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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Målet med palliativ vård är att förbättra patienters livskvalitet. Tidigare 
forskning visar dock att både patienter samt närstående upplever att den palliativa vården 
inte alltid bidrar till en ökad livskvalitet för patienter. Orsaker är bland annat bristande 
smärt- och symtomlindring, kommunikation, känslomässigt stöd och omvårdnad. 
Konsekvensen av detta blir att patienter upplever sämre livskvalitet. 
Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att främja patienters livskvalitet 
vid vård i sen palliativ fas. 
Metod: Allmän litteraturöversikt där åtta kvalitativa och tre kvantitativa artiklar har 
analyserats.  
Resultat: Resultatet visade att det fanns flera olika sätt att främja livskvaliteten hos de 
patienter som vårdas i sen palliativ fas. Ur analysen framkom fem kategorier som 
sjuksköterskor upplevde kunde främja patienters livskvalitet. Kategorierna var: att ha en god 
vårdrelation, att ha en god kommunikation, att få god symtomlindring, att tillfredsställa 
behov av andlighet och hopp och att skapa en god vårdmiljö.  
Slutsats: Patienters livskvalitet kan främjas genom vårdande av de fysiska, psykiska, sociala 
samt andliga dimensionerna. Det finns alltid någonting som sjuksköterskor kan göra för att 
främja livskvaliteten hos patienter. Om sjuksköterskor är medvetna om detta kan det leda till 
en palliativ vård som fokuserar på det viktigaste, vilket är ökad livskvalitet för patienter.  
 
 
Nyckelord: andlighet, kommunikation, palliativ vård, symtomlindring, vårdrelation, 
välbefinnande 
 
 



   
 

   
 

 
ABSTRACT$

Background: The goal of palliative care is to improve the quality of life for patients in end 
of life. Previous research has shown that both patients and their relatives experience that 
palliative care does not contribute to increased quality of life for patients. Causes are for 
example lack of pain and symptomrelief, communication, emotional support and nursing. 
The consequence of this is that patients experience poorer quality of life. 
Aim: The aim is to describe nurses’ experiences of promoting patients’ quality of life in late 
palliative care. 
Method: A litterature review where eight qualitative and three quantitive studies have been 
analyzed. 
Results: The results showed that there were several ways to promote the quality of life for 
patients that received care in the late palliative phase. From the analysis, five categories 
emerged that nurses experienced could promote patients' quality of life. The categories were: 
to have a caring relationship, to have good communication, to recieve good symptomrelief, 
to satisfy the need for spirituality and hope and to create a good care environment. 
Conclusion: Patients' quality of life can be promoted by caring for the physical, mental, 
social and spiritual dimensions and there is always something that nurses can do to promote 
the quality of life of patients. If nurses are aware of this, it can lead to a palliative care that 
focuses on what is most important, which is increased quality of life for patients. 
 
 
Keywords: caring relationship, communication, palliative care, spirituality, symptomrelief, 
well-being 
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1$ INLEDNING$

Att drabbas av en dödlig sjukdom kan vända upp och ner på människors tillvaro. Om vården 
dessutom inte kan bota eller behandla sjukdomen, hur kan människor uppleva kvalitet i livet 
trots en obotlig, livshotande sjukdom som förr eller senare kommer avsluta livet? På vilka 
sätt kan livet fortfarande vara gott även fast det snart når slutet? Inom palliativ vård, där 
dessa människor med obotlig sjukdom vårdas, är målet med vården att bidra till en ökad 
livskvalitet hos patienter. Av den anledningen är författarna till detta examensarbete, som 
blivande sjuksköterskor, nyfikna på hur livskvaliteten främjas för patienter som vårdas i sen 
palliativ fas. Nyfikenheten kommer från personliga erfarenheter där närstående har vårdats 
palliativt, och upplevelser av att sjuksköterskor skulle kunna göra mer för att främja 
livskvaliteten. Området har valts utifrån intresselistan på Mälardalens högskola och ett 
intresse fattades för sjuksköterskors ansvar vid palliativ omvårdnad, vilket är efterfrågat av 
SSIH på Kullbergska sjukhuset. Området ändrades i viss omfattning på grund av ett specifikt 
intresse för livskvalitet vid vård i den sena palliativa fasen. Området begränsades även till 
patienter som vårdas palliativt på palliativa vårdenheter. Denna begränsning gjordes 
eftersom författarna till detta examensarbete har en uppfattning om att patienter som vårdas 
på sjukhus samt hospice har sämre förutsättningar för livskvalitet än patienter som vårdas 
palliativt i hemmet. Med detta examensarbete finns en förhoppning om att bidra till en ökad 
förståelse för sjuksköterskors upplevelser av vad som kan främja livskvaliteten i vårdandet av 
patienter i sen palliativ fas. 
 

2$ BAKGRUND$

I bakgrunden beskrivs relevant litteratur angående palliativ vård och dess faser; tidig fas 
respektive sen fas samt livskvalitet. Efter det beskrivs tidigare forskning om patienters och 
närståendes upplevelser av livskvalitet inom palliativ vård. Därefter beskrivs valt teoretiskt 
perspektiv samt styrdokument och riktlinjer för sjuksköterskor. Avslutningsvis beskrivs 
problemformuleringen.  

2.1$ Palliativ$vård$och$dess$faser$
Först beskrivs innebörden av palliativ vård. Sedan beskrivs de två faserna av palliativ vård: 
tidig fas och sen fas. 

2.1.1$ Palliativ$vård$
Palliativ vård beskrivs som en vård anpassad för patienter som drabbats av progressiva, 
obotliga och livshotande sjukdomar (Socialstyrelsen, 2013). Inom palliativ vård är det mest 
förekommande att patienter har cancerdiagnoser, men även andra diagnoser förekommer. 
Målet med den palliativa vården syftar till bästa möjliga livskvalitet samt lindrat lidande för 
dessa patienter. Palliativ vård ska förebygga samt lindra patienters lidande genom att 
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behandla fysiska, psykosociala och existentiella besvär hos patienter. Patienters lidande kan 
även förebyggas och lindras genom att bland annat upptäcka sjukdomen tidigt, göra en 
noggrann analys utifrån patienters problem, smärtlindring samt främjande av livskvalitet 
(Socialstyrelsen, 2013; Strang, 2012). Vårdpersonal som arbetar inom palliativ vård ska ha 
ett palliativt förhållningssätt som präglas av en helhetssyn på människor där de ska stödja 
patienters värdighet och välbefinnande till livets slut. Palliativ vård kan även bedrivas på 
flera olika platser som på sjukhusens slutenvårdsavdelningar, i hemmet, särskilda boenden 
eller på hospice (Socialstyrelsen, 2013).  
 
Inom palliativ vård finns även fyra hörnstenar som ska följas för att kunna uppnå en så god 
palliativ vård som möjligt. Dessa är symtomlindring, samarbete mellan olika professioner, 
kommunikation och relation samt stöd till närstående. Symtomlindring innebär att symtom 
och smärta ska lindras och att lidandet lindras på såväl fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella plan. Ett gott samarbete mellan olika professioner i vårdteamet är viktigt för att 
lindra patienters lidande och främja livskvaliteten. God kommunikation och relation mellan 
sjuksköterskor och patienter, patienters närstående och andra inom vårdteamet är likaså 
betydelsefullt för att kunna främja patienters livskvalitet. Närstående till patienter som 
vårdas palliativt ska få stöd både när patienter vårdas men även efter att de gått bort 
(Socialstyrelsen, 2013). 

2.1.2$ Tidig$fas$
I den tidiga fasen av palliativ vård är patienter i ett tidigt skede av sjukdomen och vården 
fokuserar på att förlänga patienters liv genom terapi och behandling (Socialstyrelsen, 2013; 
Strang, 2012). Den tidiga fasen är ofta lång och det är viktigt att fokusera på att öka 
patienters livskvalitet under behandlingarna. Övergången från tidig fas till sen fas kan vara 
diffus. Det kan vara svårt att identifiera när i sjukdomstillståndet som döden är nära och 
bestämma när vården ska övergå till den sena fasen och därmed inte längre fokusera på att 
förlänga patienters liv. Övergången kan ske när den livsförlängande behandlingen inte längre 
är givande för patienter eller när behandlingen har sådana biverkningar att patienter blir 
lidande av den (Socialstyrelsen, 2013).  

2.1.3$ Sen$fas$
Den sena palliativa fasen är däremot ofta kort och patienter är då i livets slut, där döden är 
nära inom den kommande tiden. I den sena palliativa fasen är fokus inte längre på att 
förlänga livet utan syftet är istället att lindra patienters lidande och att främja en ökad 
livskvalitet för patienter. Patienter som vårdas i sen palliativ fas kan ha olika vårdbehov. En 
del behöver många, specifika vårdinsatser under dygnets alla timmar medan det i andra fall 
inte alls behövs. Den palliativa vården behöver därmed vara individanpassad efter varje 
enskild patient. Den sena palliativa vården ska även bidra till en god död. Det innebär att 
värna om patienters självbild och integritet, autonomi, sociala relationer, skapa mening och 
sammanhang samt god symtomlindring. Om den sena palliativa vården lever upp till detta 
leder det till att patienters behov blir tillfredsställda samt ger ökad livskvalitet 
(Socialstyrelsen, 2013). Den sena fasen inom palliativ vård är den fas som detta 
examensarbete kommer fokusera på.  
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2.2$ Livskvalitet$
Livskvalitet är ett begrepp som är nära sammankopplat med begreppen välbefinnande och 
hälsa (Birkler, 2007; Brülde, 2003; Faresjö & Åkerlind, 2005). I begreppet välbefinnande 
finns två olika aspekter; hälsorelaterat välbefinnande samt livskvalitetsrelaterat 
välbefinnande. Hälsorelaterat välbefinnande beror på inre omständigheter såsom psykiskt 
och/eller fysiskt välmående. Livskvalitetsrelaterat välbefinnande beror däremot på yttre 
omständigheter som inverkar positivt på människor, exempelvis en kärleksfull omgivning. 
Det är det livskvalitetsrelaterade välbefinnandet som leder till livskvalitet, även om det 
hälsorelaterade också kan ha en bidragande roll. Det innebär därmed att en person kan ha 
god livskvalitet trots ett minskat hälsorelaterat välbefinnande. Utomstående omständigheter, 
såsom relationer och meningsfulla sysslor, kan också ha en positiv inverkan på människor 
och därmed kompensera för kroppslig smärta eller nedsatt funktionsförmåga (Faresjö & 
Åkerlind, 2005). Precis som att människors hälsa är något som önskas främjas så bör även 
livskvaliteten främjas och därför kan dessa begrepp kopplas till varandra. Livskvalitet och 
hälsa är bundna till varandra genom att livskvaliteten påverkar hälsan samtidigt som hälsan 
påverkar livskvaliteten (Brülde, 2003). En god hälsa garanterar dock inte god livskvalitet, 
men däremot kan patienter uppleva sig ha god livskvalitet trots nedsatt hälsa. Livskvalitet 
handlar även om att uppfylla önskningar (Birkler, 2007; Faresjö & Åkerlind, 2005). Eftersom 
människor har önskningar om en god hälsa och inte har önskningar om att drabbas av 
sjukdomar eller tillstånd av smärta kan önskningar om hälsa relateras till livskvalitet. Trots 
en mindre god hälsa kan ändå önskningar uppfyllas och bidra till livskvalitet eftersom 
personer med sjukdomar eller ohälsa ofta anpassar önskningarna utefter sjukdomstillståndet 
så att de blir realistiska (Faresjö & Åkerlind, 2005).   
 
Livskvalitet är ett begrepp som kan ha olika betydelser. En definition är att den kan vara hög 
eller låg beroende på hur människor uppfattar livet. Om människor uppfattar livet som gott 
och att det är värt att leva leder det till hög livskvalitet (Brülde, 2003). Ytterligare en 
definition handlar om att skapa ett gott liv och kvalitet just nu i livet, oavsett om det 
innefattar sjukdom eller inte. En god livskvalitet kan både vara psykisk genom att människor 
verbalt uttrycker åsikter, tankar och känslor om ett gott liv eller fysisk om kroppen fungerar 
och människors behov är tillgodosedda (Birkler, 2007; Brülde, 2003).  

2.2.1$ Patienters$upplevelser$av$livskvalitet$i$sen$palliativ$fas$$
Patienter som vårdas i sen palliativ fas upplever livskvalitet när livet uppfattas som gott trots 
dödlig sjukdom och när god symtomlindring gör det enklare att fortfarande engageras i livet. 
De upplever att möjligheten att kunna förutse döden bidrar till ökad livskvalitet i och med att 
det finns tid till att förbereda bortgången och att vara redo för den (Vig & Pearlman, 2015). 
Det är även betydelsefullt för patienters livskvalitet att få en god hälso- och sjukvård samt bli 
bemötta på ett värdefullt och respektfullt sätt. Sjuksköterskor ska vara stödjande och ha ett 
bemötande som främjar patienters värdighet samt ge förstående, ärlig och rak information 
om sjukdom, kommande döende och död (Heyland et al., 2010; Vig & Pearlman, 2015). 
Patienter uppskattar även om sjuksköterskor har kompetens kring symtomlindring på grund 
av att de upplever att lindrat lidande samt lindrad smärta är betydande för livskvaliteten 
(Meneguin, Matos & Ferreira, 2018; Vig & Pearlman, 2015).  
 
Det finns flera dimensioner av välbefinnande som inverkar på livskvaliteten hos patienter: 
fysiska, funktionella, emotionella, sociala, existentiella och andliga. De som vårdas i sen 
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palliativ fas kan lida av fysiska och funktionella besvär men kan trots det uppleva livskvalitet 
och njuta av livet om andliga, sociala och känslomässiga behov är tillfredsställda. Exempelvis 
upplever patienter att fysiska och funktionella besvär kan underlättas genom en omtänksam 
och stödjande miljö från vårdpersonal och närstående (Gourdji, McVey & Purden, 2009; 
Meneguin et al., 2018).  
 
Andlighet är betydelsefullt för livskvaliteten enligt patienter. Ett andligt välbefinnande 
inverkar positivt på livskvaliteten medan ouppfyllda andliga behov är kopplat till försämrad 
livskvalitet (Selman et al., 2013; Sun et al., 2016; Vig & Pearlman, 2015). De upplever att det 
andliga behovet kan uppfyllas genom frid samt ett värdefullt och meningsfullt liv, exempelvis 
som att uppleva ett lugn, frihet, välbefinnande, ha värdefulla relationer till andra och kunna 
acceptera livssituationen. De upplever att detta ger livet mening och leder till ökad 
livskvalitet (Selman et al., 2013; Sun et al., 2016). Patienter upplever även att uppfyllda 
andliga behov leder till gemenskap samt känslomässigt stöd. En god död främjas genom 
trygghet till den andliga tron samt till nära och kära (Vig & Pearlman, 2015).  
 
