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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Forskning visar att bristande kommunikation från sjuksköterskor leder till en 

ökad oro, frustration och otillräcklighet hos patienter i livets slutskede. Sjuksköterskor ska 

upprätthålla en god vård i livets slutskede. Denna förväntan av sjuksköterskor kräver en 

kvalificerad utbildning med en god samarbets- och kommunikationsförmåga. Problem: Det 

förekommer brister i den palliativa vården där behandlingen inte anpassas efter varje 

patienters behov och önskemål i patients livs slutskede. Syfte: Syftet är att beskriva 

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

litteraturstudie. Resultat: Efter analysen framkom fem subteman. Hinder för att kunna ge 

en god vård i livets slutskede följs av två subteman: Tidsbrist och Brist på erfarenhet och 

kunskap. Det andra temat är, vikten av tydligt informationsöverföring som följs av tre 

subteman: Otillräcklig kommunikation, Ickeverbal kommunikation och Kommunikation med 

närstående. Slutsats: Tiden för patienter i behov av palliativ vård har en stor påverkan i 

livets slutskede. Hinder för att sjuksköterskor ska kunna ge en god vård i livets slutskede är 

otillräcklig kommunikation, tidsbrist, brist på erfarenhet och kunskap.  

 

Nyckelord: Kommunikation, kunskap, litteraturstudie, palliativ vård, 

sjuksköterskeperspektiv, tidsbrist, upplevelser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

Background: Research shows that a lack of communication from nurses leads to increased 

anxiety, frustration and inadequacy in patients at the end of life. Nurses should maintain 

good care at the end of life. This expectation of nurses requires a qualified education with 

good collaboration and communication skills. Problem: There are deficiencies in the 

palliative care where the treatment is not adapted to each patient's needs and wishes at the 

patient's final stage. Aim: The purpose is to describe nurses' experiences of caring for 

patients at the end of life. Method: A literature study. Results: After the analysis, five 

subthemes emerged. Obstacles to being able to provide good care at the end of life are 

followed by two sub-themes: Lack of time and Lack of experience and knowledge. The second 

theme is the importance of clear information transfer, followed by three sub-themes: 

Inadequate communication, Nonverbal communication and Communication with related 

parties. Conclusion: The time for patients in need of palliative care has a major impact on 

the end of life. Barriers to nurses being able to provide good care at the end of life are 

inadequate communication, lack of time, lack of experience and knowledge. 

 

Keywords: Communication, knowledge, literature study, palliative care, nurse perspective, 

lack of time, experiences. 
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1 INLEDNING  

Det valda området i detta examensarbete grundas i tidigare verksamhetsförlagda utbildning 

då situationer uppstått vid vårda av patienter i livets slutskede. Där väcktes författarnas 

intresse av problematiken inom palliativ vård i livets slutskede. Författarna till 

examensarbetet vill få en större inblick i hur sjuksköterskor kan ge en så bra vård som 

möjliga både för patienter och närstående under vårdtiden i livets slutskede. Under tidigare 

verksamhetsförlagda utbildning ansvarade studenter för en patient vid varje vårdtillfälle på 

vårdavdelning för att få en helhetsbild på varje patient. Detta skapar en bättre uppfattning 

om patienters upplevelser av välbefinnande. För att uppnå detta bör sjuksköterskor ha 

förståelse för patienters upplevelser då vård i livets slutskede ställer högre krav och 

förväntningar på sjuksköterskor. Avsikten med examensarbetet är att skapa mer kunskap av 

att vårda patienter inom palliativ vård i livets slutskede. Detta för att ökad förståelse hos 

sjuksköterskor om hur den palliativa vården upplevs av patienter i livets slutskede. 

 

Författarnas intresse av att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets 

slutskede kan bidra till en fortsatt utveckling för vårdens kvalitet. Intresseområdet till 

examensarbete kommer från en intresselista som forskargruppen vid Akademin för hälsa, 

vård och välfärd (HVV) vid Mälardalens högskola utformat. 
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2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs vårdande, vårdande kommunikation och delaktighet.  Sedan beskrivs 

och tydliggörs palliativ vård. Dessa begrepp kommer att ligga till grund för examensarbetet. 

Vidare beskrivs lagar och styrdokument och sedan följs tidigare forskning inom ämnet. 

Bakgrunden avslutas med vårdvetenskapligt perspektiv och problemformulering.  

2.1 Vårdande 

Sjuksköterskor har ett professionellt och reflekterande förhållningssätt, detta innebär att 

försöka se, lyssna, tänka, känna och förstå. Vårdande syftar till att stödja och stärka 

patienters välbefinnande genom att bjuda in patienterna till vårdande möte samt visa 

respekt. Sjuksköterskor visar intresse till patienters berättelse för att uppmärksamma 

patienters upplevelser av hälsa och sjukdom. Vårdande kan ge patienter möjlighet att 

återställa välbefinnande och kraft, därutöver kan även en gemenskap etableras mellan 

sjuksköterskor och patienter. Det fordras en öppenhet hos sjuksköterskor för att de ska 

kunna möta patienter, och det innebär att stanna upp och reflektera i varje situation eller 

samtal. Sjuksköterskor möter patienters livsvärld för att kunna ge god vård till varje patient. 

En god vård kräver ett vårdande förhållningssätt. Det krävs att sjuksköterskor uppvisar 

lyhördhet och känslighet i varje vårdsituation. Nyfikenhet och uppmärksamhet är viktigt för 

sjuksköterskor för att kunna identifiera problem och ohälsa hos patienter. En god reflektion 

är nödvändig vid varje vårdsituation, vilket kan öka förståelsen av patienters upplevelse och 

situation. Vårdande handling kan vara aktiviteter eller åtgärder för att lindra patienters 

lidande. Sjuksköterskor ska ha en helhetssyn av patienters situation och upplevelse för att 

stärka deras hälsoprocess. Det behöver upprättas en individuell vårdplanering för varje 

patient. Vårdande handling har mål att lindra lidande och stärka patienters välbefinnande. 

Sjuksköterskor har en pedagogisk roll som kan förbättra patienters kunskap av sjukdom och 

situation samt stärka deras hälsa (Ekeberg & Dahlberg, 2015). Det naturliga grundläggande 

vårdandet är ett samspel med begreppen ansande, lekande och lärande. Ansning kan handla 

om att vara accepterad och leken kan utgöras av fantasi och att stärka patienters egna 

förmågor. Lärande syftar till patienters utveckling och förändring (Söderlund, 2017). Tro, 

hopp och kärlek är viktigt för vårdande. Det handlar om att sjuksköterskor kan hjälpa 

patienter att få känsla av tro och hopp. Tro behöver inte vara religiöst utan det kan 

exempelvis vara att patienter tror på den aktuella behandlingsmetoden, vilket är viktigt för 

att patienter ska känna sig trygga. Hopp kan innebära att sjuksköterskor lyssnar på 

patienters önskemål och behov, vilket bidrar till att patienter känner sig värdefulla. Kärlek 

innebär att sjuksköterskor visar sin omsorg för den unika patienten; detta leder till att 

patienter upplever tillit och känner sig sedda (Eriksson, 2000). 

