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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienter som vårdas palliativt i livets slutskede kan uttrycka en lättnad över att 

lämna ifrån sig kontrollen till sjuksköterskor, samtidigt som patienter beskriver att det är 

viktigt att bibehålla autonomi och utföra vardagliga sysslor i den utsträckning det går. Sociala 

relationer kan förändras och patienters närstående upplever att de kan leva i ovisshet och bli 

bortglömda. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge palliativ vård i livets 

slutskede. Metod: En kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes enligt Evans. 

Resultat: Resultatet utmynnade i två teman. Temat Egna resurser innefattar två subteman; 

Att kunna skapa relationer och Att vara trygg sin i roll. Temat Hantera utmaningar 

innefattar två subteman; Att vara otillräcklig och Att erfara sorg och rädsla. Slutsats: 

Sjuksköterskor mötte utmaningar där deras kunskaper sattes på prov och utmaningarna 

kunde vara svåra att möta på egen hand. Därför är teamarbete en viktig del av den palliativa 

vården. Utmaningarna kunde samtidigt stärka sjuksköterskor genom nya reflektioner och 

tankar om deras egna liv och arbete. Sjuksköterskor upplevde en kunskapsbrist i den 

palliativa vården och önskade ytterligare utbildning som kan leda till en ökad trygghet i 

utförandet. 

Nyckelord: Kvalitativ, Lidande, Litteraturstudie, Resurser, Utmaningar 



 

ABSTRACT 

Background: Patients who receive palliative care in end of life can feel relieved when they 

let nurses take control, but at the same time patients describe the importance in maintaining 

autonomy and perform everyday tasks for as long as possible. Social relationships may 

change and the patient’s relatives experienced uncertainty and can feel forgotten. Aim: To 

describe nurses’ experiences of providing palliative care in end of life. Method: A qualitative 

literature study with descriptive synthesis according to Evans. Result: The result resulted in 

two themes. The theme Own resources includes two subthemes; To be able to create 

relationships and To be confident in the role. The theme Handle challenges includes two 

subthemes; To be inadequate and To experience sadness and fear. Conclusion: Nurses' 

knowledge was put to test due to challenges they met. Teamwork is important in palliative 

care because the challenges were difficult to face alone. Challenges awoke thoughts and 

reflections about the nurses’ personal life and work which strengthened the nurses. The 

nurses wished for more education due to the lack of knowledge they experienced. Further 

education may increase the safety in nurses' working with palliative care in end of life.  

Keywords: Challenges, Literature study, Resources, Suffering, Qualitative 
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1 INLEDNING 

Intresset för palliativ vård kommer ursprungligen från tidigare och nuvarande arbete inom 

äldreomsorgen, men även från de verksamhetsförlagda utbildningar som utförts på 

sjuksköterskeprogrammet där palliativ vård bedrevs. Där observerades att vårdandet av 

patienter i livets slutskede innebar möten med människor i sorg och smärta, men även 

ambivalens mellan olika tillstånd som hopp och hopplöshet. Frågor som uppstod var hur 

sjuksköterskor hanterade situationerna och de egna känslorna, samt vad sjuksköterskor hade 

för erfarenheter av att vårda palliativt. Oberoende av vilken arbetsplats sjuksköterskor väljer 

att arbeta på är det vanligt förekommande att komma i kontakt med döden och därför anses 

det viktigt att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att möta de situationer det kan medföra. 

Examensarbetet syftar till att öka medvetenheten om eventuella svårigheter och 

känslomässiga utmaningar som kan uppstå och vad sjuksköterskor kan erfara vid palliativt 

vårdande av patienter i livets slutskede. Beställare av intresseområdet är SSIH Kullbergska 

sjukhuset. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med en beskrivning av centrala begrepp som kommer användas i 

examensarbetet. Tidigare forskning presenteras där utgångspunkterna är patienters och 

närståendes erfarenheter av palliativ vård i livets slutskede. Fortsättningsvis beskrivs valt 

vårdteoretiskt perspektiv och bakgrunden avslutas med problemformuleringen. 

2.1 Beskrivning av centrala begrepp 

De centrala begreppen inleds med en beskrivning av palliativ vård och följs sedan av palliativ 

vård i livets slutskede då de kommer vara centrala för examensarbetet. 

2.1.1 Palliativ vård 

Palliativ vård är en vårdform som kan bedrivas på sjukhus, på annan institution och i 

hemmet (Socialstyrelsen, 2018). Palliativ vård syftar till att med helhetssyn på människor 

upprätthålla livskvalitén hos både patienter och närstående när en sjukdom bedöms vara 

livshotande och obotlig. Lidande kan förebyggas och lindras genom tidig upptäckt och 

insättning av smärtlindring, samt behandling av fysiska och psykiska problem 

(Socialstyrelsen, 2013; World Health Organization [WHO], 2018). Avsikten är att varken 
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skjuta upp eller påskynda döden men att ge det stöd patienter behöver för att leva så aktivt 

som önskas, vilket i sin tur kan göra att sjukdomsförloppet upplevs enklare att gå igenom. I 

tidiga sjukdomsskeden kan palliativ vård ges i kombination med livsförlängande 

behandlingar som strålning och kemoterapi för att minska komplikationer. Patienters 

närstående inkluderas i den palliativa vården och ges stöd utefter egna behov och sorgearbete 

under hela sjukdomsprocessen (Socialstyrelsen, 2013; World Health Organization [WHO], 

2018). 

2.1.2 Palliativ vård i livets slutskede 

Palliativ vård i livets slutskede syftar till vård då patienter endast har en kort tid kvar i livet. 

En kort tid kvar i livet innebär att döden kommer ske inom överskådlig tid, och kan vara allt 

från några timmar upp till några månader. Då patienter har ett nedsatt allmäntillstånd där 

behandling av grundsjukdomen inte förbättrar tillståndet är målet med vården primärt att 

lindra lidandet och främja patienters livskvalitet (Socialstyrelsen, 2018). 

2.2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning inleds med patienters erfarenheter av palliativ vård i livets slutskede och 

följs sedan av närståendes erfarenheter av palliativ vård i livets slutskede. 

2.2.1 Patienters erfarenheter av palliativ vård i livets slutskede 

Patienter kan uppleva att identiteten och jaget försvinner när diagnosen fastställs, vilket gör 

att det blir viktigt att få möjlighet att fortsätta utföra aktiviteter som är betydelsefulla för den 

enskilda individen. Det kan därför vara fördelaktigt för patienter att bibehålla en någorlunda 

normal vardag då patienter kan erfara att de kan se på sig själva som hela personer när de får 

chansen att utföra vardagliga sysslor och inte enbart ses som döende patienter (Black, 

McGlinchey, Gambles, Ellershaw, & Mayland, 2018; Kastbom, Milberg, & Karlsson, 2016; 

Philip et al., 2013; Walczak et al., 2013). Patienter kan erfara en stark vilja att behålla 

autonomin och kontrollen över sitt liv i den utsträckning det går. När patienter progressivt 

förlorar kontrollen över deras egen kropp kan det vara skrämmande samt skapa en 

frustration och sorg (Rodriguez-Prat, Monforte-Royo, Porta-Sales, Escribano, & Balaguer, 

2016). Patienter kan erfara att det är svårt att anpassa sig till deras nya situation där de inte 

längre kan utföra de vardagliga aktiviteter de tidigare kunnat göra, vilket kan leda till 

känslomässigt lidande (Moestrup & Hansen, 2015; Rodriguez-Prat et al., 2016). Inkontinens 

kan vara en bidragande faktor till det känslomässiga lidandet då patienter kan erfara 

utsatthet och förnedring när personalen behöver hjälpa till. En annan kroppslig funktion som 

påverkas och försämras är förmågan till rörlighet som kan få patienter att erfara sig som 

objekt som rullas fram och tillbaka till sjukhusets olika delar. Förlust av kontroll över såväl 

kroppsliga funktioner och livet kan därmed försämra livskvalitén för patienter. I samband 

med förlust av kontroll över det egna livet och kroppen kan patienter erfara en förlust av 

värdighet (Rodriguez-Prat et al., 2016). Förlust av värdighet kan leda till att patienter erfara 
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värdelöshet och kan uttrycka upprördhet över att de eventuellt skulle bli ihågkomna som 

inkapabla och värdelösa. Patienter ser trots det att det kan finnas en inre värdighet som 

grundar sig i andlighet och religion. Den inre värdigheten kan enligt patienter bibehållas 

trots förlusten av kontroll och kan ge patienter erfarenheten av att ha ett värde. Patienter vill 

kunna leva värdigt och så likt ett friskt liv som möjligt utan att erfara begränsningar av 

sjukdom och behov av hjälp (Rodriguez-Prat, Monforte-Royo, Porta-Sales, Escribano, & 

Balaguer, 2016). 

Sociala relationer kan förändras om närstående inte har en tydlig förståelse för patienters 

mående, sjukdomar och den fysiska begränsning det kan medföra, vilket kan ge patienter 

erfarenheter av ensamhet och isolation. En del patienter har erfarenheter kring ensamhet, 

som kan bli påtaglig när de inte har närstående att dela tankar och erfarenheter med, medan 

andra patienter kan beskriva att de inte vill oroa deras närstående och väljer att inte berätta 

om sitt faktiska mående (Çıracı, Nural, & Saltürk, 2016; Philip et al., 2013). Närstående kan 

enligt patienter bidra till att göra tillvaron meningsfull genom att utföra dagliga aktiviteter 

tillsammans, exempelvis äta middag eller titta på tv. Patienter erfar att de inte är ledsna över 

själva döden utan över att inte få spendera mer tid med sina närstående. Patienter som är 

föräldrar kan erfara oro över att lämna deras barn och att barnen inte ska klara av att hantera 

framtiden utan förälder (Moestrup & Hansen, 2015). En del patienter har erfarenheter av att 

de har förlorat närstående och vänner på grund av diagnosen de fått. Patienter har tidigare 

fyllt en social roll inom vänkretsen och kan erfara att de inte längre är viktiga i kretsen. Det 

kan även finnas en rädsla hos patienter att bli såväl en psykisk som finansiell börda för 

närstående (Rodriguez-Prat et al., 2016).  

