda människan anser vara 

en god död och finnas tillgänglig som stöd för patienterna och deras anhöriga ända till 

patienternas sista stund i livet. 

2.1.4 Anhörig 

Begreppet anhörig kännetecknas som en person inom familjen eller inom den närmsta 

släkten (Socialstyrelsen, 2019). Begreppet anhörig kommer att användas i detta 

examensarbete på personer som har en familjerelation till patienterna. 

2.2 Lagar och riktlinjer 

I detta stycke redogörs det för lagar och riktlinjer som är relevanta för sjuksköterskan att ta 

hänsyn till i sitt arbete. 
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2.2.1 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver i kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska att sjuksköterskan har som ansvar att erbjuda människor den bästa möjliga 

omvårdnaden för ett så gott välbefinnande som möjligt, ända fram till livets slut. En 

förutsättning för den goda omvårdnaden är att sjuksköterskan skapar en tillitsfull relation till 

patient och dess anhöriga. I denna relation ska sjuksköterskan kunna se till människan och 

dess enskilda behov så att integritet och värdighet vidmakthålls. 

2.2.2 De fyra hörnstenarna 

Socialstyrelsen (2013) sammanfattar de fyra hörnstenarna i palliativ vård på följande sätt; 

symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation och stöd till de närstående. Med 

symtomlindring menar Socialstyrelsen (2013) att det är så väl fysiska som psykiska symtom 

som ska lindras, samtidigt som patientens integritet och självbestämmanderätt tas hänsyn 

till. Ett gott samarbete ska ske mellan hela vårdteamet. För att bidra till patientens 

livskvalitet ska god kommunikation och relation mellan vårdteamet och gentemot patienten 

och dess anhöriga finnas. För att närstående ska få en chans att ta del i vården ska stöd till de 

närstående finnas tillgängligt, både under patientens sjukdomsförlopp och efter dödsfallet. 

2.2.3 Hälso- och sjukvårdslagen 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) avser hur den svenska vårdverksamheten ska 

utövas. Lagen stadgar i 1§ i 3kap att alla människor har samma rätt till vård och en god hälsa. 

Alla människor har ett lika värde och sjuksköterskan ska vårda patienten med respekt för 

patientens värdighet och integritet. 

2.2.4 Patientsäkerhetslagen 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) avser att stödja hög patientsäkerhet i 

vårdverksamheten. Hälso- och sjukvårdspersonalens arbete ska endast utföras efter enhällig 

vetenskap och tillförlitlig erfarenhet. Vården ska så gott som möjligt utföras i samförstånd 

med patienten. 

2.2.5 Patientlagen 

Patientlagen (SFS 2014:821) avser att stödja patientens självbestämmande, delaktighet, 

integritet och roll i hälso- och sjukvårdsverksamheten. Lagen är grundad för att stödja 

patientens rätt att påverka och medverka i vårdandet. 

2.3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som beskriver patienters erfarenheter av att 

vårdas i livets slutskede och den omvårdnad dem får. Även anhörigas erfarenheter av att 
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deras närstående vårdas i livets slutskede lyfts. Avsnittet är uppdelat i två underrubriker för 

att skilja på de olika perspektiven och för att ge läsaren en överblick av innehållet. Först 

presenteras patienternas perspektiv och sist anhörigas perspektiv.  

2.3.1 Patienters perspektiv av vård i livets slutskede 

Patienter som befinner sig i livets slutskede beskriver döden som en process mer än en 

händelse. En god död uttrycker patienterna är att de får känna sig självständiga och kunna 

upprätthålla sociala relationer under hela döendeprocessen och att en snabb död utan 

lidande är av stor vikt. Det är viktigt för patienterna att kunna leva ett så normalt liv som 

möjligt och att ha möjlighet till att utföra vardagliga uppgifter utan smärta trots deras 

tillstånd, och dessutom känna mening i vardagen. Patienterna beskriver att de hellre vill att 

döendeprocessen fortskrider om de inte längre kan uppskatta livet (Kastbom, Milberg & 

Karlsson, 2017). Patienterna uttrycker att deras syn på livet ändras när de får besked gällande 

diagnos och prognos. De vill då fokusera på att leva i nuet och ta vara på den sista tiden i livet 

(Klindworth, Oster, Hager, Krauser, Bleidorn & Schneider, 2015). När tillräckligt med tid 

finns vill patienterna tillsammans med anhöriga fokusera på att leva en dag i taget och 

förbereda, stärka och njuta av relationen tillsammans. Det är viktigt för patienterna att 

spendera så mycket tid som möjligt med anhöriga (Meeker, McGinley & Jezewski, 2019). En 

viktig aspekt i vård i livets slutskede enligt patienterna är att vårdpersonal respekterar 

patienternas autonomi, värdighet och integritet och överlämnar förståelig information och 

stöd till patienterna. Att få komma till insikt med att de är döende känner patienterna kräver 

tid, däremot uttrycker patienterna att sjuksköterskorna underlättar detta genom samtal och 

att närvara hos patienterna i livets slutskede. En viktig aspekt i vården anser patienterna är 

respekt för det personliga, att värderas som en människa beskrivs av patienterna som positivt 

stödjande och detta bidrar även till hopp (Meeker et al., 2019). 

En önskan hos patienter som befinner sig i livets slutskede är att deras värdighet skyddas och 

respekteras av vårdpersonal. Patienterna uttrycker att engagemang i beslut av behandling 

bidrar till en känsla av att kunna leva fullt ut så länge som möjligt. Att ta beslut om att avsluta 

eller att avstå från behandling beskriver patienterna som ett sätt för dem att ta kontroll över 

döendeprocessen. Ett bekymmer patienterna uttrycker är över när och var döden inträffar i 

döendeprocessen, en del patienter väljer att stanna på sjukhuset för att dö medan andra 

patienter väljer att återvända till hemmet för att dö (Volker, Kahn & Penticuff, 2004). När 

bilden av vad fokuset i vårdandet ska ligga på inte överensstämmer mellan patienterna och 

vårdpersonalen känner patienterna att det uppstår spänningar mellan parterna och att detta 

påverkar patienternas rätt till självbestämmande, deras autonomi och värdighet. När 

konflikter gällande vården uppstår anser patienterna att det är till följd av bristande 

samförstånd mellan patienterna och vårdpersonalen, mellan sjuksköterskor och läkare 

och/eller mellan hela vårdteamet som ansvarar för vården av patienterna (Black, 

McGlinchey, Gambles, Ellershaw & Mayland, 2018). Patienterna som befinner sig i livets 

slutskede känner ångest och rädsla över hjälplöshet och osäkerhet inför framtida 

vårdåtgärder. Framförallt känner patienterna oro över att förlora den mentala funktionen 

(Klindworth et al., 2015). Vårdbehoven hos patienterna varierar men samtliga patienter 

uttrycker att de vill vara delaktiga i besluten angående deras behandling och att 
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behandlingsåtgärderna bestäms utifrån patientens aktuella situation, önskemål och behov. 

Om patienternas önskningar och behov inte uppfylls anser patienterna vården som 

otillräcklig (Meeker et al., 2019).  

En tydlig förståelse av deras prognos och sjukdom är väsentlig för patienterna. Det är viktigt 

för patienterna att få tydlig och konsekvent information för att få möjlighet till att uppnå full 

förståelse för prognos, mål med vården och sannolik livskvalitet, för att kunna ta rätt beslut i 

vårdprocessen. Patienterna känner att det skapar rädsla när information är otillräcklig, 

fördröjd eller inkonsekvent och att det bidrar till nedsatt självbestämmande. Något som 

främjar förståelse hos patienterna är att få information upprepade gånger, bli uppmuntrade 

till att ställa frågor och att få förklarad och klargjord information angående deras prognos 

och sjukdom. Patienterna uppskattar att ha kontroll och att få vara med i beslutstagandet i 

situationer med överhängande dödlig sjukdom, då detta är ett sätt för dem att minska ångest 

och för att inte känna sig överväldigade. Patienterna anser att det är mer användbart när 

vårdpersonalen erbjuder olika val i planerandet av vårdprocessen snarare än att endast fråga 

patienterna öppet vad som är deras önskningar och avsevärda mål med vården. Patienterna 

uttrycker att de förlorar kontroll när vårdpersonalen emellertid tenderar att inte engagera 

patienterna i beslutfattandet. Patienterna anser att förståelse av den aktuella situationen och 

vetskapen om vad som kan förväntas ökar känslan av kontroll (Meeker et al., 2019). När 

vårdpersonalen tar hänsyn till vad patienterna vill och jobbar i partnerskap med patienterna 

kan dessa spänningar som uppstår lindras och istället leda till terapeutiska fördelar. Detta 

styrker vikten av aktivt lyssnande och delat beslutsfattande i vårdandet, och påverkar positivt 

patienternas känsla av självbestämmande, autonomi och värdighet (Black et al., 2018). 

Patienter som vårdas i livets slutskede känner av att det finns stress bland vårdpersonalen 

och att denna tidspress även påverkar patienterna i möten med vårdpersonalen (Black et al., 

2018). Patienterna känner en ökad känsla av hjälplöshet då vårdpersonalen visar brist på 

uppmärksamhet och empati vid mötena med patienterna (Klindworth et al., 2015). Detta 

komplicerar vårdsituationen ytterligare då patienterna uttrycker en genomgående brist på 

kunskap om vård i livets slutskede hos dem och de beskriver att avstå från kurativ vård och 

övergå till palliativ vård som en sista utväg (Meeker et al., 2019). Empati beskriver 

patienterna som ett känslomässigt engagemang från vårdpersonalen i döendeprocessen, där 

vårdpersonalen försöker anpassa sig till patienternas känslor genom att bekräfta patienternas 

lidande. När vårdpersonalen visar empati uppfattar patienterna detta som en varm och 

omtänksam gest att försöka förstå patienternas känslomässiga tillstånd (Sinclair et al., 2017). 

Patienterna beskriver hur vårdpersonal behöver se över sättet och omständigheterna då 

informationsbyte och kommunikation sker mellan vårdpersonalen och patienterna då 

patienterna anser att vårdpersonalens engagemang har en stor påverkan på deras upplevelser 

av vård i livets slutskede (Black et al., 2018). Kommunikationen med vårdpersonal beskrivs 

emellanåt av patienterna som att den saknar autenticitet och att vårdpersonalen inte ser eller 

lyssnar till patienterna och tar dem seriöst. Patienterna uttrycker att om vårdpersonalen inte 

informerar om möjligheter och begränsningar av vård och behandling för patienterna medför 

detta obesvarade frågor samt missnöje hos patienterna och att patienterna inte blir erbjudna 

alla de behandlingsalternativ de har rätt och möjlighet till att få (Klindworth et al., 2015). 

Patienterna uppskattar varje vårdgivares individuella sätt att ta sig an rollen som vårdare och 

att se och möta den enskilda patienten. När patienterna känner ångest och rädsla över en 
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överhängande död anser de att det är vårdpersonalens medverkande och åtagande som har 

den mest positiva påverkan på deras upplevelser i livets slutskede (Black et al., 2018). 

Patienterna anser att vårdpersonalen ger uttryck av respekt för den personliga aspekten 

genom att ta sig tid med patienterna och skapa en trygg miljö. Patienterna uttrycker att 

kommunikationen blir mer effektiv när vårdpersonalen lär känna patienterna och 

individualiserar patienternas värderingar och aktuella förståelse och att detta även förmedlar 

respekt (Meeker et al., 2019). 

Många patienter som befinner sig i livets slutskede känner att det är deras existentiella och 

andliga behov som är bland de viktigaste aspekterna i omvårdnaden. Patienterna som 

beskriver att den andliga aspekten varit en centrerad del av deras liv under hela deras 

livsspann betonar att det är viktigt för dem att vården fokuserar på deras andliga behov 

också, då det är avgörande för deras upplevelser av vård i livets slutskede. Patienterna 

beskriver att vården behöver utformas på ett sätt för att möta patienterna i det aktuella skede 

de befinner sig i och inte ha ett fördefinierat fokus. Patienterna uttrycker dock att många 

yrkesprofessioner som de möter inom den palliativa vården ofta är ointresserade och 

apatiska gentemot de andliga behov som patienterna har i livets slutskede. Patienterna tycker 

att vårdpersonalen uppfattas som uttröttade på att hantera patienter som befinner sig i livets 

slutskede och att möta död och döende. Dock beskrivs vårdpersonalen som hjälpsamma med 

avseende på patienternas medicinska behov men att vårdpersonalen är begränsad i att kunna 

hantera och möta patienternas existentiella behov och frågor om och inför döden. 