2.1.1 Vårdande kommunikation 

Kommunikation innebär ett utbyte av tankar och överföring av information mellan 

människor. En tillräcklig kommunikation bygger på en bra relation mellan människor. En 
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relation byggs upp när sjuksköterskor lyssnar till patienters livsberättelse vilket kan skapa en 

djup förståelse av patienters livsvärld. Patientberättelser är en av de betydelsefulla vägarna 

till kunskap om lidande. Vårdande kommunikation är synlig på tre olika sätt: relationell 

kommunikation; i form av lyssnande, beröring och närvaro som möjliggör för en högre grad 

av hälsa och välbefinnande. Narrativ kommunikation; vårdaren visar sin närvaro och lyssnar 

utan att döma eller moralisera och hjälper patienter att uttrycka sin rädsla och sitt lidande. 

Etisk kommunikation; utgår från patienters lidande, vårdarens medlidande som är 

symmetriskt, och innebär ömsesidigt respekt. Vårdaren skapar utrymme till att patienter kan 

återupprätta sin autonomi, sitt ansvar, och skapa möjligheter för ett gott liv. Det finns olika 

former av vårdande kommunikation. Dessa är instrumentell vårdande kommunikation och 

emotionell vårdande kommunikation. Instrumentell vårdande kommunikation handlar om 

fakta och information om sjukdomen och behandlingen. Emotionell vårdande 

kommunikation handlar om att sjuksköterskor ska ha respekt för både patienter och 

närstående. Vårdande samtal är precis som det låter, ett samtal som har meningen att vårda 

(Fredriksson, 2017). Vårdande samtal är viktigt i vårdande. Genom samtalet möter 

sjuksköterskor patienters livsvärld och livsberättelse. Vårdande samtal har som mål att lindra 

lindande och stärka patienters välbefinnande. Sjuksköterskor har förmåga att visa kunskap 

och färdighet i vårdande samtal. Det kan förekomma ordlösa samtal där patienter inte kan 

uttrycka sig verbalt, vilket ställer krav på sjuksköterskors kompetens. Det kan handa om 

situationer där patienter har stroke eller vårdas palliativt. Sjuksköterskor observerar 

patienter genom kroppsspråk, ansiktsfärg, gester och andning för att få information av 

patienter. Genom vårdande samtal skapar sjuksköterskor förutsättning för varje patient att 

känna sig sedd, bekräftad och förstådd. Sjuksköterskor får djup förståelse av patienters 

upplevelse och situation för att lindra lidande (Ekeberg och Dahlberg, 2015).  Vårdande 

kommunikation är uttryck via kroppsspråk och beröring. Den vårdande kommunikationen är 

viktig för att sjuksköterskor, patienter samt närstående ska kunna förstå varandra 

(Fredriksson, 2017). 

2.2  Delaktighet 

Det vårdande mötet och samtalet är viktigt för att patienter ska känna sig delaktiga. 

Sjuksköterskor visar nyfikenhet och öppenhet för patienters livsvärld som kan möjliggöra att 

patienter få en känsla av kontroll över sin kropp, välbefinnande och sjukdom. Det kan ge 

kraft till patienters hälsoprocess som kan öka välbefinnande. Begreppet delaktighet handlar 

om att patienter har inflytande över sin hälsoprocess. Det är viktigt att få tillräcklig 

information och kommunikation samt kunna fatta beslut om sin egen vård. Sjuksköterskor 

kan besvara patienters frågor på ett professionellt sätt genom att ta del av patienters 

berättelse samt möjliggöra att patienterna känner sig delaktiga. Sjuksköterskor möter 

patienters livsvärld samt visar lyhördhet till patienter för att kunna ge en god vård. 

Sjuksköterskor har ansvar att möjliggöra så att patienter blir delaktiga i sin vård och 

behandling. Patienter får information och kunskap för att kunna hantera situation. 

Delaktighet är viktigt för att patienter kan få tillbaka kraft och känner sig engagerad i sin vård 

och behandling. Det kan förbättra hälsoprocessen och återställa hälsa. Sjuksköterskor har ett 

helhetsperspektiv till varje patient och den levda kroppen. Sjuksköterskor behöver se 
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patienters behov utifrån fysiska, psykiska, andliga och psykosociala områden för att stärka 

patienters hälsa (Ekeberg och Dahlberg, 2015). Eldh (2014) belyser att begreppet autonomi 

är viktigt i samband med delaktighet. Autonomi handlar om självbestämmande och 

självständighet. Patienter känner sig delaktiga när de kan ta del av beslut gällande sin egen 

vård och behandling. Det krävs att patienter får rätt information om olika 

behandlingsalternativ. Sjuksköterskor behöver ha kännedom om vilken kunskap patienter 

har, för att ge den anpassande informationen till varje unik patient. Det är viktigt att stärka 

patienters kunskap om sin egen sjukdom för att förbättra inflytande om vård och behandling.  

2.3  Palliativ vård  

Den palliativa vårdens utveckling startade under 1960-talet. Dame Cicely Saunders startade 

ett hospice i London 1967 och detta var grunden för den moderna palliativa vården. Före 

1950-talet var den medicinska tillgängligheten begränsad vad gäller effektiv smärt- och 

symtomlindring till patienter inom palliativ vård. Saunders betonade behovet av att behandla 

patienter i livets slutskede som individer och betydelsen av både adekvat vård och behandling 

för sina patienter. Det första moderna hospice etablerades i London under namnet 

Christopher's Hospice (Ferrell & Coyle, 2006). Den palliativa vården i Sverige började byggas 

ut under 1980-talet med start i Stockholm och Göteborg. Till en början var det inriktat på 

patienter som drabbats av olika cancersjukdomar, men senare inbegrep den palliativa vården 

alla patienter med livshotande sjukdom. Patienter i livets slutskede kan vårdas i hemmet, på 

ett sjukhem, på ett sjukhus eller på en palliativ vårdavdelning (World Health Organisation, 

2018). Varje år avlider över 90 000 personer i Sverige och majoriteten behöver palliativ vård 

i livet slutskede (Socialstyrelsen, 2018). 