Det kan vara en lättnad för patienter att lämna ifrån sig ansvaret till sjuksköterskor då 

patienter erfar att de istället får möjlighet att fokusera på tiden som finns kvar (Moestrup & 

Hansen, 2015). Patienter kan erfara att sjuksköterskor spelar en stor roll i att bibehålla 

värdighet hos patienter genom att vårda med empati och respekt (Moestrup & Hansen, 2015; 

Rodriguez-Prat et al., 2016). Patienter är medvetna om att sjuksköterskor kan ha hög 

arbetsbelastning och uppskattar därför små gester och handlingar mycket. Att bli sedda som 

människor, få tid att tala och att bli lyssnade på är viktiga faktorer som kan bidra till 

patienters välmående. Hur kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter går till har 

betydelse för hur information tas emot och hanteras (Black, McGlinchey, Gambles, 

Ellershaw, & Mayland, 2018; Kastbom, Milberg, & Karlsson, 2016). När patienter 

kommunicerar och berättar om deras mående eller behov för sjuksköterskor kan patienter 

märka att vården blir adekvat då samarbetet underlättar sjuksköterskors arbete (Walczak et 

al., 2013). Bristande kommunikation och information gör att patienter inte känner sig 

delaktiga i vården och att få vara delaktig anses viktigt för att bibehålla både autonomi och 

värdighet (Black et al., 2018; Kastbom et al., 2016). Vården kan enligt patienters erfarenheter 

bli bristande när smärtan inte uppmärksammas och behandlas. Att få den smärtlindring som 

behövs kan medföra att patienter erfar att sjuksköterskor visar medkänsla och utför den vård 

och omsorg patienter kräver, vilket kan öka känslan av värdighet. Den sista tiden i livet kan 

vara smärtsam och innebära både fysiskt och psykiskt lidande (Black et al., 2018). Patienter 

kan oroa sig över att behöva genomgå lidande och smärta, särskilt de som har tidigare 

erfarenhet av att närstående gått igenom en smärtsam död (Moestrup & Hansen, 2015; 

Rodriguez-Prat et al., 2016). Patienter kan erfara rädsla över att komma till ett stadie där så 
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mycket hjälp krävs att ett beroende av andra uppstår, och därför kan patienters erfarenheter 

visar att det är mer önskvärt att döendet sker så snabbt och smärtfritt som möjligt för att 

undvika onödigt lidande (Kastbom, Milberg, & Karlsson, 2016). 

När patienter vet att de ska dö inom en snar framtid kan de önska att de hade mer tid och är 

inte redo för att möta döden. För att förstå deras situation och kunna försonas med den kan 

det hjälpa patienter att tänka på vad som händer efter döden, samt att få tid och utrymme att 

planera inför den. Det kan vara viktigt med planering för patienter i livets slutskede och 

planeringen är något som gärna görs tillsammans med sjuksköterskor och närstående 

(Moestrup & Hansen, 2015). Döden ses oftare som en process snarare än en enskild 

händelse, och processen kan göra att acceptans för döden infinner sig med tiden. Hos 

patienter som inte anser sig färdiga med livet är acceptansen svårare att finna (Kastbom et 

al., 2016). För att uppnå acceptans kring döden och känna välmående kan patienter lägga 

stor vikt vid att ha nära kontakt med närstående. Patienter kan erfara att det är enklare att 

acceptera döden och ta beslut när närstående accepterar patienters tillstånd och stödjer de i 

besluten som tas (Kastbom et al., 2016; Walczak et al., 2013). Flera patienter kan förneka att 

de känner ångest inför döden och undviker ämnet när det kommer på tal, vilket kan vara en 

del av processen och en strategi för att kunna hantera sorg (Moestrup & Hansen, 2015).  

Det kan hjälpa patienter att ha en religiös tro och andlighet för att acceptera döden, och även 

tidigare erfarenheter av livet och döden kan främja acceptansen (Moestrup & Hansen, 2015; 

Walczak et al., 2013). Ålder är något som spelar in och de äldre patienter kan ha enklare än 

de yngre patienter att acceptera att de är i livets slutskede, då de kan känna att de fått leva ett 

meningsfullt och långt liv (Walczak et al., 2013). Möjligheten att bestämma vart och hur 

döden ska inträffa ses som en viktig aspekt då det kan göra att autonomin samt känslan av 

kontroll och självbestämmande upplevs in i det sista (Rodriguez-Prat, Monforte-Royo, Porta-

Sales, Escribano, & Balaguer, 2016). Önskan om var patienter vill dö varierar. En del önskar 

att få somna in i hemmet, samtidigt som andra önskar att det sker på hospice. Patienter är 

medvetna om att hospice är förknippat med döden och att det kan vara platsen där de tar 

deras sista andetag. Anledningen till att vilja dö på hospice kan enligt patienter vara för att de 

vill värna om deras närstående och vill undvika att utsätta andra för den oro det innebär att 

behöva hantera situationen (Kastbom et al., 2016; Moestrup & Hansen, 2015). Det 

framkommer att en del patienter som vistas på hospice den sista tiden i livet kan ha 

erfarenheter av oro, samt se svårigheter i att be om hjälp då patienter kan se sig själva som en 

börda (Philip et al., 2013), medan andra patienter på hospice kan erfara en inre frid och 

tacksamhet över att få lämna ifrån sig ansvaret till sjuksköterskor och vårdpersonal 

(Moestrup & Hansen, 2015).  

2.2.2 Närståendes erfarenheter av palliativ vård i livets slutskede 

Delaktighet i vården är viktigt även för närstående vilka ofta anser sig känna patienter bäst. 

För att närstående ska erfara sig behövda och erfara ro efter dödsfallet kan vetskapen om att 

allt gjorts för patienter den sista tiden i livet vara viktig. Trots det kan närstående ibland 

enbart få ta del av information om beslut som tas och inkludering i diskussioner gällande 

utformandet av vården kan utebli (Kisorio & Langley, 2016). För att närstående ska förstå 
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vad som sker och vad som kan förväntas kan kommunikationen vara i stort sett lika 

betydelsefull för närstående som för patienter (Kisorio & Langley, 2016). Brister 

kommunikationen kan närstående erfara att de inte har vetskap angående de sista 

önskningarna i patienters liv, trots att förberedelsen inför patienters död kan vara viktig även 

för närstående. En förutsättning för förberedelse är att kommunikationen fungerar, och vid 

tillfällen då närstående får rak och ärlig information angående patienters tillstånd kan de 

erfara tacksamhet. En tacksamhet för att de kan få vetskap om, samt möta de sista 

önskemålen och göra den sista tiden i livet betydelsefull. Utan någon förberedelse kan döden 

erfaras som plötslig och svårhanterlig för närstående. Kommunikationen anses viktig både 

inom teamet och i förhållande till patienter och närstående (Odgers, Fitzpatrick, Penney, & 

Shee, 2018) men är något som närstående anser behöver förbättras för att vården ska bli så 

god som möjligt och för att information ska kunna tas emot på ett hanterbart sätt. 

Närstående kan även önska att få mer stöd i hur de ska tala med patienter, då det kan vara 

utmanande att föra samtal med någon som befinner sig i livets slutskede (Donnelly, 

Prizeman, Ó Coimín, Korn, & Hynes, 2018). 

Närstående lever i ovisshet och kan bli bortglömda, och erfarenheten av att sjuksköterskor 

inte finns tillgängliga för att tala om känslor kan göra att avsaknaden av medkänsla och 

förståelse för situationen de befinner sig i blir påtaglig (Kisorio & Langley, 2016). Brist på 

empati och känslomässigt stöd från sjuksköterskor kan erfaras av närstående både i relation 

till sig själva och patienter. Bemötandet kan erfaras som otrevligt och bristfälligt när 

sjuksköterskor inte lyckas möta de närståendes behov och svara på deras funderingar. 

Vården kan ibland vara av varierande kvalitet vilket närstående har svårt att acceptera och 

anser är något som behöver förbättras (Donnelly et al., 2018; Odgers et al., 2018). För att få 

information kan närstående behöva fråga flertalet gånger utan att få tydliga svar då 

sjuksköterskor kan hänvisa vidare till läkare för att istället låta dem ge beskeden, vilket gör 

att väntan på besked blir lång (Kisorio & Langley, 2016). Efter samtal med läkare erfar 

närstående att de ofta behöver extra stöd och ytterligare förklaring från sjuksköterskor 

angående vad läkaren menar gällande patienters tillstånd, då läkare kan använda ett 

medicinskt språk som skapar förvirring (Odgers et al., 2018). Alternativt kan förvirring 

uppstå om olika information ges från flera sjuksköterskor som arbetar olika arbetspass 

(Kisorio & Langley, 2016). Det kan finnas svårigheter i att ta emot negativa besked och 

samtidigt kunna erfara att sjuksköterskor förmedlar hopp, vilket närstående kan vara i behov 

av för att kunna vara bekväma och säkra i situationen (Odgers et al., 2018). När närstående 

behandlas med värdighet och respekt värderas det högt av närstående och kan ha inverkan 

på hela sjukhusvistelsen (Donnelly et al., 2018). 

2.3 Vårdteoretiskt perspektiv 

Det vårdteoretiska perspektiv som valts är Erikssons (2015) caritativa vårdteori och 

begreppen vårdrelation och lidande. Begreppen anses relevanta för examensarbetet då 

vårdrelationen och lidande behöver förstås för att ge sjuksköterskor förutsättningar att stödja 

patienter i lidande och ge en god vård. Sjuksköterskor behöver vara starka i sin profession 

och ha mod för att kunna ta ansvar för patienter (Eriksson, 2015).  Det är viktigt för att 
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kunna dela med sig av sig själv, lida med patienter i svåra situationer och kunna vårda 

patienter samtidigt. Om vården uteblir eller utförs fel kan det bero på att sjuksköterskor 

upplever sig osäkra i deras roll och brister i deras förmåga att bedöma vad patienter har för 

behov och problem (Eriksson, 2015). 

2.3.1 Vårdrelationen 

Upplevelsen av trygghet i rollen hos sjuksköterskor är en viktig förutsättning för att kunna 

skapa en vårdrelation. Vårdrelationen är relationen mellan sjuksköterskor och patienter där 

patienter ges utrymme för att påverka den egna vården. Där kan patienter uttrycka behov och 

problem som sjuksköterskor kan stödja och hjälpa patienter med. Vårdrelationen kan endast 

byggas när sjuksköterskor och patienter ömsesidigt vill bygga den. Sjuksköterskor bör vara 

uppmärksamma på när patienter är redo och får inte påtvinga patienter en relation. 

Vårdrelationen är viktig för att vårdprocessen ska fungera (Eriksson, 2014). 

2.3.2 Lidande 

Lidande är något som förekommer i olika skepnader under hela livet, och en av 

sjuksköterskors uppgifter är att lindra patienters lidande. Lidandet utspelar sig i lidandets 

drama och bygger på patienters förhoppningar och möjligheten att leva ut dem i 

vårdrelationen. Lidandets drama innefattar de tre akterna bekräftande av lidande, lidande 

och försoning i lidande. Sjuksköterskor har en viktig roll i den första akten och att se 

patienters lidande och bekräfta det är en viktig aspekt som gör att patienter kan känna tröst. 

Bekräftelsen ser olika ut och kan innefatta blickar, ord eller beröring, men handlar även om 

att ge patienter tid och uppmärksamhet, vilket gör att känslan av ensamhet kan undvikas. 