Patienterna anser att det är genom att vårdpersonalen visar respekt för patienternas 

existentiella och andliga behov som det hjälper patienterna att möta dessa behov och frågor 

som uppstår inför döden. Patienterna uttrycker att det skapar mening i deras lidande, 

underlättar och tillfredsställer hanteringen av patienternas existentiella och andliga behov, 

när de kan få hjälp ifrån vårdpersonalen att planera till exempel deras begravning eller annan 

slags rit. Dock uttrycker patienterna stor uppskattning för den hjälp de får med deras 

medicinska behov och med vårdplaneringen i deras sista tid i livet. Patienterna beskriver att 

vårdpersonalen ibland kan finnas tillgängliga för att hjälpa dem med deras existentiella och 

andliga behov men att utbudet av denna typ av hjälp är begränsad och att det behövs 

utveckling och större utsträckning av detta inom vården för patienter som befinner sig i livets 

slutskede (Bonavita, Yakushko, Morgan Consoli, Jacobsen & Mancuso, 2018). 

2.3.2 Anhörigas perspektiv av vård i livets slutskede 

Anhöriga anser att tydlig förståelse av patientens aktuella status och diagnos är viktig och 

uttrycker behov av att erhålla tydlig och konsekvent information från sjuksköterskorna om 

prognos, mål med vård och möjlig livskvalitet för patienten för att uppnå full förståelse av 

detta. Anhöriga uttrycker att de uppskattar att sjuksköterskorna informerar om patientens 

hälsotillstånd skiftar och att sjuksköterskorna informerar om vårdåtgärder tillämpas, 

antingen innan beslut fattas eller kort efter vårdåtgärder utförs (Steinhauser, Voils, Bosworth 

& Tulsky, 2015; Meeker et al., 2019; Gjerberg, Lillemoen, Førde & Pedersen, 2015). Ett 

problem som anhöriga lyfter är att kommunikation inom vården är otydlig och att 

information från läkare är svår att förstå då det består av svåra medicinska termer. Anhöriga 

uttrycker att deras förståelse av vård i livets slutskede begränsas när läkare inte förmedlar en 
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fullständig prognos av patientens aktuella hälsotillstånd och att otillräcklig, försenad eller 

motstridig information frustrerar anhöriga. Anhöriga beskriver att sjuksköterskorna fungerar 

som en mellanhand för anhöriga att förtydliga information som erhålls från läkare, 

sjuksköterskorna anstränger sig att kontextualisera medicinsk information för att hjälpa 

anhöriga att förstå patientens situation. När kommunikation inom vård brister känner 

anhöriga sig som osynliga och icke respekterade (Meeker et al., 2019).  

När patienternas hälsotillstånd försämras och patienterna inte längre kan ta egna beslut 

uttrycker anhöriga att de vill vara delaktiga i vårdplanering och beslut gällande frågor 

angående sjukvården, däremot uttrycker anhöriga att dem inte vill ha någon beslutsfattande 

auktoritet i vården. I situationer där beslut måste ske snabbt anser anhöriga att det är 

acceptabelt att sjuksköterskorna fattar beslut så länge anhöriga får information om det i 

efterhand (Gjerberg et al., 2015; Pattison, Carr, Turnock & Dolan, 2013). Anhöriga anser att 

sjuksköterskorna inte initierar samtal gällande patientens önskemål av vården förrän 

patientens hälsotillstånd försämras, anhöriga uttrycker att de själva får initiera dessa samtal 

med sjuksköterskorna. Samtal som dessa beskriver anhöriga som känslomässigt svåra, 

däremot uttrycker anhöriga att de vill att sjuksköterskorna ska ta initiativ till dessa samtal 

och att det bör ske vid rätt tillfälle. Anhöriga uttrycker att det är svårt att diskutera frågor 

gällande vård i livets slutskede, särskilt i en situation där patientens hälsotillstånd inte är 

kritiskt. Däremot uttrycker anhöriga att samtal gällande vård i livets slutskede bör ske så 

snart som möjligt (Gjerberg et al., 2015). 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Det är Katie Erikssons caritativa vårdteori som valts som teoretiskt perspektiv att utgå ifrån i 

examensarbetet därför att som sjuksköterska är det viktigt att alltid vårda utifrån en 

helhetssyn av patienten, speciellt när patienten befinner sig i en så skör tid som livets 

slutskede. De begrepp som beskrivs nedan är utifrån Katie Erikssons beskrivningar av 

begreppen och dessa valdes för att de anses vara centrala för kunskapen hur sjuksköterskor 

bör närma sig och tillämpa vården för patienterna som de vårdar i livets slutskede. 

2.4.1 Människan 

Eriksson (1989) beskriver människan som en enhet som utgörs av kropp, själ och ande och 

att människans stolthet finns i hennes kunnande och utförbarhet att själv ha möjlighet till att 

utforma sitt liv. Eriksson (2014) skriver att sjuksköterskans professionsskicklighet grundar 

sig i att ständigt ägna noggrann uppmärksamhet till att utveckla kunskapen om den unika 

människan, att utgå från varje människas individuella behov och att se varje vårdprocess som 

unik. Människan formas och danas av omvärlden i det sätt hon tänker och agerar och 

människans unika behov kan förstås utifrån hennes levda sammanhang. Människan har ett 

behov av att frodas i utvecklingen och förmågan av att känna välbefinnande, oavsett 

situationen hon befinner sig i.  
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2.4.2 Vårdande – ansa, leka och lära 

Eriksson (1987) skriver att vårdandets kärnpunkt och dess innebörd består av att ansa, leka 

och lära. Dessa enheter interagerar och utgör tillsammans ett helhetsperspektiv av 

vårdandet. Genom att vårda utifrån olika former av ansning, lekande och lärande, framkallas 

ett tillstånd av tillit, tillfredställelse, kroppsligt och andligt välbefinnande, samt en upplevelse 

av utveckling i avsikt att vidmakthålla, påbörja och stärka hälsoprocesserna. Ansning 

utmärks av värme och närhet som ger kroppsligt välbefinnande och sundhet. Leken ger rum 

för övning och prövning som bidrar till tillit och tillfredställelse, och lärandet innebär en 

konstant förändring som leder till utveckling. 

2.4.3 Vårdrelation 

I vårdens skeende är det en god jag-du relation utifrån Martin Bubers beskrivning av det 

begreppet, som Eriksson (2014) beskriver som vårdrelationen, som bildar underlaget för en 

god vård. En god relation innebär att en sjuksköterskas ansvar för patienten ska vara riktigt 

och äkta, i den mening att patienten ska kunna känna att det finns rum för formulering av 

önskemål och problem, och att dessa blir sedda och lyssnade till i både hälsa, sjukdom och 

lidande. Eriksson skriver att i vårdrelationen får patienten växa i att ”ta emot” och ”att ge” 

samt att vårdrelationen danas av ömsesidighet. Sjuksköterskan får ej driva på patienten in i 

denna relation. Den ska stadigt utvecklas från både patientens och sjuksköterskans 

beredskap att kunna mötas på ett likvärdigt plan, där sjuksköterskan inte utövar makt så ett 

vårdlidande uppstår för patienten. 

2.4.4 Lidande 

Lidande är ett av grundbegreppen som ingår i Erikssons (2015) caritativa vårdteori. Det är 

sjuksköterskans uppgift att skapa välbehag och tilltro för patienten som stödjer, lindrar och 

förändrar patientens lidande. Lidandet beskrivs i tre olika dimensioner: sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande är det lidandet människan känner i samband 

med sin sjukdom och i behandlingen av sjukdomen. Livslidande är det lidande som 

människan känner i samband till sitt eget levande, känslan av att inte kunna leva livet till 

fullo. Enligt Eriksson (2015) har vården skapats i syfte till att lindra människans lidande, 

men att dess progression lett till att det även många gånger skapas lidande för människan i 

brist av kunskap och förståelse från sjuksköterskans håll. På detta vis beskrivs vårdlidande, 

ett lidande som skapats inom en vårdsituation. Författaren lyfter Nightingales beskrivning av 

vårdaren som ifrågasätter om obehövligt lidande kan undvikas inom vården och om sjukdom 

kan upplevas utan smärta, men att det ej finns något givet svar på detta. Eriksson menar 

dock att lidande hos en patient är en förklaring på bristfällig vård och inte ett tecken på 

sjukdom. Ytterligare beskriver Eriksson (2015) medlidande som att våndas med den andra 

människans lidande, inte sitt eget. Det menas med att sjuksköterskan utelämnar 

komponenter av sig själv för att kunna möta patienten i lidandet och syftar till att göra gott. 

Medlidande är ett tillvägagångssätt för sjuksköterskan i utförandet av vård och omsorg. 

Medlidande handlar om att ha förmåga att kunna möta människan i lidandet och känna med 

den andra utan att själv våndas. Att sjuksköterskan är öppen gentemot patienten gör det 
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möjligt för patienten att strida från att känna lidande till att känna lust. Något som har stor 

betydelse för vår syn på hälsa och ohälsa är förbindelsen mellan lust och lidande och att det 

är dessa komponenter som bildar motivation för utveckling och bildning till den som 

människan är menad att vara. Eriksson (2015) skriver också om hur lidande och hälsa är det 

som skapar den riktiga innebörden i det hon beskriver som lidandets kamp och kampen att 

överleva, det vill säga kampen mellan att välja liv eller icke liv. 

2.5 Problemformulering 

Patienter som vårdas i livets slutskede anser att det är av betydelse att deras integritet, 

autonomi och självbestämmande prioriteras, men att detta inte tillämpas tillräckligt i vården. 

Att vårda patienter i livets slutskede ställer stora kunskapskrav och förväntningar på 

sjuksköterskan. Då varje patient är unik krävs det att sjuksköterskan kan möta den enskilda 

personens behov och önskemål med värdighet och integritet i åtanke. Sjuksköterskan som 

möter och vårdar patienter i livets slutskede bär på ett stort ansvar och det finns 

styrdokument och lagar som visar på sjuksköterskans skyldighet att förse samtliga patienter 

med god vård. Vid vård i livets slutskede handlar det inte om att försöka bota sjukdom, utan 

att lindra lidandet som uppkommer i samband med sjukdom. Sjuksköterskan ska inte bara 

samordna vården, utan ska även kunna ge patienten en god omvårdnad utifrån ett 

helhetsperspektiv. Sjuksköterskans professionsskicklighet grundar sig i att ständigt ägna 

noggrann uppmärksamhet till att utveckla kunskapen om den unika människan, att utgå från 

varje människas individuella behov och att se varje vårdprocess som unik. Genom att 

beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede kan ny kunskap 

skapas och eventuella brister tydliggöras inom vård i livets slutskede och detta kan tillämpas 

för att utveckla vården inom vård i livets slutskede.  

3 SYFTE 

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

4 METOD  

I detta avsnitt beskrivs studiedesign, urval och datainsamling, dataanalys och genomförande. 

Avslutningsvis framställs etiska överväganden. 
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4.1 Studiedesign 

Den metod som valts att tillämpas i detta examensarbete är en kvalitativ litteraturstudie med 

beskrivande syntes enligt Evans (2002). Vid en kvalitativ litteraturstudie med beskrivande 

syntes görs en sammanfattning av de studier som analyserats med minsta möjliga 

omtolkning, alltså genomförs analysen ”nära” tidigare forskning för att beskriva studiernas 

innehåll (Friberg, 2017). De 11 artiklar som analyserats är av kvalitativ ansats. Denna metod 

anses lämpligast då syftet är att beskriva erfarenheter utifrån sjuksköterskors perspektiv och 

därmed få en djupare förståelse av fenomenet. 

4.2 Urval och datainsamling 

Artiklar vars resultat svarade an på examensarbetets syfte söktes fram genom olika 

databaser. CINAHL plus och PubMed var de två databaser som användes under sökandet av 

vetenskapliga artiklar. De termer och sökord som användes var end of life care, providing end 

of life care, nurse, experience, intensive care, caring for dying patients, palliative, ICU nurses, 

terminal care, qualitative study, attitudes och patient care at the end of life. Ordet AND 

användes mellan olika sökord och termer för att förbinda olika ord i sökningarna och ordet 

NOT användes för att begränsa sökningarna från att vara för specifikt inriktat på vissa 

ämnen. Att använda de olika booleska termerna syftar till att anknyta olika sökord eller 

exkluderande av sökord (Östlund, 2017), till exempel ”nurses experiences” AND ”end of life 

care” AND ”caring for dying patients” NOT ”palliative care”. Samtlig applicering av booleska 

termer redovisas i sökmatrisen (Bilaga A). I respektive databaser gjordes avgränsningar för 

att sökresultatet skulle vara relevanta till ämne och tidsspann. I CINAHL plus användes 

avgränsningarna peer reviewed, english language, full text, references available samt årtalen 

2009–2019. I CINAHL plus gjordes olika årtalsbegränsningar i sökningarna med syfte att få 

ner det höga antalet träffar artiklar. I PubMed användes avgränsningarna abstract, full text 

och 2009–2019. För att undersöka om artikeln från sökningen i PubMed var vetenskapligt 

granskad användes databasen ULRICHWEB. Inklusionskriterier var artiklar som speglade 

sjuksköterskors erfarenheter, artiklar som var på engelska samt att artiklarna skulle vara av 

kvalitativ ansats. Exklusionskriterier var artiklar som handlade om vård av barn, artiklar som 

var medicinskt inriktade, artiklar som speglade patienters perspektiv samt 

litteraturöversikter. Det gjordes ingen begränsning till endast allmänsjuksköterskor eller 

specialistsjuksköterskor då ämnet är av betydelse för hela professionen. 