Det som patienter upplever har en negativ inverkan på livskvaliteten är oförmågan att göra 
vardagliga sysslor, hantera sjukdomen och förstå vad som kan förväntas i slutstadiet av livet. 
De upplever att den palliativa vården behöver förbättra möjligheterna till att uppleva ett lugn 
och en frid, samt att känslomässiga problem i större utsträckning ska bedömas och behandlas 
då behovet av känslomässigt stöd för många är otillfredsställt (Heyland et al., 2010). 
Patienter upplever även att bristande stöd från närstående, smärta, symtom, rädsla för att dö 
samt att sjukdomen i sig minskar livskvaliteten (Meneguin et al., 2018). De upplever även att 
livskvaliteten försämras ju närmare döden kommer. Det kan bero på att symtom såsom 
smärta, trötthet, andnöd, sömnlöshet, illamående och kräkningar ökar med tiden. Därför 
upplever de att tidig symtomlindring är betydande för livskvaliteten i den sista fasen av livet 
(Verkissen et al., 2019). 

2.2.2$ Närståendes$upplevelser$av$livskvalitet$hos$patienter$vid$vård$i$sen$
palliativ$fas$

Närstående har en betydelsefull roll i den palliativa vården på grund av en nära relation till 
patienter som därmed kan ge värdefull information till vårdpersonalen. Närstående upplever 
att stöd och bevarande av hopp är av betydelse inom palliativ vård och att autonomi, 
integritet och självbestämmande hos patienter ska prioriteras (Miettinen, Alaviuhkola & 
Pietila, 2015). Närstående upplever att rak, ärlig och stödjande kommunikation från 
vårdpersonalen gällande prognos, kommande döende och död är betydande för livskvaliteten 
hos patienter. Det upplevs då vara en trygghet i och med att vårdpersonal är ärlig men 
samtidigt stödjande. De upplever även att det är betydelsefullt att patienters åsikter och 
önskemål tas på allvar och respekteras. Sjuksköterskors egenskaper inverkar också på 
livskvaliteten hos patienter. Närstående uppskattar om sjuksköterskor är noga med att 
bevara patienters värdighet samt att de visar empati, respektfullhet och omtänksamhet 
gentemot patienter (Lewis et al., 2019; Miettinen et al., 2015).  
 
Smärt- och symtomlindring är enligt närstående en betydande del i den palliativa vården. Att 
vara fri från smärta och obehag från symtom upplevs ha stor inverkan på patienters 
välmående och livskvalitet. Närstående har dock upplevelser av att smärtlindring och 
symtomlindring inte är tillräcklig (Miettinen et al., 2015; Oliver et al., 2014). De upplever 
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också att vårdpersonal har svårigheter med att utföra patienters grundläggande omvårdnad, 
som exempelvis hjälp med personlig hygien, samt är oroliga gällande nutrition, hydrering, 
fallrisk och trycksår hos patienter vilket inverkar på patienters livskvalitet negativt. 
Kommunikation är ytterligare en aspekt som närstående upplever behöver förbättras, både 
gällande kommunikation vårdpersonalen sinsemellan men även mellan vårdpersonal och 
närstående (Oliver et al., 2014).   

2.3$ Vårdvetenskapligt$perspektiv$
I denna allmänna litteraturöversikt har De 6 S:n – en modell för personcentrerad palliativ 
vård av Ternestedt, Henoch, Österlind och Andershed (2012) använts som vårdvetenskapligt 
perspektiv. Denna modell har valts då den bland annat belyser personcentrerad palliativ vård 
och livskvalitet. Modellen stämmer även väl in på examensarbetets syfte och kommer att 
användas för att diskuteras mot resultatet.  
 
Syftet med modellen är att främja delaktighet hos patienter genom att stödja palliativ 
vårdpersonal till en helhetssyn på människan via planering, genomförande och 
dokumentation av den aktuella vården. Modellen utgår från en syn på människan som 
tänkande, kännande och social som har en ständig utveckling i livet. Den palliativa vården 
ska utgå från att människor är individer som existerar och däremot inte utgå från att 
människor ska prestera. Denna modell har utvecklats efter synen på en god död, vilket 
innebär att vårdpersonal ska värna om patienters självbild, sociala relationer, acceptans samt 
fysisk symtomlindring. En god död och ökad livskvalitet är det som den palliativa vården bör 
arbeta emot.  
 
“De 6 S:n” utgår från orden; självbild, självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, 
sammanhang och strategier. Syftet med dessa ord är att de ska representera de olika 
dimensionerna av behov hos patienter, såsom fysiska, psykiska, sociala och existentiella 
behov, och på så sätt bidra till en helhetssyn av patienter. Meningen är att den palliativa 
vården ska formas utifrån individuella patienter och planeras i samråd mellan patienter och 
vårdpersonal för att på så sätt främja god livskvalitet hos patienter i livets slut. Vården ska 
formas utifrån vad patienter anser är betydelsefullt just nu i livet och utifrån de resurser som 
finns tillgängliga.  
 
Det första S:et, självbild, är det mest centrala begreppet. De övriga S:n är beroende av och 
påverkas utav patienters självbild. Självbilden innebär patienters egen bild/bilder av sig 
själva, och ordet är sammankopplat med begreppet identitet. Patienters självbild visar hur 
patienter uppfattar sig själva och leder till vilken upplevelse av hälsa, välbefinnande samt god 
död som patienter har. Det andra S:et, självbestämmande, handlar om patienters deltagande 
i beslut som rör vården i livets slut. Graden av självbestämmande och delaktighet i vården 
beror på patienter, hälsotillstånd samt tidigare livserfarenheter. Det är betydelsefullt att 
patienter har ett eget självbestämmande i livets slut för självbilden samt livskvaliteten. 
Vården ska respektera patienters egna önskningar och vilja den sista tiden i livet. Det tredje 
S:et, sociala relationer, handlar om vårdpersonalens ansvar att stödja patienter i att bevara 
sociala relationer genom att ge närstående möjlighet till att umgås. Relationen mellan 
patienter och närstående är betydelsefull och kan med hjälp av vårdpersonal bibehållas. Det 
handlar om att stödja både patienter och närstående för att den sociala relationen ska vara 
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god. Det fjärde S:et, symtomlindring, syftar till att minska lidandet hos patienter genom att 
lindra både fysiska och psykiska besvär. Symtomlindringen utgår från patienters självbild och 
hur mycket lindring som patienter själva tycker behövs. Det femte S:et, sammanhang, berör 
frågor kring livets mening genom tillbakablickar på livet. Vid livets slut är existentiella frågor 
aktuella, vilket gör att patienter gärna tittar tillbaka på livet som varit. Vården ska gynna 
patienters möjligheter att se en mening med livet som levts samt att patienters livsberättelse 
ökar chansen för en personcentrerad palliativ vård. Det sjätte och sista S:et, strategier, berör 
också livets mening men istället genom att blicka framåt. Det rör frågor som hur patienter vill 
leva den sista tiden och hur mötet med döden ska bli. Strategier handlar om både möjligheter 
och vilja till förberedelse för döden. En förutsättning för att kunna förbereda döden är att 
patienter har sjukdomsinsikt och det kan vårdpersonal bidra till genom kommunikation och 
information kring sjukdomsprognos, döendet och döden.  

2.4$ Styrdokument$och$riktlinjer$
Legitimerade sjuksköterskor bär ansvaret för att människor som vårdas ska uppnå bästa 
möjliga välbefinnande och livskvalitet fram till döden (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). 
Sjuksköterskors arbete ska främja livskvalitet för patienter. De ska erbjudas möjlighet att 
vara delaktiga i vården och sjuksköterskor ska stödja både patienter och närstående under 
hela vårdtiden (Regeringen, 2001). Legitimerade sjuksköterskors arbete ska utmärkas av ett 
etiskt förhållningssätt. De ska respektera patienters autonomi, integritet samt värdighet. Det 
är sjuksköterskor som bär ansvaret för omvårdnaden. Omvårdnaden ska uppfylla patienters 
fysiska, psykosociala, andliga samt kulturella behov. Det är därför betydelsefullt att kunna 
arbeta både självständigt och med andra såsom patienter, närstående samt andra 
professioner för att uppfylla dessa behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b).  
 
Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen. Vården ska bedrivas på ett sådant sätt att den uppfyller kraven för god vård 
(Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 2017:30). Viktiga grundläggande ansvarsområden för 
sjuksköterskor är att gynna hälsa, förebygga sjukdomar, få tillbaka hälsa och stilla lidande. 
Sjuksköterskor ska visa respekt och ta hänsyn till mänskliga rättigheter såsom värderingar, 
tro, självbestämmande, rätten till liv samt värdighet (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 
2017:30; Svensk sjuksköterskeförening, 2017a, 2017b).  
 
God vård i sen palliativ fas bygger på etiska principer kring självbestämmande, att göra gott, 
rättvishet och att inte skada. Patienter har rätt att vägra behandling. Den palliativa vården får 
aldrig ha syftet att orsaka patienters död och i det fall patienter uttrycker en vilja om detta så 
undantas självbestämmanderätten hos patienter. Betydande delar för livskvaliteten och för 
att patienter vid vård i sen palliativ fas ska få en god vård är att främja självbestämmande, 
delaktighet och ett socialt umgänge samt att få god symtomlindring (Socialstyrelsen, 2013). 
Både fysiska symtom såsom smärta och psykiska symtom som exempelvis ångest och 
depression kräver behandling och är en förutsättning för att patienter som vårdas i livets slut 
ska uppnå bästa möjliga livskvalitet (Regeringen, 2001). 
 
De patienter som är nära döden bör få en kärleksfull vård där de blir hjälpta, sedda och 
bekräftade. En värdig död är en av de viktigaste rättigheterna inom vården. För att döden ska 
vara värdig är det viktigt att vara tillmötesgående med patienters önskningar om den 
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återstående tiden i livet. Livet ska få avslutas i frid. En fridfull miljö är ett viktigt inslag i den 
palliativa vården. Det är även betydelsefullt att ingen ska behöva dö ensam. Vid livets slut 
kan även existentiella frågor om meningen med livet, om gud existerar och om vad som sker 
efter döden uppkomma hos patienter. Existentiella och andliga behov ska tillfredsställas hos 
alla patienter som vårdas i livets slut. Sjuksköterskor bör ha kunskap och förståelse för 
lidandets olika former och ha kompetens angående att kunna möta patienters olika känslor 
(Regeringen, 2001). 

2.5$ Problemformulering$$
Inom den palliativa vården har sjuksköterskor ett ansvar att främja livskvaliteten hos 
patienter. Tidigare forskning visar dock att det finns patienter som vårdas palliativt, och även 
närstående, som upplever att sjuksköterskor inom den palliativa vården inte alltid bidrar till 
att främja livskvaliteten hos patienter. Orsaker till det är bland annat bristande smärt- och 
symtomlindring, kommunikation, känslomässigt stöd och omvårdnad. Konsekvensen av 
detta blir att patienter upplever sämre livskvalitet. Eftersom god livskvalitet inte alltid 
uppfylls är det intressant att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att främja livskvalitet 
för patienter som vårdas i sen palliativ fas inom palliativa vårdenheter. Hur kan 
sjuksköterskor främja en så god livskvalitet som möjligt hos patienter ända fram till döden? 
För att främja livskvaliteten behöver sjuksköterskor enligt de 6 S:en bland annat ha en 
helhetssyn på människan och främja delaktighet, en god död, sociala relationer samt god 
symtomlindring. Målet med examensarbetet är att bidra till fördjupad kunskap kring 
livskvalitet för patienter under den sena palliativa fasen och hur den kan främjas. Denna 
kunskap kan förhoppningsvis leda till en förbättrad palliativ omvårdnad där patienters 
livskvalitet är i fokus.   

3$ SYFTE$

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att främja patienters livskvalitet vid vård 
i sen palliativ fas. 

4$ METOD$

Metoden som valdes i examensarbetet var en allmän litteraturöversikt som beskrivs av 
Friberg (2017). Metoden innebär att skapa en överblick över kunskapen inom ett område, 
genom att söka efter och använda både kvalitativa och kvantitativa vårdvetenskapliga 
artiklar. Sedan sker en kvalitetsgranskning som innebär att granska artiklarna utifrån en 
beskrivning för att veta om de är av hög kvalitet eller inte. Slutligen jämförs likheter och 
skillnader mellan artiklarna, med fokus på syfte, metod och resultat (Friberg, 2017). Denna 
metod valdes eftersom författarna till detta examensarbete ville skapa en övergripande blick 
samt fördjupad kunskap och förståelse inom just ett forskningsområde, där både kvalitativa 
samt kvantitativa artiklar ansågs vara relevant för examensarbetets syfte.  
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4.1$ Urval$och$datainsamling$
Sökning av artiklar har gjorts både individuellt och gemensamt först i november 2018 och 
återupptogs sedan igen i november 2019. Databaserna Cinahl Plus och PubMed användes för 
att söka efter artiklarna, eftersom området som ska studeras är vårdvetenskap och 
databaserna innehåller vårdvetenskapliga artiklar (Polit & Beck, 2016). Sökord som användes 
var nurse*, experience*, perceptions, attitudes, perspectives, palliative care, hospice, end of 
life care, end-of-life, quality of life, well-being och comfort (se bilaga A. Sökmatris). Inom 
sökningarna användes booleska sökoperatorerna AND och OR samt trunkering för att få med 
ordets alla olika böjningsformer (Polit & Beck, 2016). Svensk MeSH användes för att få en så 
korrekt översättning som möjligt av de svenska orden till engelska. Alla artiklar var skrivna 
på engelska i vårdvetenskapliga tidskrifter. För att skapa en tydlig bild av vad artiklarna 
handlade om samt för att få en snabbare förståelse användes översättningsverktyget 
Translator.  
 