Om lidandet inte uppmärksammas och patienter inte blir bekräftade kan ytterligare lidande 

uppstå och leda till att det tar längre tid och blir mer problematiskt för patienter att gå vidare 

till andra akten. I andra akten ger sjuksköterskor patienter tid och rum för lidande, samt är 

behjälpliga i mötet med lidandet vilket gör att hanterbarheten av livssituationen ökar. Den 

sista akten, försoning i lidande, kan uppnås om patienter får det stöd som behövs för att ta 

sig igenom de tidigare akterna. För att lindra patienters lidande krävs att sjuksköterskor 

vågar vara medaktörer i lidandets drama (Eriksson, 2015). 

2.4 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att rädslan över att bli beroende av andra människor kan vara 

påtaglig hos många patienter. Patienter som vårdas palliativt i livets slutskede kan ibland 

undvika att be om hjälp eller berätta om det egentliga måendet för att inte oroa närstående 

och för att inte vara en börda för sjuksköterskor. Patienter som inte vågar eller har någon att 

tala med om sin situation upplever ensamhet i högre grad än patienter som får tid att tala och 

blir lyssnade på. Närstående till patienter som vårdas palliativt kan uppleva ovisshet och har 

bristande insikt i patienters sjukdomsförlopp och vård. Oförståelse kring patienters situation 

kan leda till att sociala relationer förändras, vilket också kan leda till ensamhet och isolation 
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för patienter. Bristande kommunikation med sjuksköterskor är ett problem som kan göra att 

patienter och närstående inte känner sig delaktiga och bekräftade i vården vilket kan leda till 

lidande. Det är därför viktigt att uppmärksamma och ta reda på sjuksköterskors erfarenheter 

av att ge palliativ vård i livets slutskede då det kan ge en inblick i arbetet, samt skapa 

möjligheter att hantera svåra arbetssituationer. Genom att ta reda på vad sjuksköterskor har 

för erfarenheter kan det framkomma svar på varför kommunikationen brister och 

anledningar till patienters och närståendes upplevelser av den palliativa vården. Det kan i 

bästa fall leda till ny kunskap där patienters livskvalitet kan bevaras och ett onödigt lidande 

kan undvikas. 

3 SYFTE 

Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge palliativ vård i livets slutskede. 

4 METOD 

Examensarbetet har genomförts med en kvalitativ design, vilket enligt Friberg (2017b), Polit 

och Beck (2016) och Mårtensson och Fridlund (2017) är lämpligt om examensarbetet består 

av erfarenheter eller upplevelser baserat på subjektiva berättelser, som passar in då syftet är 

att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge palliativ vård.  Examensarbetet har utförts 

som en litteraturstudie med Evans (2002) beskrivande syntes. En litteraturstudie kan 

användas vid identifiering, summering och värdering av tidigare forskningsresultat. 

Beskrivande syntes har valts då det innebär minsta möjliga omtolkning, vilket passar när 

upplevelser och erfarenheter beskrivs för att få ett så sanningsenligt resultat som möjligt 

(Evans, 2002).  

I avsnittet nedan presenteras datainsamling och urval, följt av analys enligt Evans (2002) 

samt genomförande. Avsnittet avslutas med de etiska överväganden som tagits i beaktning 

under arbetets gång. 

4.1 Datainsamling och urval 

Datainsamling utfördes genom sökning i de två databaserna CINAHL Plus och Pubmed då 

användning av flera databaser stärker examensarbetets trovärdighet (Henricson, 2017). 

Svensk MeSH användes för att finna relevanta sökord. Sökord som användes i olika 

kombinationer var ’’hospice care”, “end of life care”, “terminal care”, “palliative care”, “end of 

life communication”, “nurs* experiences”, “nurs* work experiences”, “nurses”, “experience”, 



8 

“emotions”, “dying patient”, “balance”. För ytterligare avgränsning av sökningarna användes 

den booleska operatorn ‘AND’, se sökmatris, bilaga A. Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) 

ska ett arbete redovisa vilka inklusions- och exklusionskriterier som använts under 

datainsamlingen. Inklusionskriterierna i CINAHL Plus var att artiklarna var publicerade 

originalartiklar i vetenskapliga tidskrifter mellan år 2008 - 2019. Artiklarna följde en 

IMRAD-struktur som enligt Polit och Beck (2016) innebär artiklar med inledning, metod, 

resultat och diskussion, vilket är vanligt för vetenskapliga artiklar. Artiklarna var även 

skrivna på engelska vilket de flesta vetenskapliga artiklar är enligt Segesten (2017) samt 

”peer-reviewed” som användes i CINAHL Plus. I Pubmed användes inklusionskriterierna ‘10 

years’, ‘Humans’ och ‘English’. Då Pubmed även har forskning om andra djur än människan 

är det relevant att använda ’Humans’ som ett inklusionskriterie. Pubmed har ingen ”peer-

reviewed”-funktion, istället användes ULRICHSWEB som är en databas där artiklar kan 

verifieras om de är ”peer-reviewed”. Östlundh (2017) skriver att vetenskapligt material 

uppdateras konstant och därför är det fördelaktigt att inte använda föråldrat material. 

Exklusionskriterier för både CINAHL Plus och Pubmed var artiklar som handlade om 

specialistsjuksköterskors erfarenheter. Fyra manuella sökningar utfördes. Manuella 

sökningar kan enligt Östlundh innebära att artiklar söks i redan befintliga referenslistor för 

att finna relevanta artiklar för arbetet. 

Artiklarna kvalitetsgranskades med Friberg (2017a) frågor för kvalitetsgranskning. Se Bilaga 

B – Kvalitetsgranskningsmall och Bilaga C -Artikelmatris. En kvalitetsgranskning genomförs 

för att kontrollera artikelns kvalitet samt att artikeln passar för syftet examensarbetet utgår 

från (Friberg, 2017b). Frågorna modifierades till tolv ’ja och nej’-frågor för att kunna ge 

poäng, där de som inte kunde modifieras plockades bort. Poängen 0-6 motsvarade låg 

kvalitét, 7-9 motsvarade medel och 10-12 motsvarade hög kvalitét. Totalt 14 artiklar 

granskades, utav de valdes tio artiklar med medel och hög kvalitet ut.  

4.2 Analys och genomförande 

Datamaterialet analyserades enligt Evans (2002) beskrivande syntes. Evans (2002) beskriver 

att analysmetoden innehåller fyra steg, där första steget innefattar bestämmande av artiklar 

som ska analyseras. De tio artiklar som valdes ut efter kvalitetsgranskningen numrerades och 

lästes igenom ett flertal gånger, samt diskuterades för att skapa en helhetsbild. Meningar och 

stycken från artiklarnas resultat som svarade på examensarbetets syfte identifierades som 

nyckelfynd och samlades i digitala dokument, vilket Evans beskriver som det andra steget. De 

digitala dokumenten skrevs ut och totalt 170 nyckelfynd klipptes ut. Nyckelfynden 

sammanställdes utifrån likheter och skillnader vilket gjorde att teman och subteman kunde 

urskiljas. Evans beskriver det tredje steget där sammanställningen av nyckelfynd leder fram 

till teman och subteman för att skapa en större förståelse av fenomenet. Analysen resulterade 

i två teman och fyra subteman. Fenomenet som hittades beskrevs och beskrivningen utgjorde 

resultatet. Resultatet som arbetades fram bestående av teman och subteman skrevs i löpande 

text och stärktes med citat från artiklarna för att ge en djupare förståelse av fenomenet, vilket 

enligt Evans är det fjärde steget. Enligt Danielson (2017) ger användning av citat även texten 

en större trovärdighet. Tabeller användes för att redogöra analysprocessen. Mårtensson och 
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Fridlund (2017) beskriver att tabeller även gör analysprocessen tydligare, vilket underlättar 

för läsaren. Tabell 1 visar ett exempel på analysprocessen. 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

NYCKELFYND TEMA SUBTEMA 

“Meeting each person as a 

unique human being, not 

merely as a patient in 

general, and with honesty as 

means to create trust was 

seen as a prerequisite for 

providing good care to 

people who are dying and 

their families.” (Iranmanesh, 

Häggström, Axelsson, & 

Sävenstedt, 2009, s. 246) 

 

 

 

 

 

 

Egna resurser 

 

 

Att kunna skapa relationer 

 

 

”The nurses' self-confidence 

assisted them to stay close to 

the persons who were dying 

and their families. They did 

not need to distance 

themselves from the persons 

involved in the process of 

dying.” (Iranmanesh, 

Häggström, Axelsson, & 

Sävenstedt, 2009, s. 249) 

 

 

Att vara trygg i sin roll 

 

 

4.3 Etiska överväganden 

All forskning ska följa lagar och etiska riktlinjer och det är viktigt att inte förvränga, plagiera 

eller förfalska tidigare vetenskaplig data, text och resultat då det är oetiskt (CODEX, 2019a). 

Personlig förförståelse, som enligt Priebe och Landström (2017) innebär att det redan kan 

finnas personlig kunskap inom området, har inte påverkat examensarbetet. Värderingar och 

personliga åsikter har hållits utanför examensarbetet för att undvika att förvränga resultatet. 

Minimal omtolkning av tidigare forskning har eftersträvats för att få ett så textnära resultat 

som möjligt. Egna omformuleringar har gjorts för att inte orsaka plagiat. I examensarbetet 

har noggrannhet gällande referering eftersträvats för att påvisa vad som är refererat och vad 

som är egna slutsatser och text för att inte förvrida eller förändra resultatet och orsaka 

förfalskning. Referenshantering har hanterats enligt APA (American Psychological 

Association, 2019). Examensarbetet har följt den etiska principen “godhetsprincipen”. 
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Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver att godhetsprincipen innebär att målet med 

arbetet är att vara till nytta för omvårdnaden eller bidra med ny kunskap på ett effektivt sätt. 

Examensarbetet har även följt “autonomiprincipen”. Mårtensson och Fridlund lyfter fram 

autonomiprincipen som i litteraturbaserat examensarbete kan innebära att enbart använda 

artiklar som har granskats och har tillstånd från en etisk kommitté. Ett sätt att säkerställa att 

artiklarna är granskade är “peer-review” som är av stor vikt för att undvika oredlighet. 

Artiklar med ”Peer-Review” har granskats av en forskningsetisk nämnd och oberoende 

forskare (CODEX, 2019b). Enbart artiklar med ”Peer-Review” har använts i examensarbetet. 

För att resultatet inte skulle styras till examensarbetets fördel eller någon specifik riktning 

har all forskning och samtliga fynd publicerats, vilket ger ett resultat av hög kvalitet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Alla steg i forskningsprocessen har redovisats. Mårtensson och 

Fridlund (2017) lyfter fram att alla steg i forskningsprocessen ska redovisas för läsaren för att 

resultatet ska vara trovärdigt och korrekt. Artiklarna som använts är skrivna på engelska 

vilket kan göra att feltolkningar uppstår om kunskap i engelska och metodologi är bristande 

(Kjellström, 2017). Artiklarna har därför lästs igenom flertalet gånger för att skapa 

helhetsförståelse för innehållet, samt översatts från engelska till svenska genom diskussion 

och med hjälp av lexikon och digitala översättningsprogram. 