 

Palliativ vård definieras som ett förhållningssätt att täcka över symptomen via medicinsk 

behandling och förbättra patienters livskvalitet i livets slutskede. Detta kan göras genom att 

patienter får psykisk, fysisk, socialt och existentiellt stöd. Palliativ vård innebär att lindra 

lidande samt är en rättighet för patienter som antingen drabbas av obotliga sjukdomar eller 

när sjukdomen inte går att förbättra (World Health Organisation, 2018). Målsättningen med 

palliativ vård är att ge en god vård och skapa bästa möjliga livskvalitet för patienter under 

den sista tiden i livet. Att lindra lidande och främja välbefinnande är generella mål inom all 

vård men vid vård i livets slutskede är det av central betydelse (Friberg och Öhlén, 2014). 

Patienter i behov av palliativ vård har rätt till trygghet, god palliativ omvårdnad och empati 

oavsett diagnos i slutet av livet (Kommittén om vård i livets slutskede, 2001). 

 

Allmän palliativ vård bör utövas inom akutsjukhusavdelningen, kommunala vård- och 

omsorgsboenden samt i patienters hem i nära samarbete med primärvården. Specialiserad 

palliativ vård kan ges till alla svårt sjuka patienter oavsett diagnos. Vård av patienter i livets 

slutskede med svåra komplexa symtom och hälsotillstånd medför särskilda behov av ett 

multiprofessionellt team med särskilda kunskaper och kompetens inom specialiserad 

palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). Vid cancersjukdomar och hjärt- och lungsjukdomar 

delas palliativ vård upp i två faser, den tidiga- och sena fasen. Den tidiga fasens behandlingar 

kan vara aktuellt under längre tid jämfört med den sena fasen som innebär palliativ vård när 
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patienter närmar sig slutet. Det är viktigt att lindra lidande för både patienter och 

närstående. Livets slutskede kan pågå under alltifrån några dagar till veckor (World Health 

Organisation, 2018). Den tidiga fasen inleds redan i beskedet av den obotliga sjukdomen där 

målet består av en livsförlängd och lindrande behandling. Den sena fasen innebär livets sista 

tid, då den förväntade livslängden är kortare. Här tar patienten emot beskedet om att livet 

inte längre går att förlänga, där behandlingen är lindrande åtgärder och målet förblir en 

förbättrad livskvalitet. Genom lindrande åtgärder under sjukdomsförloppet så präglas den 

palliativa värdefilosofin till en bevarad livskvalité för en patient i alla åldrar (Lindqvist & 

Rasmussen, 2014).  

2.4  Den palliativa vårdens fyra hörnstenar 

God palliativ vård bygger på fyra hörnstenar som utgår från WHO:s definition av palliativ 

vård och definieras enligt följande: Den första är symtomlindring som handlar om att lindra 

patienters smärta och övriga symtom samt ta hänsyn till patienters autonomi och integritet. 

Andra hörnstenen inbegriper samarbete med inblandade yrkesprofessioner. Den tredje 

handlar om patienters och närståendes delaktighet, kommunikation och information. Både 

patienter och närstående ska få information om situationen och vara delaktiga i 

vårdprocessen. Den fjärde och sista hörnstenen handlar om stöd till närstående. Närstående 

har möjlighet att få stöd under patienters sjukdomstid och efter dödsfallet (World Health 

Organisation, 2018).  

2.5  De 6 S:n en modell för palliativ vård 

De 6 s:n är en teoretisk och praktisk personcentrerad modell för en god palliativ vård i livets 

slutskede. Modellen grundar sig i en humanistisk syn och tydliggör begreppet värdig död. 

Patienter ska få vara delaktig och få vara med och uttrycka sin vilja om döden. Det är en 

modell som syftar till att stödja sjuksköterskor för att skapa en helhetssyn på patienter vid 

planering, dokumentation, genomförande av vården och underlätta patienters delaktighet i 

livets slutskede. Modellen strävar mot målen för palliativ vård, det vill säga att lindra lidande, 

främja välbefinnande och ge stöd till patienters närstående före och efter dödsfall 

(Ternestedt, Henoch, Österlind & Andrshed, 2017). 

 

 De 6 s:n handlar om patientens självbild, självbestämmande, sociala relationer, 

symtomlindring, sammanhang och strategier i mötet med döden. Självbilden inriktar sig på 

patienters egen helhetssyn på sig själva och andra omkring. Patienters självbild är en 

utgångspunkt för patientcentrerad palliativ vård i livets slutskede. Självbestämmande 

inbegriper att patienter deltar i besluten och är delaktiga i att bestämma hur vården i livets 

slutskede ska genomföras. Sociala relationer är betydelsefulla för patienter i livets slutskede 

då patienter till sista tiden i livet kan uppleva utsatthet. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskan ger stöd till patienten så att patienten kan bevara relationerna med sina nära 

och kära. Symtomlindring är en faktor som kan hjälpa till att minska patientens lidande. 

Sammanhang kan komma genom att reflektera över livets mening genom att blicka eller se 
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tillbaka på livet. Strategier kommer genom att förfråga livets mening och utrycks som 

framåtblickande. Det är mycket viktigt att sjuksköterskor ger stöd till patienter i livet för att 

underlätta för patienter att möta döden och hjälpa dem att leva sista tiden på så sätt som de 

själv önskar. Omvårdnaden som ges ska var vetenskaplig grundad, vara etisk samt följa de 

lagar och riktlinjer som finns för patienter som gäller vid vård av patienter i livets slutskede 

(Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2017).    

 

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede är ett kunskapsstödjande 

dokument som framställs med syftet att ge vårdgivaren en bättre palliativ vård. 

Kunskapsstödet behöver kontinuerligt utvecklas för en jämlikt palliativ vård. För att på bästa 

sätt vårda patienter som vårdas palliativ bör hälso- och sjukvårdspersonalen ha kunskaper 

om etiska förhållningssätt, principer och bemötande. En ytterligare viktig del i den palliativa 

vårdprocessen är att närstående ges stöd av vårdpersonalen (Socialstyrelsen, 2013). 

2.6  Lagar och styrdokument 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) ska all hälso- och sjukvårdsverksamhet 

utövas så att kraven för att god vård utförs vilket innefattar en vård av god kvalitet med en 

hög hygienisk standard, patienternas behov av säkerhet, trygghet respektive kontinuitet ska 

tillfredsställas. Patientlagen (SFS, 2014:821) framkommer att vården ska utföras på ett sätt 

där människans värdighet respekteras och där patienters självbestämmande, delaktighet och 

integritet främjas. Vården skall utgå från den enskilda patientens behov och önskemål. 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att sjuksköterskor ge tydlig information till 

patienter för att främja hälsa och stärka patienters egenvård. En god vård innebär 

vårdkvalitet, förebyggande av sjukdomar, åtgärder samt utredningar av medicinska 

behandlingar. Patientomvårdnad bör utföras med respekt och en helhetssyn och 

sjuksköterskors roll och ansvar är att hela tiden sträva efter en individanpassad vård. Svensk 

sjuksköterskeföreningen (2016) menar att den individanpassade vården är nödvändig 

eftersom varje patient är unik.  