Avgränsningar som användes vid sökning av artiklarna var att de skulle vara publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter, vara skrivna på engelska, ha publicerats efter år 2009 och fram till 
år 2019 samt vara peer-reviewed. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle överensstämma 
med examensarbetets syfte, det vill säga att de fokuserade på sjuksköterskeperspektivet, sen 
palliativ fas samt livskvalitet. Dessa krav användes för att artiklarna skulle vara aktuella och 
relevanta för syftet samt öka trovärdigheten och kvaliteten i examensarbetet. 
Exklusionskriterier var artiklar om palliativ vård i ett tidigt skede, eftersom examensarbetet 
fokuserade på den sena fasen av palliativ vård, samt artiklar där sjuksköterskor vårdade 
personer under 18 år då fokus var på vuxna patienter. Artiklar med närstående- och 
patientperspektiv exkluderades även av den orsaken att examensarbetets fokus låg på 
sjuksköterskeperspektivet. Ett annat exklusionskriterie var artiklar med enbart 
specialistsjuksköterskors upplevelser i och med att detta examensarbete fokuserade på 
allmänsjuksköterskor. Artiklar som innehöll flera olika perspektiv, exempelvis både läkares 
och sjuksköterskors upplevelser, exkluderades om det inte gick att specifikt urskilja 
sjuksköterskors upplevelser. Var artiklarna publicerade innan år 2009 exkluderades även 
dessa.  
 
När sökningen gjorts med ovanstående sökord och avgränsningar lästes totalt 888 stycken 
titlar. Om en titel svarade på syftet blev nästa steg att läsa abstrakt, totalt lästes 84 stycken. 
Visade det sig att abstrakten även svarade på syftet lästes fulltext för att få en djupare 
förståelse av vad artikeln verkligen handlade om. Totalt lästes 38 stycken fulltext (se bilaga A. 
Sökmatris). Bedömdes artikeln i detta skede kunna svara på syftet valdes denna ut och 
kvalitetsgranskades utifrån Fribergs (2017) beskrivning samt förslag på kvalitetsfrågor för 
kvantitativa artiklar samt kvalitativa artiklar. Kvalitetsgranskningen redovisas i en 
gemensam matris för både kvalitativa och kvantitativa artiklar (se bilaga D. 
Kvalitetsgranskning). De kvantitativa artiklarna har granskats ytterligare. Frågor såsom hur 
har urvalet gjorts gällande antal personer, ålder, inklusions- respektive exklusionskriterier 
och hur diskuteras metoden exempelvis gällande generaliserbarhet har använts (se bilaga C. 
Kvalitetsgranskningsfrågor). Det finns fler kvalitetsfrågor från Fribergs (2017) beskrivning 
som handlar om teoretiska utgångspunkter och argument för resultatet, men dessa valdes att 
exkluderas då de inte ansågs vara relevanta i granskningen. Det togs ett ställningstagande till 
om artiklarna var av hög kvalitet eller inte utifrån resultatet av granskningen. Trots att några 
artiklar fick ett nej på en granskningsfråga bedömdes de ändå vara av tillräckligt hög kvalitet. 
Totalt kvalitetsgranskades 20 stycken artiklar men nio stycken valdes sedan bort på grund av 
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de inte svarade på examensarbetets syfte. Artiklarna som slutligen valdes ut var elva stycken 
varav åtta stycken kvalitativa, två stycken kvantitativa samt en artikel med både kvantitativt 
och kvalitativt tillvägagångssätt (se bilaga B. Artikelmatris). Kvarstående artiklar bedömdes 
vara av hög kvalitet och relevanta för examensarbetets syfte.  

4.2$ Dataanalys$
Innan detta examensarbete påbörjades fanns en förförståelse hos författarna till 
examensarbetet om främjandet av livskvalitet hos patienter i sen palliativ fas. Genom egna 
erfarenheter och verksamhetsförlagd utbildning fanns en förförståelse om att sjuksköterskor 
hade kunnat göra mer för att främja livskvaliteten hos patienter som vårdades i sen palliativ 
fas. Förförståelsen var gemensam och identifierades genom reflektion tillsammans. 
Förförståelse innebär att tidigare kunskaper, värderingar och erfarenheter kan påverka 
examensarbetets resultat (Priebe & Landström, 2017). Därför ska förförståelsen i 
vetenskapliga arbeten redogöras, medvetandegöras och diskuteras för att minska risken att 
resultatet påverkas utav den (Henricson, 2017).  
 
Artiklarna analyserades utifrån Fribergs (2017) beskrivning av litteraturöversikt. Första 
steget var att läsa igenom artiklarna flera gånger för att på så vis få en ökad förståelse och en 
helhetsbild av innehållet (Friberg, 2017). Först lästes artiklarna digitalt individuellt för att 
uppnå en större förståelse av innehållet. Artiklarna skrevs sedan ut i dubbla exemplar i 
pappersform för att underlätta analysarbetet. Artiklarna lästes flera gånger individuellt för 
att få en helhetsbild. När en helhetsbild nåtts markerades det väsentliga i artiklarna ut med 
överstrykningspennor individuellt utifrån examensarbetets syfte. Sedan jämfördes det som 
markerats ut i artiklarna gemensamt för att säkerhetsställa att samma innehåll valts ut. 
Artiklarna sammanfattades sedan gemensamt i ett enskilt dokument för att enklare kunna se 
det väsentliga i varje artikel samt underlätta analysarbetet. Steg två blev att göra en 
översiktstabell av artiklarna där syfte, metod och resultat togs med för att ge en god 
överskådlighet av artiklarnas innehåll (Friberg, 2017). En översikt av artiklars syfte och 
metod gjordes gemensamt i ett enskilt dokument med hjälp av artikelmatrisen (se bilaga B. 
Artikelmatris). I artikelmatrisen beskrivs även artiklarnas resultat övergripande utifrån 
artiklarnas egna syften. Men i översikten inkluderades enbart det resultat som är relevant 
utifrån examensarbetets syfte och sammanställdes i samma gemensamma dokument. Steg 
tre var att identifiera likheter och skillnader i artiklarna (Friberg, 2017). Fokus lades på 
artiklarnas syften, metoder och med extra fokus på resultaten. De kvalitativa och kvantitativa 
artiklarna har analyserats separat, och därmed presenteras enskilt i resultatdelen. Syfte och 
metod jämfördes och diskuterades gemensamt och slutligen kodades med olika färger för att 
lättare kunna se vilka artiklar som hade liknande innehåll. Resultatets likheter och skillnader 
identifierades då varje enskild artikel analyserades var och en för sig och det centrala i varje 
artikels resultat skrevs ner i det gemensamma dokumentet för att få en tydlig översikt över 
artiklarnas innehåll. Detta innebar att centrala ämnen som berördes i varje artikel, såsom 
andlighet, symtomlindring samt miljö, identifierades. Detta beskrivs inte som ett steg i 
Fribergs (2017) beskrivning av litteraturöversikt men valdes att göras för att lättare kunna 
identifiera vilka artiklar som hade innehåll som berörde samma ämnen. Det blev då enklare 
att få en överskådlig blick av vilka ämnen som var återkommande i flera artiklar och vilka 
ämnen som enbart visade sig i enstaka artiklar. Steg fyra innebar en sortering av materialet 
där liknande innehåll samlades under rubriker som på så sätt bildade egna kategorier 
(Friberg, 2017). Tillsammans gjordes en gemensam jämförelse och en diskussion gällande 
materialet hölls. De centrala ämnena jämfördes med varandra för att identifiera vilka som 
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liknade varandra och vilka ämnen som var mest förekommande i artiklarna. De centrala 
ämnen som var mest framträdande och hade likheter med varandra bildade sedan 
examensarbetets kategorier.  

4.3$ Etiska$överväganden$
I all forskning ska datamaterial framföras på ett ärligt sätt och undvika egna tolkningar och 
åsikter i framförandet av text. Ett vetenskapligt arbete ska även präglas av hederlighet och 
ärlighet. Vid användande av andras vetenskapliga texter är det därför betydelsefullt att hålla 
sig så nära originaltexten som möjligt och texten får inte avsiktligen manipuleras eller ändras 
då det räknas som oredlighet i forskning. Det är av vikt att varje forskare inte har ett oredligt 
tillvägagångssätt eftersom det då blir en opålitlig forskning som kan leda till att allmänheten 
tappar förtroendet för forskningen (Codex, 2019). Det är även av vikt att vetenskapliga 
arbeten refererar rätt för att läsaren ska kunna veta vem som ska ha ära för det som skrivits 
samt för att undvika plagiat (Erikson, 2015). Forskningsetiska riktlinjer har följts och 
eftersträvats i detta examensarbete och referenser har noggrant hanterats under hela 
forskningsprocessen. 
 
Artiklar i en litteraturöversikt ska endast inkluderas om de har ett etiskt godkännande av en 
etisk kommitté, eller gjort noggranna etiska överväganden, för att på så vis öka det 
vetenskapliga värdet i studien (Wallengren & Henricson, 2012). Sjuksköterskor ska även 
medverka till en etisk organisationskultur och ta ställning emot oetiska metoder och 
förhållanden (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Vid skrivandet av denna 
litteraturöversikt har därmed endast vårdvetenskapliga artiklar inkluderats som fått ett 
godkännande av en etisk kommitté för att på så sätt säkerhetsställa att artiklarnas studier 
respekterat deltagarnas rättigheter och säkerhet.  

5$ RESULTAT$

I resultatdelen beskrivs likheter och skillnader bland de elva utvalda artiklarnas syften, 
metoder och resultat. I syfte och metod beskrivs de kvalitativa och kvantitativa artiklarna var 
och en för sig, medan de beskrivs gemensamt i resultatet. Resultatet presenteras som fem 
kategorier: att ha en god vårdrelation, att ha en god kommunikation, att få god 
symtomlindring, att tillfredsställa behov av andlighet och hopp och att skapa en god 
vårdmiljö.  

5.1$ Artiklarnas$syften$
Likheter och skillnader har identifierats i de totalt elva artiklarnas syften. I alla åtta 
kvalitativa artiklar framkom det en likhet i och med att alla innehöll sjuksköterskors 
perspektiv (Bahrami 2011a, 2011b; Becker, Wright & Schmidt, 2017; Brorson, Plymoth, 
Örmon & Bolmsjö, 2014; da Silva et al., 2014; Dong et al., 2016; Pavlish & Ceronsky, 2009; 
Reinke, Shannon, Engelberg, Young & Curtis, 2010). En skillnad var att två av artiklarna 



   
 

11 

också hade syftet att, utöver sjuksköterskors perspektiv, även undersöka utifrån annan 
vårdpersonals och patienters perspektiv (da Silva et al., 2014; Dong et al., 2016). Tre 
kvalitativa artiklar har begreppet palliativ vård med i syftet (Brorson et al., 2014; da Silva et 
al., 2o14; Pavlish & Ceronsky, 2009) och två artiklar har döende patienter i syftet (Becker et 
al., 2017; Dong et al., 2016). I två kvalitativa artiklar har det framkommit likheter då de båda 
undersökte sjuksköterskors erfarenheter av onkologisk palliativ vård (da Silva et al., 2014; 
Pavlish & Ceronsky, 2009). En viss likhet identifierades i två andra artiklar då båda 
undersökte sjuksköterskors uppfattningar om cancerpatienters livskvalitet (Bahrami, 2011a, 
2011b). En skillnad som identifierades i en artikel var att den undersökte sjuksköterskors 
upplevelser om palliativ vård (Dong et al., 2016). Ytterligare en artikel var unik i och med att 
den syftar till att beskriva sjuksköterskors perspektiv på hopp inom palliativ vård (Reinke et 
al., 2010). En annan skillnad identifierades i en artikel då den var ensam om att ha fokus på 
sjuksköterskors perspektiv angående en god död hos patienter och åtgärder för främjande av 
livskvalitet (Becker et al., 2017). En till artikel avvek från de andra eftersom den beskrev 
sjuksköterskors upplevelser gällande smärtlindring hos palliativa patienter med demens 
(Brorson et al., 2014).  
 
I de kvantitativa artiklarnas syften har likheter identifierats i alla tre artiklar då de innehöll 
sjuksköterskors perspektiv (Boyd, Merkh, Rutledge & Randall, 2011; Kmetec et al., 2019; 
Phelps et al., 2012). Däremot avvek en artikel från de andra då den innehöll både patienters, 
läkares och sjuksköterskors perspektiv (Phelps et al., 2012). En till likhet i två artiklar var att 
de berörde sjuksköterskors upplevelser om palliativ vård (Boyd et al., 2011; Kmetec et al., 
2019). En artikel skiljde sig mot de andra då den beskrev sjuksköterskors diskussioner om 
hospice-vård med patienter och närstående (Boyd et al., 2011). En annan skillnad som 
identifierades var att enbart en hade syftet att beskriva upplevelser av andlig vård (Phelps et 
al., 2012).  

5.2$ Artiklarnas$metoder$
De kvalitativa artiklarna hade olika studiedesign: deskriptiv (Bahrami 2011a, 2011b; Becker 
et al., 2017; Brorson et al., 2014; da Silva et al., 2014; Dong et al., 2016; Reinke et al., 2010), 
narriativ (Pavlish & Ceronsky, 2009) och exploratorisk (Bahrami, 2011a). Bland de 
kvalitativa artiklarna identifierades en likhet i sju stycken. Alla sju artiklars studier har 
använt semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod, varav sex stycken har använt 
enskilda intervjuer (Bahrami, 2011a, 2011b; Brorson et al., 2014; da Silva et al., 2014; Dong et 
al., 2016; Reinke et al., 2010), medan en skiljde sig ifrån de andra då den har använt 
fokusgrupper (Pavlish & Ceronsky, 2009). En artikel har, till skillnad från de andra, i studien 
använt ett kvalitativt, semistrukturerat frågeformulär som datainsamlingsmetod (Becker et 
al., 2017). 
 
Gällande analysmetoder i de kvalitativa artiklarna identifierades det i fyra artiklar en likhet i 
och med att de var baserade på grounded theory (Bahrami, 2011a, 2011b; Becker et al., 2017; 
Reinke et al., 2010). En artikel har använt Merleau-Pontys fenomenologi (da Silva et al., 
2014), en har använt programmet Atlas.ti 5.2 (Pavlish & Ceronsky, 2009), en har analyserat 
datamaterialet med hjälp av Burnards innehållsanalys (Brorson et al., 2014) och en annan 
har använt tematisk analysmetod enligt Colaizzis fenomenologiska tillvägagångssätt (Dong et 
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al., 2016). En likhet hittades i två artiklars analysmetod där de båda har använt 
analysprogrammet NVivo version 7 software (Bahrami, 2011a, 2011b).  
 