5 RESULTAT 

Analys av tio artiklar ledde fram till två teman och därefter fyra subteman. I tabell 2 nedan 

presenteras dessa för att sedan redogöras i löpande text.  

Tabell 2. Teman och subteman 

TEMAN SUBTEMAN 

 

Egna resurser 

 

Att kunna skapa relationer 

 

Att vara trygg i sin roll 

 

Hantera utmaningar 

 

Att vara otillräcklig 

Att erfara sorg och rädsla 
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5.1 Egna resurser 

Temat Egna resurser utmynnade i två subteman: Att kunna skapa relationer och Att vara 

trygg i sin roll. Det första subtemat berör sjuksköterskors erfarenheter och möjligheter i att 

skapa vårdande relationer med patienter och närstående. Andra subtemat lyfter fram 

faktorer som gör sjuksköterskor trygga i deras roll vid vården av patienter i livets slutskede. 

5.1.1 Att kunna skapa relationer 

För att skapa relationer erfor sjuksköterskor att kommunikationen mellan dem och patienter 

var viktig. När kommunikationen präglades av ärlighet och respekt kunde en relation börja 

formas som enligt sjuksköterskor kunde skapa en trygghet hos patienter (Croxon, Deravin, & 

Anderson, 2017; Dong et al., 2015). Sjuksköterskor erfor att det ibland var tillräckligt att 

kunna vara tyst och lyssna samt att patienter kunde uppskatta den icke-verbala 

kommunikationen lika mycket som den verbala. Genom att vara uppmärksam på patienters 

önskemål och uppfylla dem kunde sjuksköterskor märka att patienter blev mer tillfreds med 

situationen samt att relationen formades ytterligare (Iranmanesh, Häggström, Axelsson, & 

Sävenstedt, 2009).  

“They also required a readiness to witness and be present for patients’ good days or hours, 

which could quickly change into bad ones. They journeyed with their patients along the path 

of hope and suffering.” (Karlsson, Kasén, & Wärnå-Furu, 2016, s. 163). I mötet med patienter 

kunde sjuksköterskor erfara en solidaritet och motivation till att ta ansvar när de såg fysisk 

smärta och fysiska symtom hos döende patienter (Karlsson et al., 2016; Walker & 

Waterworth, 2017). Upprätthållning av döende patienters fysiska bekvämlighet var enligt 

sjuksköterskor en viktig faktor i den palliativa vården som tillsammans med symtomlindring 

kunde skapa en känsla av välbefinnande hos döende patienter, vilket kunde gynna relationen 

(Dong et al., 2015). Sjuksköterskor kunde även erfara en vilja att lindra lidande och reducera 

patienters smärta genom en högkvalitativ vård med fokus på fridfullhet och värdighet. När 

smärt- och symtomlindring fungerade effektivt kunde sjuksköterskor erfara lycka vilket 

kunde leda till att relationen utvecklades (Wu & Volker, 2009; Zargham Boroujeni, 

Mohammadi, Fatemeh Haghdoost Oskouie, & Sandberg, 2008). Förmågan att göra patienter 

hoppfulla och förmedla hopp i livets slutskede ansågs så viktig att sjuksköterskor ibland 

kunde inge falskt hopp, då de såg att det kunde gynna relationen samt hjälpa patienter finna 

en mening med tiden som fanns kvar (Browall, Henoch, Melin-Johansson, Strang, & 

Danielson, 2014; Dong et al., 2015; Wu & Volker, 2009).  

Sjuksköterskor kunde erfara att patienter kunde känna en rädsla inför döden och att det då 

var viktigt att bekräfta känslorna (Iranmanesh et al, 2009; Walker & Waterworth, 2017). Om 

patienter hade svårigheter att dela med sig av känslor erfor sjuksköterskor att det kunde 

hjälpa om de själva visade sig känsliga och sårbara. Relationen kunde gynnas när 

sjuksköterskor spenderade tid tillsammans med patienter och när båda parter vågade öppna 

upp om känslor Ibland såg sjuksköterskor att de behövde lämna utrymme för patienter att 

vara ensamma med deras tankar och på så sätt ge patienter en möjlighet att bearbeta känslor 

på egen hand (Browall et al., 2014; Iranmanesh et al., 2009). 
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“Through close and trusting relationships with patients and their families, the nurses 

provided physical, psychological, and spiritual care; facilitated communication among 

patients, their families, and healthcare professionals; and respected the wishes of patients 

and their families.” (Wu & Volker, 2009, s. 580). Ett annat sätt att utveckla relationer var att 

som sjuksköterska vara öppen och beredd på att hjälpa patienter med andliga och religiösa 

behov. I livets slutskede kunde existentiella frågor väckas hos patienter och genom att vara 

lyhörda kunde sjuksköterskor hjälpa patienter hantera den sista tiden i livet och de frågor 

som uppkom (Dong et al., 2015). Sjuksköterskor kunde erfara att när de var ärliga, delade sin 

tro, värderingar och tankar med patienter kunde konversationerna bli förtroendefulla. Den 

förtroendefulla relationen kunde ge möjlighet för sjuksköterskor och patienter att mötas och 

dela tankar om existentiella frågor (Iranmanesh, Häggström, Axelsson, & Sävenstedt, 2009; 

Walker & Waterworth, 2017). Sjuksköterskor kunde erfara sig själva som speciella när 

patienter visade förtroende och vågade tala om existentiella frågor (Browall, Henoch, Melin-

Johansson, Strang, & Danielson, 2014). Förmågan att vara i en förtroendefull relation kunde 

enligt sjuksköterskor vara viktig för att vården skulle fungera optimalt (Iranmanesh et al., 

2009). Om sjuksköterskor formade den andliga vården till varje unik patient kunde patienter 

få möjlighet att uttrycka sin andlighet, bestämma över sin egen andliga vård och därmed 

bibehålla autonomin. Sjuksköterskor kunde erfara att relationen kunde stärkas ytterligare 

när de lyssnade till patienters böner samt om sjuksköterskor bad tillsammans med patienter 

(Walker & Waterworth, 2017). Närståendes delaktighet och närvaro kunde enligt 

sjuksköterskor vara fördelaktigt för döende patienter och kunde göra det enklare för 

patienter att tala om önskemål och tankar som rörde andlighet (Dong et al., 2015).  

5.1.2 Att vara trygg sin roll 

“... nurses realize that the benefits of end-of-life care are mutual. As you give, you also gain” 

(Liu & Chiang, 2017, s. 34). Sjuksköterskor inom den palliativa vården erfor att de fick 

mycket tillbaka från patienter de vårdade och patienters närstående (Liu & Chiang, 2017). 

Feedback från patienter och närstående var uppskattat då det kunde ge sjuksköterskor 

tillfälle att utvecklas. Negativ feedback var lika uppskattat som positivt då det kunde ge 

sjuksköterskor chans att förbättra sitt vårdande. Feedbacken kunde leda till utveckling på ett 

personligt plan (Iranmanesh et al., 2009) och att sjuksköterskor reflekterade över det egna 

värdet (Wu & Volker, 2009). Sjuksköterskor kunde erfara att de utvecklade trygghet när de 

dagligen mötte döende patienter. Med tryggheten kom en självsäkerhet som kunde hjälpa 

sjuksköterskor vara nära döende patienter utan rädsla och utan att behöva distansera sig 

(Iranmanesh et al., 2009). Sjuksköterskor kunde även se en trygghet när de utvecklades i den 

professionella rollen. Den professionella utvecklingen grundade sig i erfarenheter 

sjuksköterskor fått av att arbeta nära patienter (Dong et al., 2015). Med hjälp av erfarenheter 

kunde sjuksköterskor veta att de var kompetenta och kapabla till att kunna hantera svåra 

situationer Sjuksköterskor med längre erfarenhet inom palliativ vård kunde uppleva en 

trygghet i att ha en oförklarlig magkänsla och intuition av att något skulle hända 

(Iranmanesh et al., 2009). 
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... nurses who decided to stay in end-of-life care had formed new attitudes or states of mind 

consisting of courage, calmness and passion. For instance, nurses prepare for their own 

deaths, write reflective letters to themselves and their family members, and have gratitude for 

their end of life experiences. (Liu & Chiang, 2017, s. 33) 

Sjuksköterskor såg ett behov av strategier. Strategier som kunde skapa en trygghet i rollen, 

hjälpa sjuksköterskor hantera deras känslor, (Croxon, Deravin, & Anderson, 2017) minska 

både fysisk och psykisk stress och därmed minska risken för utbrändhet (Wu & Volker, 

2009). En strategi för att minska den egna rädslan för döden kunde vara att delta på 

patienters begravning. Deltagandet ökade trygghet hos sjuksköterskor och hjälpte även 

sjuksköterskor att hantera negativa tankar samt öka reflektioner kring deras egna liv (Huang, 

Chen, & Chiang, 2016; Liu & Chiang, 2017). En annan strategi för att öka upplevelsen av 

trygghet hos sjuksköterskor var genom att tänka tillbaka på patienter de tidigare vårdat, som 

även kunde ge en djupare mening till vårdandet när sjuksköterskor insåg hur många de 

hjälpt i livets slutskede (Liu & Chiang, 2017). En ytterligare strategi för sjuksköterskor att öka 

upplevelsen av trygghet var genom att acceptera döden som en naturlig del av livet, vilket 

även underlättade i mötet med döden. Acceptansen och trygghet ledde till att sjuksköterskor 

kunde erfara en upplevelse av empati och tacksamhet över att vårda patienter i livets 

slutskede (Iranmanesh, Häggström, Axelsson, & Sävenstedt, 2009; Liu & Chiang, 2017; Wu & 

Volker, 2009). 

Arbete i team var viktigt enligt sjuksköterskor och speciellt när en patient gick bort. 

Teamarbetet kunde skapa en trygghet hos sjuksköterskor genom det stöd och empati som 

kollegor bidrog med (Wu & Volker, 2009; Zargham Boroujeni, Mohammadi, Fatemeh 

Haghdoost Oskouie, & Sandberg, 2008). Erfarna sjuksköterskor i teamet värderades högt då 

de kunde inspirera genom sitt arbetssätt. Nyutexaminerade sjuksköterskor kunde finna 

trygghet och stöd hos erfarna sjuksköterskor då nyutexaminerade sjuksköterskor kunde 

erfara en upplevelse av osäkerhet i hur den palliativa vården fungerade (Croxon et al., 2017). 

Sjuksköterskors trygghet ökade genom att dela erfarenheter och tankar med teamet vilket 

även bidrog till ett bättre arbetsklimat när teamet delade samma värderingar och litade på 

varandra. Teamarbete kunde även skapa en trygghet i att ta beslut och hantera svåra 

situationer. Andra positiva effekter av att arbeta i team var att det resulterade i nya 

kunskaper och utvecklingsmöjligheter hos sjuksköterskor (Iranmanesh et al., 2009).  