 

International Council of Nurses (ICN, 2018) etiska kod beskriver sjuksköterskors fyra 

grundläggande ansvarsområden. Dessa är att främja hälsa, förebygga sjukdom, lindra 

lidande och återställa hälsa (ICN, 2018). Sjuksköterskor bör utifrån samtliga grundläggande 

ansvarsområden visa hänsyn gällande patienters rättigheter under vårdandet och patienters 

vanor, värderingar och tro. För att behandlingen ska genomföras på bästa sätt är 

sjuksköterskors information till patienter och vissa fall även till närstående, en viktig aspekt 

att ta hänsyn till. Det är sjuksköterskors ansvar att använda journalsystem vid 

dokumentation och informationshantering för att upprätthålla ett integritetsskydd för 

patienter och för att skapa trygghet inom vården. Dokumentationen i patientjournalen ska 

innefatta en vårdplan uppbyggt av nationella termer och begrepp för att underlätta 

förståelsen för alla inom yrkesgruppen (HSLF-FS, 2016:40). 

 

Inom vården råder det sekretess gällande patienters hälsotillstånd och syftet är att skydda 

patienters integritet. Varken muntligt eller skriftligt får avslöja uppgifter om patienter (SFS, 
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2009:400). Sjuksköterskor har en skyldighet att föra en patientjournal för varje patient med 

syftet att kunna bidra till en god och säker vård (Patientdatalagen SFS, 2008:355). 

2.7  Tidigare forskning 

Tidigare forskning omfattar områden som berör vården av en patient i livets slutskede vilka i 

det här stycket är beskriven ur patienters- och närståendes perspektiv.  

2.7.1 Patienters perspektiv  

 Utvecklingen inom palliativ vård startade under 1960-talet och konstaterade att det inte 

endast var smärtan som patienter led av, utan även av många andra symptom. Forskningen 

har visat att patienter känner obehag vid de vanligaste symtomen som smärta, 

andningssvårigheter, illamående och kräkningar, sömnlöshet, mentala störningar, 

depression och aptitsvårigheter. Patienter som får smärtlindring som verkar, kan medföra en 

förbättrad sista tiden i livet (Benthien m.fl., 2018). Patienter uppger önskan att inte förlänga 

livet, utan att låta livet nå sitt slut via naturlig väg (Kastbom, Milberg & Karlsson, 2017). 

Svåra smärtan hos patienter i livets slutskede kan nedsätta mycket angelägen livskvaliteten. 

Patienter i livets slutskede har stark önskan att få en snabb död utan svåra smärtor under 

sista tiden av livet. Detta engagerar det palliativa vårdteamet som undersöker och försöker 

finna symptom, men även vara tillgänglig för patienter (Benthien m.fl., 2018; Kastbom, 

Milberg & Karlsson, 2017; Thomsen, Hansen & Wagner, 2011). 

 

Patienter som vårdas palliativ betraktar slutskedet som en svår process, en förberedelse inför 

slutet, vikten av bekvämlighet och självständighet då livets slutskede snabbt kan övergå till 

slutet (Thomsen, Hansen & Wagner, 2011; Kastbom, Milberg & Karlsson, 2017). Patienten 

uttrycker en stark rädsla över att förlora kontroll och på så sätt förbli beroende av andra. 

Patienter som vårdas palliativt har stort behov av stöd för att hantera denna svåra situation 

under sista tiden av livet. Vissa patienter tröstas av sin tro på att slutskedet är förutbestämt, 

medan andra kan känna oro när de inser att det är ett slut på existensen (Johnston, Milligan, 

Foster & Kearney, 2012; Thomsen, Hansen & Wagner, 2011).  

 

Patienter i livets slutskede lever sina liv i en dialektisk svängning, en kamp mellan hälsa och 

lidande. Lidandet uttrycks genom upplevelser av kroppslig aversion, osäkerhet, rädsla inför 

framtiden, sorg, behov, ångest, förtvivlan och ensamhet (Kastbom, Milberg & Karlsson, 2017; 

Sæteren, Lindström & Nåden, 2011). Patienter i livets slutskede är ensamma i denna kamp, 

eftersom samtal om existens och slutet av livet inte inträffar, varken med sjuksköterskor eller 

med närstående och därmed förblir slutskedet en tystnad. Vidare menar författarna att när 

patienter konfronterar slutskedet av livet, verkar det finnas en strävan efter hälsa och helhet 

och att bli ett ”jag” ett liv som domineras av lidande. Att bli ett ”jag” innebär en önskan om 

att vara en ansvarsfull människa och att uppleva integritet och värdighet i livet trots ett ökat 

beroende av andra (Johnston m.fl., 2012; Sæteren, Lindström & Nåden, 2011).   
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2.7.2 Närståendes perspektiv 

En tidigare forskning av Kelley och Morrison (2015) menar att en god kommunikation med 

närstående och patienter kan leda till mindre lidande för patienter och ge bättre livskvalitet. 

Det centrala för vårdandet är kommunikation med patienter och närstående. Denna 

forskning stärks genom att även Jóhannesdóttir och Hjörleifsdóttir (2018) lyfter 

kommunikationen som en central del inom vården och som en nödvändig grund för att på 

bästa sätt kunna skapa förståelse för patienters och närståendes livsvärde. Forskning av Yang 

m.fl. (2018) beskriver att det är viktigt att skapa en bra kommunikation mellan 

sjuksköterskor och närstående för att bygga upp förtroendet och tilliten. Kommunikation 

mellan sjuksköterskor, kritiskt sjuka patienter och närstående är en viktig del vid vård av 

patienter i livets slutskede (Jóhannesdóttir & Hjörleifsdóttir, 2018). Både patienters och 

närstående känslomässiga reaktioner och integritet bör tas på allvar och respekteras. En 

viktig beståndsdel i omvårdnad under sjukdom i livets slutskede är att ge bästa möjliga 

livskvalitet för patienter och närstående (Kelley & Morrison, 2015; Yang m.fl., 2018) 

 

Vid patientomvårdnad, uppskattas sjuksköterskors insatser att närstående kan delta i 

patienters vård i livets slutskede. Närstående uppskattar att sjukhusavdelningen finns 

tillgänglig och kan svara på frågor (Noome,  Leeuwen, Dijkstra & Vloet, 2016). Det råder dock 

en viss avsaknad av vård eftersom närstående kan känna ansvar att få information, 

svårigheter med att förstå sin roll i beslutsprocessen och blir många gånger inte inbjudna att 

delta i vården. Förutom de närståendes känslor av otillräcklig vård, finns även missnöje kring 

den vård som observerades eller den personliga kontakten medan patientomvårdnaden i 

livets slutskede (Kisorio & Langley, 2016; Noome m.fl., 2016). Att vara hemma är det mest 

optimala för patienter eftersom känslan av hemmiljö vanligtvis innebär en bekvämlighet och 

trygghet. Patienter som vårdas palliativ anpassar sig enkelt till den nya situationen i sin 

behagliga hemmiljö utan att avvika från de dagliga vanorna och kontakt med närstående och 

vänner underlättas. Patienters andliga och psykiska styrka inte är isolerad från miljön, vilket 

kan förbättra patienters välbefinnande (Nordström & Strang, 2018) 

2.8 Vårdvetenskaplig perspektiv 

Erikssons vårdvetenskapliga perspektiv har valts i detta examensarbete. I följande avsnitt 

redogörs begreppet vårdrelation och lidande samt lidandets innebörder för att utveckla 

kompetens till att uppmärksamma patienters lidande. 