I första urvalet valdes artiklar ut som hade en rubrik som skapade ett intresse (sökmatris, se 

bilaga A). Sedan kontrollerades abstract och metod för att bestämma vilka artiklar som skulle 

gå vidare till granskning, där hela innehållet i artiklarna lästes och granskades. De 15 artiklar 

som blev valda fick sedan genomgå en kvalitetsgranskning som bestod av 14 frågor från 

Friberg (2017) (kvalitetsgranskning, se bilaga C). Kvalitetsgranskningen syftar till att bedöma 

kvaliteten i artiklarna samt få en bättre förståelse och översikt av innehållet. Maxantalet 

frågor som artiklarna kunde svara ja eller nej på var 14 stycken där de artiklar som svarade ja 

på 1-5 frågor ansågs ha låg kvalitet, 5-10 medelkvalitet och 10-14 hög kvalitet. 11 artiklar som 

granskades svarade ja på minst 10 frågor och gav svar på syftet så fick därmed inkluderas i 
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examensarbetet (artikelmatris, se bilaga B). Resterande 4 artiklar exkluderades då de endast 

svarade ja på 8-9 frågor och författarna ville endast inkludera artiklar av hög kvalitet.  

4.3 Dataanalys och genomförande 

Analysen har genomförts enligt Evans (2002) analysmetod för kvalitativ litteraturstudie som 

består av fyra steg. Först i enlighet med Evans (2002) valdes de artiklar som svarade på 

examensarbetets syfte, uppfyllde inkluderingskriterierna och var av hög kvalitet utefter 

kvalitetsgranskningen ut och numrerades för att underlätta inför andra steget i 

analysprocessen utifrån Evans (2002) analysmetod, som var att identifiera olika nyckelfynd i 

texterna. Artiklarna lästes upprepade gånger för att få en helhetsbild av innehållet. Därefter 

plockades nyckelfynd ut i form av meningar och stycken från varje artikel där fynden svarade 

till syftet i examensarbetet. Totalt identifierades 117 nyckelfynd som sedan i tredje steget i 

enlighet med Evans (2002) klistrades in i ett gemensamt dokument. Dokumentet skrevs ut, 

nyckelfynden klipptes ut och sorterades upp i olika högar utefter att likheter och skillnader 

urskilts i nyckelfynden för att sedan skapa teman samt subteman. Att identifiera subteman 

utifrån större teman skapade ett tydliggörande av betydelsen av och innehållet gällande 

fenomenet. Temana och subtemana sågs över igen, denna del i analysen genomfördes flertal 

gånger för att få en förtydligad uppfattning av deras innehåll. Det fjärde och sista steget i 

analysprocessen i överensstämmelse med Evans (2002) var att beskriva och klargöra 

fenomenet. Varje tema skrevs upp och refererades tillbaka till originalstudierna för att stärka 

deras innebörd. Resultatet av sammanställningen av alla teman och subteman skrevs upp på 

ett beskrivande sätt och stärktes av exempel i form av citat från originalstudierna. Exempel 

av nyckelfynd, teman och subteman redogörs i Tabell 1 utifrån ett av temana och två av fyra 

av de tillhörande subtemana. 
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Tabell 1: Beskrivning av nyckelfynd, teman och subteman  

Nyckelfynd Tema Subtema 

”The nurses felt 
uncomfortable when 
they experienced that 
the patient’s integrity 
was negatively 
affected and when 
equipment was 
required that made the 
home resemble a 
hospital” (Karlsson, 
Karlsson, Barbosa da 
Silva, Berggren & 
Söderlund, 2012, s. 
834). 

Att konfronteras med 
hinder i vårdandet 

 

Att vårda i påfrestande 
vårdmiljöer 

“EOLC was 
experienced as 
exhausting and the 
nurses reported that 
afterwards they often 
felt drained and 
needed time to recover 
before they could care 
for new patients, 
especially ones who 
were dying” (Fridh, 
Forsberg & Bergbom, 
2009, s. 238). 

Att bli känslomässigt 
påverkad 

 

4.4 Etiska överväganden 

Detta examensarbete har skrivits i enlighet med Codex (2019) etiska principer. Under 

forskningsprocessen är det viktigt att som forskare reflektera över förhållningssätt och 

hanteringen av vetenskapligt forskningsmaterial. Codex (2019) redogör för hur varje enskild 

forskare har som ansvar att säkerställa att forskningen utgörs av god kvalité och håller en god 

etisk attityd. I processen med detta examensarbete har endast artiklar som genomgått peer 

review tillämpats och enligt Codex (2019) innebär peer review att artiklarna genomgått 

kritisk granskning av det vetenskapliga samhället inom forskningsområdet innan de får 

klassas som vetenskaplig kunskap. För att förebygga att felaktigt återge datamaterialets 

resultat negligera författarna personliga tolkningar i analysen av datamaterialet i enlighet 

med Codex (2019) och den valda analysmetoden Evans (2002). Vid översättning av 

artiklarna från engelska till svenska tillämpades noggrann översättning med hjälp av 

uppslagsböcker som stöd till egen språkkunskap och även databaser för språköversättning. 

På så sätt förebyggs misstolkningar av datamaterialet då Kjellström (2017) hävdar att det 
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finns stor risk för feltolkning i översättningsfasen av datamaterial och att innehållet då kan 

förvrängas och få en annan innebörd än ursprungligen. American Psychological Association 

(APA) (2019) tillämpas som referenshanteringsmodell för att förebygga plagiat och för att ge 

läsaren en tydlig uppfattning om var datamaterialet härstammar ifrån. 

5 RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras resultatet av analysen av de 11 artiklar som svarade på 

examensarbetets syfte som är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter 

i livets slutskede. I resultatet framkom två teman och sex subteman. I tabellen nedan 

presenteras teman och subteman. 

Tabell 2: Teman och subteman 

Tema Subtema 

Att sträva efter meningsfullhet i vårdandet 

Att ha förståelse för patienternas 

psykosociala och andliga behov 

Att upprätthålla en god relation 

Att konfronteras med hinder i vårdandet 

Att söka kunskap om vård i livets slutskede 

Att sakna teamsammanhållning  

Att vårda i påfrestande vårdmiljöer 

Att bli känslomässigt påverkad 

 

5.1 Att sträva efter meningsfullhet i vårdandet 

Under detta tema presenteras två subteman: Att ha förståelse för patienternas psykosociala 

och andliga behov och Att upprätthålla en god relation. Sjuksköterskorna betonade vikten 

av att möta de döende patienternas önskningar och värderingar inom vården samt att 

respektera och beakta patienternas existentiella behov inför en god död. Genom att se 

patienternas unika situation och värna om patienternas autonomi, integritet och värdighet 

skapades det en möjlighet för sjuksköterskorna att upprätthålla en god och tillitsfull relation 

med patienterna. Sjuksköterskorna erfor att det skapades ett meningsfullt vårdande genom 

att finnas till för patienterna vid utförandet av religiösa ritualer och andra riter i livets 

slutskede, och även genom att vara känslomässigt involverade och tillgängliga i 

vårdprocessen för patienterna och deras anhöriga. 
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5.1.1 Att ha förståelse för patienternas psykosociala och andliga behov 

Sjuksköterskorna erfor att det var till hjälp att ha kunskap om patienternas psykosociala och 

andliga behov och visa respekt gentemot den existentiella och mänskliga aspekten i 

utförandet av god vård i livets slutskede. Genom att förmedla kännedom och förståelse 

gentemot sammanhängandet av de fysiska, emotionella och andliga dimensionerna visade 

sjuksköterskorna på en viktig form av stöd för patienterna. Att visa acceptans för ”den andre” 

beskrevs av sjuksköterskorna bidra till tillfredsställelse av patienternas psykosociala och 

andliga behov (Johnson & Gray, 2013). Sjuksköterskorna uttryckte att de kände välbehag 

genom att adressera och hjälpa till vid utförandet av patienternas religiösa ritualer och andra 

riter (Tse, Hung & Pang, 2016). ”The narratives also revealed that participants came to an 

understanding regarding interrelated physical, emotional, and spiritual dimensions that 

contribute to holistic care” (Johnson & Gray, 2013, s.323). Dock erfor sjuksköterskorna att 

det krävdes större omfattning i vårdandet av patienter som befann sig i livets slutskede, i 

form av att vårda med omsorg, skapa tillit, respektera deras andlighet och att ha ett icke 

dömande tillvägagångssätt för att kunna möta patienternas önskemål och värderingar inför 

en god död. Speciellt när patienterna befann sig i en så skör tid som livets slutskede och 

prognoserna var dystra var det viktigt att respektera och se till patienternas andliga och 

existentiella behov (Calvin, Lindy & Clingon, 2009; Johnson & Gray, 2013; Kisorio & 

Langley, 2016). 

 

5.1.2 Att upprätthålla en god relation 

Sjuksköterskorna kände tillfredsställelse och meningsfullhet genom att vara känslomässigt 

involverade och tillgängliga i vårdprocessen under patienternas sista tid i livet (Andersson, 

Salickiene & Rosenberg, 2015). Sjuksköterskorna ansåg att det var ett privilegium att få 

tillbringa patienternas sista tid i livet tillsammans med patienterna och deras anhöriga och 

beskrev en känsla av gemenskap av att upprätthålla en ömsesidig god relation genom att vara 

närvarande (Fridh, Forsberg & Bergbom, 2009; Sanghee & Minjeong, 2016; Tse et al., 2016). 

Tillit var något sjuksköterskorna uttryckte att de kände i relationen mellan sig själva och 

patienterna som de vårdade i livets slutskede, genom att hedra patientens autonomi, 

integritet och värdighet och att se den unika människan. Att lyssna på patienternas 

berättelser, önskningar och få förståelse för vad som var viktigt för patienterna samt skapa 

komfort för patienterna erfor sjuksköterskorna bidra till patienternas både psykiska och 

fysiska välmående (Johnson & Gray, 2013; Tse et al., 2016). 

“Participants expressed that an interest in the stories of their patients’ lives 

in conjunction with their support of them fostered an ongoing relationship 

of trust. Moreover, once participants came to know someone, this knowing 

was the foundation for individualized, humane care at the time of death” 

(Johnson & Gray, 2013, s 323). 

Att upprätthålla en tillitsfull och god relation var en viktig aspekt i att vårda patienter i livets 

slutskede enligt sjuksköterskorna, men de beskrev att det ibland brast i kommunikationen 

mellan dem och patienterna. Detta skapade etiska dilemman som bidrog till att 
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sjuksköterskorna kände sig hindrade från att ge patienterna adekvat vård i livets slutskede 

och möjligheterna till en god död (Karlsson, Karlsson, Barbosa da silva, Berggren & 

Söderlund, 2012). Sjuksköterskorna uttryckte även oro över att patienterna skulle lida om 

patienterna inte kände att de kunde prata med sjuksköterskorna och att patienternas behov 

och önskningar då skulle bli förbisedda (Peterson et al., 2010). Trots att det framgick att 

sjuksköterskorna var överens om att skapa välbefinnande hos patienterna och att patienterna 

ska få genomgå en god död var det främsta målet med vård i livets slutskede (Tse et al., 

2016), beskrev sjuksköterskorna att vårda patienter i livets slutskede kunde vara en svår och 

avancerad situation (Calvin et al., 2009; Kisorio & Langley, 2016). Sjuksköterskorna ansåg 

att det var svårt och utmanande att upprätthålla en god relation och ge god vård när anhöriga 

till patienterna var väldigt bedrövade och rädda för döden och bortgången av de döende 

patienterna. Detta erfor sjuksköterskorna hindrade dem från den bäst tänkbara processen i 

vårdandet av de döende patienterna (Kisorio & Langley, 2016). Döendeprocessen för 

patienter utan anhöriga som närvarade beskrev sjuksköterskorna som mindre långdragen 

och mindre dramatisk då sjuksköterskorna inte behövde visa hänsyn till anhöriga och agera 

som stöd för de anhöriga (Fridh et al., 2009).  