5.2 Hantera utmaningar 

Temat Hantera utmaningar utmynnade i två subteman: Att vara otillräcklig och Att erfara 

sorg och rädsla. Det första subtemat lyfter fram sjuksköterskors erfarenheter av 

otillräcklighet och kunskapsbrister i vården av patienter i livets slutskede. Andra subtemat 

belyser den sorg och rädsla som kan uppstå hos sjuksköterskor i mötet med döende 

patienter. 
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5.2.1 Att vara otillräcklig 

“Nurses' feelings of powerlessness in facing death and dying touched them deeply as well as 

feelings of insufficiency and uncertainty about how to respond and relate to these situations.” 

(Browall, Henoch, Melin-Johansson, Strang, & Danielson, 2014, s. 638). Sjuksköterskors 

erfarenhet av otillräcklighet kunde bero på att det var svårt att hantera dilemman. Ibland 

fanns det en osäkerhet hos sjuksköterskor som kunde leda till en erfarenhet av otillräcklighet 

då de upplevde att de inte gav tillräckligt med stöd åt patienter. Sjuksköterskor kunde vara 

osäkra kring hur ärliga de skulle vara mot patienter då sjuksköterskor ville bevara patienters 

hopp men samtidigt tala sanning (Browall et al., 2014; Dong et al., 2015). Om sjuksköterskor 

var för öppna och ärliga kunde det göra patienter mindre hoppfulla, samtidigt som 

sjuksköterskor erfor att det inte var realistiskt att vara för positiva och inspirerande. En 

annan osäkerhet fanns hos sjuksköterskor när det var svårt att avgöra vad patienter ville 

samtala om; sjukdomens prognos eller något mer vardagligt? En annan orsak till upplevelsen 

av otillräcklighet hos sjuksköterskor var när de inte hade tillåtelse att framföra information 

till patienter och närstående, exempelvis provresultat, då det många gånger var läkarnas 

uppgift. Ett annat område sjuksköterskor kunde erfara otillräcklighet i var när patienter och 

närstående hade olika åsikter, vilket kunde göra det svårt för sjuksköterskor att medla och 

stödja. Sjuksköterskor kunde även erfara otillräcklighet när de ville informera och 

kommunicera med närstående om sjukdomens prognos och patienter samtidigt önskade att 

hålla närstående utanför (Browall et al., 2014). 

Brist på kunskap och utbildning kunde leda till en osäkerhet och otillräcklighet hos 

sjuksköterskor. Sjuksköterskor kunde erfara att de inte hade tillräckligt med utbildning för 

att ge optimal vård till patienter i livets slutskede. Sjuksköterskor erfor att det saknades 

utbildning i att möta patienters närstående vilket därför kunde vara extra utmanande. 

Bristen på utbildning och kunskap kunde leda till en upplevelse av otillräcklighet och att 

sjuksköterskors motivation att prestera försvann (Croxon, Deravin, & Anderson, 2017; Dong 

et al., 2015; Huang, Chen, & Chiang, 2016). Tidsbrist och stress var en annan orsak till att 

sjuksköterskor kunde erfara otillräcklighet då de kunde uppleva att de inte fick möjlighet att 

göra vad som förväntades. En konsekvens av otillräckligheten var att sjuksköterskor kunde 

uppleva en maktlöshet i mötet med patienter samt en frustration över att inte räcka till. 

Frustration kunde även uppkomma hos sjuksköterskor eftersom det inte fanns något 

botemedel eller något sätt att göra patienter friskare (Browall et al., 2014; Iranmanesh, 

Häggström, Axelsson, & Sävenstedt, 2009; Karlsson, Kasén, & Wärnå-Furu, 2016; Liu & 

Chiang, 2017; Wu & Volker, 2009; Zargham Boroujeni, Mohammadi, Fatemeh Haghdoost 

Oskouie & Sandberg, 2008). Frustrationen kunde även uttryckas genom irritation hos 

sjuksköterskor. Ett exempel kunde vara om några sjuksköterskor i teamet ignorerade när 

patienter var ångestfyllda och kallade på hjälp ofta. Anledningen till att sjuksköterskor 

ignorerade patienter kunde bero på att de inte kunde relatera till patienters ångest, vilket 

resulterade i att arbetsfördelningen brast och en del sjuksköterskor kunde därför behöva 

arbeta hårdare än andra (Browall et al., 2014). 

Hantering av svåra situationer var energikrävande, vilket kunde orsaka utmattning och 

utbrändhet. Ett exempel på en situation som upplevdes svår och satte mycket press på 

sjuksköterskor var när de skulle ge negativa besked till patienter i livets slutskede (Dong et 
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al., 2015). Sjuksköterskor kunde erfara en otillräcklighet när patienters lidande och smärta 

inte kunde lindras oavsett vad sjuksköterskor gjorde. Även om det fysiska lidandet kunde 

vara enkelt för sjuksköterskor att se var det en svårhanterlig situation när patienter nekade 

smärtlindring. Sjuksköterskor uttryckte även en erfarenhet av att inte räcka till vid vårdandet 

av yngre patienter i livets slutskede då de ansågs ha hela livet framför sig (Karlsson, Kasén, & 

Wärnå-Furu, 2016).  

5.2.2 Att erfara sorg och rädsla 

Mötet med döende patienter kunde innebära ett känslomässigt lidande för sjuksköterskor 

(Karlsson et al., 2016). Endast synen av döende patienter som led kunde skapa ett 

känslomässigt lidande och känslor av sorg (Liu & Chiang, 2017). En orsak till att 

sjuksköterskor kunde erfara en upplevelse av sorg var vid de tillfällen patienter inte hade 

accepterat den kommande döden (Karlsson et al., 2016). Svårhanterlig sorg kunde 

uppkomma i mötet med döende patienter och sjuksköterskor erfor att det ibland inte fanns 

tid att hantera den egna sorgen (Liu & Chiang, 2017). Sjuksköterskor kunde erfara att det var 

vanligt att försöka hålla tillbaka tårarna (Karlsson et al., 2016) men när sorgen var för svår att 

hantera kunde det leda till att sjuksköterskor sörjde på arbetsplatsen, vilket var något som 

gick emot normen (Liu & Chiang, 2017). En annan orsak till att sjuksköterskor kunde erfara 

att sorgen var svårhanterlig var då de i mötet med döende patienter återupplevde egna 

känslor och erfarenheter som uppstått när de mött döden privat (Liu & Chiang, 2017). För att 

undvika den starka sorg som kunde uppkomma när patienter dog kunde erfarna 

sjuksköterskor hålla en professionell distans och se till att inte komma för nära patienter 

(Huang, Chen, & Chiang, 2016; Zargham Boroujeni, Mohammadi, Fatemeh Haghdoost 

Oskouie, & Sandberg, 2008). Nyutexaminerade sjuksköterskor kunde ha svårare att 

acceptera och hantera patienters död och kunde sörja en längre tid efter patienters död 

inträffat (Browall, Henoch, Melin-Johansson, Strang, & Danielson, 2014; Zargham Boroujeni 

et al., 2008). Sjuksköterskor kunde även erfara en saknad av patienter som dött och ett 

tomrum som kunde uppstå om patienter varit i stort behov av stöd och vård (Zargham 

Boroujeni et al., 2008). 

The nurses expressed various feelings: sadness, awkward-ness, weariness, turmoil, distress 

and a fear of proximity to death for themselves. Sometimes they feared falling ill with the 

patient’s disease. Some also expressed their feelings in physical manifestations and 

behavioural changes, such as insomnia, loss of appetite, loss of motivation to work, crying and 

anxiety. (Zargham Boroujeni, Mohammadi, Fatemeh Haghdoost Oskouie & Sandberg, 2008, s. 

2334) 

I mötet med döende patienter var det enligt sjuksköterskor vanligt förekommande med 

rädsla (Karlsson et al., 2016). Sjuksköterskor kunde erfara en rädsla kring att tala om döden 

med patienter eftersom det enligt sjuksköterskor kunde vara utmanande att uttrycka sig på 

ett lämpligt sätt (Liu & Chiang, 2017). När patienter dött kunde sjuksköterskor erfara en 

rädsla över att avsluta patienters vård och att separeras från patienter, även om patienter 

enbart vårdats en kort tid (Liu & Chiang, 2017; Zargham Boroujeni et al., 2008). Rädsla 

kunde även erfaras då sjuksköterskor såg hur skört livet var och de insåg hur plötsligt döden 
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kunde inträffa. Insikten ledde till att sjuksköterskor kunde erfara en rädsla över den egna 

döden (Karlsson, Kasén, & Wärnå-Furu, 2016) och att insjukna i liknande allvarliga 

sjukdomar som patienter de vårdade haft (Zargham Boroujeni, Mohammadi, Fatemeh 

Haghdoost Oskouie, & Sandberg, 2008). Även när sjuksköterskor hade barn i samma ålder 

som patienters barn kunde en rädsla och tanke på att inte finnas där för egna barn väckas, en 

rädsla som även uppstod då sjuksköterskor var i samma ålder som patienter var (Browall, 

Henoch, Melin-Johansson, Strang, & Danielson, 2014; Zargham Boroujeni et al., 2008). 

6 DISKUSSION 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge palliativ 

vård i livets slutskede. Avsnittet inleds med en resultatdiskussion där resultatet diskuteras i 

relation till tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna. Därefter följer en 

metoddiskussion där styrkor och svagheter i genomförandet och Evans (2002) metod lyfts 

fram. Sist presenteras en etikdiskussion med fokus på de etiska övervägandena i 

examensarbetet. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att mötet med döden och döende patienter kunde väcka en rad olika 

känslor hos sjuksköterskor. Sjuksköterskor upplevde att de såg saker från andra perspektiv 

och började omvärdera deras prioriteringar och deras egna liv, vilket kunde leda till personlig 

utveckling. I resultatet framkom att rädslor hos sjuksköterskor väcktes för att själva drabbas 

av sjukdomar, samt att lämna deras barn för tidigt. Tidigare forskning visar att även patienter 

är oroliga och rädda för att lämna sina barn (Moestrup & Hansen, 2015). I resultatet visades 

även att det fanns rädsla hos sjuksköterskor över att tala med döende patienter då de inte 

visste hur de skulle uttrycka sig. I tidigare forskning framkommer att patienter kan vilja tala 

om döden med sjuksköterskor (Moestrup & Hansen, 2015). I resultatet beskrev 

sjuksköterskor att de behövde kunna acceptera döden som en del av livet och med hjälp av 

det kan antagande göras att det kan vara en förutsättning för att sjuksköterskor ska kunna 

förmedla ett lugn till patienter, samt kunna diskutera döden på ett relevant sätt. 