2.8.1 Vårdrelation 

Eriksson (2000) beskriver vårdrelationen som kärnan inom vården. En god vårdrelation 

innebär att se varandra som subjekt istället för objekt. Vårdrelationen bör inte vara ensidig 

utan framhäva sjuksköterskors ansvar att skapa trygghet och tillit till patienter. 

Sjuksköterskor bör vara tillgängliga för att gynna patienters hälsa och välbefinnande. En bra 

vårdrelation skapas och att patienter blir delaktiga i sin egen vård. Sjuksköterskor ska vara 

där och lyssna, prata, se och höra patienter.  
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Enligt Eriksson (2000) är det viktigt att sjuksköterskor bjuder in till en relation, är lyhörd 

och respekterar patienters val vid en vårdrelation. Förbindelsen innebär att sjuksköterskor 

finns tillgänglig för patienter, värnar om patienters värdighet samt lindrar lidande. 

Berättelsen är viktig för att sjuksköterskor ska kunna ta del av patienters liv och lidande.  

Genom patienters berättelse kan sjuksköterskor ges möjlighet att visa medlidande för 

patienter. Beröring är ytterligare en central aspekt som handlar om människan som kropp, 

själ och ande. Beröring handlar inte bara om att se människan som ett objekt. Eriksson 

(2000) menar att det handlar om en vårdande relation som innebär en öppenhet för 

patienters perspektiv av verkligheten. Sjuksköterskor bör hela tiden finnas till hand för 

patienter och den empatiska rollen är ytterst betydelsefull. En vårdande relation som är icke-

vårdande kan innebära ett lidande för patienter.  

 

En vårdande relation är alltid asymmetrisk, vilket innebär att patienter befinner sig i 

underläge. Därför framhävas sjuksköterskors mötande av patienter, kroppsligt, själsligt och 

andligt. Dessutom lyfter Eriksson sjuksköterskors ansvar att se varje patient som unik och 

hela tiden utgå ifrån patienters upplevelse. Detta är nödvändigt för att finnas som stöd och 

främja patienters välbefinnande. Sjuksköterskor bör hela tiden finnas till hand för patienter, 

med målet att främja välbefinnande, men patienter är hela tiden styrande och sjuksköterskor 

endast en hjälpande hands mot hälsa (Eriksson, 2000). 

2.8.2 Lidande 

Eriksson (2015) definierar begreppet lidande som individuellt och att det kan upplevas som 

främmande, ont och skamligt. Eriksson delar in lidandet i tre olika grupper, dessa är 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidandet beskrivs som ett lidande 

som orsakas av själva sjukdomen och som är förenad till kroppen såsom exempelvis 

smärtupplevelse och lidande i samband med sjukdom. Detta är ett lidande som 

sjuksköterskor ofta ställs inför i sitt yrke. Eriksson (2015) anser att lidande kan orsakas av 

vården. Vårdlidandet kan uppstå om patienter ges felaktig vård eller känner sig kränkt. 

Livslidandet är enligt Eriksson kopplat till livet och det som händer under en persons 

livscykel. Kroppsligt, själsligt och andligt lidande uppmärksamma som olika sorters lidande. 

Ett lidande uppstår när det finns ett problem, behov eller begär som inte är tillfredsställt. 

Människans lidande och dess gestaltningar kan handla om att ha ont, såväl fysiskt som 

psykiskt. Lidandet kan vara i en onödig situation såsom vid sen vård och kränkningar. Att ha 

lidandet – man är driven och på flykt. Att vara lidande – är medveten om sitt lidande och 

personen lider i sitt lidande. Att vårda lidande - uppnår en försoning eller hälsa med sitt 

lidande. Människans beteende vid lidandet kan innebära känslor exempelvis sorg och att 

berätta om lidandet. Lidandet kan även vara uthärdat då patienter håller lidandet för sig själv 

och undviker uttryck av sina känslor och även då kan det handla om sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande. Lidandet kännetecknas som: kroppsligt då har det ont i den 

fysiska kroppen, själsligt - känsla av att något är fel och kan känna ångest, andligt lidandet – 

när människan har existentiella frågor, livsfrågor utan svar. Dessa lidanden kan vara unika 

för varje patient, något som för vårdare är viktigt att uppmärksamma. Det är sjuksköterskors 

ansvar och kompetens som möjliggör uppmärksammandet av patienters lidande. Det handlar 
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om att se patienter som en person med en sjukdom eller problem, se varje patient som unik, 

alltid utgå från patienters upplevelse, förstå vilket lidande patienter har, bekräfta lidandet 

och försöka få patienter delaktiga i väg mot bättre hälsa (Eriksson, 2015). 

 

2.9  Problemformulering 

Forskningen har visat att patienter upplever smärta som kan påverka livskvaliteten och ett 

uttryck av rädsla över att förlora kontroll och bli beroende av sjuksköterskor. 

Kommunikationen mellan patienter, närstående och sjuksköterskor är viktigt för förtroende 

och tillit. Närstående upplever svårigheter att få information och vara delaktig vid 

patientomvårdnaden. Tidigare forskning har visat brister i den palliativa vården där 

behandlingen inte anpassas efter varje patients behov och önskemål. Det saknas en god 

relation och kommunikation mellan sjuksköterskor, patienter och närstående. Det krävs rätt 

kompetens för att förstå patienters upplevelser och förväntningar av den palliativa vården. 

En god vårdrelation och kommunikation skapar trygghet och tillit för patienter och 

närstående. Genom en bra vårdrelation och kommunikation blir patienter delaktiga i sin vård 

och ges betydelsefull information genom sjuksköterskors erfarenhet och kunskap. Inom 

palliativ vård är det viktigt att sjuksköterskor ska kunna ta del av patienters liv och lidande i 

livets slutskede. Detta har framkommit i tidigare forskning utifrån två olika perspektiv. 