De kvantitativa artiklarna hade, precis som de kvalitativa artiklarna, olika studiemetoder: 
deskriptiv tvärsnittsstudie (Kmetec et al., 2019), deskriptiv korrelationsstudie (Boyd et al., 
2011) samt multi-institutionell studie (Phelps et al., 2012). En likhet identifierades i alla tre 
kvantitativa artiklar då de har använt enkäter som datainsamlingsmetod (Boyd et al., 2011; 
Kmetec et al., 2019; Phelps et al., 2012). I två artiklar hade enkäter skickats ut via post (Boyd 
et al., 2011; Kmetec et al., 2019) medan en har använt web-baserade enkäter (Phelps et al., 
2012). Likert-skala användes i två av artiklarna och båda två använde en skala på 1–5 (Boyd 
et al., 2011; Kmetec et al., 2019). Två av artiklarna använde programmet SPSS, Statistical 
Package for the Social Sciences, för statistikanalys (Boyd et al., 2011; Kmetec et al., 2019). 
Två av artiklarna har även använt icke-parametriskt test såsom Kruskal-Wallis (Phelps et al., 
2012) eller Mann-Whitney U-test för signifikansanalys (Kmetec et al., 2019). 

5.3$ Artiklarnas$resultat$
Ur analysen framkom fem kategorier som sjuksköterskor upplevde hade betydelse för 
främjandet av patienters livskvalitet.  
 
Figur 1. Kategorier av resultatet. 
Att ha en god vårdrelation 
Att ha en god kommunikation 
Att få god symtomlindring 
Att tillfredsställa behov av andlighet och hopp 
Att skapa en god vårdmiljö 

5.3.1$ Att$ha$en$god$vårdrelation$
En god vårdrelation mellan sjuksköterskor och patienter hade en positiv inverkan på 
patienters livskvalitet (Bahrami, 2011b; Becker et al., 2017; Dong et al., 2016; Pavlish & 
Ceronsky, 2009; Reinke et al., 2010). Sjuksköterskor upplevde att en god vårdrelation var en 
relation där de försökte lära känna och förstå patienter på en djup nivå. Den goda 
vårdrelationen kunde tillfredsställa patienters fysiska, psykiska, andliga och sociala behov 
och därmed främja livskvaliteten. De upplevde att patienters livskvalitet kunde främjas 
genom engagemang och intresse för patienter. Genom entusiasm kunde sjuksköterskor 
lättare utveckla en god vårdrelation till patienter samt ha motivation och energi till att möta 
patienters problem (Bahrami, 2011b). För att främja patienters livskvalitet behövde 
vårdrelationen till patienter, enligt sjuksköterskor, också vara stödjande (Becker et al., 2017; 
Reinke et al., 2010). För en god vårdrelation och ökad livskvalitet för patienter, upplevde 
sjuksköterskor, att det var även betydelsefullt att de spenderade mer tid tillsammans med 
patienter (Becker et al., 2017). Även fast de upplevde att vårdrelationen var betydelsefull för 
patienters livskvalitet, upplevde de ibland att det var svårt att uppnå en god vårdrelation på 
grund av bristande tid. Därför var tid betydande för främjandet av patienters livskvalitet. 
Inom palliativ vård måste även närstående inkluderas i vårdrelationen (Bahrami, 2011b). Att 
patienter och närstående tillsammans var inkluderade i det palliativa vårdteamet och 
samverkade med sjuksköterskor i den palliativa vårdprocessen var betydande för patienters 
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livskvalitet enligt sjuksköterskor (p=0,001) (Kmetec et al., 2019). En nära vårdrelation med 
både närstående och patienter kunde göra att sjuksköterskor förstod vad som var 
betydelsefullt för livskvaliteten hos patienter och hur den på bästa sätt kunde främjas 
(Bahrami, 2011b).  
 
Sjuksköterskor upplevde att meningsfulla vårdrelationer som främjade patienters livskvalitet 
kunde skapas genom ett gott bemötande mellan sjuksköterskor och patienter (Bahrami, 
2011b; Becker et al., 2017; Dong et a., 2016; Pavlish & Ceronsky, 2009; Reinke et al., 2010). 
Ett gott bemötande innebar att visa respekt, omsorg, kärlek och vänlighet för patienter (Dong 
et al., 2016). De upplevde att det också var betydelsefullt att ha en öppenhet i bemötandet. De 
upplevde att en inställning av nyfikenhet och öppenhet kunde göra det lättare att förstå 
patienter och patienters livskvalitet samt att våga fråga och diskutera problem med patienter. 
Genom att vara öppensinnad kunde sjuksköterskor samtala om vad som helst med patienter 
samt uppmuntra patienter till att tala om svåra frågor (Bahrami, 2011b). Ärlighet var också 
en betydande del i bemötandet (Pavlish & Ceronsky, 2009), samt att det skulle vara tillitsfullt 
(Pavlish & Ceronsky, 2009; Reinke et al., 2010). Sjuksköterskor upplevde även att 
livskvaliteten kunde främjas hos patienter genom att sjuksköterskor var närvarande, 
lyssnande, tillgängliga samt att de visade omtänksamhet och medlidande (Becker et al., 
2017). Genom ett gott bemötande upplevde sjuksköterskor att de även kunde vara ett stöd för 
patienter, genom att de lärde känna patienter, hjälpte till samt fanns där när det behövdes 
(Becker et al., 2017; Reinke et al., 2010). Detta emotionella stöd från sjuksköterskor till 
patienter var betydande för att få patienter att uppleva sig vara prioriterade samt som mer än 
bara patienter, vilket ökade livskvaliteten (Becker et al., 2017; Pavlish & Ceronsky, 2009). 
Om sjuksköterskor även hade en icke-dömande inställning kunde de vara mer stöd för 
patienter. De upplevde att det var betydelsefullt att lägga eventuella antaganden åt sidan, att 
inte vara dömande och att istället lägga fokus på patienters upplevda livskvalitet och därmed 
kunna främja den (Bahrami, 2011b).  

5.3.2$ Att$ha$en$god$kommunikation$
Att ha en god kommunikation var en betydande del inom den sena palliativa vården 
(Bahrami, 2011a, 2011b; Dong et al., 2016; Pavlish & Ceronsky, 2009; Reinke et al., 2010). 
Sjuksköterskor upplevde att god kommunikation var betydelsefullt exempelvis när det gällde 
att säga sanningen till döende patienter, det vill säga att kunna kommunicera den svåra 
sanningen på ett ärligt sätt. Ärlighet med patienters kommande döende och död var även 
betydelsefullt enligt sjuksköterskor för att patienter, närstående och vårdteamet skulle ha 
samma, realistiska mål (Pavlish & Ceronsky, 2009). Det upplevdes att de hade en betydande 
uppgift att samtala med både patienter och närstående om döendet (p=0,001) (Kmetec et al., 
2019). De upplevde därför att information om patienters kommande döende och död var 
något som ledde till ökad livskvalitet. Sjuksköterskor gav information genom att först 
bedöma vad patienter redan visste och där ingick det att först bli informerad om vad läkare 
redan sagt till patienter. Genom att de först tog reda på vad patienter redan visste om 
sjukdom och prognos kunde grunden läggas för att möta patienters behov av information. 
Genom att fråga om patienter ville veta alla detaljer angående det kommande döendet eller 
bara i stora drag fick sjuksköterskor sedan anpassa kommunikationen efter det (Reinke et al., 
2010). Det fanns dock sjuksköterskor som upplevde att patienter inte alltid fått tillräcklig 
information om det kommande döendet och döden. Orsaker till det kunde vara bland annat 
att patienters status förändrades snabbt och/eller att patienter eller närstående inte ville veta 
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för att kunna bevara hoppet. En önskan om att behålla hoppet hos patienter och närstående 
var också en anledning till att sjuksköterskor inte ville samtala om kommande döende eller 
död (23%). De (23%) upplevde att det kan vara svårt att samtala om döendet med patienter, 
men en majoritet av sjuksköterskor (90%) upplevde att det var betydande för livskvaliteten 
att alla patienter fick information om kommande döende och död (Boyd et al., 2011). 
Däremot fanns det sjuksköterskor som upplevde att det var bättre för främjandet av 
patienters livskvalitet att ge falska förhoppningar än att säga sanningen att de var döende 
(Dong et al., 2016). 
 
Det upplevdes att det även var betydelsefullt att sjuksköterskor samtalade om livskvalitet 
med patienter eftersom det också upplevdes öka patienters livskvalitet. De fick då reda på vad 
patienter själva ansåg öka livskvaliteten och kunde då vårda och främja den utifrån det. Det 
kunde hjälpa patienter att uppfylla mål samt njuta av livet den återstående tiden (Pavlish & 
Ceronsky, 2009; Reinke et al., 2010). Sjuksköterskor upplevde att de kunde genom att 
kommunicera med patienter om livskvalitet tillfredsställa och uppfylla patienters behov 
(Bahrami, 2011a). En god kommunikation mellan sjuksköterskor, patienter och närstående 
kunde göra att de förstod vad som var betydelsefullt för patienter. Om de däremot inte kunde 
kommunicera med patienter kunde de istället kommunicera med närstående. Närstående 
kunde ge god information, exempelvis om patienters önskemål, som sjuksköterskor därmed 
kunde använda för att främja patienters livskvalitet (Bahrami, 2011b). Utöver närstående 
upplevde de att det även var betydelsefullt att de involverade och kommunicerade med annan 
vårdpersonal när den egna professionen inte räckte till för att uppfylla patienters önskemål 
och bidra till ökad livskvalitet (Bahrami, 2011b). Att kommunicera och respektera patienters 
önskemål upplevdes av sjuksköterskor som en betydande del i den palliativa vården för att 
främja värdighet, integritet och livskvalitet (Becker et al., 2017; Dong et al., 2016). Det fanns 
upplevelser angående att om patienter fick göra egna val ledde det till ökad livskvalitet och 
att det därför var betydelsefullt att sjuksköterskor tog reda på vad patienter ville och gav stöd 
till de valen (Bahrami, 2011a). Det upplevdes även att de och närstående tillsammans genom 
kommunikation skulle arbeta mot att uppnå patienters livskvalitetsmål samt önskemål 
(Pavlish & Ceronsky, 2009). Det fanns dock sjuksköterskor som upplevde att det behövdes 
förbättrade metoder för kommunikation för att kunna främja patienters livskvalitet (Dong et 
al., 2016). Sjuksköterskor upplevde också att det var betydelsefullt att lyssna på patienter 
(Bahrami, 2011b; Becker et al., 2017; Pavlish & Ceronsky, 2009; Reinke et al., 2010). De 
upplevde att de ska erbjuda ett aktivt lyssnande och det var betydande att kunna acceptera 
och lyssna på olika tankar och åsikter som patienter hade, det vill säga kunna lyssna på både 
positivt och negativt (Bahrami, 2011b; Becker et al., 2017; Pavlish & Ceronsky, 2009). De 
upplevde även att det var betydelsefullt att patienter fick veta att de verkligen lyssnade på vad 
som sades (Pavlish & Ceronsky, 2009). Detta lyssnande kunde leda till att de fick en tydligare 
bild av patienters livskvalitet och därmed kunde främja den (Bahrami, 2011b). 

5.3.3$ Att$få$god$symtomlindring$
Sjuksköterskor upplevde att en av de viktigaste åtgärderna för att minska patienters lidande 
och att öka livskvaliteten inom sen palliativ fas var att patienter fick god symtomlindring 
(Becker et al., 2017; Brorson et al., 2014; Dong et al., 2016; Pavlish & Ceronsky, 2009; Reinke 
et al., 2010). Symtomlindring upplevdes ha en stor inverkan på patienters livskvalitet 
(p=0,027) (Kmetec et al., 2019). De upplevde att det var betydelsefullt att tillhandahålla 
utbildning till både patienter och närstående om döendet, om vanliga symtom vid slutet samt 
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om vad som kunde förväntas. Sjuksköterskor upplevde även att de skulle avsätta tid för att 
svara på både patienters och närståendes frågor samt förklara olika medicinska behandlingar 
eller olika sätt att symtomlindra. Detta var av betydelse för att minska orosymtom hos 
patienter (Becker et al., 2017). Det upplevdes även att kommunikation gällande 
symtomlindring var betydelsefullt. Exempelvis om patienter hade svårt att kommunicera 
försvårades chansen till optimal symtomlindring eftersom det då blev svårt för patienter att 
verbalt uttrycka behovet av symtomlindring. Vid dessa situationer identifierade 
sjuksköterskor smärta eller obehag på annat sätt istället genom att exempelvis observera 
rastlöshet, skrikande, aggressiva beteenden samt förändringar i ansiktsuttryck. De upplevde 
att närstående kunde hjälpa till att förstå och tolka patienters signaler för att underlätta en 
optimal symtomlindring och främja patienters livskvalitet (Brorson et al., 2014).  
 
För att patienter skulle få bästa möjliga palliativ vård ingick symtomlindring i vårdandet. 
Sjuksköterskor upplevde att lindring av både fysiska och psykiska symtom var betydelsefullt 
för att främja livskvalitet samt en god död för patienter (Becker et al., 2017). För att patienter 
skulle få en god död behövde symtom såsom smärta och andnöd lindras (Becker et al., 2017; 
Reinke et al., 2010). Vid de tillfällen som patienter fick störande symtom upplevde 
sjuksköterskor att symtomlindring därmed var betydelsefullt att tillämpa (p=0,001 (Kmetec 
et al., 2019) och även fokus på symtomlindring upplevdes vara av betydelse för att öka 
patienters livskvalitet i slutet av livet (Brorson et al, 2014). Just smärtlindring upplevdes vara 
ett av sjuksköterskors viktigaste ansvar och en prioritet för att kunna lindra patienters 
lidande. Sjuksköterskor upplevde att det var betydelsefullt att symtom inte var 
underbehandlade (Brorson et al., 2014; Dong et al., 2016). Sjuksköterskors kunskap gällande 
symtomlindring kunde ge bättre förutsättningar för patienters livskvalitet. Genom kunskap 
om olika sätt att symtomlindra samt förmågan att anpassa vården utifrån patienters unika 
behov kunde de minska patienters lidande och därmed öka livskvaliteten (Pavlish & 
Ceronsky, 2009). De upplevde att farmakologisk behandling var nödvändigt men att icke-
farmakologiska alternativ även kompletterade. Det kunde vara avslappning till patienter 
genom exempelvis massage, hålla hand, musik eller värmekuddar. Detta upplevdes öka 
patienters välbefinnande (Brorson et al., 2014). För en optimal symtomlindring upplevdes 
det även vara av betydelse att samarbeta med andra professioner (p=0,001) (Kmetec et al., 
2019). Sjuksköterskor upplevde att ett samarbete var betydelsefullt för att kunna främja 
patienters livskvalitet på bästa möjliga sätt. De kunde genom ett samarbete lyssna på och lita 
på varandras bedömningar av patienters behov av symtomlindring (Brorson et al., 2014). 
Sjuksköterskor som arbetade på hospice upplevde dock att symtomlindringen där var bättre 
på att kontrollera symtom såsom smärta, illamående och andnöd än på andra palliativa 
vårdenheter. Detta ledde till att hospicesjuksköterskor upplevde att patienter som var boende 
på hospice hade bättre livskvalitet på grund av symtomlindringen (Phelps et al., 2012).  
 