I resultatet framkom att sjuksköterskor inte alltid har tillåtelse eller ansvar att framföra 

besked som närstående och patienter förväntar sig. Tidigare forskning visar att närståendes 

väntan på besked kan bli lång då de kan få otydliga svar från sjuksköterskor (Kisorio & 

Langley, 2016). Om patienter och närstående inte får information om vem som har ansvaret 

kan det bli brist i kommunikationen som kan leda till att patienter och närstående hamnar i 

skymundan och inte vet vem de ska ställa frågor till. I resultatet framkom även att 

fungerande kommunikation är en viktig del för att sjuksköterskor ska erfara trygghet, för att 

den palliativa vården ska fungera och för att en relation till patienter ska kunna skapas. 
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Tidigare forskning visar att när patienter får utrymme att kommunicera sina behov 

underlättar det vårdandet för sjuksköterskor (Walczak et al., 2013). När kommunikationen 

inte fungerar erfar patienter att de inte är delaktiga (Black, McGlinchey, Gambles, Ellershaw, 

& Mayland, 2018; Kastbom, Milberg, & Karlsson, 2016) vilket visar på att kommunikationen 

med fördel behöver vara ömsesidig för att underlätta sjuksköterskors arbete och för att 

patienter ska känna sig sedda.  

Tidigare forskning visar att sjuksköterskors sätt att vårda och ha en helhetssyn av patienter 

är en stor anledning till att patienter kan känna att värdigheten bibehålls den sista tiden i 

livet (Moestrup & Hansen, 2015; Rodriguez-Prat, Monforte-Royo, Porta-Sales, Escribano, & 

Balaguer, 2016). Resultatet visade att när sjuksköterskor gav patienter tid och gav av sig 

själva kunde de se att patienter hade enklare att tala om sina känslor samt erfor sig 

uppmärksammade och tillfreds. Det går i enighet med Eriksson (2015) caritativa vårdteori 

där sjuksköterskor beskrivs behöva kunna dela med sig av sig själv och sina känslor för att 

patienter ska våga göra det samma. Enligt Eriksson (2014) är det först när ömsesidigheten 

uppnås som en vårdrelation mellan patient och sjuksköterska kan skapas vilket kan 

underlätta i vårdprocessen och sjuksköterskors arbete. Resultatet visade att kommunikation 

och arbete i team var nyckelfaktorer för att sjuksköterskor skulle känna trygghet i vårdandet. 

Enligt Eriksson (2014) caritativa vårdteori är sjuksköterskors trygghet i den egna rollen viktig 

för utvecklingen av vårdrelationen och sjuksköterskors erfarenheter av trygghet kan därför 

ses som något som bör prioriteras och skulle kunna göras med hjälp av god kommunikation 

och teamarbete. Resultatet visade att bristen på trygghet i vårdandet kunde resultera i stress 

och frustration hos sjuksköterskor, vilket skulle kunna påverka vårdrelationen då varken 

patienter eller sjuksköterskor skulle ha den tid de behöver för att bygga upp den.  

Resultatet visade att sjuksköterskor kunde erfara en otillräcklighet och maktlöshet i 

vårdandet av patienter i livets slutskede. Bristen på utbildning inom ämnet var en faktor som 

bidrog till erfarenheterna och gjorde att sjuksköterskor tvivlade på sin egen kunskap. I 

resultatet framkom däremot att sjuksköterskors självsäkerhet ökade i takt med att 

erfarenheten av att vårda patienter i livets slutskede ökade, vilket gjorde att de kunde vårda 

med säkerhet. Enligt Eriksson (2015) kan vården utföras felaktigt om sjuksköterskor inte är 

säkra i sin roll, och enligt resultatet är det svårare för nyutexaminerade sjuksköterskor att 

hantera döden och sorgen, vilket visar att erfarenheter av att möta döende patienter kan vara 

en viktig aspekt i den palliativa vården. Resultatet visade även att stöd och erfarenheter från 

teamet kunde bidra till att sjuksköterskor utvecklades och kunde finna trygghet i sin 

professionella roll. När sjuksköterskor kunde erfara trygghet speglades det i deras handlingar 

vilket kan göra att patienter kunde erfara ett lugn och får det stöd de önskar. Om stödet inte 

uppfylls kan patienter erfara onödig oro och lidande, vilket enligt Eriksson är sjuksköterskors 

uppgift att lindra. 

Resultatet visade att sjuksköterskor även kunde erfara otillräcklighet när deras tid inte räckte 

till och de inte kunde ge patienter det stöd de önskade. Stress var något som präglade 

sjuksköterskors arbete och att hantera svåra situationer kunde vara mycket energikrävande 

och resultera i utbrändhet. Tidigare forskning visar däremot att patienter är medvetna om att 

sjuksköterskor kan ha hög arbetsbelastning vilket gör att de uppskattar små saker mycket 

(Black et al., 2016) vilket kan vara bra att tänka på som sjuksköterska för att undvika 
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otillräcklighet. Tidigare forskning visar att patienter ibland undviker att tala om sitt mående 

eller be sjuksköterskor om hjälp på (Philip et al., 2013) grund av rädslan för att vara en börda 

och för uppta sjuksköterskors tid, vilket kan leda till att patienter känner sig ensamma (Philip 

et al., 2013). I resultatet framkom däremot att när sjuksköterskor lyckades stödja patienter 

och lindra deras smärta och lidande kunde de känna att arbetet med patienter i livets 

slutskede var givande och på så sätt erfara lycka, vilket tyder på att sjuksköterskor inte delar 

patienters syn på att de är en börda utan vill finnas där för att stödja patienter den sista tiden 

i livet. 

I Erikssons (2015) caritativa vårdteori beskrivs lidande och lidandets drama. Enligt Eriksson 

består lidandets drama består av tre akter; bekräftande av lidande, lidande och försoning i 

lidande. Första akten innefattar sjuksköterskors roll i att se och bekräfta patienters lidande. 

Resultatet visade att sjuksköterskor kunde se rädsla och lidande hos patienter. 

Sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att bekräfta känslorna och förmedla hopp till 

patienter. Enligt Eriksson kan sjuksköterskor bekräfta känslor genom ord, beröring eller 

genom att endast vara närvarande. I resultatet framkom det enligt sjuksköterskor att tystnad 

kunde vara tillräcklig då patienter kunde uppskatta icke-verbal kommunikation och verbal 

kommunikation lika mycket. I den andra akten beskriver Eriksson att sjuksköterskor ska ge 

patienter tid och rum för lidande. Resultatet påvisade att sjuksköterskor gav patienter 

utrymme för att vara ensamma, som då blev en chans för patienter att bearbeta känslor på 

egen hand. Sjuksköterskor fanns kvar och var redo att stödja patienter om det behövdes. 

Tidigare forskning visar att patienter önskar få utrymme och tid att planera inför den 

kommande döden och uttrycker att de gärna planerar tillsammans med sjuksköterskor och 

närstående (Moestrup & Hansen, 2015). Den tredje akten är enligt Eriksson (2015) ett 

resultat av de tidigare akterna där patienter kunde försonas med lidandet om de fått 

tillräckligt med stöd och tid av sjuksköterskor. Tidigare forskning visar att patienter som inte 

anser sig färdiga med livet eller inte får tillräckligt med stöd har svårare att försonas med 

lidandet (Kastbom, Milberg, & Karlsson, 2016). I resultatet uttryckte sjuksköterskor att de 

kunde erfara sorg och otillräcklighet när patienter inte kunde försonas med lidandet och om 

stödet var otillräckligt. Sjuksköterskor såg att det kunde hjälpa om närstående var delaktiga i 

lidandet. I tidigare forskning erfarar även patienter att det var enklare att försonas med 

lidandet och acceptera döden om närstående finns där och ger stöd i patienters 

beslutstagande (Kastbom et al., 2016; Walczak et al., 2013). I resultatet kunde sjuksköterskor 

erfara att det var viktigt att hjälpa patienter med deras religiösa behov då det enligt 

sjuksköterskor kunde hjälpa patienter att försonas med lidandet och hantera den sista tiden i 

livet. Tidigare forskning visar att patienter erfar att den religiösa tron kan vara ett stöd i att 

acceptera den kommande döden (Moestrup & Hansen, 2015; Walczak et al., 2013).  

Examensarbetets resultat påvisar att sjuksköterskor kan erfara en brist på kunskap i att ge 

palliativ vård i livets slutskede. Examensarbetet kan användas på hospice och inom andra 

vårdområden för att påvisa kunskapsbristen och behovet av utbildningar inom att möta och 

vårda döende patienter. Resultatet kan även användas som inspiration för vårdpersonal och 

speciellt sjuksköterskor i att arbeta med en helhetssyn på patienter, att våga möta patienters 

känslor och även sina egna. 
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6.2 Metoddiskussion 

Metoden som använts i examensarbetet var en kvalitativ litteraturstudie med beskrivande 

syntes enligt Evans (2002) som kan användas för att skapa en bred förståelse för fenomen 

när erfarenheter beskrivs. Evans (2002) metod var fördelaktig då examensarbetets syfte var 

att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge palliativ vård i livets slutskede. Enligt både 

Polit och Beck (2016) och Mårtensson och Fridlund (2017) är det fördelaktigt och lämpligt att 

använda en kvalitativ design när det rör levda erfarenheter. Hade en kvantitativ metod 

använts istället för en kvalitativ hade examensarbetet kunnat gå miste om relevanta 

erfarenheter.  

Artikelsökning utfördes i två olika databaser vilket enligt Henricson (2017) ökar möjligheten 

att hitta artiklar som besvarade arbetets syfte samt stärker arbetets trovärdighet. 

Databaserna som använts är CINAHL Plus och Pubmed. Båda databaserna har 

vårdvetenskapliga artiklar inom omvårdnadsvetenskap. Svagheten med att använda två olika 

databaser är att sökningarna inte kan bli identiska då de har olika sökmotorer med olika 

sökalternativ. För att finna relevanta sökord användes Svensk MeSH som är ett hjälpmedel 

för att forma och översätta sökord på både svenska och engelska. Mårtensson och Fridlund 

(2017) beskriver att det är viktigt att redovisa vilka inklusions- och exklusionskriterier som 

använts för att ge läsaren en tydlig bild av hur datainsamlingen gått till. I artikelsökningarna 

användes inklusionskriterier i de olika sökalternativen som finns i databaserna. I CINAHL 

Plus användes en tidsmässig avgränsning från år 2008 till år 2018 och i Pubmed användes 

“10 years”. Enligt Östlundh (2017) kan en tidsmässig avgränsning användas för att artiklarna 

ska vara aktuella och relevanta. Det är en svaghet att det kan finnas relevanta artiklar som 

svarar på arbetets syfte utanför avgränsningen. En avgränsning gjordes till det engelska 

språket då det enligt Segesten (2017) är det språket vetenskapliga artiklar mestadels 

publiceras på. Svagheten med avgränsning till språk är att relevanta artiklar på andra språk 

sorteras bort, men då språkkunskaper saknas inom andra språk än svenska och engelska blir 

resterande språk exkluderade. Avgränsning gjordes även till att artiklarna var “peer-

reviewed” som innebär enligt CODEX (2018b) att artiklarna granskats av utomstående 

forskare. I databasen CINAHL Plus finns “peer-reviewed” som sökalternativ medan det inte 

finns i Pubmed. Artiklar som hittades i Pubmed söktes även genom ULRICHSWEB för att 

kontrollera att de var “peer-reviewed”. Ett exklusionskriterie i artikelsökningarna var 

specialistsjuksköterskors erfarenheter då examensarbetet är på grundnivå och inte 

specialistnivå. Då det i vissa artiklar kunde vara svårt att urskilja specialistsjuksköterskors 

från grundutbildade sjuksköterskors erfarenheter blev det en utmaning att hitta relevanta 

artiklar. För att hitta de fyra sista artiklarna användes manuella sökningar. Styrkan med att 

utföra en manuell sökning i redan befintliga referenslistor är om det är svårt att hitta 

relevanta artiklar. Svagheten blir att examensarbetet kan bli för specifikt vinklat mot en 

specifik typ av artiklar.  