Därför är det angeläget att undersöka hur sjuksköterskor upplever samma fenomen för att 

bidra till kunskap om hur palliativ omvårdnad kan bedrivas på bästa sätt i livets slutskede. 

 

 

3. SYFTE 

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

4. METOD 

I detta avsnitt beskrivs datainsamling, urval, dataanalys och etiska övervägande. 

Litteraturstudie valdes till detta examensarbete och arbete grundas på vetenskapliga artiklar 

av bearbetat material. Artiklarna som valts består av kvalitativa artiklar för att få djupare 

förståelse hur sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. 
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4.1 Datainsamling och urval  

Artiklar söktes fram i databaserna CINAHL Plus och PubMed för att hitta vetenskapliga 

artiklar. Östlundh (2017) skriver att akademiska databaser som innehåller vetenskapa 

publikationer och peer reviewed. CINAHL handlar om ämnesområdet 

omvårdnadsvetenskap. PubMed innehåller framför allt ämnesområdet medicin men finns 

också omvårdnadsvetenskap. Till en början gjordes en sökning från år 2013 till 2018 för att 

hitta artiklar men på grund av få antal träffar utvidgades åren från 2010 till 2018.  

Inklusionskriterierna innebär att artiklarna var peer reviewed, hade ett vårdvetenskapligt 

perspektiv med inriktning mot omvårdnad. Samtliga Artiklar skulle vara från sjuksköterskors 

perspektiv, skrivna på engelska och fulltext. Gällande exklusionskriterierna innebär att de 

artiklarna som inte var peer reviewed, inte var skrivna på engelska och inte hade ett 

vårdvetenskapligt perspektiv med inriktning mot omvårdnad. 

 

Sökorden valdes först ut på svenska och översattes därefter till engelska. Utifrån 

examensarbetes syfte valdes sökorden palliativa, upplevelse och i livets slutskede. Dessa 

översattes till de engelska orden palliative, experience och the dying. I sökmatrisen 

kombineras de valda sökorden med den booleska söklogiken såsom AND eller OR, se Bilaga 

A som innehåller sökmatrisen. Östlundh (2017) anser att det finns olika söktekniker via 

informationssökning, en av dem kallas booleska söklogiken. Det innebär att sätta ihop olika 

sökord och synonymer för att få fram ett bra litteratururval. Utifrån sökningen i PubMed 

framkom inga artiklar som aktuella och relevanta för examensarbetet. Därför valdes PubMed 

bort. Ingen geografisk avgränsning gjordes för att skapa en stor förståelse inom 

problemområdet. Det handlar om att inkludera flera länders forskning om det fenomen för 

att inte bara studera europeiska förhållanden.  

 

I första urvalet lästes artiklarnas abstrakt för att få en inblick i artiklarnas innehåll. Det totala 

antalet sökträffar var 487, därefter lästes 49 artiklars abstrakt för att få en inblick i 

artiklarnas innehåll för att få en djupare förståelse. Andra urvalet omfattade 20 artiklar. 

Därefter genomfördes en granskning av artiklarnas kvalitet av de 20 artiklar. I tredje urvalet 

valdes 10 artiklar som besvarade examensarbetes syfte. De artiklar som inte var relevanta för 

examensarbetets syfte valdes bort. Analysprocessen påbörjades genom att samtliga artiklar 

lästes flera gånger vid olika tillfällen för att skapa en helhetsbild av deras innehåll. Detta 

syftade till att skapa en djup förståelse för artiklarnas syfte, metod, resultat och 

vårdvetenskapliga perspektiv. Kvalitetsgranskning genomfördes med hjälp av kvalitativa 

kvalitetsfrågor enligt Friberg (2017) granskningsmall, se Bilaga B. Tio artiklar 

kvalitetsgranskade med hjälp av de kvalitativa kvalitetsfrågorna för att kunna svara ”ja” 

eller ”nej”. Kvaliteten i artiklar bedömdes utifrån ett poängsystem. Varje fråga gav ett poäng 

vid svarsalternativ ja och noll poäng vid svarsalternativ nej. En kvalitativ artikel kan få 

maximalt 13 poäng. Kvaliteten bedömdes följande: 1–5 poäng bedömdes som låg 

kvalitetsvärde, 6–9 poäng bedömdes som medelhög kvalitetsvärde, och 10–13 poäng 

bedömdes som hög kvalitetsvärde. Samtliga artiklar med 11 till 12 poäng med 

kvalitetsgranskning och alla artiklar erhöll hög kvalitet. Därmed inkluderades dessa 10 

artiklar till att användas i analysen presenteras i Bilaga C.  
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4.2 Dataanalys 

Examensarbetesförfattarna använde Evans (2002) analysmetod för litteraturstudie med 

beskrivande syntes utgår ifrån fyra steg. Syftet av examensarbetet var att få mer kunskap om 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. Det första steget syftade 

till att välja ett fenomen, därefter påbörjas en artikelsökning för att få fram artiklar som är 

relevanta inom problemområdet. De utvalda artiklarna som svarade på syfte identifierades 

och markeras. Andra steget innebar att identifiera nyckelfynd ur texten genom att läsa 

artiklarna flera gånger för att på så vis få ett helhetsperspektiv. Nyckelfynden som valdes var 

för sig för att sedan diskuteras gemensamt av examensarbetesförfattarna. Det tredje steget 

syftade till att skapa teman och subteman. Utifrån nyckelfynden försökte se likheter, 

olikheter som sedan bildade två teman och fem subteman. När analysen var klar, 

analyserades nyckelfynden, subtema och tema fler gånger för att kontrollera att nyckelfynden 

endast passade in under respektive tema. Detta gjorde författarna för att säkerhetsställa att 

analysen genomförts på ett så korrekt sätt som möjligt. I tabell 1. finns några exempel på 

nyckelfynd, tema och subtema. Det fjärde steget var att beskriva fenomenet utifrån tema och 

subteman. 

 
Tabell 1. Exempel på formulering av tema.  
 

Nyckelfynd Tema Subtema 

 

Kände sig svårt att ge tillräckligt tid till 

patienter (Peterson et al., 2010).  

 

Upplevde svårighet att diskutera med 

patienter (Zheng, Guo, Dong & Owens, 

2015). 

 

Upplevde svårighet att bygga upp en 

relation (Keall, Clayton och Butow, 2014) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tidsbrist 
 

 

Upplevde behov av kunskap för att svara på 

existentiella frågor (Kongsuwa et al, 2016). 

 

Olika form av stöd för att tillgodose 

patienters behov (Peterson et al., 2010). 

Upplevelse av att brist på stöd för att 

hantera svåra situationen (Lai, Wong, 

Frances & Ching, 2018).       