Utöver symtomlindring upplevde sjuksköterskor att det var betydande inom palliativ vård att 
genom omvårdnad bidra till patienters fysiska välbefinnande och att det kunde bidra till 
främjad livskvalitet (Becker et al., 2017; da Silva et al., 2014; Dong et al., 2016). De beskrev 
palliativ vård som en process där de arbetade tillsammans med patienter och närstående för 
att lindra lidandet, öka välbefinnandet och främja livskvaliteten (Pavlish & Ceronsky, 2009). 
Åtgärder som de tog till för att främja fysiskt välbefinnande hos patienter var att de 
säkerställde att patienter var så bekväma som möjligt, hjälpte till med hygien, munhygien, 
förflyttningar i säng samt påklädning. Att undvika invasiva procedurer hos döende patienter 
upplevdes också öka välbefinnandet samt livskvaliteten (Becker et al., 2017; Dong et al., 
2016). Sjuksköterskor som var uppfinningsrika kunde utföra flera, olika åtgärder för att 
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förbättra patienters välbefinnande och därmed bidra till en ökad livskvalitet (Pavlish & 
Ceronsky, 2009). Även om de inte kunde lindra allt som besvärade patienter fanns det alltid 
något som kunde göras för att förbättra patienters välbefinnande (Becker et al., 2017; Pavlish 
& Ceronsky, 2009). 

5.3.4$ Att$tillfredsställa$behov$av$andlighet$och$hopp$
Att tillfredsställa behov av andlighet och hopp var, enligt sjuksköterskor, av betydelse för 
främjandet av patienters livskvalitet. De andliga och religiösa behoven kunde främjas genom 
att samtala med patienter och närstående om just andliga behov (Bahrami, 2011a; Becker et 
al., 2017; Dong et al., 2016). Andliga behov främjades genom att sjuksköterskor bland annat 
samtalade med patienter om döden och döendet, till exempel mer specifikt om hur patienter 
önskade att dö (Becker et al., 2017). Sjuksköterskor upplevde att det var betydelsefullt att 
vara känslig och uppmärksam på patienters religiösa bakgrund och att de förväntades möta 
de andliga och religiösa behoven hos patienter (Bahrami, 2011b; Becker et al., 2017; Dong et 
al., 2016). Det fanns upplevelser om att patienter som vårdades i sen palliativ fas hade svårt 
att hitta syfte i tillvaron och en mening med livet. Men sjuksköterskor kunde stödja och 
underlätta det genom att uppmuntra samt påminna patienter om de positiva delarna i livet 
(Dong et al., 2016). Tillfredsställelse av andliga behov ledde just till att sjuksköterskor 
upplevde att patienter fann en mening med livet (Bahrami, 2011a; Dong et al., 2016). 
Andlighet och religion var betydelsefulla aspekter i vården som gjorde att patienter lättare 
upplevdes kunna hantera sjukdomen samt symtomen (Dong et al., 2016). Sjuksköterskor 
upplevde dock att andliga behov hos patienter kunde vara svåra att möta om de inte hade en 
nära vårdrelation till patienter (Bahrami, 2011b). 
 
Sjuksköterskor upplevde att en rutin på andlig vård skulle ha en positiv inverkan på patienter 
(85,1%) (p=0,006) och på välbefinnandet (18%) (p=0,001). De upplevde att andlig vård 
ingick i den bästa omvårdnaden och att andlig vård ökade välbefinnandet och livskvaliteten 
genom att stödja patienter emotionellt, psykiskt och andligt. De upplevde att patienters 
andliga tro och behov skulle stödjas och att sjuksköterskor inte skulle försöka omvandla 
någons religiösa tro. Däremot upplevde en del sjuksköterskor (7%) att en rutin på andlig vård 
istället skulle ha en negativ inverkan på patienter. Det fanns upplevelser om att andlig vård 
skulle hållas separat från fysisk vård och att det var mer lämpligt att sjuksköterskor istället 
tillkallade en präst för att kunna tillfredsställa patienters andliga behov (Phelps et al., 2012). 
 
Att stödja patienters hopp upplevdes vara betydelsefullt för en ökad livskvalitet hos patienter. 
Det var bättre att patienter hade något slags hopp kvar än inget alls eftersom det ökade 
patienters möjlighet till en god död. Även fast patienter som vårdades i sen palliativ fas levde 
med en dödlig sjukdom kunde de trots det fortfarande ha hopp (Dong et al., 2016; Reinke et 
al., 2010). Skulle hoppet hos patienter förtvina var det betydande att sjuksköterskor fanns 
där och hjälpte patienter med att bygga upp hoppet igen (Reinke et al., 2010). Sjuksköterskor 
betonade vikten av att upprätthålla hoppet hos döende patienter eftersom hopp skapade en 
positiv attityd och minskade lidandet. De gjorde det bästa de kunde för att upprätthålla 
hoppet hos patienter även om det var svårt i den kontexten att patienter var döende. De 
upplevde ett etiskt dilemma mellan att bibehålla patienters hopp mot att säga sanningen, 
eftersom den kunde göra att patienter tappade hoppet. Det upplevdes att utan tro och hopp 
var patienter rädda för döden. Det fanns även en rädsla hos sjuksköterskor att patienter 
skulle bli deprimerade eller begå självmord och därför fanns det upplevelser av att det var 
bättre att patienter dog med hopp än levde i förtvivlan (Dong et al., 2016). Sjuksköterskor 
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upplevde att patienter och närstående ville att de skulle stödja patienters hopp genom att 
fokusera på ökad livskvalitet samt genom förståelse för att det fanns olika, individuella 
aspekter av hopp. De bad patienter att beskriva vad de hoppades på och vad som ökade 
respektive minskade livskvaliteten. På så sätt blev sjuksköterskor ett bättre stöd till att bevara 
hopp och främja livskvaliteten. Sjuksköterskor upplevde att de kunde genom samtal med 
patienter identifiera flera olika slags hopp. Det kunde vara hopp om att de skulle ha en bra 
dag, bli friska nog för att kunna gå på ett barnbarns bröllop eller att de skulle bli botade 
(Reinke et al., 2010). Det fanns även upplevelser om att patienters hopp kunde upprätthållas 
genom en god symtomlindring och därmed kunde leva gott ända fram till döden (Dong et al., 
2016; Reinke et al., 2010). 

5.3.5$ Att$skapa$en$god$vårdmiljö$
Att skapa en god vårdmiljö genom fridfullhet och ett lugn upplevde sjuksköterskor var 
betydelsefullt för att patienter skulle få ökat välbefinnande samt ökad livskvalitet (Bahrami, 
2011a; Becker et al., 2017). En fridfull och lugn vårdmiljö kunde främjas genom att 
exempelvis ha en låg röstnivå, eliminera högljutt eller pipande ljud, behålla patienters rum 
städat och fint, erbjuda aromaterapi, musik eller att ordna ett större rum åt patienter om det 
önskades. Det upplevdes som betydande att det fanns tillräckliga resurser för att kunna bidra 
till välbefinnande hos patienter (Becker et al., 2017).  Sjuksköterskor upplevde att patienters 
livskvalitet ökade när de befann sig på en plats där de var bekväma. Fanns det däremot 
problem inom vårdmiljön såsom otillräckliga resurser kunde det minska patienters 
livskvalitet, exempelvis om de blev vårdade i ett litet och besvärande rum på sjukhuset. Det 
kunde leda till en sämre livskvalitet eftersom de förlorade integriteten samt möjligheten till 
lugn och ro. Därför upplevde sjuksköterskor att detta var betydelsefullt att vara medveten om 
för att kunna skapa en god vårdmiljö och därmed öka patienters välbefinnande och 
livskvalitet i slutet av livet (Bahrami, 2011a). Det upplevdes även vara betydelsefullt att 
inreda rummet och vårdmiljön utifrån patienters önskan. Det innebar en fridfull och 
meningsfull vårdmiljö som kunde leda till en ökad livskvalitet för patienter (Dong et al., 
2016).  

6$ DISKUSSION$

I diskussionsavsnittet diskuteras examensarbetets resultat med koppling till tidigare 
forskning, det vårdvetenskapliga perspektivet samt styrdokument och riktlinjer. 
Resultatdiskussionen är uppdelad i två olika delar. Först diskuteras artiklarnas syfte och 
metod. Därefter diskuteras examensarbetets resultat. Sedan presenteras en diskussion 
gällande metoden och därefter diskuteras det etiska förhållningssättet. Diskussionsavsnittet 
avslutas med slutsats, kliniska implikationer samt förslag på vidare forskning.  
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6.1$ Artiklarnas$syfte$och$metod$
Alla de åtta kvalitativa artiklarna hade syften som kunde relateras till sjuksköterskors 
upplevelser. Dessa syften var relevanta eftersom examensarbetet avsåg att studera just 
sjuksköterskors upplevelser. Syftena skilde sig däremot mellan upplevelser om antingen 
palliativ vård (fem st) eller livskvalitet (tre st), vilka båda kan kopplas till examensarbetets 
syfte. Två artiklar hade däremot, utöver sjuksköterskors perspektiv, även med annan 
vårdpersonal såsom läkare och sjuksköterskeassistenter, samt patienters perspektiv. Dessa 
artiklar inkluderades i examensarbetet då det tydligt gick att urskilja vem som sade vad i 
respektive artikel. De tre kvantitativa artiklarna hade alla likheter i och med att de också 
syftade till sjuksköterskors perspektiv. Två artiklars syften innehöll palliativ vård, varav en 
även syftade till diskussioner om hospice-vård. En artikel innehöll upplevelser om andlig 
vård. Dessa tre kvantitativa artiklars syften kunde kopplas till examensarbetets syfte, men 
även om de inte helt överensstämde med examensarbetets syfte ansågs innehållet i vardera 
artikel göra det. En kvantitativ artikel beskrev, utöver sjuksköterskors upplevelser, även 
upplevelser ur fler perspektiv såsom patienters och läkares. Även här gick det att urskilja vem 
som sade vad.  
 
De kvalitativa artiklarna använde olika studiedesign där sex av dem var deskriptiva, en var 
både deskriptiv och exploratorisk och en var narriativ. Enligt Billhult (2017a) handlar en 
deskriptiv studiedesign om en beskrivande statistik för att uppnå en överblick över det 
material som anses studeras. En narriativ design, enligt Skott (2017), syftar däremot till att 
tolka berättelser för att få svar på en specifik forskningsfråga. Enligt Polit och Beck (2016) 
avser en exploratorisk design att undersöka vilka faktorer som är relaterade till ett fenomen. 
Sju artiklar använde semistrukturerade intervjuer i antingen enskilda intervjuer eller 
fokusgrupper för att samla in data, vilket anses av Danielson (2017) vara en bra metod för att 
beskriva upplevelser. En artikel använde semistrukturerat frågeformulär istället som 
datainsamlingsmetod vilket enligt Billhult (2017b) är ett passande sätt att snabbt samla in 
data på från olika människor. Fyra kvalitativa artiklar var baserade på grounded theory, en 
på Merleau-Pontys fenomenologi, en med Burnards innehållsanalys, en med programmet 
Atlas.ti 5.2 och en med tematisk analysmetod enligt Colaizzis fenomenologiska 
tillvägagångssätt. Två av de artiklar som var baserade på grounded theory har använt 
analysprogrammet NVivo version 7 software som är ett dataprogram som strukturerar 
datamaterialet i kvalitativa analyser.  
 
En kvantitativ artikel var en deskriptiv tvärsnittsstudie, vilket används för att beskriva ett 
fenomen eller samband mellan fenomen vid en viss tidpunkt (Polit & Beck, 2016). En artikel 
var en deskriptiv korrelationsstudie, vilket används enligt Polit och Beck (2016) för att 
beskriva sambandet mellan två variabler. En annan var en multi-institutionell studie som 
insamlat data från flera sjukhus. Alla tre kvantitativa artiklar använde enkäter som 
datainsamlingsmetod. I två av artiklarna hade enkäter skickats ut via post vilket enligt 
Billhult (2017b) har fördelarna att det blir frivilligt deltagande och att deltagarna kan svara 
när de vill. Det negativa med att skicka ut via post är att deltagarna kan ha flyttat eller avlidit. 
En artikel använde istället en web-baserad enkät vilket enligt Billhult (2017b) är mer 
kostnadseffektivt. Det är även ett enklare sätt för deltagarna att svara på men förutsatt att de 
har datorvana. Frågorna i artiklarnas enkäter har formulerats på ett tydligt sätt vilket gör att 
det blir svårt för deltagarna i studierna att uppfatta frågorna olika. Däremot finns det alltid 
en risk att någon deltagare missförstår en fråga på grund av formuleringen, vilket kan ha 
uppstått vid studiernas datainsamling. Detta kan därför ha påverkat studiernas 
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tillförlitlighet. Två av de kvantitativa artiklarnas studier har ett inte så märkbart bortfall i 
svarsfrekvensen medan en studie har ett större bortfall på över 50 % av svarsfrekvensen. 
Detta kan påverka examensarbetets pålitlighet i resultatet då den slumpmässiga osäkerheten 
blir större. Två artiklar använde Likert-skalor på 1–5 i studierna, vilket används enligt Polit 
och Beck (2016) för att deltagare ska kunna svara på det svarsalternativ som de tycker är 
lämpligast och för att sedan enkelt kunna jämföra alla deltagares svar. Båda artiklarna med 
Likert-skala använde sedan datorprogrammet SPSS för att analysera statistiken från 
enkäterna. Två stycken använde icke-parametriskt test för signifikansanalys. En studie 
använde Mann-Whitney U-test som används, enligt Polit och Beck (2016), för att testa 
skillnaden mellan två oberoende grupper baserat på poäng. Den andra studien använde 
Kruskal-Wallis test som är ungefär samma som Mann-Whitney U-test men som däremot 
testar skillnaden mellan tre eller flera oberoende grupper.  

6.2$ Resultatdiskussion$
Resultatet som svarade på examensarbetets syfte mynnade ut i fem kategorier; att ha en god 
vårdrelation, att ha en god kommunikation, att få god symtomlindring, att tillfredsställa 
behov av andlighet och hopp och att skapa en god vårdmiljö. Dessa kategorier hade, enligt 
sjuksköterskor, en betydelse för främjandet av patienters livskvalitet.  
 