För att öka giltigheten för de valda artiklarna utfördes en kvalitetsgranskning med hjälp av 

granskningsfrågor. En kvalitetsgranskning kan även stärka ett arbetes trovärdighet då det 

enligt Polit och Beck (2016) påvisar att resultatet är utav hög kvalitet. Friberg (2017) 

granskningsfrågor för kvalitativa metoder användes vid kvalitetsgranskningen. 

Kvalitetsgranskningen bestod av tolv frågor som modifierades om för att kunna besvaras med 
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”ja” eller ”nej” där ett ”ja” gav ett poäng. Artiklar som genererade 10-12 poäng samt 7-9 

poäng räknades som hög respektive medel kvalitet och ansågs relevanta för examensarbetet. 

Artiklar med 0-6 poäng exkluderades då de inte ansågs vara av tillräcklig kvalitet. Artiklarna 

som använts har sex olika ursprungsländer; Australien, Iran, Kina, Nya Zeeland, Sverige och 

Taiwan. Det finns flera olika svagheter med att ha artiklar från olika länder. Länderna är 

olika uppbyggda och har olika lagar som styr vården, samt att tillgängligheten av vården kan 

se annorlunda ut i olika länder. Det finns kulturella skillnader och normer i länderna som 

kan påverka vårdkulturen. Trots den stora geografiska spridningen var resultaten och 

erfarenheterna av att vårda palliativt i livets slutskede snarlika varandra i de olika länderna. 

Enligt Evans (2002) förstärks resultatet och beskrivningen av fenomenet när artiklar från 

olika befolkningar och omständigheter använts. Både Polit och Beck (2016) och Mårtensson 

och Fridlund (2017) beskriver att resultatets överförbarhet ökar när det kan appliceras på 

andra grupper och kontexter. Eftersom resultatet innefattade liknande erfarenheter trots den 

stora geografisk spridning ökar det chansen att resultatet är överförbart på andra länder och 

andra grupper. Resultatet innefattar enbart tio artiklar, vilket kan vara ett för litet urval för 

att kunna appliceras eller vara överförbart på andra grupper. En styrka med spridningen är 

att det kan ge ett bredare perspektiv och kunskap inom området.   

Analysen genomfördes genom att artiklarna lästes ett flertal gånger, om artiklarna enbart 

lästs en gång kunde examensarbetet gått miste om relevanta nyckelfynd. I samband med 

genomläsning flyttades nyckelfynden till enskilda dokument utifrån vilken artikel de hade 

deras ursprung i. Nyckelfynden behölls på originalspråket vilket kan vara relevant då 

nyckelfynden inte omtolkas och förblir textnära. Kjellström (2017) beskriver att det ibland 

saknas en korrekt svensk motsvarighet till det engelska ordet eller begreppet, vilket kan 

skapa problematik och missförstånd. Det är därför relevant att behålla nyckelfynden på 

engelska så länge det är möjligt. Dokumenten skrevs ut och totalt 170 nyckelfynd klipptes 

isär, som gjorde att nyckelfynden plockades ur deras sammanhang vilket kan vara en svaghet 

då de kan tolkas på fel sätt. För att förhindra feltolkning i ett senare stadie användes ett 

siffersystem för att enklare hitta tillbaka till artikeln och kunna sätta nyckelfynden i sitt 

sammanhang. Nyckelfynden diskuterades gemensamt samt sorterades utifrån likheter och 

skillnader som i slutändan bildade subteman och teman. Fenomenet som kunde urskiljas 

skrevs i löpande text i resultatavsnittet men även i tabeller i metodavsnittet som påvisar hur 

processen gått till. Resultatet som arbetats fram har även diskuterats med studenter och 

erfarna handledare. Enligt Polit och Beck (2016) stärker det examensarbetet giltighet när fler 

personer med mer erfarenhet som är oberoende av varandra har granskat arbetet. Citat 

användes som enligt Danielson (2017) kan styrka resultatet och göra det mer trovärdigt. 

Citaten översattes inte från engelska till svenska för att inte riskera att innebörden förlorades, 

samt om det översätts är det inte längre ett citat. Tabeller användes i analysprocessen för att 

underlätta för läsaren och redogöra för hur analysprocessen gått till. Mårtensson och 

Fridlund (2017) beskriver tabeller som ett relevant sätt för att redogöra och som även ökar 

det vetenskapliga värdet. 
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6.3 Etikdiskussion 

Enligt CODEX (2019a) är det oetiskt att förvränga eller plagiera tidigare forskning och 

vetenskaplig data. Kjellström (2017) beskriver att feltolkningar kan uppstå om artiklar på 

engelska används och kunskapen i engelska är bristande. För att undvika förvrängning eller 

feltolkning av resultatet i någon form har översättningen till engelska varit noggrann. Trots 

goda kunskaper i engelska har svåra ord uppkommit och lexikon har använts för att översätta 

dem. Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska alla relevanta fynd publiceras och inte styras till 

arbetets fördel. Examensarbetet innefattar därför alla nyckelfynd som svarade på arbetets 

syfte. Forskningsprocessen i arbetets alla delar går att följa vilket enligt Mårtensson och 

Fridlund (2017) är ett krav för att arbetet ska ses som vetenskapligt. Om delar i 

forskningsprocessen tagits bort eller osynliggjorts för läsaren hade examensarbetet inte varit 

etiskt korrekt. Polit och Beck (2016) beskriver att fynd och förförståelse ofta vävs ihop i 

kvalitativa studier. Förförståelse har medvetandegjorts genom diskussioner och har stundvis 

varit svår att bortse från. Genom att gemensamt diskutera analysen och genom att fokusera 

på arbetets syfte har förförståelse undvikits och inte påverkat resultatet som framkommit 

(CODEX, 2019a). För att referera till korrekta källor, undvika plagiat och oredlighet har 

referensverktyget APA (American Psychological Association, 2019) använts. 

Autonomiprincipen har följts genom examensarbetet genom att enbart använda artiklar som 

granskats. Därför har artiklar som använts i examensarbetet varit “peer-reviewed”, som 

enligt CODEX (2019b) och Vetenskapsrådet (2017) säkerställer artiklarnas kvalitet och att 

artiklarna granskats av en etisk kommitté. Om autonomiprincipen inte efterföljs kan ett 

arbete enligt Mårtensson och Fridlund (2017) vara etiskt inkorrekt och försämrar den 

vetenskapliga kvaliteten. Godhetsprincipen har varit genomgående i examensarbetet där 

målet med arbetet har varit att skapa ny kunskap inom omvårdnad och för att lindra lidande. 

Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver godhetsprincipen där målet är att skapa nytta och 

ny kunskap på ett effektivt sätt. Några svåra etiska ställningstaganden uppkom inte under 

arbetets gång. 

7 SLUTSATS 

Sjuksköterskors erfarenheter av att ge palliativ vård i livets slutskede innefattade olika 

positiva och negativa upplevelser. Den palliativa vården satte sjuksköterskors kunskaper på 

prov, vilket kunde vara utmanande att hantera. Sjuksköterskor kunde möta nya utmaningar 

dagligen där mötet med döden kan vara en av de svåraste. I mötet med döden och döende 

patienter väcktes rädslor hos sjuksköterskor om att själva dö och en sorg av att se patienter 

och närstående lida. Trots utmaningarna var sjuksköterskors erfarenhet att det gav mycket 

att vårda patienter i livets slutskede och en lycka kunde uppstå hos sjuksköterskor när vården 

fungerade effektivt och patienter var smärtfria. Sjuksköterskor kunde genom mötet med 

döende patienter lära sig uppskatta livet och acceptera döden, vilket kan vara anledningar till 

att sjuksköterskor vill arbeta inom palliativ vård. Teamarbete är också en viktig del av den 

palliativa vården och kan underlätta i mötet med döden. Sjuksköterskor erfor att utmaningar 
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kunde vara enklare att hantera om det fanns ett team och kollegor som gav empati och stöd. 

Sjuksköterskor kunde även erfara en kunskapsbrist som kunde leda till osäkerhet i hur den 

palliativa vården ska utföras samt frustration över att inte räcka till. Sjuksköterskor önskade 

därför ytterligare utbildning vilket skulle kunna bidra till att sjuksköterskor känner sig trygga 

i utförandet och i deras roll. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Artikelsökning till tidigare forskning visade att det finns en brist på forskning kring 

närståendes erfarenheter av att få vara en del av den palliativa vården i livets slutskede. Det 

kan vara intressant att forska kring närståendes erfarenheter då närstående är centrala inom 

den palliativa vården samt kan bidra med förslag till att förbättra eller vara delaktiga inom 

den palliativa vården. När det finns mer forskning kring närståendes erfarenheter kan de 

ställas mot både patienters och sjuksköterskors erfarenheter för att se likheter och 

skillnader.  

Under sökning efter artiklar som svarade på examensarbetets syfte sågs även att det fanns en 

brist på forskning kring sjuksköterskors erfarenheter av att möta närstående inom den 

palliativa vården i livets slutskede. Med hjälp av ytterligare forskning inom området skulle 

sjuksköterskors erfarenheter av närståendes roll i den palliativa vården kunna belysas. Det 

kan vara intressant att veta mer om sjuksköterskors tankar kring vilka positiva eller negativa 

effekter de närståendes närvaro och stöd har på patienter samt vården av patienter i livets 

slutskede. Forskning om hur sjuksköterskor erfar närstående respektive vad närstående har 

för erfarenhet av sjuksköterskor skulle sedan kunna ställas emot varandra för att jämföra de 

båda parternas synsätt och erfarenheter av palliativ vård. 
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Journal of 

Clinical Nursing 

Australia 

 

Dealing with 

end of life - 

New graduated 

nurse 

experiences. 

Syftet är att undersöka 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors uppfattning 

om deras praktiska 

kunskaper i död och 

döende, främst på 

glesbygdssjukhus och inom 

hemsjukvård. 