Hinder för att kunna ge 
en god vård i livets 
slutskede 

 

 

 
 
 
 
Brist på 
erfarenhet och 
kunskap 
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4.3 Etiska överväganden 

Examensarbetet har skrivits i enlighet med CODEX (2018) forskningsetiska riktlinje för att 

säkerställa kvaliteten på materialet. Forskaren ska följa CODEX (2018) riktlinjer, lagar och 

det får inte förekomma exempelvis plagiering eller förfalskning. Samtliga artiklar i detta 

examenarbete är vetenskapligt ansats och är peer review. Enligt Friberg (2017) finns 

begränsning när det gäller urval av relevant forskning, därför är det viktigt att ha ett kritiskt 

tänkande i urvalet och skrivandet. Det innebär att undvika egen tolkning av materialet och 

vara objektiv samt inneha ett kritiskt förhållningssätt. Översättning av artiklarna från det 

engelska språket har gjorts med hjälp av digitalt lexikon och Google Translate. Artiklar 

inkluderades då de var av relevans för examensarbetes syfte och utan författarnas egna 

åsikter och värderingar. Vetenskapsrådet (2017) anser att varje forskare har ansvar för att 

arbetet ska vara av god kvalitet och för att de innehar ett kritiskt förhållningssätt under 

forskningsprocessen. 

5. RESULTAT 

Tio kvalitativa artiklar har analyserats utifrån examensarbetes syfte och dessa ligger till 

grund för examensarbetets resultat. Resultatet innefattar sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda patienter i livets slutskede. Två teman identifierades, varav det första är hinder för att 

kunna ge en god vård i livets slutskede. Detta följs av två subteman: tidsbrist och brist på 

erfarenhet och kunskap. Det andra temat är vikten av tydlig informationsöverföring som följs 

av tre subteman: otillräcklig kommunikation, icke verbal kommunikation och 

kommunikation med närstående. 

 

Tabell 2. Översikt över teman och subteman.  

 

Tema Subtema 

 

Hinder för att kunna ge en god vård i livets 

slutskede 

 

- Tidsbrist 

- Brist på erfarenhet och kunskap 

 

 

Vikten av tydlig informationsöverföring 

 

- Otillräcklig kommunikation 

- Icke verbal kommunikation 

- Kommunikation med närstående 
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5.1 Hinder för att kunna ge en god vård i livets slutskede 

Temat bestod av två subteman: Tidsbrist och Brist på erfarenhet och kunskap. Resultatet 
visade sjuksköterskornas osäkerhet som ett resultat av tids- och erfarenhetsbrist samt 
kunskapsbrist vid utförandet av god vård i livets slutskede.  

 

5.1.1 Tidsbrist 

Tiden var en betydande faktor vid palliativ vård. Det är en stressande upplevelse och ett 

oundvikligt ansvar för sjuksköterskor. Sjuksköterskor upplevde tidsbrist för att kunna ge en 

god omvårdnad i livets slutskede och denna tidsbrist ledde till en upplevelse av stress. För 

patientvård i livets slutskede var sjuksköterskors tid avgörande vid god vård, något som 

många gånger blev lidande (Peterson m.fl., 2010; Zheng, Guo, Dong & Owen, 2015). Inom 

sjuksköterskors ansvarsområde ingår samtal med närstående, något som kan ta mycket tid i 

anspråk och därmed även kan upplevas som tidspress. Tidsbristen berodde på alltför många 

arbetsuppgifter, något som i sin tur ledde till känslan av att inte utföra ett bra jobb (Peterson 

m.fl., 2010). Tidsbristen för patienter i behov av palliativ vård hade en stor inverkan på 

omvårdnaden som gavs och var ett hinder för en god kommunikation. Den ledde även till att 

patienter drog sig undan vilket innebar en påverkan på patienters önskan om att samtala 

med sjuksköterskor (Keall, Clayton & Butow, 2014; Peterson m.fl., 2010). Sjuksköterskor 

upplevde att tidsbrist var ett hinder för att skapa en god och förtroendefull relation med 

patienter och närstående. Dessa svårigheter påverkade relationen mellan sjuksköterskor och 

patienter. Tidsbristen var ett stort hinder för patienter när det gällde att få information från 

sjuksköterskor om förståelse och medvetenhet kring sin sjukdom och den kommande svåra 

situationen. Den betydelsefulla tiden begränsade därmed sjuksköterskors arbete med en god 

palliativ omvårdnad för patienter i livets slutskede (Keall, Clayton & Butow, 2014; Peterson 

m.fl., 2010; Zheng m.fl., 2015). 

5.1.2 Brist på erfarenhet och kunskap  

Sjuksköterskor upplevde svårigheter kring att ta hand om patienter i livets slutskede. Brist på 

kunskap och erfarenhet skapade otrygghet och oro hos sjuksköterskor (Kongsuwa m.fl, 

2016). Sjuksköterskors svåra upplevelser vid vård av patienter i livets slutskede var 

stressande. Oerfarna sjuksköterskors behov av nödvändigt stöd och hjälp av de mer erfarna 

kollegorna var ett oeftergivligt krav (Kongsuwa m.fl., 2016; Peterson m.fl., 2010). En vanlig 

förekommande känsla hos sjuksköterskor var personlig oro på grund av brist på erfarenhet 

och kunskap (Kongsuwa m.fl., 2016). På grund av brist på erfarenhet och kunskap om patient 

omvårdnaden i livets slutskede kände sjuksköterskor ibland en moralisk oro för att göra fel 

när patienters autonomi saknades. För sjuksköterskor var det dock högt uppskattat att 

fokusera på patienterna, att vara realistisk gällande förväntningar om hur mycket hjälp som 

patienterna behövde och att utveckla en relation som möjliggjorde tillgodoseende av 

patienters unika och andliga behov (Kongsuwa m.fl., 2016; Lai, Wong, Frances & Ching, 

2018; Peterson m.fl., 2010).        
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Erfarna sjuksköterskor hade mer kunskap om kommunikation och bemötande av patienter 

som vårdas palliativt och svarar på patienters existentiella frågor (Kongsuwa m.fl., 2016). 

Inom palliativ vård var döden ett vanligt förekommande samtalsämne (Johansson & Lindahl, 

2015). Sjuksköterskor upplevde svårigheter kring samtal om döden vilket kan bero på brist 

på erfarenhet och kunskap. Under svåra samtal uppkom existentiella frågor såsom ”Hur långt 

har jag kvar att leva?” och det var en fråga som ingen kunde svara på. Sjuksköterskor 

upplevde det besvärligt att ge svåra besked att behandlingen inte hjälper längre till patienter. 

De mindre erfarna sjuksköterskorna uttryckte upplevelserna som oförberedda inför vård av 

patienter i livets slutskede (Kongsuwa m.fl., 2016; Johansson & Lindahl, 2015). 