En slutsats som kan dras är att det mest framträdande i examensarbetets resultat var 
kategorierna att ha en god vårdrelation, att ha en god kommunikation, att tillfredsställa 
behov av andlighet och hopp samt att få god symtomlindring. Resultatet visade att när 
sjuksköterskor skapade goda vårdrelationer till patienter gav det en inverkan på patienters 
livskvalitet till det bättre. Det kunde skapas genom exempelvis stöd, engagemang, intresse 
och utökad tid med patienter. Om sjuksköterskor däremot inte kunde skapa en god 
vårdrelation till patienter, till exempel på grund av bristande tid, minskade det patienters 
livskvalitet. Författarna till examensarbetet anser att tidsaspekten är viktig att betona. Från 
praktik inom sjukvården finns erfarenheter av att sjuksköterskor ibland kan ha många 
patienter och vara stressade. Förståelse finns för att tiden inte alltid räcker till att lära känna 
patienter på en djup nivå, men sjuksköterskor bör ändå samtidigt vara medvetna om vikten 
av en god vårdrelation och vilken påverkan den har på patienters livskvalitet. Om det bara 
finns tid till ett kort möte kan sjuksköterskor trots det se till att stöd, engagemang och 
intresse för patienter visar sig i mötet. Resultatet visade även att sjuksköterskor skulle stödja 
patienters relationer till närstående, genom bland annat delaktighet i det palliativa 
vårdteamet, då det kunde öka patienters livskvalitet. Det var även viktigt med ett gott 
bemötande som präglades av bland annat respekt, kärlek och vänlighet. Att goda 
vårdrelationer främjar livskvalitet hos patienter kan kopplas samman med det 
vårdvetenskapliga perspektivet och S:et sociala relationer. Ternestedt et al. (2012) beskriver 
att sjuksköterskor ska bevara goda sociala relationer mellan närstående och patienter genom 
att stödja möjlighet till umgänge och delaktighet för att öka patienters livskvalitet. Med hjälp 
av sjuksköterskors stöd till sociala relationer kan en god relation mellan patienter och 
närstående bevaras. Detta lyfts även av Regeringen (2001) som menar att sjuksköterskor ska 
ge stöd till patienter och närstående under hela vårdtiden, samt att det ska ges möjlighet till 
delaktighet i vården. Enligt Socialstyrelsen (2013) är främjandet av ett socialt umgänge 
betydelsefullt för patienters livskvalitet. När det gäller ett respektfullt bemötande så nämner 
både Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) och Svensk sjuksköterskeförening 
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(2017a, 2017b) vikten av att sjuksköterskor är respektfulla i bemötandet. Detta stämmer även 
överens med tidigare forskning som visar att patienter upplever att vårdrelationen måste 
vara stödjande samt att ett respektfullt och värdefullt bemötande från sjuksköterskor är 
betydelsefullt (Heyland et al., 2010; Vig & Pearlman, 2015). Patienter upplever även att 
livskvaliteten kan främjas i sen palliativ fas om sociala behov är tillfredsställda (Gourdji, 
McVey & Purden, 2009; Meneguin et al., 2018). Även närstående anser att en vårdrelation 
bör vara stödjande för att främja patienters livskvalitet (Miettinen et al., 2015). Närstående 
upplever också att sjuksköterskors bemötande är av betydelse för att kunna bevara patienters 
värdighet och att bemötandet ska präglas av just empati, omtänksamhet och respekt (Lewis 
et al., 2019; Miettinen et al., 2015).  
 
I resultatet syns det även tydligt att god kommunikation är betydelsefullt för främjandet av 
patienters livskvalitet, att sjuksköterskor exempelvis bör anpassa kommunikationen utefter 
vad patienter redan vet och hur mycket information de vill ha. En tydlig skillnad i resultatet 
gällande kommunikation var att en del sjuksköterskor upplevde att ärlighet om döendet och 
döden var av betydelse för patienters livskvalitet, medan andra sjuksköterskor upplevde att 
det var bättre att ljuga om döendet för att främja patienters livskvalitet. Detta anser 
författarna till detta examensarbete var det mest förvånande i resultatet eftersom det upplevs 
vara oetiskt att ljuga. Förståelse finns för att det kan vara svårt att prata om döden och att det 
finns en vilja till att inte ta hoppet ifrån patienter, men det känns inte heller rätt att vara 
oärlig och att ge patienter falska förhoppningar. Vidare visade resultatet att kommunikation 
angående patienters egen syn på livskvalitet var betydelsefullt för främjandet av den. 
Kommunikation med närstående och andra professioner upplevdes också vara betydelsefullt 
och likaså kommunikation angående patienters önskemål den sista tiden i livet. Det framkom 
även i resultatet att en majoritet av sjuksköterskor upplevde att alla patienter borde få 
information om döendet och döden, men att en del sjuksköterskor upplevde att det var svårt 
att samtala om. Författarna till examensarbetet tycker att det är en självklarhet att patienter 
ska få ärlig information om sjukdomstillståndet och att döden är nära, även om förståelse 
finns för att det inte är ett lätt samtal att ha. Om patienter inte får ärlig information och inte 
är införstådda i prognosen känns det svårt att patienter ska kunna vara delaktiga i vården, 
just därför bör kommunikationen alltid vara ärlig. Stöd till detta kan hittas i Ternestedt et al. 
(2012) och S:et självbestämmande som innebär att patienter ska få vara delaktiga i beslut 
gällande vården i livets slut för att uppnå främjad livskvalitet. Hur mycket självbestämmande 
och delaktighet som patienter har är dock beroende av patienterna själva, hälsotillståndet 
och tidigare livserfarenheter. Ordet självbestämmande utgår även ifrån att den palliativa 
vården ska respektera patienters önskningar och vilja den sista tiden i livet. Även hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) slår fast vikten av att patienter har ett självbestämmande. 
Självbestämmande och delaktighet är även enligt Socialstyrelsen (2013) en betydande del 
inom sen palliativ fas för främjandet av patienters livskvalitet. Svensk sjuksköterskeförening 
(2017b) betonar dessutom vikten av att sjuksköterskor ska kunna arbeta både självständigt 
och med andra exempelvis patienter, närstående och andra professioner för att kunna 
uppfylla patienters behov. Att sjuksköterskor är uppmärksamma på patienters önskningar 
den sista tiden i livet är även något som Regeringen (2001) styrker betydelsen av. Detta 
stämmer även överens med tidigare forskning som visar att patienter upplever att 
sjuksköterskor ska ge förstående, rak och ärlig information om döendet och döden, då de 
anser att detta ingår i en god hälso- och sjukvård (Heyland et al., 2010; Vig & Pearlman, 
2015). Likaså upplever närstående att informationen om döendet och döden bör vara rak och 
ärlig. Detta anses vara betydande för en ökad livskvalitet. Om sjuksköterskor ger 
informationen på detta sätt upplever närstående även en trygghet gällande den palliativa 
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vården. Närstående upplever även att det är betydelsefullt att sjuksköterskor respekterar 
patienters åsikter och önskemål den sista tiden i livet (Lewis et al., 2019; Miettinen et al., 
2015). Att patienter har ett självbestämmande kan även kopplas samman med närståendes 
upplevelser, vilket de upplever är en betydande del inom palliativ vård som bör prioriteras 
(Miettinen, Alaviuhkola & Pietila, 2015). Vikten av att ha både en god vårdrelation och en god 
kommunikation kan kopplas till de fyra hörnstenarna inom palliativ vård. Hörnstenen 
kommunikation och relation innebär att en god relation och kommunikation mellan 
sjuksköterskor och patienter, patienters närstående och andra inom vårdteamet är av vikt för 
att patienters livskvalitet ska kunna främjas (Socialstyrelsen, 2013). Att inte bara lägga fokus 
på att skapa en god relation till patienter utan även till närstående anser författarna till 
examensarbetet är en viktig del i resultatet som alla sjuksköterskor bör arbeta efter. Tidigare 
erfarenheter har gett uppfattningar av att närstående till patienter som vårdas palliativt kan 
lida och kan då finna stöd i att ha en god relation till sjuksköterskor som vårdar patienter.  
 
Kategorin att tillfredsställa behov av andlighet och hopp var en betydande del av resultatet. 
Utifrån resultatet kan författarna av detta examensarbete dra slutsatsen att andlighet och 
hopp har en stor påverkan på patienters livskvalitet. Resultatet visade att sjuksköterskor 
upplevde att tillfredsställelse av andliga behov samt hopp hos patienter var betydelsefullt för 
patienters livskvalitet. Behoven kunde tillfredsställas genom att samtala om andliga behov, 
döden och döendet. Det upplevdes att patienter behövde stöd i att hitta en mening med livet 
vilket kunde stödjas genom uppmuntring och påminnelser om det positiva som hänt i livet. 
Sjuksköterskor upplevde att det var betydelsefullt att främja hoppet hos patienter. Det fanns 
likheter och skillnader i resultatet då vissa sjuksköterskor upplevde att ärlighet var 
betydelsefullt medan andra upplevde att det var bättre att ljuga för att bibehålla patienters 
hopp. En möjlig förklaring till detta kan vara att de sjuksköterskor som inte tyckte ärlighet 
var av betydelse kom ifrån en asiatisk kultur som exempelvis Kina där det inte ansågs vara 
tillåtet att tala om att patienter är döende. En slutsats som kan dras utifrån resultatet är 
därmed att kulturella skillnader kan inverka på sjuksköterskors handlingar. Det fanns 
ytterligare en skillnad i resultatet som visade att det fanns sjuksköterskor som upplevde att 
andlig vård istället skulle ha negativ inverkan på patienter och borde hållas separat från 
fysisk vård. Dessa olika upplevelser angående andlighet anser författarna till examensarbetet 
kan orsakas av sjuksköterskors egna relationer till andlighet. För en del kan det vara en 
viktig, självklar del i livet medan det för andra kan upplevas vara oviktigt. Därför kan det vara 
en viktig lärdom ur resultatet att det är av betydelse att vara öppen eftersom alla kan se på 
andlighet och tro olika och därför vara uppmärksam på just enskilda patienters andlighet. 
Resultatet gällande sjuksköterskors upplevelser att andliga behov bör bli tillfredsställda kan 
kopplas samman med det vårdvetenskapliga perspektivet och S:et sammanhang. Ternestedt 
et al. (2012) beskriver att det centrala i ordet är att vårdpersonal ska främja patienters 
möjligheter till att se en mening med livet som levts genom tillbakablickar på livet. Vid livets 
slut är just existentiella frågor aktuella och därför är det betydelsefullt att vårdpersonal ger 
stöd till patienters frågor kring livets mening. Att andliga behov bör tillfredsställas kan 
kopplas till Regeringen (2001) som nämner att existentiella och andliga behov ska 
tillfredsställas hos de patienter som vårdas i sen palliativ fas. Även Svensk 
sjuksköterskeförening (2017b) menar att sjuksköterskor är ansvariga för omvårdnaden och 
att den även ska uppfylla patienters andliga och psykosociala behov. Enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) ska sjuksköterskor också ta hänsyn till patienters 
värderingar och tro. Tidigare forskning visar att patienter har överensstämmande upplevelser 
angående att andliga behov bör bli tillfredsställda (Selman et al., 2013; Sun et al., 2016; Vig & 
Pearlman, 2015). Patienter upplever att uppfyllda andliga behov leder till en mening med 
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livet och ökad livskvalitet (Selman et al., 2013; Sun et al., 2016). Tidigare forskning visar även 
att närstående upplever, i likhet med sjuksköterskor, att bevarande av patienters hopp är 
betydelsefullt (Miettinen et al., 2015).  
 
Kategorin att få god symtomlindring framstod som den mest centrala åtgärden att prioritera 
för att främja livskvalitet hos patienter. Relaterat till resultatet kan författarna till 
examensarbetet dra slutsatsen att symtomlindring är en av de viktigaste åtgärderna för 
främjandet av patienters livskvalitet. Utifrån egna erfarenheter anses symtomlindring vara 
betydelsefullt i den sena palliativa fasen för att patienter ska kunna uppleva sinnesro och ett 
lugn den sista tiden i livet. Patienter ska absolut inte uppleva symtom såsom smärta, 
illamående eller andnöd, utan ska kunna slappna av och uppleva livskvalitet. Detta anses då 
det finns egna erfarenheter av att närstående vårdats inom palliativ vård och 
symtomlindringen har upplevts som bristande. Av den anledningen anses symtomlindring 
vara ett av de viktigaste ansvaren inom sen palliativ vård. Resultatet visade att både fysisk 
och psykisk symtomlindring upplevdes som betydelsefullt av sjuksköterskor. Symtomlindring 
var nödvändigt för att minska patienters lidande och upplevdes vara ett av de viktigaste 
ansvaren som sjuksköterskor hade. Symtomlindring har en tydlig koppling till S:et 
symtomlindring som Ternestedt et al. (2012) anser ska minska lidandet hos patienter genom 
att lindra både fysiska och psykiska besvär. Det är patienter själva som avgör hur mycket 
symtomlindring som behövs för att de inte ska lida och istället uppleva livskvalitet. 
Symtomlindring är även enligt Socialstyrelsen (2013) betydelsefullt för patienters livskvalitet. 
Regeringen (2001) styrker att det är av vikt att både fysiska och psykiska symtom behandlas 
för att främja bästa möjliga livskvalitet hos patienter i sen palliativ fas. Detta kan leda till att 
vården uppnår bästa möjliga livskvalitet för patienter ända fram till döden vilket är, enligt 
Svensk sjuksköterskeförening (2017b), legitimerade sjuksköterskors ansvar. Detta kan även 
kopplas till de fyra hörnstenarna inom palliativ vård där en hörnsten är just symtomlindring 
som beskriver vikten av att symtom och smärta lindras inom flera olika dimensioner; fysiskt, 
psykiskt, socialt samt existentiellt (Socialstyrelsen, 2013). Det kan även kopplas samman 
med tidigare forskning, att patienter upplever att det är betydelsefullt för livskvaliteten att 
lindra smärta samt lindra lidande (Meneguin et al., 2018; Vig & Pearlman, 2015). Patienter 
upplever, enligt Vig och Pearlman (2015), att god symtomlindring gör det även lättare att 
involveras i livet. Närstående upplever att smärt- och symtomlindring är betydelsefullt inom 
den palliativa vården och att patienter ska slippa lida av smärta och obehag från symtom. De 
upplever att detta har en stor inverkan på patienters livskvalitet (Miettinen et al., 2015; 
Oliver et al., 2014).  