5.2 Att konfronteras med hinder i vårdandet 

Under detta tema presenteras fyra subteman: Att söka kunskap om vård i livets slutskede, 

Att sakna teamsammanhållning, Att vårda i påfrestande vårdmiljöer och Att bli 

känslomässigt påverkad. Sjuksköterskorna uttryckte att det var utmanande att vårda 

patienter i livets slutskede och erfor att kunskap- och erfarenhetsbrist bidrog till otrygghet 

och begränsning i omvårdnadsrollen som sjuksköterska. Ömsesidig respekt och fungerande 

kommunikation erfor sjuksköterskorna brast inom hela vårdteamet i vården av patienter i 

livets slutskede och att fungerande kommunikation och respekt inte enbart var väsentligt 

mellan sjuksköterskor och patienter, utan i hela vårdteamet. Även omgivningen hade en stor 

påverkan i vård i livets slutskede, då sjuksköterskorna erfor att vårdomgivningen ibland 

förhindrade möjligheter att skapa och upprätthålla god och säker vård och att det försvårade 

utformning av en förtroendefull relation till patienterna och deras anhöriga. Att vårda 

döende patienter beskrevs även som ansträngande och känslomässigt dränerande för 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna beskrev att dem var tvungna att dölja personliga känslor 

och avskilja sig ifrån sina känslomässiga upplevelser för att därmed kunna utföra sitt arbete. 

5.2.1 Att söka kunskap om vård i livets slutskede 

Sjuksköterskorna kände sig otrygga i att vårda döende patienter i livets slutskede på grund av 

deras kunskapsbrist. Att vårda döende patienter i livets slutskede beskrevs av 

sjuksköterskorna som utmanande då möten med döende patienter och döden kunde alstra 

existentiella frågor hos sjuksköterskorna (Andersson et al., 2015; Karlsson et al., 2012). 

Sjuksköterskorna var rädda och frustrerade över hur vårdkvaliteten för patienterna i livets 

slutskede påverkades av kunskap- och erfarenhetsbrist hos sjuksköterskorna och ansåg att 
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detta medförde att patienterna inte försågs med bästa möjliga vård (Andersson et al., 2015; 

Peterson et al., 2010). Sjuksköterskorna uttryckte rädsla och obehag i möten med döende 

patienter och hade svårigheter med att kommunicera med patienternas anhöriga då 

sjuksköterskorna kände sig oförberedda över att omhänderta de anhöriga (Calvin et al., 

2009; Kisorio & Langley, 2016; Peterson et al., 2010). Sjuksköterskorna ansåg därför att det 

var viktigt att färdigheter inom kommunikation och rådgivning utvecklades inom vården (Tse 

et al., 2016). ”Moreover, nurses express frustration regarding their lack of knowledge and 

skills in the beginning of their professional careers, which is described as a limitation” 

(Andersson et al., 2015, s. 147). Sjuksköterskorna uttryckte frustration och begränsning över 

deras kunskap- och erfarenhetsbrist inom vård i livets slutskede, däremot erfor 

sjuksköterskorna att stöd från erfarna kollegor var till stor hjälp för deras kunskap- och 

erfarenhetsutveckling (Andersson et al., 2015, Calvin et al., 2009;). Vid genomförande av 

vård för patienter i livets slutskede beskrev sjuksköterskorna trygghet när dem fick stöd av 

erfarna kollegor, detta medförde enligt sjuksköterskorna en möjlighet för dem att ge god vård 

till de döende patienterna och deras anhöriga genom att vara stödjande i vårdprocessen. 

Utöver professionell utbildning så erfor sjuksköterskorna att gemensamt lärande och stöd 

inom professionen hade en stor betydelse för utvecklingen av kunskap och förståelse inom 

vård i livets slutskede (Andersson et al., 2015). Sjuksköterskorna uttryckte även att det var 

givande att få meningsfull respons från patienterna, deras anhöriga och kollegor för deras 

kunskapsutveckling inom vård i livets slutskede (Johnson & Gray, 2013). ”Nonetheless, all 

participants underscored the vital need for professional education, training, and support to 

enhance nurses’ understanding of EOL care within the hospital setting” (Johson & Gray, 

2013, s. 322). Sjuksköterskorna beskrev vård av döende patienter som utvecklande, som en 

lärandeprocess från teori till praktik. Genom att vara trovärdiga i professionsrollen som 

sjuksköterskor och medkännande i omvårdnadsprocessen kunde sjuksköterskorna vägleda 

de döende patienterna och deras anhöriga genom processen av livets slutskede (Andersson et 

al., 2015). Sjuksköterskorna beskrev mötena med de döende patienterna som inspirerande 

och detta bidrog till ambitioner hos sjuksköterskorna till att söka efter olika möjligheter och 

få en djupare förståelse av att vårda i livets slutskede (Johnson & Gray, 2013). Att vårda 

patienter i livets slutskede kunde påminna sjuksköterskorna om personliga möten med 

döden, detta beskrev sjuksköterskorna ändå som givande då det gav sjuksköterskorna ett 

fördjupande engagemang till att förbättra vården för de svårt sjuka patienterna. Genom att 

ha en djupare förståelse av olika uppfattningar av vård i livets slutskede skapades det 

möjligheter för sjuksköterskorna att använda deras kunskap och personliga erfarenheter till 

att fokusera på de döende patienterna och deras anhörigas behov (Johnson & Gray, 2013). 

5.2.2 Att sakna teamsammanhållning  

Sjuksköterskorna uttryckte frustration, stress och osämja när läkarna prioriterade vård av 

patienter som gick att bota, vilket bidrog till mindre stöd för sjuksköterskorna som vårdade 

patienter i livets slutskede (Andersson et al., 2015). Sjuksköterskorna som vårdade patienter i 

livets slutskede i patienternas hem kände obehag och osäkerhet när patienterna försämrades 

i sitt mående och det krävdes stöd från läkarna men att läkarna vägrade göra hembesök eller 

ej dök upp (Karlsson et al., 2012; Tunnah, Jones & Johnstone, 2012). Sjuksköterskorna ansåg 

att det var svårt att tillgodose de döende patienternas bästa möjliga mående och att det 
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skapade ett etiskt dilemma när patienternas värdighet, integritet och autonomi inte 

respekterades av annan vårdpersonal. Läkarnas brist på kunskap om vård i livets slutskede 

skapade etiska dilemman för sjuksköterskorna och de fick lösa problemen genom att ta på sig 

för stort ansvar i bedömningen av fortsatt vård för de döende patienterna (Karlsson et al., 

2012). ”Nurses experienced disagreement and lack of cooperation about how best to provide 

end-of-life care” (Karlsson et al., 2012, s.834). Sjuksköterskorna beskrev etiska dilemman 

och kände sig exkluderade när deras röster inte blev hörda eller lyssnade till (Fridh et al., 

2009; Grech, Depares & Scerri, 2018; Johnson & Gray, 2013). Sjuksköterskorna ansåg 

läkarna som berättigade initiativtagare när det kom till de slutgiltiga besluten i vårdplanerna 

av patienterna i livets slutskede. Dock erfor sjuksköterskorna att läkarna var ovilliga att 

diskutera de olika valmöjligheterna med sjuksköterskorna, även fast sjuksköterskorna 

integrerade mest med patienterna och patienternas anhöriga. Sjuksköterskorna var de som 

behövde tydliggöra patienternas värderingar och önskemål för läkarna. Denna brist på 

samarbete i beslutsprocessen bidrog till att sjuksköterskorna kände frustration och de 

uttryckte tvivel gällande deras delaktighet och påverkande i processen och de kände sig 

konfunderade av att ifrågasätta läkarnas vårdplanering (Calvin et al., 2009). 

Sjuksköterskorna erfor att de äldre och mer erfarna läkarna oftare var arroganta och vände 

sig då istället till nyexaminerade läkare och brukade dem som en mellanhand i 

kommuniceringen för att nå fram till de mer yrkeserfarna läkarna. Sjuksköterskorna lyfte att 

den funktionella kommunikationen och ömsesidiga respekten inte bara var viktig mellan 

sjuksköterskorna och läkarna eller bara mellan sjuksköterskorna och patienterna, utan i hela 

vårdteamet (Grech et al., 2018). Sjuksköterskorna beskrev att det ofta uppstod både 

personliga och professionella konflikter i vårdandet av patienter i livets slutskede och 

konflikterna grundade sig i olikheter i perspektiven över olika vårdval och olikheter 

intraprofessionellt (Johnson & Gray, 2013; Kisorio & Langley, 2016).  

Sjuksköterskorna uttryckte ilska och klandrade annan vårdpersonal när de var tvungna att 

lyfta fram beslut om vården för patienterna tagna av någon annan yrkesprofession, då 

sjuksköterskorna var mer influerade av patienternas önskemål och hade andra övertygelser 

om vad som var bäst för patienterna (Grech et al., 2018). Detta beskrev sjuksköterskorna som 

belastande, då de behövde vara försiktiga och vågade ibland inte ge ifrån sig fullständig 

information när de integrerade med patienterna och anhöriga (Calvin et al., 2009). 

Sjuksköterskorna kände vredesmod när annan vårdpersonal utgivit felaktig information och 

gett falskt hopp till patienterna och anhöriga som sedan lett till förödelse och förtvivlan när 

vården inte nått upp till den uppbyggda förväntan och möjligheterna till en värdig sista tid i 

livet och en god död degraderas. För att undvika detta uppmuntrade sjuksköterskorna 

läkarna och annan vårdpersonal att prata öppet och ärligt med patienterna och anhöriga 

(Johnson & Gray, 2013; Peterson et al., 2010). 

5.2.3 Att vårda i påfrestande vårdmiljöer 

Vid vård av patienter i livets slutskede erfor sjuksköterskorna att den fysiska omgivningen 

hade en stor påverkan på deras förmåga att ge god vård (Fridh et al., 2009). Den fysiska 

omgivningen hemma hos patienterna förändrades när vården krävde mer utrustning och 

patienternas hem började likna mer ett sjukhus än ett hem. Tystnaden och lugnet i hemmet 
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rubbades och sjuksköterskorna kände sig obekväma då de ansåg att detta bidrog till att 

patienternas integritet påverkades negativt (Karlsson et al., 2012). Sjuksköterskorna beskrev 

att det var mer mentalt krävande att arbeta i patienternas hem, då miljön var en helt annan 

än på ett sjukhus (Tunnah et al., 2012). Konflikter kunde uppstå mellan sjuksköterskorna och 

patienternas anhöriga i hemmet, vilket påverkade atmosfären i hemmiljön och gjorde den 

olämpligt för en god vård för patienterna som befann sig i livets slutskede. Detta bidrog även 

till att sjuksköterskorna kände sig otrygga i patienternas hem och kände sig osäkra i sin 

omvårdnadsroll. Sjuksköterskorna erfor att miljön och atmosfären i patienternas hem 

förhindrade möjligheten att skapa och upprätthålla en god och säker vård för de döende 

patienterna, samt att det tillförde svårigheter för sjuksköterskorna att utforma en 

förtroendefull relation till patienterna och deras anhöriga. Sjuksköterskorna ansåg att detta 

skapade etiska dilemman (Karlsson et al., 2012). ”The nurses experienced a lack of security in 

patients’ homes, which prevented them from creating and maintaining a good and secure 

situation for the dying patient” (Karlsson et al., 2012, s. 835). Sjuksköterskorna som arbetade 

på akutvårdsavdelningar ansåg att det var ansträngande att skapa avskildhet för patienterna 

och deras anhöriga i sjukhusmiljön eftersom det vanligen saknades enkelrum på 

avdelningarna. Detta beskrevs av sjuksköterskorna som frustrerande då sjuksköterskorna var 

tvungna att upprätthålla en god miljö i flerbäddsrummen och fokusera på de anhöriga till de 

döende patienterna för att skapa välbefinnande för medpatienterna och deras anhöriga. 

Bristen av enkelrum på avdelningarna bidrog till att sjuksköterskorna kände sig stressade när 

patienterna gick bort, detta berodde på att andra patienter stod i kö för att få den lediga 

sängplatsen på avdelningen. Sjuksköterskorna ville i denna situation inte forcera 

förflyttningen av de bortgångna och deras anhöriga med respekt för patienterna och deras 

anhöriga (Fridh et al., 2009). Sjuksköterskorna erfor att miljön på intensivvårdsavdelningar 

berövade många döende patienter och deras anhöriga på dyrbar tid som kunde tillbringats 

tillsammans med varandra och sjuksköterskorna ifrågasatte huruvida den fysiska miljön 

faktiskt bidrog till en fridfull död för patienterna. (Grech et al., 2018). ”Conversely, nurses 

perceived that transfer to a pallia-tive care setting at EOL could be beneficial to these 

patients; however, they stated that referrals were rarely made” (Grech et al., 2018, s. 241). 

Avdelningar som däremot var försedda med enkelrum uppskattade sjuksköterskorna 

eftersom det skapade avskildhet för de döende patienterna och deras anhöriga. Detta bidrog 

till att patienterna och deras anhöriga fick möjlighet att tillbringa tid tillsammans i en 

avslappnande, lugn miljö utan hysteri (Fridh et al., 2009; Tse et al., 2016). 