En kvalitativ studie med 

tolkande metod. Data 

analyserades med 

tematisk analys. Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Sju sjuksköterskor 

deltog. 

Sjuksköterskor kände sig 

osäkra på sin roll vid 

vård i livets slutskede. 

De upplevde sig 

utelämnade och fick 

inget stöd. Några av 

sjuksköterskor som 

deltog upplevde det 

lättare att hantera sorg 

när relationen med 

patienter var långvarig 

och bandet mellan 

patient och 

sjuksköterska var stark. 

Döden kunde då 

upplevas mer som en 

frigörelse än en plötslig 

förlust. Deltagarna lyfte 

problemet med att 

kunskapsluckan om 

dödsprocessen var stor 

och att kunna förklara 

det för både närstående 

och patient var något 

mycket svårt. 
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Författare, Årtal, 

Tidskrift, Land 

Titel Syfte Metod                        

Urval 

Resultat Kvalitetsgranskning 

(Poäng) 

Dong, F.,   
Zheng, R.,   
Chen, X.,    
Wang, Y.,        
Zhou, H.,        
Sun, R. 
(2015) 
 
European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 
 
China 
 

Caring for 

dying cancer 

patients in the 

Chinese 

cultural 

context: A 

qualitative 

study from the 

perspectives of 

physicians and 

nurses 

Syftet är att utforska 

kinesiska sjuksköterskor och 

läkares erfarenheter av att 

vårda patienter med cancer i 

livets slutskede. 

 

En kvalitativ studie 

med tematisk analys. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

22 sjuksköterskor 

deltog. 

 

Sjuksköterskor var 

engagerade i patienters 

fysiska bekvämlighet, i 

att uppfylla patienters 

önskningar och hade 

starka ambitioner att ge 

döende patienter 

högkvalitativ vård. Trots 

upplevelse av lidande 

ökade sjuksköterskors 

självförtroende och de 

växte i den professionella 

rollen. 
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Författare, Årtal, 

Tidskrift, Land 

Titel Syfte Metod                        

Urval 

Resultat Kvalitetsgranskning 

(Poäng) 

Huang, C-C., 

Chen, J-Y.,  

Chiang, H-H. 

(2016) 

Journal of 

Nursing Research 

Taiwan 

 

The 

Transformation 

Process in 

Nurses Caring 

for Dying 

Patients 

Syftet är att undersöka 

sjuksköterskors process 

som uppstår i samband 

med mentalt lidande och 

konflikter associerat med 

vårdandet av döende 

patienter. 

 

En kvalitativ studie 

med fenomenologisk 

analys. 

Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor.  

Åtta sjuksköterskor 

deltog.  

 

Tre steg identifierades i 

sjuksköterskors 

emotionella process. 

Första steget innefattar 

akut emotionellt lidande 

hos sjuksköterskor på 

grund av döende 

patienter. I andra steget 

använde sjuksköterskor 

olika strategier för att 

hantera eget lidande och 

samtidigt stödja 

patienter. I det tredje 

steget utvecklade 

sjuksköterskor genom 

reflektion samt upplevde 

ett ansvar gentemot 

patienter och närstående. 
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Författare, Årtal, 

Tidskrift, Land 

Titel Syfte Metod                         

Urval 

Resultat Kvalitetsgranskning 

(Poäng) 

Iranmanesh, S.,    

Häggström T.,   

Axelsson, K., 

Sävenstedt, S.                   

(2009) 

Holistic Nursing 

Practice 

Sweden 

 

Swedish 

Nurses’ 

Experiences of 

Caring for 

Dying People: 

A holistic 

approach 

Syftet är att belysa 

innebörden av 

sjuksköterskors upplevelser 

av att vårda döende 

människor hemma och på 

vårdavdelning. 

En kvalitativ studie med 

fenomenologisk analys. 

Intervjuer utfördes. 

Åtta sjuksköterskor 

deltog. 

I vårdandet upplevde 

sjuksköterskor 

frustration när det inte 

fanns något mer att göra 

för patienter. 

Sjuksköterskor upplevde 

sorg när de kunde 

relatera till patienters 

situation, speciellt vid 

vårdandet av en patient i 

samma ålder. Att vara en 

del av ett team och 

kunna lita på varandra 

upplevde sjuksköterskor 

viktigt för att vårdandet 

skulle bli av bästa 

kvalitét. Sjuksköterskor 

upplevde även 

tacksamhet från 

patienter vid icke-verbal 

kommunikation såsom 

vid beröring. 
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Författare, Årtal, 

Tidskrift, Land 

Titel Syfte Metod                        

Urval 

Resultat Kvalitetsgranskning 

(Poäng) 

Karlsson, M., 

Kasén, A.,   

Wärnå-Furu, C. 

(2016) 

Palliative and 

Supportive Care 

Sweden 

 

Reflection on 

one’s own 

death: The 

existential 

questions that 

nurses face 

during end-of-

life care 

Syftet är att beskriva och få 

en djupare förståelse för 

sjuksköterskors existentiella 

frågor som kan uppstå vid 

vårdandet av döende 

patienter. 

 

En kvalitativ studie 

med hermeneutisk 

analys. Intervjuer 

utfördes i 

fokusgrupper.  

14 sjuksköterskor 

deltog. 

 

Sjuksköterskor upplevde 

att de utvecklades i sin 

yrkesroll, men även 

personligen, när de fick 

vårda döende patienter. 

Existentiella frågor var 

något som uppstod vid 

vårdandet av en döende 

patient. Frågorna 

balanserade mellan 

ansvar och skuld, rädsla 

och mod, hopp och 

förtvivlan. Även tankar 

och frågor om den egna 

döden uppstod. 
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Författare, Årtal, 

Tidskrift, Land 

Titel Syfte Metod                        

Urval 

Resultat Kvalitetsgranskning 

(Poäng) 

Liu, Y.C.,  

Chiang, C.C. 

(2017) 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing 

Taiwan 

 

From 

vulnerability to 

passion in the 

end-of-life 

care: The lived 

experience of 

nurses 

Syftet är att belysa hur 

sjuksköterskors upplevelser 

av att ge palliativ vård 

påverkar deras eget 

praktiska utförande. 

En kvalitativ studie 

med tematisk analys.                     

Reflekterande 

gruppdialoger utfördes.  

13 sjuksköterskor 

deltog. 

 

Sjuksköterskor kunde 

känna medkänsla för 

patienter vilket skapade 

motivation till att ge 

fortsatt vård i livets 

slutskede. Då de vårdade 

patienter under en längre 

tid skapades ett band till 

både patient och 

närstående vilket gjorde 

att sjuksköterskor kände 

sig som en av patienters 

närstående. Det gjorde 

det svårare att acceptera 

när patienter slutligen 

gick bort. Sjuksköterskor 

upplevde att de inte fick 

tid att bearbeta sina 

känslor, alternativt att de 

vant sig vid att dölja 

känslorna vid mötet med 

döden. 
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Författare, Årtal, 

Tidskrift, Land 

Titel Syfte Metod                        

Urval 

Resultat Kvalitetsgranskning 

(Poäng) 

Walker, H., 

Waterworth, S.               

(2017) 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing 

Auckland 

 

New Zealand 

palliative care 

nurses 

experiences of 

providing 

spiritual care 

to patients 

with life-

limiting illness 

Syftet är att utforska 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att ge andlig 

vård till patienter med 

livshotande sjukdom. 

En kvalitativ deskriptiv 

studie med tematisk 

analys. Intervjuer 

utfördes på tre olika 

hospice. 

Nio sjuksköterskor 

deltog. 

Att respektera patienters 

tro och åsikter upplevde 

sjuksköterskor som 

viktigt. Genom respekt 

kunde kärlek och 

medlidande förmedlas, 

som sågs som en del i 

andlig vård. Majoriteten 

av sjuksköterskor ansåg 

att andlig vård var en 

viktig aspekt där 

kommunikation stod i 

centrum som kunde inge 

hopp och minska rädsla. 

Att bekräfta patienter, 

prata om döden och vad 

som kommer efter den 

gjorde att patienter 

kunde acceptera den 

bättre. Trots att 

arbetsbelastningen kunde 

skapa svårigheter kände 

de sig ändå skyldiga att 

ge patienter 

uppmärksamhet. 

9/12                      

Medel 



 9  

 

 

Författare, Årtal, 

Tidskrift, Land 

Titel Syfte Metod                        

Urval 

Resultat Kvalitetsgranskning 

(Poäng) 

Wu, H-L.,  

Volker, L, D. 

(2009) 

Oncology 

Nursing Forum 

Taiwan 

 

Living with 

Death and 

Dying: The 

Experience of 

Taiwanese 

Hospice 

Nurses 

Syftet är att undersöka och 

beskriva taiwanesiska 

sjuksköterskors upplevelser 

vid vårdandet av döende 

patienter på hospice. 

En kvalitativ studie med 

fenomenologisk analys. 

Intervjuer utfördes. 

 14 sjuksköterskor 

deltog. 

När målet med vården 

inte kunde uppnås, när 

patienter inte hade 

förmåga att uppleva 

välbefinnande och 

sjuksköterskor 

tillämpat alla strategier 

utan framgång 

upplevde 

sjuksköterskor stress 

och ibland ilska. Vid 

sådana tillfällen fann 

sjuksköterskor stöd 

från kollegor, 

närstående och vänner 

viktigt och lugnande. 

Stödet hjälpte 

sjuksköterskor från att 

uppleva utbrändhet. 
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Författare, Årtal, 

Tidskrift, Land 

Titel Syfte Metod                        

Urval 

Resultat Kvalitetsgranskning 

(Poäng) 

Zargham 

Boroujeni, A., 

Mohammadi, R.,                

Fatemeh 

Haghdoost 

Oskouie, S., 

Sandberg, J. 

(2008) 

Journal of 

Clinical Nursing 

Iran 

 

Iranian nurses' 

preparation for 

loss: finding a 

balance in 

end-of-life care 

Syftet är att utforska 

interaktionen mellan 

sjuksköterska och patient i 

situationer med obotliga 

sjukdomar inom akutvård, 

med fokus på 

sjuksköterskors 

förberedelse inför 

patienters bortgång. 

En kvalitativ studie 

med ”grounded theory” 

som analysmetod. 

Semi-strukturerade 

intervjuer utfördes.  

18 sjuksköterskor 

deltog. 

Patienters död 

upplevdes ha en stor 

påverkan på 

sjuksköterskors liv såväl 

som arbete. 

Nyutexaminerade 

sjuksköterskor hade 

svårare att hantera ett 

dödsfall än de erfarna. 

De erfarna 

sjuksköterskor insåg 

snabbt att de gjort allt 

de varit kapabla till. Att 

känna stöd hos kollegor 

när dödsfall inträffade 

ansågs vara en 

nyckelfaktor för att 

sjuksköterskor skulle 

finna en balans i 

arbetet. 
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