6.3$ Metoddiskussion$
Från början var tanken att en empirisk studie skulle utföras då det troligtvis hade varit en 
passande metod för att svara på examensarbetets syfte. Den metoden ansågs dock inte vara 
optimal utifrån given tidsram. Eftersom det valda forskningsområdet inte bedömdes vara så 
väl beforskat användes istället en litteraturöversikt enligt Fribergs (2017) beskrivning med 
både kvalitativa och kvantitativa artiklar som metod för att kartlägga så mycket som möjligt 
av den befintliga forskningen. Att både kvalitativa och kvantitativa artiklar har analyserats 
kan ses som en styrka i och med att det ger en bredare bild av forskningsområdet och att 
artiklarna då kunnat utgöra ett komplement till varandra. En nackdel med en 
litteraturöversikt är att det finns en risk för låg kvalitet ifall de valda artiklarna är bristfälliga. 
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Av den anledningen är det väsentligt att artiklarna kvalitetsgranskas och att inklusions- och 
exklusionskriterer används på ett korrekt sätt (Friberg, 2017). För att undvika låg kvalitet i 
detta examensarbete har en noggrann kvalitetsgranskning gjorts samt relevanta inklusions- 
och exklusionskriterier har använts.  
 
Två databaser användes till sökning av artiklar. Genom att använda flera databaser ökar 
chansen till att hitta relevanta artiklar vilket stärker arbetets sensitivitet och trovärdighet. 
Majoriteten av de valda resultatartiklarna har anträffats i flera databaser och i flera olika 
sökningar vilket visar på en större sensitivitet. För att öka studiens trovärdighet bör artiklar 
med samma studiedesign väljas (Henricsson, 2017). I detta examensarbete strävades det 
efter artiklar med samma studiedesign men det var inte optimalt utifrån den mängd 
forskning som fanns. Ett flertal artiklar hade samma studiedesign men inte alla, vilket kan 
ses som en svaghet i detta examensarbete.  
 
Sökorden som användes till att söka efter artiklar valdes ut för att svara an till syftet. Det 
diskuterades kring vilka sökord som skulle vara mest relevanta för examensarbetets syfte, 
vilket bör göras enligt Östlundh (2017). Till en början gjordes en bred sökning med flera olika 
synonymer för att få en överblick om hur mycket befintlig forskning som fanns. Sedan 
gjordes sökningarna mindre och mer specifika för att få fler relevanta träffar. Genom att 
använda de booleska sökoperatorerna AND och OR kombinerades sökorden för att, enligt 
Polit och Beck (2016), få så relevanta träffar som möjligt. Det var till en början svårt att få ner 
antalet sökträffar till ett rimligt antal. Vid svårigheter kontaktades en bibliotekarie från 
Mälardalens Högskola som hjälpte till med lämpliga sökord, detta kan enligt Friberg (2017) 
öka studiens giltighet. Den booleska sökoperatoren NOT kunde ha använts för att minska 
antalet sökträffar, men detta gjordes inte och kan därför ses som en svaghet. Trunkering kan, 
enligt Östlundh (2017), användas i sökningen efter artiklar för att få fram ordets alla 
böjningar, vilket gjordes i detta examensarbete. I en litteraturöversikt ska urval och 
datainsamling, enligt Henricson (2017), tydligt beskrivas för att öka studiens överförbarhet. 
Detta examensarbete har därför eftersträvat att tydligt beskriva hur urval och datainsamling 
gjorts. För att öka en studies giltighet, som handlar om att studien ska kunna göras igen och 
få ett snarlikt resultat, ska metoden enligt Polit och Beck (2016) därför vara beskriven på ett 
tydligt sätt. En tydligt beskriven metod har därmed eftersträvats i detta examensarbete.   
 
I denna litteraturöversikt fanns avgränsningar som enligt Henricson (2017) stärker studiens 
kvalitet. Att inkluderade artiklar var peer-reviewed ökar, enligt Polit och Beck (2016), 
studiens giltighet. Att sökningen var avgränsad till de senaste tio åren gjorde för att 
forskningen ska vara aktuell och visa på den senaste evidensen. Enbart artiklar som var 
skrivna på engelska inkluderades i detta examensarbete då det enligt Henricson (2017) 
stärker trovärdigheten på studien. Dock kan en nackdel med artiklar skrivna på engelska vara 
att det finns risk för feltolkningar. Detta försöktes att undvikas genom att använda 
översättningsverktyget Translator samt genom gemensamma diskussioner om engelska ord. 
Att enbart inkludera artiklar som fokuserar på sjuksköterskors perspektiv och att exkludera 
artiklar med andra perspektiv så som patient-, läkar- och närståendeperspektiv gjordes för 
att de valda artiklarna ska svara på examensarbetets syfte. Även artiklar om ett tidigt skede 
av palliativ vård, artiklar från specialistsjuksköterskors perspektiv samt artiklar där 
sjuksköterskor vårdade patienter under 18 år valdes bort av samma anledning. Det har 
varken lagts fokus på eller exkluderats någon specifik diagnos hos patienter i artiklarna på 
grund av en vilja att undersöka livskvalitet mer generellt inom palliativ vård. Detta kan ses 
som en styrka eftersom det skapar en större förståelse för livskvalitet inom palliativ vård, 
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oavsett patienters diagnoser. Totalt valdes elva artiklar ut som bedömdes vara tillräckligt 
många för att svara på examensarbetets syfte. De utvalda artiklarna svarade även an på 
examensarbetets syfte.  
 
Ett examensarbetes kvalitet och tillförlitlighet stärks, enligt Henricson (2017), om de utvalda 
artiklarna först lästs individuellt och att en gemensam jämförelse sedan gjorts. Därför har 
artiklarna lästs individuellt och sedan har en jämförelse gjorts av det innehåll som markerats 
ut med överstrykningspennor för att veta att det mest väsentliga i vardera artikel markerats 
ut. De elva, utvalda artiklarna ansågs efter kvalitetsgranskning vara av tillräckligt hög kvalitet 
för att inkluderas i detta examensarbete. Eftersom författarna till detta examensarbete tagit 
ställning till kvaliteten på artiklarna och bedömt dessa som av hög kvalitet kan detta ses som 
en svaghet då erfarenhet angående bedömning av artiklars kvalitet inte finns hos författarna 
till detta examensarbete. 
 
Förförståelsen som fanns innan detta examensarbete påbörjades var en förväntning på att 
det skulle förekomma mest negativa resultat gällande livskvalitet i sen palliativ fas. Att bli 
påverkad av denna förförståelse har under analysarbetet försökts undvikas genom 
diskussioner och en neutral inställning till examensarbetet. Förförståelsen har inte påverkat 
vilka artiklar som valts ut utan de har valts ut oavsett om de har positiva eller negativa 
resultat. Arbetets trovärdighet kan stärkas, enligt Henricson (2017), i och med att 
studiekamrater läser igenom examensarbetet. Studiekamrater har vid ett flertal gånger läst 
och bedömt arbetet. Examensarbetets trovärdighet har ökat eftersom begreppet livskvalitet 
som valts att studeras, verkligen har blivit studerat. Innehållet av arbetets resultat har enbart 
inkluderat information från artiklar som styrker examensarbetets syfte. Examensarbetet har 
inkluderat artiklar från sju olika länder. En bedömning har gjorts att det ger ett 
internationellt perspektiv och en ökad överförbarhet av resultatet. Det finns en medvetenhet 
om att sjukvårdssystem kan skilja sig åt länder emellan men resultatet bedöms vara 
överförbart till palliativ vård världen över. Examensarbetets trovärdighet kan, enligt 
Henricson (2017), ökas om resultatbeskrivningarna i examensarbetet har dubbelkollats av 
handledare. Detta har gjorts genom stöd från handledare som kontrollerat att 
examensarbetets resultatbeskrivning är relevant samt svarar på syftet.  

6.4$ Etikdiskussion$
De etiska övervägandena har i detta examensarbete följts. Examensarbetets datamaterial till 
resultatet har framförts på ett ärligt sätt samt försökts undvika egna tolkningar och åsikter. 
Vid skrivandet av litteraturöversikten har författarna till examensarbetet hållit sig så nära 
originaltexten som möjligt för att det enligt Codex (2019) ska göras för att undvika 
feltolkning och oredlighet samt öka arbetets ärlighet och hederlighet. Artiklarnas etiska 
godkännande eller förhållningssätt har noggrant granskats innan de inkluderats i 
examensarbetet. Alla inkluderade artiklar har ett godkännande av en etisk kommitté då det 
enligt Wallengren och Henricson (2012) ökar det vetenskapliga värdet i studien. Det är även 
av vikt, enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017a), för att bidra till en etisk 
forskningskultur och inte stödja oetiska metoder och förhållanden. Att alla inkluderade 
artiklar i examensarbetet har ett etiskt godkännande kan därför ses som en styrka. 
Referenser har hanterats noggrant då Erikson (2015) menar att detta är betydelsefullt i ett 
vetenskapligt arbete och även minskar risken för plagiat. Att förförståelsen hos författarna till 
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detta examensarbete skulle påverka resultatet försöktes att undvikas. Det kan dock inte, 
enligt Polit och Beck (2016), garanteras att resultatet inte har påverkats utifrån 
förförståelsen.  
 
Med hjälp av översättningsverktyget Translator har vissa fraser samt ord i de valda artiklarna 
översatts från engelska till svenska för att öka förståelsen för innehållet. Det finns dock en 
medvetenhet om att feltolkningar kan ha uppstått då översättningsverktyget inte alltid 
översätter korrekt. En bristfällig översättning kan därmed ha påverkat resultatet från 
artiklarna, men genom diskussioner och upprepad bearbetning av texterna minimerades 
risken. Det som hade kunnat göras bättre i detta examensarbete är att författarna istället 
skulle ha använt en ordbok som översättningshjälpmedel, då det hade garanterat en säkrare 
översättning.  

7$ SLUTSATS$

Författarna till examensarbetet var nyfikna på hur livskvalitet främjas för patienter som 
vårdas i sen palliativ fas utifrån sjuksköterskors perspektiv. Slutsatser som kan dras utifrån 
resultatet är att patienters livskvalitet kan främjas genom att vårda de olika dimensionerna 
av patienter; fysiska, psykiska, sociala och andliga. Men även att det alltid finns något som 
sjuksköterskor kan göra för att främja livskvaliteten hos patienter som vårdas inom palliativ 
vård. Då det inte upplevdes finnas tillräckligt mycket forskning kring hur sjuksköterskor 
främjar livskvalitet i samband med sen palliativ fas bidrar detta examensarbete med kunskap 
inom valt område. Genom detta examensarbete kan sjuksköterskor få en fördjupad kunskap 
kring både patienters, närståendes och sjuksköterskors upplevelser av livskvalitet men även 
vilka vårdåtgärder de kan utföra för att främja patienters livskvalitet i slutet av livet.  

7.1$ Kliniska$implikationer$
Att patienters livskvalitet kan främjas på flera olika sätt är en tydlig framträdande aspekt ur 
examensarbetets resultat. En god vårdrelation, god kommunikation, god symtomlindring, 
god vårdmiljö och tillfredsställelse av andlighet och hopp har alla en betydelse för främjandet 
av patienters livskvalitet. Detta kan användas inom sjuksköterskeprofessionen. Alla dessa 
kategorier är stora i sig och det finns mycket som sjuksköterskor verkligen kan göra för att 
främja patienters livskvalitet. Tips och råd kan vara att tänka på att det alltid finns något som 
kan göras för att främja patienters livskvalitet. Även fast något i praktiken kan anses vara en 
petitess så kan det vara betydelsefullt för patienter vilket kliniskt verksamma sjuksköterskor 
inom palliativ vård bör vara medvetna om. Examensarbetets resultat kan komma till nytta för 
både patienter och närstående då de får en palliativ vård som fokuserar på det absolut 
viktigaste för patienter inom den palliativa vården - livskvalitet. Patienter kan uppleva ett 
värdigt liv ända fram till döden, samtidigt som närstående får ett gott och värdigt slut med 
patienter. Examensarbetets resultat kan också vara användbart för blivande sjuksköterskor 
som möjligtvis inom snar framtid arbetar inom palliativ vård. Det är då betydelsefullt att vara 
medveten om dessa aspekter för att främja patienters livskvalitet.  
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7.2$ Förslag$på$vidare$forskning$
Då författarna till detta examensarbete upplever att det inte finns tillräckligt mycket befintlig 
forskning gällande främjande av livskvalitet utifrån sjuksköterskors perspektiv inom palliativ 
vård vore det önskvärt med vidare forskning. Ytterligare forskning skulle kunna leda till att 
fler patienter får en främjad livskvalitet vid vård i sen palliativ fas. Förslag på vidare 
forskning inom detta område kan vara att en ytterligare studie görs med detta 
examensarbetes syfte, men istället som en empirisk studie. Motiveringen till detta är att det 
upplevs saknas tillräcklig forskning om just vilka konkreta åtgärder som sjuksköterskor 
vidtar för att främja patienters livskvalitet vid vård i sen palliativ fas.  
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(“End of life" OR "end-of-life") AND ("quality of 
life") AND nurse* AND experience* 

95 7 3 2 2 

PubMed 
2019-11-29 

("Quality of life" OR "life quality") AND 
("palliative" OR "end of life") AND (nurse* 
perception*) 

75 8 4 2 1 



   
 

   

BILAGA&B.&ARTIKELMATRIS&
Artikel- 
nummer 

Författare 
År 
Titel (på engelska) 
Tidskrift 
Land 

Syfte  Metod (ansats, deltagare, datainsamling, 
dataanalys)   
  

Resultat  

1 Becker, C., Wright, G., Schmidt, 
K. (2017) 
 
Perceptions of dying well and 
distressing death by acute care 
nurses. 
 
Applied Nursing Research 
 

USA 

Syftet var att identifiera 
sjuksköterskors 
upplevelser, som arbetar på 
fyra 
slutenvårdsavdelningar, 
kring deras åtgärder för att 
främja livskvalitet av 
döende patienter, deras 
definitioner av att dö på ett 
gott sätt och kring hur de 
själva mår efter ett 
upprörande dödsfall och 
vilka åtgärder de tar för att 
må bättre.  

Kvalitativ studie, deskriptiv studie. 
49 sjuksköterskor. 
Semistrukturerade frågeformulär med 
anonymt deltagande.  
Dataanalys med hjälp utav metoder 
som används enligt grounded theory, 
där materialet kodades och kategorier 
utformades.  
 