5.2.4 Att bli känslomässigt påverkad 

Sjuksköterskorna erfor att de blev personligt påverkade i vårdandet av döende patienter då 

sjuksköterskorna blev mer medvetna om deras egna och anhörigas dödlighet. Att vårda 

patienter i livets slutskede och i möten med döden, att se hur patienterna och anhöriga fördes 

samman och kom varandra närmre, beskrev sjuksköterskorna som uppmanande till att 

reflektera över meningen med livet och med döden (Andersson et al., 2015; Tse et al., 2016). 

Men trots att sjuksköterskorna blev känslomässigt påverkade och kände att det var svårt, 

lärde sig sjuksköterskorna att maskera sina känslor, separera sig ifrån deras egna 

känslomässiga upplevelser och ”bara göra sitt jobb” (Calvin et al., 2009). ”Although death 

was encountered frequently in the emergency department, caring for EOL patients promted 
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some participants to reflect on the meaning of death” (Tse et al., 2016, s. 228). 

Sjuksköterskorna erfor att det var svårare och mer påtagligt när de vårdade patienter som var 

av en yngre ålder, icke-sederade patienter eller patienter som de byggt upp en relation med 

(Fridh et al., 2009). Förskräckelse var även något som sjuksköterskorna beskrev när 

patienter som låg inför döden blivit opersonliggjorda under återupplivningsförsök och att ge 

patienterna den vård som efterfrågades och chansen till en god död för patienterna då blivit 

förbisedd. När behandlingar eller vård av döende patienter inte resulterat som förväntat och 

när dödsfall varit oförutsedda eller tragiska kände sjuksköterskorna skuldkänslor. Dessa 

känslor kunde kvarstå i flera år efteråt och sjuksköterskorna uttryckte oro över att ha tagit 

beslut som lett till att patienternas liv kommit till ända. Det stora ansvarstagandet för vården 

av de döende patienterna och dess följder beskrevs som överväldigande av sjuksköterskorna 

(Johnson & Gray, 2013). 

Att vårda patienter i livets slutskede erfors vara ansträngande och känslomässigt dränerande 

för sjuksköterskorna. När patienterna sjuksköterskorna vårdat gått bort erfor 

sjuksköterskorna att det fanns ett behov av att få bearbeta de sorgsna känslor och tankar som 

uppstod och kunna få ett avslut (Fridh et al., 2009; Johnson & Gray, 2013). Sjuksköterskorna 

kände att döden bidrog till psykologisk ångest och stress och de erfor att få tid till att komma 

till rätta innan de skulle gå vidare till att vårda andra patienter gav dem sinnesro (Kisorio & 

Langley, 2016). Sjuksköterskorna uttryckte att stöd från kollegor, vänner och familj och att ta 

till olika strategier för att kunna varva ner efter en svår dag på arbetet hjälpte 

sjuksköterskorna att hantera de känslomässiga utmaningarna som uppstod i arbetet 

(Andersson et al., 2015; Tunnah et al., 2012). 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt presenteras resultatdiskussion, metoddiskussion och avslutningsvis 

etikdiskussion. I resultatdiskussionen diskuteras examensarbetets resultat gentemot tidigare 

forskning samt det valda teoretiska perspektivet; Katie Erikssons caritativa vårdteori. I 

metoddiskussionen diskuteras svagheter och styrkor i examensarbetets analysmetod och 

slutligen diskuteras de etiska överväganden som författarna till examensarbetet haft i åsyn 

under examensarbetets process.  

6.1 Resultatdiskussion 

Enligt resultatet erfor sjuksköterskorna att i utförandet av god vård för patienter i livets 

slutskede var det till hjälp att ha kunskap om och kunna se till patienternas existentiella 

behov och den mänskliga aspekten, men att det krävdes större omfattning i vårdandet av 

patienter i livets slutskede i form av omsorg, tilltro, andlighet och att ha ett icke dömande 

tillvägagångssätt för att kunna möta patienternas önskemål och värderingar inför en god död. 
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Som tidigare forskning visar är det många patienter som befinner sig i livets slutskede som 

anser att deras existentiella och andliga behov är bland de viktigaste aspekterna i vården 

under deras sista tid i livet. Patienterna uttrycker även att sjuksköterskorna ibland kan finnas 

tillgängliga för att hjälpa dem med deras existentiella och andliga behov men att utbudet av 

denna typ av hjälp är begränsad och att det behövs utveckling och större utsträckning av 

detta inom vården för patienter som befinner sig i livets slutskede (Bonavita et al., 2018). 

Som Eriksson (2014) skriver så grundar sig sjuksköterskans professionsskicklighet i att 

ständigt ägna noggrann uppmärksamhet till att utveckla kunskapen om den unika 

människan, att utgå från varje människas individuella behov och att se varje vårdprocess som 

unik. Detta styrker att det ständigt behövs utveckling i sjuksköterskans kunskap om hur 

sjuksköterskan som vårdar patienter som befinner sig i livets slutskede ska ha i åtanke att 

möta varje enskild patient och dess unika behov.  

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna ansåg att det var ett privilegium att få närvara 

under patienternas sista tid i livet tillsammans med patienterna och deras anhöriga, och 

genom att vara närvarande för och upprätthålla en ömsesidig god relation med patienterna 

beskrev sjuksköterskorna en känsla av gemenskap. Detta kan ställas gentemot tidigare 

forskning som lyfter patienternas beskrivning av empati från sjuksköterskorna som att de är 

känslomässigt engagerade i patienternas döendeprocess, där sjuksköterskorna försöker 

anpassa sig till patienternas känslor genom att bekräfta patienternas lidande. När 

sjuksköterskorna visar empati för patienterna uppfattas detta av patienterna som en varm 

och omtänksam gest genom sjuksköterskans försök att förstå patienterna känslomässiga 

tillstånd (Sinclair et al., 2017). Det framkom även i resultatet att sjuksköterskor som vårdade 

patienter i livets slutskede kände tillit i relationen mellan sig själva och patienterna genom att 

se den unika människan och att hedra patientens autonomi, integritet och värdighet. Men 

sjuksköterskorna ansåg att det skapade etiska dilemman om kommunikationen inte 

fungerade mellan dem och patienterna, om patienterna inte kände att de kunde prata med 

sjuksköterskorna. Detta hindrade sjuksköterskorna att förse patienterna med adekvat vård i 

livets slutskede och möjligheten till en god död. Dock visar tidigare forskning på att det är 

mycket uppskattat hos patienterna när sjuksköterskorna på ett individuellt sätt tar sig an 

rollen som vårdgivare genom att se och möta den enskilda patienten. Den mest positiva 

påverkan på patienternas upplevelser i livets slutskede är sjuksköterskornas åtaganden och 

medverkande när patienterna känner rädsla och ångest över deras dystra prognos. När 

sjuksköterskorna som vårdar patienter som befinner sig i livets slutskede tar sig tid med 

patienterna och skapar en trygg miljö för dem så beskriver patienterna att sjuksköterskorna 

ger uttryck av respekt för den personliga aspekten hos patienterna (Black et al., 2018; Meeker 

et al., 2019). Som Eriksson (2014) uttrycker det är det en god vårdrelation som skapar 

underlaget för en god vård. Denna goda relation innebär att sjuksköterskans ansvar för 

patienten ska vara riktigt och äkta, och vårdrelationen ska danas av ömsesidighet. Detta visar 

på att den goda vårdrelationen är en mycket central del i vårdandet av patienter som befinner 

sig i livets slutskede. 

Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna erfor att det var svårt och utmanande att 

upprätthålla en god relation och god vård för patienterna när deras anhöriga var bedrövade 

och rädda för döden och bortgången av de döende patienterna. Detta hindrade 

sjuksköterskorna från att utföra bästa möjliga omvårdnad i vårdandet av de döende 
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patienterna. Men i tidigare forskning framkommer det att patienternas anhöriga uttrycker ett 

behov av att få tydlig och konsekvent information angående patientens medicinska status 

från sjuksköterskorna. Att få information om prognos, mål med vården och möjlig livskvalitet 

för patienten bidrar till bättre förståelse hos anhöriga och att de känner uppskattning 

(Steinhauser et al., 2015; Meeker et al., 2019; Gjerberg et al., 2015). Detta överensstämmer 

med vad Socialstyrelsen (2013) skriver om en del av de fyra hörnstenarna i palliativ vård, att 

det ska finnas stöd tillgängligt för de anhöriga för att de ska få en chans att ta del i vården, 

både under sjukdomsförloppet och efter dödsfallet av patienten. Även Eriksson (2014) 

skriver att människan har ett behov av att frodas i utvecklingen och förmågan av att känna 

välbefinnande, oavsett situationen hon befinner sig i. Detta understryker att sjuksköterskans 

stöd för anhöriga till patienter i livets slutskede också är en viktig del i vårdandet, då den kan 

vara en svår situation för anhöriga att komma till insikt med att deras närstående kommer att 

gå bort. Även efter bortgången av deras närstående kan anhöriga behöva få stöd för att kunna 

få ett avslut, känna välbefinnande trots lidandet de går igenom och för att kunna gå vidare i 

livet.  

Resultatet visade på att sjuksköterskorna kände sig otrygga i att vårda döende patienter i 

livets slutskede på grund av deras kunskapsbrist. Sjuksköterskorna uttryckte frustration och 

begränsning över deras kunskap- och erfarenhetsbrist inom vård i livets slutskede och erfor 

att detta bidrog till att patienterna inte försågs med bästa möjliga vård och omvårdnad samt 

att vårdkvalitén försvagades. Samtidigt beskrev sjuksköterskorna att det var givande att få 

meningsfull respons från patienterna, deras anhöriga och kollegor för deras 

kunskapsutveckling inom vård i livets slutskede så att vårdkvalitén kunde förbättras. 

Sjuksköterskorna beskrev också vård av döende patienter som en lärandeprocess där de 

kunde applicera teori i praktiken. Men som tidigare forskning visar så känner patienter som 

vårdas i livets slutskede av att det finns stress bland vårdpersonalen och att denna tidspress 

även påverkar patienterna i möten med vårdpersonalen (Black et al., 2018). Patienterna 

uttrycker att detta bidrar till en ökad känsla av hjälplöshet då vårdpersonalen visar brist på 

uppmärksamhet och empati vid mötena med patienterna (Klindworth et al., 2015). Detta 

komplicerar vårdsituationen ytterligare då patienterna redan har en genomgående brist på 

kunskap om vård i livets slutskede och de beskriver att avstå från kurativ vård och övergå till 

palliativ vård som en sista utväg (Meeker et al., 2019). Detta är bristande gentemot det 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) säger om att vårdverksamheten stödja hög 

patientsäkerhet och hälso- och sjukvårdspersonalens arbete ska endast utföras efter enhällig 

vetenskap och tillförlitlig erfarenhet. Vården ska så gott som möjligt utföras i samförstånd 

med patienten (SFS 2010:65) och enligt Eriksson (2015) har vården skapats i syfte till att 

lindra människans lidande, men att dess progression lett till att det även många gånger 

skapas lidande för människan i brist av kunskap och förståelse från sjuksköterskans håll. På 

detta vis beskriver Eriksson (2015) vårdlidande, ett lidande som skapats inom en 

vårdsituation. Detta klargör att för att minska risken att patienterna ska utsättas för ett 

vårdlidande är det viktigt att som sjuksköterska, trots stress och press att ta sig tiden att 

lyssna till patienternas behov och önskemål. Att engagera patienterna genom hela 

vårdprocessen och kontinuerligt återkoppla till patienterna ökar patientsäkerheten och 

minskar lidandet. Då kunskap och erfarenhetsbrist orsakar otrygghet och frustration hos 

sjuksköterskan kan det vara av godo att vända sig till sjuksköterskekollegor och personer av 
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annan profession inom vårdteamet för att få stöd och att använda sig av evidensbaserad 

kunskap.  