Tre huvudbegrepp framträdde vid 
sjuksköterskors definition av ett gott 
döende: emotionellt och andligt stöd 
för patient och närstående, stöd till 
patient och närstående och 
främjande av en lugn vårdmiljö. Åtta 
kategorier av omvårdnadsåtgärder 
för att främja en god dö 
identifierades vilket inkluderar 
kommunikation med vårdpersonal, 
optimal fysisk vård, omsorg och 
medkänsla, att stödja värdighet i att 
dö för patient/närstående, 
utbildning av patient/ närstående 
för att främja en bättre död, 
emotionellt stöd för 
patient/närstående och att främja 
en lugn miljö.  

2 Kmetec, S., Štiglic, G., Lorber, 
M., Mikkonen, I., McCormack, 
B., Pajnkihar, M., & Fekonja, Z. 
(2019) 
 
Nurses’ perceptions of early 
person-centred palliative care: a 
cross-sectional descriptive 
study. 

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattningar och 
kunskaper kring palliativ 
vård och om det var någon 
skillnad mellan 
sjuksköterskor i Slovenien 
och i Finland.  
 

Kvantitativ, deskriptiv tvärsnittsstudie. 
440 sjuksköterskor.  
Enkäter med Likert-skala.   
Materialet analyserades med 
beskrivande statistik, Mann-Whitney 
U-test och med hjälp av programmen 
Microsoft Excel och SPSS.  

Uppfattningarna kring palliativ vård 
skilde sig mellan sjuksköterskor som 
arbetade i Finland mot 
sjuksköterskor som arbetade i 
Slovenien. Gällande kunskapen 
kring palliativ vård fanns det ingen 
signifikant skillnad mellan 
sjuksköterskor i de två länderna. Det 
var inte heller någon skillnad kring 



   
 

   

 
Scandinavian Journal of Caring 
Sciences 
 
Slovenien och Finland 
 

  hur sjuksköterskor uppfattade 
svårigheter att samtala kring döden 
med patienter.  

3 Bahrami, M. (2011a)  
 
Meanings and aspects of quality 
of life for cancer patients: a 
descriptive exploratory 
qualitative study. 
 
Contemporary Nurse 
 
Australien 
 

Syftet var att undersöka 
betydelser och aspekter av 
livskvalitet för 
cancerpatienter ur 
sjuksköterskors perspektiv. 
 

Kvalitativ, deskriptiv, exploratorisk 
studie.  
10 sjuksköterskor. 
Semistrukturerade intervjuer med 
öppna frågor. 
Intervjuerna transkriberades, lästes 
flera gånger och analyserades med 
programmet NVivo version 7 software. 
Allt enligt grounded theory. 

Resultatet visade att flera aspekter 
bidrar till patienters livskvalitet. 
Dessa inkluderar fysiska, 
psykologiska, andliga och 
miljömässiga och sociala 
interaktioner.  

4 
 

Phelps, A. C., Lauderdale, E. K., 
Alcorn, S., Dillinger, J., Balboni, 
M. T., Van Wert, M., Vander 
Weele T.J., Balboni, T. A. (2012) 
 
Addressing Spirituality Within 
the Care of Patients at the End of 
Life: Perspectives of Patients 
With Advanced Cancer, 
Oncologists, and Oncology 
Nurses 
 
Journal of Clinical Oncology  
 
USA 
 

Syftet var att beskriva 
andlig vård utifrån 
patienter, läkare och 
sjuksköterskors perspektiv 
eftersom att 
uppmärksamma andliga 
och religiösa behov hos 
patienter ingår i de 
nationella riktlinjerna för 
livskvalitet.  
 

Kvalitativ och kvantitativ multi-
institutionell studie. 
75 patienter, 204 läkare och 114 
sjuksköterskor.  
Semistrukturerade intervjuer med 
patienter. Web-baserade enkäter med 
läkare och sjuksköterskor. Detta 
examensarbete kommer enbart att 
inkludera resultat från sjuksköterskors 
perspektiv. 
Den kvantitativa analysen gjordes med 
Kruskal-Wallis test och Wilcoxons 
rankning med jämförelser mot 
Bonferroni.  
Den kvalitativa analysen gjordes 
genom grounded theory. Intervjuerna 
transkriberades och kodades. Teman 
och subteman identifierades.  

85% av sjuksköterskor upplevde att 
rutinmässig andlig vård skulle ha en 
positiv inverkan på patienter.  
Den kvalitativa analysen 
identifierade fördelar med andlig 
vård som t.ex. stöd till patienters 
känslomässiga välbefinnande och 
stärker patientrelaterade relationer.  



   
 

   

5 
 

da Silva, W., Silva, R., Pereira, 
E., Silva, M., Marins, A., & 
Sauthier, M. (2014) 
 
Nursing team perception of 
oncological palliative care: a 
phenomenological study 
 
Online Brazilian Journal of 
Nursing 
 
Brasilien 
 

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskors upplevelser 
av palliativ vård i onkologi.  

Kvalitativ, deskriptiv studie.  
6 sjuksköterskor och 15 
sjuksköterskeassistenter. Detta 
examensarbete kommer enbart 
inkludera resultat från sjuksköterskors 
perspektiv.  
Öppna, enskilda intervjuer.  
Analysen gjordes enligt Merleau-
Pontys fenomenologi. Intervjuerna 
transkriberades och teman 
identifierades.  
 

Palliativ vård utgjorde en utmaning 
för sjuksköterskor i och med mötet 
med patienter som befann sig i 
slutet av livet. Resultatet visade att 
åtgärder för ökad komfort och 
trygghet utgör grunden för god, 
humaniserad vård. Sjuksköterskor 
uttryckte att kärnan i palliativ vård 
och den viktigaste åtgärden för att 
trösta patienter i terminalvård var 
att skapa ett genuint möte.  

6 
 

Dong, F., Zheng, R., Chen, X., 
Wang, Y., Zhou, H., Sun, R. 
(2016) 
 
Caring for dying patients in the 
chinese cultural context: A 
qualitative study from the 
perspectives of physicians and 
nurses  
 
European Journal of Oncology 
Nursing 
 
Kina 

Syftet var att undersöka 
upplevelser hos kinesiska 
läkare och sjuksköterskor 
som arbetar med döende 
cancerpatienter. 
 

Kvalitativ, deskriptiv studie. 
15 läkare och 22 sjuksköterskor från ett 
cancercentrum. Detta examensarbete 
kommer enbart att inkludera resultat 
från sjuksköterskors perspektiv. 
Semi-strukturerade, enskilda 
intervjuer som transkriberades.  
Kvalitativ tematisk analysmetod med 
Colazzis tillvägagångssätt, där 
materialet kodades och delades in i 
teman.  
 

Att samtala om döden och cancer 
med döende cancerpatienter var 
tabu i traditionell kinesisk kultur 
vilket gav en minskad effektiv 
kommunikation mellan läkare samt 
sjuksköterskor och döende patienter 
som vårdades i livets slut. 
Vårdpersonalen beskrev en stark 
vilja att ge vård av hög kvalitet till 
patienter och lade stor vikt vid att 
upprätthålla patienters hopp. 
Sjuksköterskor oroade sig mest över 
patienters fysiska komfort och 
önskemål medan läkarna i sin tur 
lade mer fokus på patienters 
rättigheter och symtomhantering.  

7  Pavlish, C., Ceronsky, L. (2009)  
 
Oncology Nurses’ Perceptions of 
Nursing Roles and Professional 
Attributes in Palliative Care 

Syftet var att utforska 
onkologisjuksköterskors 
upplevelse av palliativ vård.  

Kvalitativ, narriativ studie. 
33 onkologisjuksköterskor. 
Semi-strukturerade intervjuer i 
fokusgrupper som transkriberades.  
Materialen från varje fokusgrupp 

Resultatet visade att sjuksköterskor 
upplevde att det fanns fem stycken 
omvårdnadsroller vid palliativ 
omvårdnad: undervisning, omsorg, 
samordning, stöttning och 



   
 

   

 
Clinical Journal of Oncology 
Nursing 
  
USA 

analyserades narriativt och kodades 
induktivt samt sorterades med hjälp av 
programvaran Atilas.ti 5.2.  
 

mobilisering. 
I dessa fem roller beskrevs även sju 
betydelsefulla professionella 
egenskaper: klinisk expertis, 
ärlighet, familjeorientering, 
uppmärksamhet, närvaro, 
samarbete och betänksamhet.  

8 
 

Bahrami, M. (2011b)  
 
Why difference exist? An 
interpretive approach to nurses’ 
perceptions of cancer patients 
quality of life 
 
Iranian Journal of Nursing and 
Midwifery Research 
 
Australien 

Syftet var att undersöka 
varför cancerpatienters och 
sjuksköterskors uppfattning 
om cancerpatienternas 
livskvalitet kan skilja sig.  

Kvalitativ, deskriptiv studie. 
10 sjuksköterskor.  
Semi-strukturerade intervjuer som 
transkriberats.  
Analys enligt grounded theory och 
programmet NVivo version 7 software.  

Sex huvudteman identifierades som 
hjälper sjuksköterskor att identifiera 
och förstå patienters livskvalitet. 
Teman var entusiasm, öppenhet, att 
må bra, reflektera kring patienters 
egenskaper, att inte vara dömande 
och att involvera närstående och 
annan vårdpersonal.  

9 Reinke, L., Shannon, S., 
Engelberg, R., Young, J., & 
Curtis, J. (2010) 
 
Supporting Hope and Prognostic 
Information: Nurses’ 
Perspectives on Their Role 
When Patients Have Life-
Limiting Prognoses 
 
Journal of Pain and Symtom 
Management 
 
USA 

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskors perspektiv 
på hur de stödjer eller inte 
stödjer hopp hos patienter 
och närstående samt ger 
ärlig information om 
prognos. 

Kvalitativ, deskriptiv studie. 
22 sjuksköterskor.  
Semistrukturerade, enskilda intervjuer.  
Kategorier och underkategorier 
skapades enligt grounded theory.  

Sjuksköterskor uppfattade att 
patienter ville att sjuksköterskorna 
skulle stödja deras hopp. Tre 
aktiviteter som sjuksköterskor 
använde för att stödja hoppet var att 
be patienter beskriva vad de hoppas 
på, att samtala om 
livskvalitetsfrågor och att bygga en 
förtroendefull relation. 

10 
 

Boyd, D., Merkh, K., Rutledge, 
D., & Randall, V. (2011) 

Syftet var att beskriva 
sjuksköterskors attityd till 

Kvantitativ, deskriptiv 
korrelationsstudie.  

Flera sjuksköterskor diskuterade 
sjukvården med närstående istället 



   
 

   

 
Nurses’ Perceptions and 
Experiences With End-of-Life 
Communication and Care 
 
Oncology Nursing Forum 
 
USA 
 
 
 
 
 
 
 

vård i livets slutskede och 
deras upplevelser kring 
vårdandet av döende 
patienter samt kring 
diskussioner kring hospice-
vård med patient och 
närstående.  
 
 

31 sjuksköterskor. 
Enkäter med öppna och slutna frågor 
med Likert-skala.  
Analys med hjälp av beskrivande 
statistik och datorprogrammet SPSS. 
 
 

för med patienter. Sjuksköterskor 
nämnde olika orsaker till att 
patienter inte blev hänvisade till 
hospice eller informerade att de var 
döende. Det var bland annat ovilja 
från patienters eller närståendes 
sida, förnekelse till döendet, 
missuppfattningar kring hospice-
vård eller rädsla för den, samt en 
önskan kring att upprätthålla 
hoppet hos patienter. 
Sjuksköterskor upplevde det var 
betydelsefullt att patienter fick 
information kring prognosen. 
 
 

11 Brorson, H., Plymoth, H., 
Örmon, K., & Bolmsjö, I. (2014) 
 
Pain Relief at the End of Life: 
Nurses’ Experiences Regarding 
End-of-Life Pain Relief in 
Patients with Dementia 
 
Pain Management Nursing 
 
Sverige 

Syftet var att beskriva 
sjuksköterskors upplevelser 
gällande smärtlindring vid 
vård i livets slut hos 
patienter med demens.  
 
 
 

Kvalitativ, deskriptiv studie. 
7 sjuksköterskor. 
Semi-strukturerade intervjuer med 
öppna frågor.  
Intervjuerna transkriberades och 
kategorier identifierades.  
Analys med hjälp av Burnards 
innehållsanalys.  

Resultatet mynnade ut i två 
kategorier: sjuksköterskors 
upplevelser av svårigheter gällande 
smärtlindring samt sjuksköterskors 
upplevelser av resurser för 
smärtlindring.  
 



   
 

   

BILAGA&C.&KVALITETSGRANSKNINGSFRÅGOR&
Kvalitetsgranskning av kvalitativa och kvantitativa artiklar enligt Friberg (2017).  
 
Granskningsfrågor för kvalitativa artiklar:  

•! Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 
•! Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
•! Vad är syftet? Är syftet klart formulerat? 
•! Hur är metoden beskriven? 
•! Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 
•! Hur har data analyserats? 
•! Vad visar resultatet? 
•! Hur har författarna tolkat studiens resultat? 
•! Vilka argument förs fram? 
•! Finns det några etiska resonemang? 
•! Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?  

 
Granskningsfrågor för kvantitativa artiklar:  

•! Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 
•! Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
•! Vad är syftet? Är syftet klart formulerat? 
•! Hur är metoden beskriven? 
•! Hur har urvalet gjorts? (T.ex. Antal personer, ålder, inklusions- respektive exklusionskriterier) 
•! Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder har använts? Var dessa adekvata? 
•! Vad visar resultatet? 
•! Vilka argument förs fram? 
•! Finns det några etiska resonemang? 
•! Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller generaliserbarhet?  

 



 

 

BILAGA&D.&KVALITETSGRANSKNINGSTABELL&
Artiklar Finns det en 

tydligt 
beskriven 
problem-
formulering? 

Finns det 
ett tydligt 
beskrivet 
syfte? 

Finns det 
en tydligt 
beskriven 
metod? 

Finns det en 
tydlig 
beskrivning 
av 
deltagare? 

Svarar 
resultatet 
på 
syftet? 

Framförs 
resultatet 
på ett 
tydligt 
sätt? 

Förs det en 
diskussion 
kring 
metoden? 

Förs det en 
diskussion 
kring 
resultatet? 

Först det ett 
etiskt 
resonemang? 

Kvantartiklar 
Beskrivs antal 
deltagare och ålder, 
inklusions- och 
exklusionskriterier? 
Diskuteras metoden 
gällande 
generaliserbarhet? 

1 Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja  Ja  

2  Ja Ja Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

3  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja  

4 Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

5  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej  Ja Ja  

6  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja  

7 Ja Ja Ja Ja  Ja Ja Nej Ja Ja  

8  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja  

9 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja  

10 Ja  Ja Ja Ja Ja Ja  Ja Ja Ja Ja 

11 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja  Ja  
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