Enligt resultatet uttryckte sjuksköterskorna frustration, stress och osämja när läkarna 

prioriterade vård av patienter som gick att bota, vilket bidrog till mindre stöd för 

sjuksköterskorna som vårdade patienter i livets slutskede. Sjuksköterskorna kände att det var 

svårt att tillgodose de döende patienternas bästa möjliga mående. Detta skapade ett etiskt 

dilemma när patienternas värdighet, integritet och autonomi inte respekterades av annan 

vårdpersonal. Dock uttryckte sjuksköterskorna frustration över läkarnas ovilja att diskutera 

de olika valmöjligheterna med sjuksköterskorna, då sjuksköterskorna interagerade mest med 

patienterna och patienternas anhöriga och sjuksköterskorna var de som behövde tydliggöra 

patienternas värderingar och önskemål för läkarna. Denna brist på samarbete i 

beslutsprocessen bidrog till att sjuksköterskorna tvivlade på deras delaktighet och 

påverkande i processen och sjuksköterskorna kände sig konfunderade av att ifrågasätta 

läkarnas vårdplanering. Även som tidigare forskning tyder på att när vårdfokuset inte 

överensstämmer mellan patienterna och vårdpersonalen känner patienterna att det uppstår 

spänningar mellan parterna och att detta påverkar deras rätt till självbestämmande och 

känsla av autonomi och värdighet. När konflikter gällande vården uppstår är det till följd av 

bristande samförstånd mellan patienterna och vårdpersonalen, även mellan sjuksköterskor 

och annan profession inom vårdteamet som ansvarar för vården av patienterna (Black et al., 

2018). Patienterna som befinner sig i livets slutskede uttrycker ångest och rädsla samt 

hjälplöshet och osäkerhet inför framtida vårdåtgärder. Framförallt känner patienterna oro 

över att förlora den mentala funktionen (Klindworth et al., 2015). Vårdbehoven hos 

patienterna varierar men samtliga patienter uttrycker att de vill vara delaktiga i besluten 

angående deras behandling och att behandlingsåtgärderna bestäms utifrån patienternas 

aktuella situation, önskemål och behov. Om patienternas önskningar och behov inte uppfylls 

anser patienterna vården som otillräcklig (Meeker et al., 2019). Men som patientlagen (SFS 

2014:821) stiftar ska vården stödja patientens självbestämmande, delaktighet, integritet och 

roll i hälso- och sjukvårdsverksamheten samt stödja patientens rätt att påverka och medverka 

i vårdandet i vårdprocessen. Även hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) avser hur 

den svenska vårdverksamheten ska utövas och lagen stadgar att sjuksköterskan ska vårda 

patienten med respekt för patientens värdighet och integritet. Enligt Svensk 

Sjuksköterskeförening (2017) har sjuksköterskor som arbetsledare ett ansvar att få hela 

vårdteamet att på ett systematiskt och fungerande sätt samordna vården utifrån patientens 

behov och resurser. Eriksson (2015) skriver att sjukdomslidande är det lidandet människan 

känner i samband med sin sjukdom och i behandlingen av sjukdomen. Dock beskriver 

Eriksson (2015) att ett vårdlidande hos en patient är en förklaring på bristfällig vård och inte 

ett tecken på sjukdom och att på grund av brist av kunskap och förståelse från 

sjuksköterskans håll så skapas ett vårdlidande för patienten, alltså ett lidande som skapats 

inom en vårdsituation. Detta visar på att när patienten befinner sig i ett så skört stadie som 

livets slutskede och eventuellt genomgår ett sjukdomslidande är det viktigt att som 

sjuksköterska att arbeta efter lagar och riktlinjer som hänvisar till att engagera och inkludera 

patienten genom hela vårdprocessen. Detta för att patienten inte ska utsättas för ett 

vårdlidande och för att stärka patientens värdighet och integritet.  
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I resultatet framkom det att i vårdandet av patienter i livets slutskede erfor sjuksköterskorna 

att den fysiska omgivningen hade en stor påverkan på deras förmåga att ge god vård. 

Sjuksköterskorna beskrev att miljön och atmosfären i patienternas hem förhindrade 

möjligheten att skapa och upprätthålla en god och säker vård för de döende patienterna, samt 

att det tillförde svårigheter för sjuksköterskorna att utforma en förtroendefull relation till 

patienterna och deras anhöriga. Sjuksköterskorna ansåg att detta skapade etiska dilemman. 

Bristen av enkelrum på avdelningarna bidrog till att sjuksköterskorna kände sig stressade när 

patienterna gick bort, detta berodde på att andra patienter stod i kö för att få den lediga 

sängplatsen på avdelningen och sjuksköterskorna ville samtidigt i denna situation inte 

forcera förflyttningen av de bortgångna och deras anhöriga med respekt för patienterna och 

deras anhöriga. Sjuksköterskorna erfor att miljön på intensivvårdsavdelningar berövade 

många döende patienter och deras anhöriga på dyrbar tid som kunde tillbringats tillsammans 

med varandra och sjuksköterskorna ifrågasatte huruvida den fysiska miljön faktiskt bidrog 

till en fridfull död för patienterna. Men i tidigare forskning uttrycker patienterna att en god 

död är att de får känna sig självständiga och att upprätthålla sociala relationer under hela 

döendeprocessen och att en snabb död utan lidande är av stor vikt. Det är viktigt för 

patienterna att kunna leva ett så normalt liv som möjligt och att ha möjlighet till att utföra 

vardagliga uppgifter utan smärta trots deras tillstånd, och dessutom känna mening i 

vardagen.  Patienterna beskriver att de hellre vill att döendeprocessen fortskrider om de inte 

längre kan uppskatta livet (Kastbom et al., 2017). Patienterna beskriver att deras syn på livet 

ändras när de får besked gällande diagnos och prognos och vill då fokusera på att leva i nuet 

och ta vara på den sista tiden i livet tillsammans med deras anhöriga (Klindworth et al., 

2015). Det är viktigt för patienterna att kunna leva ett så normalt liv som möjligt och att ha 

möjlighet till att utföra vardagliga uppgifter utan smärta trots deras tillstånd, och dessutom 

känna mening i vardagen. När tillräckligt med tid finns vill patienterna tillsammans med 

anhöriga fokusera på att leva en dag i taget och förbereda, stärka och njuta av relationen 

tillsammans. Det är viktigt för patienterna att spendera så mycket tid som möjligt med 

anhöriga (Meeker et al., 2019). Som Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver i 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska har sjuksköterskan som ansvar att 

erbjuda människor den bästa möjliga omvårdnaden för ett så gott välbefinnande som möjligt, 

ända fram till livets slut. En förutsättning för den goda omvårdnaden är att sjuksköterskan 

skapar en tillitsfull relation till patient och dess anhöriga. I denna relation ska sjuksköterskan 

kunna se till människan och dess enskilda behov så att integritet och värdighet vidmakthålls. 

Eriksson (1989) beskriver människan som en enhet som utgörs av kropp, själ och ande och 

att människans stolthet finns i hennes kunnande och utförbarhet att själv ha möjlighet till att 

utforma sitt liv. Utifrån detta kan det tänkas vara viktigt att trots att omgivningen kan kännas 

stressande och begränsande för sjuksköterskorna att ge patienterna god vård, så ska vården 

oavsett om patienterna vårdas i hemmet eller på sjukhus utformas på ett sådant sätt att 

patienternas autonomi tillvaratas och deras tillvaro tillsammans med anhöriga ska kännas så 

meningsfull som möjligt. Att patienterna får leva sitt liv så normalt som möjligt och utföra 

det dem själva är kapabla till kan stärka deras känsla av hälsa trots diagnos och prognos. 

Därför är det väsentligt att som sjuksköterska kunna arbeta kring de påfrestningar som 

uppkommer inom olika vårdinrättningar för att gynna patientens välbefinnande och 

upplevelse av en god död. 
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Enligt resultatet kände sjuksköterskorna att de blev personligt påverkade i vårdandet av 

döende patienter då sjuksköterskorna blev mer medvetna om deras egna och anhörigas 

dödlighet. Att vårda patienter i livets slutskede och i möten med döden, att se hur patienterna 

och anhöriga fördes samman och kom varandra närmre, erfor sjuksköterskorna som 

uppmanande till reflektion över meningen med livet och med döden. Sjuksköterskorna 

beskrev även förskräckelse när patienter som låg inför döden blivit opersonliggjorda under 

återupplivningsförsök och att ge patienterna den vård som efterfrågades och chansen till en 

god död blivit förbisedd. När behandlingar eller vård av döende patienter inte resulterat som 

förväntat och när dödsfall varit oförutsedda eller tragiska kände sjuksköterskorna 

skuldkänslor. Att vårda patienter i livets slutskede beskrevs som ansträngande och 

känslomässigt dränerande av sjuksköterskorna. När patienterna sjuksköterskorna vårdat gått 

bort erfor sjuksköterskorna att det fanns ett behov av att få bearbeta de sorgsna känslor och 

tankar som uppstod och kunna få ett avslut. I tidigare forskning framkommer det att många 

patienter som befinner sig i livets slutskede anser att det är deras existentiella och andliga 

behov som är bland de viktigaste aspekterna i vården. När patienterna står inför livets slut så 

beskriver patienterna att dem påträffar problem som leder dem till att söka efter meningen 

med livet och att de får ytterligare förståelse för den andliga aspekten. Patienterna uttrycker 

att det skapar mening i deras lidande, underlättar och tillfredsställer hanteringen av 

patienternas existentiella och andliga behov, när de kan få hjälp ifrån vårdpersonalen att 

planera till exempel deras begravning eller annan slags rit (Bonavita et al., 2018). Detta kan 

diskuteras gentemot det Eriksson (1987) skriver om att vårdandets kärnpunkt består av att 

ansa, leka och lära. Genom att vårda utifrån olika former av ansning, lekande och lärande, 

framkallas ett tillstånd av tillit, tillfredställelse, kroppsligt och andligt välbefinnande, samt en 

känsla av utveckling i avsikt att vidmakthålla, påbörja och stärka hälsoprocesserna. Ansning 

utmärks av värme och närhet som ger kroppsligt välbefinnande och sundhet. Leken ger rum 

för övning och prövning som bidrar till tillit och tillfredställelse, och lärandet innebär en 

konstant förändring som leder till utveckling. Detta kan jämföras med det patienterna 

uttrycker att varje vårdgivares individuella sätt att ta sig an rollen som vårdare och att se och 

möta den enskilda patienten är mycket uppskattande. När patienterna känner ångest och 

rädsla över en överhängande död är det vårdpersonalens medverkande och åtagande som har 

den mest positiva påverkan på patienternas upplevelser i livets slutskede (Black et al., 2018). 

Patienterna beskriver även att vårdpersonalen inom vård i livets slutskede ger uttryck av 

respekt för den personliga aspekten att ta sig tid med patienterna och skapa en trygg miljö för 

patienterna. Patienterna erfar att kommunikationen blir mer effektiv när vårdpersonalen lär 

känna patienterna och anpassar vården utifrån patienternas värderingar och aktuella 

förståelse, detta förmedlar även respekt (Meeker et al., 2019). Medlidande beskriver Eriksson 

(2015) som att våndas med den andra människans lidande, inte sitt eget. Det menas med att 

sjuksköterskan utelämnar komponenter av sig själv för att kunna möta patientens i lidandet 

och syftar till att göra gott. Att sjuksköterskan är öppen gentemot patienten gör det möjligt 

för patienten att strida från att känna lidande till att känna lust. Medlidande är ett 

tillvägagångssätt för sjuksköterskan i utförandet av vård och omsorg. Medlidande handlar 

om att ha förmåga att kunna möta människan i lidandet och känna med den andra utan att 

själv våndas. Döden alstrar existentiella och andliga frågor och funderingar hos både 

patienter och sjuksköterskor. Som Eriksson (1987) beskriver ansning och leken, något som 

bidrar till tillfredställelse och tillit, kan sammankopplas med Erikssons (2015) beskrivning av 
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medlidande. För att då sjuksköterskan har ett medlidande gentemot patienten och sätter sina 

egna behov åt sidan för att patienten ska känna välbefinnande och tillfredställelse så skapas 

tillit mellan sjuksköterskan och patienten. För att sjuksköterskor ska kunna förse patienter i 

livets slutskede med så god vård som möjligt och stödja dem när existentiella funderingar 

uppstår krävs utveckling och kunskap. Erikssons (1987) beskrivning av lärandet går att 

applicera på sjuksköterskans roll i vård av döende patienter då mötet med döden skapar en 

förändring i ens sätt att tänka och agera, vilket leder till utveckling och erfarenhet som är 

användbar kunskap i kommande, liknande vårdsituationer. Hur tragiskt eller känslomässigt 

påfrestande det än kan vara för sjuksköterskor att möta och vårda döende patienter är det 

viktigt att se till patienternas bästa och anpassa vården för att tillgodose och tillfredsställa 

patienternas önskemål och behov. Att kunna bidra till välbefinnande och känsla av hälsa hos 

patienterna, trots diagnos och prognos, kan i sig bidra till bekräftelse hos sjuksköterskorna 

som ett bevis på att den vård och omvårdnad de tillför patienterna är av betydelse. Därför 

genom att vårda utifrån ett helhetsperspektiv kan välbefinnande och hälsa erhållas av båda 

parter.  

6.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes enligt Evans (2002) har använts till 

detta examensarbete eftersom syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda patienter i livets slutskede. När ett fenomen ska beskrivas, som till exempel i detta 

examensarbete, sjuksköterskors erfarenheter understryker Segesten (2017) att kvalitativa 

studier kan bearbetas för att sedan leda till ytterligare handledning i den ändamålsenliga 

omvårdnadssituationen. Då erfarenheter skulle abstraheras var det relevant att en kvalitativ 

metod valdes. Att kvantitativa artiklar exkluderades kan ses som en svaghet men var i detta 

fall väsentligt för att svara på examensarbetets syfte. Polit och Beck (2016) beskriver tre 

kvalitetskriterier; överförbarhet, trovärdighet och giltighet och det är utifrån dessa kvalitén 

i en artikel av kvalitativ ansats kan avgöras. Överförbarhet som redogörs av Polit och Beck 

(2016) som möjlighet att tillämpa fenomenet i ett annat sammanhang diskuterades i detta 

examensarbete. Kvalitativa artiklar medför inte alltid ett högt antal deltagare och därför kan 

överförbarheten anses vara låg, dock har de kvalitativa artiklar som valts ut till analys i detta 

examensarbete innefattat informanter av olika kön, åldrar och antal år av yrkeserfarenhet 

och därför bidrar det till att överförbarheten ökar. Trovärdighet beskriver Polit och Beck 

(2016) som utsträckningen av tillit som författare till kvalitativa studier har i sin insamlade 

data och tillämpar under analysprocessen. CINAHL Plus och PubMed är de databaser som 

använts för att finna artiklar och att söka artiklar i flera databaser ökar trovärdigheten i 

examensarbetet och för att få god tillgång till vårdvetenskapliga artiklar var det just dessa 

databaser som användes. Det användes inklusion- och exklusionskriterier för att begränsa 

antalet träffar vid sökningen av vårdvetenskapliga artiklar som skulle svara till 

examensarbetets syfte. Inklusions- och exklusionskriterier framställer Billhult (2017) som 

avsiktliga bortfall, men att inklusionskriterier är ett avsiktligt bortfall som sker före 

datainsamlingen och exklusionskriterier som avsiktligt bortfall som sker under tiden av 

datainsamlingen av artiklarna. Dessa bortfall ska enligt Billhult (2017) alltid redogöras för i 

forskningen. Att exkludera artiklar som var medicinskt inriktade valdes med avsikt bort för 



26 

att resultatet i artiklarna ej svarade på examensarbetets syfte. Då examensarbetets syfte var 

att beskriva just sjuksköterskors erfarenheter valdes även artiklar med patienters eller 

anhörigas perspektiv bort avsiktligt. Artiklar av kvantitativ ansats valdes även avsiktligt bort 

då den valda metoden för examensarbetet var analysmetod enligt Evans (2002) som endast 

omfattar artiklar med kvalitativ ansats. Att exkludera artiklar som är äldre än tio år bidrar till 

ytterligare trovärdighet då studier ideligen framskrider och sökningarna resulterar i väsentlig 

forskning. Artiklar skriva på annat språk än engelska exkluderades då inga andra 

språkkunskaper annat än svenska eller engelska ligger till befogenhet hos någon av 

författarna av examensarbetet och kan då dra ner på trovärdigheten. Författarna till 

examensarbetet har svenska som modersmål och då samtliga artiklar som valdes ut till att 

inkluderas i arbetet var på engelska brukade författarna lexikon för att översätta ord som var 

svåra att förstå, samt för att minimera risken för om- och feltolkning och för att inte minska 

trovärdigheten i examensarbetet.  

Det inkluderades artiklar från olika länder och kulturer då det ansågs bidra till ytterligare 

överförbarhet då vård i livets slutskede är något som utförs världen över. Det inkluderades 

artiklar av olika vårdkontexter, till exempel hemsjukvård och varierande sjukhusavdelningar, 

då även detta bidrog till ökad överförbarhet.  

Att avgränsa till artiklar som var publicerade mellan årtalen 2009-2019 gjordes för att hitta 

väsentlig forskning, men i olika sökningar gjordes även avgränsning till årtalen 2010-2019, 

2013-2019, 2015-2019, 2016-2019 för att begränsa antalet träffar ytterligare vilket styrker 

trovärdigheten. Artiklar som funnits i databasen PubMed kontrollerades i databasen 

UlrichWeb för att säkerställa att artiklarna blivit vetenskapligt granskade vilket bidrar till 

ökad trovärdighet. Även för artiklarna som etablerar sig i tidigare forskning användes 

databasen CINAHL Plus och PubMed men dessa artiklar syftar till patienters och anhörigas 

perspektiv för att artiklarna ej skulle svara på arbetets syfte.  

Fribergs (2017) mall med frågor för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier låg till grund 

för kvalitetsgranskningen i detta examensarbete. Giltighet beskriver Polit och Beck (2016) 

som ett kvalitativt krav som visar på att synteser som tillämpats i studien är rätta och riktiga 

och i detta fall i vilken utsträckning som kvalitetsgranskningen faktiskt mäter det den ska 

mäta. Kvalitetsgransknings utförs för att giltigheten i de valda artiklarna till analysen ska 

vara större. Kvalitetsgranskningen bestod av 14 frågor som omformulerades så de kunde 

besvaras med antingen Ja eller Nej och varje artikel fick ett poäng för varje fråga de svarade 

Ja på. För att de insamlade artiklarna skulle anses vara av god kvalitet och kunna användas i 

examensarbetet valdes artiklar ut som svarade Ja på minst tio av frågorna och ansågs då vara 

av hög kvalitet. Artiklar som svarade Ja på 1-5 frågor ansågs vara av låg kvalitet och frågor 

som svarade Ja på 5-10 frågor ansågs vara av medel kvalitet och valdes bort och exkluderades 

från examensarbetet för att inte dra ner på giltigheten. De frågor som omformulerades till 

kvalitetsgranskningen utgick från Friberg (2017) och samtliga artiklar som etablerades i 

resultatet granskades systematiskt utifrån de omformulerade granskningsfrågorna och då om 

artiklarna visade på en distinkt problemformulering, syfte, om deltagarna tydligt redovisades 

och vilken metod som använts. Dessutom granskades artiklarnas resultat, om det svarade på 

syftet, om det fanns någon resultatdiskussion och om det framfördes några etiska 

resonemang. Fribergs (2017) mall av frågor för kvalitetsgranskning medför ingen mall för 

poängsättningen av artiklarna utan det är upp till författarna själva att adaptera frågorna 
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efter examensarbetet och kan ses som en svaghet. Att endast inkludera artiklar av hög 

kvalitet ökar giltigheten och väger därför upp för svagheten att det inte finns någon mall att 

medföra för poängsättningen.  

Artiklarna lästes flertalet gånger av båda författarna för att få en djupare förståelse av 

artiklarnas innehåll och för att kunna identifiera nyckelfynd som svarade till 

examensarbetets syfte. När samtliga artiklar läses av båda författarna minskar risken för 

missförståelse hos någon part av författarparet och trovärdigheten ökar. Nyckelfynden 

lokaliserades först separerat mellan författarna i samtliga artiklar för att sedan läggas fram 

separerat från artiklarna och i samråd gå igenom alla funna nyckelfynd och gemensamt 

diskutera vilka nyckelfynd som ansågs stämma överens med examensarbetets syfte och detta 

för att trovärdigheten inte skulle minska. Alla exempel på nyckelfynd som etableras i Tabell 1 

i resultatet samt citat har erhållits direkt från originalartiklarna till nyckelfynden och citaten 

och har skrivits ut på engelska för att de ej ska bli feltolkade eller felöversatta. Att i resultatet 

välja och skriva ut exakta citat från originalartiklarna för att tydliggöra och stärka det som 

skrivits fram i resultatet stärker trovärdigheten i arbetet och ökar även giltigheten. 

Författarna har ständigt under processen av examensarbetet tillsammans resonerat kring 

begreppen giltighet, trovärdighet och överförbarhet utifrån Polit och Becks (2016) 

beskrivning av begreppen för att erhålla ett pålitligt resultat. 

6.3 Etikdiskussion 

Inför detta examensarbete hade båda författarna en viss förförståelse av hur det är att vårda 

patienter i livets slutskede då båda tidigare har arbetat inom vården. En fördom hos 

författarna inför examensarbetet var att vård i livets slutskede endast tillämpade människor 

av äldre ålder då författarna endast har erfarenhet av att vårda äldre patienter i livets 

slutskede. Det framkom under examensarbetets process att resultatet visade på att vård i 

livets slutskede inte endast tillämpade äldre patienter utan patienter av ålder från 18 och 

uppåt och att denna omfattning sätter sjuksköterskorna i en komplex vårdsituation. De 

kvalitativa vårdvetenskapliga artiklarna som har tillämpats i detta examensarbete har 

använts i enlighet med (Codex, 2019). I analysen av resultatet har endast artiklar som är 

vetenskapligt granskade, det vill säga peer reviewed tillämpats för att säkerställa att de 

vårdvetenskapliga artiklarna var av god kvalité. Det är viktigt som forskare att ta hänsyn till 

och beakta etiska ansvar i forskningsprocessen genom att se till att den forskning som 

presenteras i examensarbetet är moralisk acceptabel och av god kvalité (Codex, 2019). Därför 

presenterades valda artiklars resultat i examensarbetet utan författarnas egna tolkningar för 

att förebygga att felaktigt återge artiklarnas innebörd och på så sätt respektera etiska 

riktlinjer. Författarna valde dessutom att inte utesluta negativa eller positiva erfarenheter hos 

sjuksköterskorna från artiklarna i resultatet då Forsberg och Wengström (2016) hävdar att 

det är oetiskt av författarna att presentera analyserat resultat utifrån egen åsikt. För att 

förebygga risk för plagiat i examensarbetet tillämpades referering enligt APA. Referering 

enligt APA ger läsaren en tydlig uppfattning av ursprungskällan som underlaget i arbetet 

härstammar ifrån. APA fungerar som en grundläggande referenshanteringsmodell genom att 
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presentera klart och tydligt textunderlag på ett säkert tillvägagångsätt utan att avvika från 

textunderlagets ursprungskälla (American Psychological Association, 2019). 

7 SLUTSATS 

Examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i 

livets slutskede. I resultatet framkom det att sjuksköterskor kände tillfredställelse och 

uttryckte att det var ett privilegium att få vårda och tillbringa patienternas sista tid i livet 

tillsammans med patienterna och deras anhöriga. Det framkom även att sjuksköterskor 

ansåg vårdandet som utvecklande, att det var en lärandeprocess från teori till praktik. 

Däremot uttryckte de även frustration över kompetensbrist gällande vård i livets slutskede 

och rädsla över hur vårdkvaliteten för patienterna påverkades till följd av detta. Vårdandet av 

döende patienter kändes tidvis som svårt och avancerat, då det saknas fungerande 

kommunikation och sammanhållning i vårdteamet, vilket bidrog till att sjuksköterskor kände 

sig exkluderade från vårdteamet och osäkra gällande deras delaktighet och påverkande i 

vårdprocessen. Sjuksköterskor beskrev även att det var känslomässigt dränerande att vårda 

patienter i livets slutskede och att arbetet som sjuksköterska emellanåt var ansträngande. 

Ökad förståelse och uppfattning av sjuksköterskors erfarenheter av vård i livets slutskede har 

framkommit utifrån resultatet. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Att vårda patienter i livets slutskede beskrevs av sjuksköterskorna som både berikande och 

utmanande. Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna erfor att kunskap- och 

erfarenhetsbrist var en orsak till att de kände sig osäkra i omvårdnadsrollen som 

sjuksköterska och i utförande av vården. Många sjuksköterskor erfor att detta bidrog till 

svårigheter som att svara på existentiella frågor som uppstod hos patienterna och deras 

anhöriga samt att möta patienten utifrån en helhetssyn på människan. Förslag på vidare 

forskning inom vård i livets slutskede hävdar författarna till examensarbetet bör specificera 

den kompetensbrist som sjuksköterskor beskrev av fenomenet vård i livets slutskede. Detta 

med avsikt att kunna förbättra grundutbildningen för sjuksköterskor och även utveckla 

handledning där hälso-och sjukvården kan erbjuda sjuksköterskor ute i yrkesverksamheten 

bättre stöd och vidare utbildning av vård i livets slutskede, vilket kan bidra till att 

sjuksköterskor känner trygghet i sin omvårdnadsroll. 
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Sjuksköterskans   Att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda döende 

patienter på 

kirurgiska 

avdelningar  

Design: 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie.  

Deltagare: 

6 

sjuksköters

kor. 

Datainsa

mling: 

Enskilda 

intervjuer. 

Dataanaly

s: Manifest 

kvalitativ 

innehållsan

alys genom 

ett steg-för-

steg 

tillvägagång

ssätt med 

induktivt 

förhållsning

ssätt. 

Sjuksköterskorna 

erfor att deras 

kunskaper inom 

området palliativ vård 

var bristfällig i mötet 

med döende patienter 

på avdelningen, vilket 

gav sjuksköterskorna 

en oförberedd 

upplevelse inom 

detta.  

11/14 

2. Titel: The 

cardiovascular 

intensive care unit 

nurse’s experience 

with end-of-life care: 

A qualitative 

descriptive study 

Författare: Calvin, A. 

O., Lindy, C. M. & 

Clingon, S. L. 

År: 2009 

Land: USA 

Publicering: 

Intensive and Critical 

Care Nursing 

Sjuksköterskans Att få bättre 

förståelse för 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

deras roller och 

ansvar i 

beslutsprocessen 

om förändring i 

vårdinsatsen och 

vård i livets 

slutskede för 

patienter på 

avdelningen. 

Design: 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie. 

Deltagare: 

19 

sjuksköters

kor. 

Datainsa

mling: 

Individuella 

intervjuer, 

Dataanaly

s: 

transkibera

d ord-för-

ord 

kvalitativ 

innehållsan

alys. 

I analysen av 

intervjuerna uppstod 

fyra huvudteman: 

utmattande 

patientbehandlingar, 

främja 

familjenärvaro, 

erkännande av 

läkarmyndighet och 

arbeta på en fin linje. 

Studien visar på 

sjuksköterskors 

begränsade kunskaper 

och erfarenheter inom 

vård i livets slutskede. 

11/14 

3. Titel: Doing one’s 

utmost: Nurses’ 

descriptions of caring 

for dying patients in 

an intensive care 

Sjuksköterskans Att utforska 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda döende 

patienter på en 

Design: 

Kvalitativ 

explorativ 

och 

beskrivande 

Huvudkategori; att 

göra sitt yttersta, 

omfattande 

patientens sista 

timmar och 

10/14 



  

environment 

Författare: Fridh, I., 

Forsberg, A. & 

Bergbom, I. 

År: 2009 

Land: Sverige 

Publicering: 

Intensive and Critical 

Care Nursing 

intensivvårdsavdeln

ing med fokus på; 

ensamtående 

patienter, anhörigas 

närvarande och 

miljöaspekter. 

studie. 

Deltagare: 

9 

sjuksköters

kor. 

Datainsa

mling: 

Enskilda 

intervjuer. 

Dataanaly

s: 

konvention

ell 

innehållsan

alys. 

döendeprocess. 

Beskrivningen 

dominerades av 

sjuksköterskornas 

strävan att ge 

värdighetsbevarande 

vård i livets slutskede 

och, om närstående 

var närvarande, 

kunna ge dem ett 

minne av en lugn och 

värdig död för 

patienten trots dennes 

tidigare lidande och 

död i en 

högteknologisk miljö. 

4. Titel: Being on the 

Frontline - 

Nurses´Experiences 

Providing End-of-Life 

Care to Adults With 

Hematologic 

Malignancies 

Författare: Grech, A.,  

Depares, J. &  Scerri, 

J. 

År: 2018 

Land: Malta 

Publicering: Journal 

of Hospice & 

Palliative Nursing 

Sjuksköterskans  Att utforska 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda patienter I 

livets slutskede med 

blodcancer/ 

blodsjukdomar, I en 

hematolog- och 

onkologisk miljö , 

på ett akut allmän 

sjukhus  

Design: 

Kvalitativ 

fenomonolo

gisk 

hermeneuti

sk studie. 

Deltagare: 

5 

sjuksköters

kor. 

Datainsa

mling: 

Djupgående 

semistruktu

rerade 

intervjuer. 

Dataanaly

s: 

Tolkningsfe

nomenologi

s analys 

(IPA).  

Två huvudteman 

framställdes I 

analysen av 

intervjuerna: kampen 

mot meningslös 

behandling och 

kampen med den 

emotionella bördan 

från vård. Dessa 

teman lyfter fram 

sjuksköterskornas 

kamp för att skydda 

patienternas 

värdighet I livets slut 

skede samt den 

personliga kampen 

mot den emotionella 

bördan från vård. 

12/14 

5. Titel: Understanding 

Nurses’ Experiences 

of Providing End-of-

Life Care in the US 

Hospital Setting 

Författare: Johnson, 

S. C & Gray, D. P. 

År: 2013 

Land:USA 

Publicering: Holistic 

Nursing Practice 

Sjuksköterskans Att utforska 

sjuksköterskans 

erfarenheter av 

fenomenet livets 

slutskede inom 

sjukhusmiljö. 

Design: 

Kvalitativ 

fenomenolo

gisk 

hermeneuti

sk studie. 

Deltagare: 

13 

sjuksköters

kor.  

Datainsa

mling: 

Semistruktu

rerade 

intervjuer.  

Tre huvudteman 

framställdes för att 

beskriva 

sjuksköterskornas 

erfarenheter: 

Konfronterande 

utmaningar, 

förståelsen för vård i 

livets slutskede samt 

förståelseförändring 

av vård i livets 

slutskede till 

omvårdnadspraxis. 

Temana lyfter fram 

att sjuksköterskor 

12/14 



  

Dataanaly

s: 

Transkriber

ad ord-för-

ord för 

fenomenolo

gisk 

hermeneuti

sk 

tolkningsm

etod. 

som arbetar inom 

sjukhusmiljö 

konfronterades med 

många olika 

utmaningar vid vård 

av döende patienter 

och deras familjer. 

Dessa utmaningar gav 

upphov till 

svårigheter som 

förknippades med 

intensiva 

känslomässiga 

konsekvenser, trots 

allt utvecklades 

sjuksköterskornas 

förståelse av 

mänskliga 

dimensioner av vård 

vilket gav kunskap om 

omvårdnadspraxis 

inom vård i livets 

slutskede. 

6. Titel: Community 

nurses’ experiences of 

ethical problems in 

end-of-life care in the 

patient’s own home 

Författare: Karlsson, 

M., Karlsson, C., 

Barbosa da Silva, A., 

Berggren, I. & 

Söderlund, M. 

År: 2012 

Land: Sverige 

Publicering: 

Scandinavian Journal 

of Caring Science 

Sjuksköterskans  Att få en djupare 

förståelse för 

kommunala 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda patienter i 

livets slutskede i 

patientens egna 

hem. 

Design: 

Kvalitativ 

hermeneuti

sk studie. 

Deltagare: 

10 

sjuksköters

kor. 

Datainsa

mling: 

Intervjuer 

med öppna 

frågor. 

Dataanaly

s: 

Hermeneuti

sk 

innehållsan

alys enligt 

Gadamer 

(1989). 

Tre teman uppstod i 

analysen av 

intervjuerna och 

resulterade i: 

obehagliga känslor, 

brist i samarbete och 

brist på säkerhet. I 

samanställning och 

jämförelse av dessa 

teman uppstod ett 

gemensamt tema för 

samtliga tre teman: 

förlust av kontroll. 

Studien uppvisar att 

sjuksköterskorna 

visade engagemang 

och en önskan att 

göra gott för när de 

vårdar patienter i 

livets slutskede, även 

om de ibland kände 

känslor av brist på 

kontroll. Detta 

antyder att när de 

konfronteras med 

vårdrelaterade 

dilemman har dom 

makt att både agera 

och reagera. 

12/14 



  

7. Titel: Intensive care 

nurses’ experiences of 

end-of-life care 

Författare: Kisorio, L. 

C., Langley, G. C. 

År: 2016 

Land: Sydafrika 

Publicering: 

Intensive and Critical 

Care Nursing 

 

Sjuksköterskans Att utforska 

intensivvårdsjukskö

terskornas 

erfarenheter av vård 

i livets slutskede på 

intensivvårdsenhete

r för vuxna. 

Design: 

Kvalitativ 

explorativ 

och 

beskrivande 

studie. 

Deltagare: 

24 

sjuksköters

kor. 

Datainsa

mling: 

Gruppinter

vjuer i form 

av öppna 

fokusgrupp

diskussione

r. 

Dataanaly

s: Ord för 

ord 

transkriptio

n följt av 

långbordsm

etod för att 

kategorisera 

resultat och 

identifiera 

teman. 

Fem huvudteman 

relaterade till 

sjuksköterskornas 

erfarenheter av vård i 

livets slutskede 

uppstod; ”Svårigheter 

vi upplever”, 

”diskussion och 

beslutstagande”, ”stöd 

för patienter”, ”stöd 

för anhöriga” och 

”stöd för 

sjuksköterskor”. 

12/14 

8. Titel: What is it so 

stressful about caring 

for a dying patient? A 

qualitative study of 

nurses’ experiences 

Författare: Peterson, 

J., Johnson, M., 

Halvorsen, B., 

Apmann, L., Chang, 

P-C., Kershek, S., 

Scherr, C., Ogi, M. & 

Pincon, D. 

År: 2010 

Land: United States 

Publicering: 

International Journal 

of Palliative Nursing 

Sjuksköterskans Att undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda döende 

patienter. 

Design: 

Kvalitativ 

grounded 

theory 

studie. 

Deltagare: 

15 

sjuksköters

kor. 

Datainsa

mling: 

Djupgående 

intervjuer. 

Dataanaly

s: 

Transkibera

d generell 

forsknings

metod (GT). 

 

Sjuksköterskorna 

uttryckte personlig 

oro, samt bekymmer 

för patienterna och 

deras familj. Denna 

oro innefattar 

kommunikationssvåri

gheterna med patient 

och deras familj. 

11/14 



  

9. Titel: Description of 

good patient care at 

the end of life 

Författare: Sanghee, 

K. & Minjeong, S. 

År: 2016 

Land: Sydkorea 

Publicering: Applied 

Nursing Research 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskans  Att utforska 

koreanska 

sjuksköterskors 

erfarenheter av god 

vård I livets slut 

skede 

Design: 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie. 

Deltagare: 

11 

sjuksköters

kor. 

Datainsa

mling: 

Individuella 

semistruktu

rerade 

intervjuer. 

Analys: 

Transkibera

d ord-för-

ord 

kvalitativ 

innehållsan

alys. 

Fyra huvudteman 

framställdes:  Att 

förse lämplig vård för 

symtomlindring, Att 

vara närvarande, 

skapa bra relationer 

och skräddarsy vård 

utifrån individuella 

behov. Dessa 

huvudteman 

framställdes utifrån 

frågorna som 

sjuksköterskorna 

svarade på angående 

deras erfarenheter av 

god vård I livets slut 

skede 

10/14 



  

10

. 

Titel: Emergency 

Nurses’ Perceptions 

of Providing End-of-

Life Care in a Hong 

Kong Emergency 

Department: A 

Qualitative Study.  

Författare: Tse, J. W. 

K., Hung, M. S. Y. & 

Pang, S. M. C. 

År: 2016 

Land: Hong Kong 

Publicering: Journal 

of emergency nursing 

Sjuksköterskans Att utforska 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda patienter i 

livets slutskede på 

en akutavdelning. 

Design: 

Kvalitativ 

studie 

Deltagare: 

16 

Sjuksköters

kor. 

Datainsa

mling: 

Semistruktu

rerade 

intervjuer. 

Dataanaly

s: 

Transkriber

ad ord-för-

ord för 

innehållsan

alys. 

Fyra teman 

framställdes: Göra 

gott för döende 

patienter, främja 

familjens deltagande 

och engagemang, 

förbättra personlig 

tillväxt och 

yrkeserfarenhet samt 

att uttrycka 

tvetydighet i 

förhållande till 

resursplacering. 

Resultatet beskriver 

hur sjuksköterskor på 

en akutavdelning 

erfar 

akutavdelningens 

vård i livets slutskede 

i förhållande till 

patienten, familj samt 

personligen. 

Sjuksköterskorna 

uttrycker en 

tvetydighet angående 

akutavdelningens 

tjänster av vård i 

livets slutskede, samt 

att patientens behov 

inte ska bli åsidosatta. 

10/14 

11. Titel: Stress in 

hospice at home 

nurses: a qualitative 

study of their 

experiences of their 

work and wellbeing 

Författare: Tunnah, 

K., Jones, A. & 

Johnstone, R. 

År: 2012 

Land: Storbritannien 

Publicering: 

International Journal 

of Palliative Nursing 

Sjuksköterskans Att undersöka 

hemsjuksköterskors 

erfarenheter av 

vårdande av 

patienter i livets slut 

skede 

Design: 

Kvalitativ 

explorativ 

studie. 

Deltagare: 

10 

sjuksköters

kor. 

Datainsa

mling: 

Semistruktu

rerade 

intervjuer.  

Dataanaly

s: 

Transkibera

d generell 

forsknings

metod (GT). 

Fyra huvudteman 

framställdes: 

arbetstillfredsställelse

, stressfaktorer, 

hanteringsstrategier 

och stöd. 

Arbetstillfredsställelse 

var något som 

beskrevs som en 

avgörande faktor av 

sjuksköterskans 

stressnivåer. En 

stresskälla som 

identifierades var 

konflikter med 

kollegor och även 

kommunikationssvåri

gheter med läkare och 

distriktsjuksköterskor

. För att kunna 

hantera stressen erfor 

sjuksköterskorna att 

de behövde "stänga 

av" efter arbetsdagen. 

10/14 



  

En annan viktig 

identifiering för 

sjuksköterskornas 

hantering var stöd 

från deras kollegor. 

 

 



  

BILAGA C KVALITETSGRANSKNING 

Granskningsfrågor från Friberg (2017, bilaga 3) av kvalitativa studier. 

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

avgränsat? 

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

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

fall beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven? 

• Hur 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?
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