Sjuksköterskor upplevde känslomässiga besvär vid omvårdnad av patienter i livets slutskede. 

Det handlade om minskning av behandlingsalternativ, den alltmer försämrade prognosen, 

flera problem på grund av bristande kontroll av smärta och andra symtom och underlåtenhet 

att ge nödvändigt tekniskt stöd (Kongsuwa m.fl., 2016). Den komplicerade strukturen av 

palliativ vård på patienter var ett hinder för hur sjuksköterskor gav en god omvårdnad av god 

kvalitet (Johansson & Lindahl, 2015; Kongsuwa m.fl., 2016). Sjuksköterskor uttryckte 

kunskapsbristen och behov av stöd från erfarna kollegor för att kunna ge stöd och svara på 

patienters existentiella frågor (Johansson & Lindahl, 2015; Kongsuwa m.fl., 2016). Stöd från 

erfarna kollegor för sjuksköterskor främjade en bättre kvalitet på vården och bekräftade 

sjuksköterskor i vårdpraxis (Bloomer, Endacott, O 'Connor & Cross, 2013; Kongsuwa m.fl., 

2016). Sjuksköterskors känslor av frustration och otillräcklighet på grund av avsaknaden av 

nödvändig kunskap påverkade patientomvårdnaden som ska ges till patienter i livets 

slutskede. Vid patientvård kände sjuksköterskor ett känslomässigt engagemang, men även att 

det rådde brist på erfarenhet och kunskap. För mindre erfarna sjuksköterskor ledde det till 

samtals svårigheter om döden och svårigheter att svara på patienters existentiella frågor 

(Bloomer m.fl., 2013; Karlsson, Roxberg, Barbosa & Berggren, 2010). Sjuksköterskor som har 

mindre erfarenhet upplevde sig otillräckliga vid bemötandet av patienters behov och 

önskemål under deras sista tid i livet. Att ta hand om patienter i livets slut skede, att stödja 

närstående och svara på patienters existentiella frågor i ett sammanhang av icke-

specialiserad sjukhusvård innebar en känslomässig ansträngning för sjuksköterskor 

(Karlsson m.fl., 2010; Kongsuwa m.fl., 2016). Sjuksköterskor upplevde sorg om patienters 

öde och svårigheter med att uttrycka känslor och upplevelser relaterade till döden. Det var 

ytterst viktigt att sjuksköterskor hela tiden utvecklade hanterandet av sina tankar och känslor 

relaterade till olika möten med patienter (Johansson & Lindahl, 2015; Karlsson m.fl., 2010). 

Sjuksköterskor upplevde brist på erfarenhet och kunskap om hur de i samhället upplever 

dilemman kring etiska beslutsfattanden (Bloomer m.fl., 2013; Kongsuwa m.fl., 2016). 

Sjuksköterskor hade friheten att agera och villigheten att fatta beslut, men det rådde en 

avsaknad av kompetens och kunskap om hur erfarna sjuksköterskor upplevde och hanterade 

sådana existentiella frågor (Karlsson m.fl., 2010; Johansson & Lindahl, 2015; Kongsuwa 

m.fl., 2016). 
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5.2 Vikten av tydlig informationsöverföring 

Utifrån temat vikten av tydlig informationsöverföring formulerades tre subteman. Temats 

subteman är Otillräcklig kommunikation, Icke verbal kommunikation och Kommunikation 

med närstående.  

5.2.1 Otillräcklig kommunikation 

Sjuksköterskor upplevde att vid vård av patienter i livets slutskede var otillräcklig 

kommunikation ett mycket allvarligt hinder för att förbättra omvårdnaden och att spendera 

tid med patienter under sista tid i livet. Otillräcklig kommunikation innebar större 

svårigheter för sjuksköterskor att diskutera viktiga problem med patienter för att på så sätt 

kunna ge en god omvårdnad (Lai m.fl., 2018; Zheng m.fl., 2015). Behovet av bättre 

kommunikation med patienter och närstående har blivit alltmer viktigt för sjuksköterskor för 

att kunna ge en god vård i livets slutskede. Otillräcklig kommunikation var ett stort hinder 

för en god relation samt att lindra lidande för att främja patienters livskvalitet under den 

sista tiden av livet (Zheng m.fl., 2015). På grund av otillräcklig kommunikation kunde 

sjuksköterskor inte motivera och stödja patienter som vårdades i livets slutskede. Otillräcklig 

kommunikation ledde till att sjuksköterskor inte kunde informera patienters närstående till 

att uppfylla patienters slutliga önskningar. Det var även viktigt att närstående informerades 

och fick bra stöd från sjuksköterskor vid vård av patienter i livets slutskede. Otillräcklig 

kommunikation begränsade sjuksköterskors möjligheter att ge en god omvårdnad för 

patienter som vårdades palliativt i slutet av livet (Lai m.fl., 2018; Zheng m.fl., 2015). 

Vid vård av patienter i livets slutskede upplevde sjuksköterskor svårigheter kring effektiv 

kommunikation mellan patienter och närstående (Keall, Clayton & Butow, 2014). 

Sjuksköterskor var känslomässigt negativ påverkad vid vårdandet av patienter i livets 

slutskede och då krävdes erfarenheter, reflektioner över livet och döden, positiva attityder 

och beteenden för att kunna vårda patienter i livets slutskede. Otillräcklig kommunikation 

hos mindre erfarna sjuksköterskor ledde till osäkerhet och otillräcklighet vid omvårdnaden 

av patienter i livets slutskede (Peterson m.fl., 2010; Zheng m.fl., 2015). Vanligtvis upplevde 

sjuksköterskor kommunikationsbrist när patienten inte var helt öppen för att samtala om 

döden. Patienter som vårdas palliativ i sista tiden av livet hade inte accepterat sina diagnoser 

och var därför ovilliga att tala om döden. Anledningen till detta var att patienter inte kände 

sig redo att dela med sig av sina känslor och sin oro med sjuksköterskor (Keall, Clayton & 

Butow, 2014; Peterson m.fl., 2010). Otillräcklig kommunikation bidrog till ökade 

påfrestningar och stress hos sjuksköterskor (Karlsson, Karlsson, Barbosa, Berggrenm & 

Söderlund, 2013; Keall, Clayton & Butow, 2014). 

5.2.2 Ickeverbal kommunikation 

Icke verbal kommunikation var ett viktigt verktyg vid god omvårdnad för patienter i livets 

slutskede. Den icke verbala kommunikationen inbegrep kommunikation via gester, 



 16 

kroppsspråk, ansiktsuttryck eller ögonkontakt med syftet att överföra kommunikativa 

signaler till andra (Keall, Clayton & Butow, 2014). Sjuksköterskors kroppsspråk och 

ansiktsuttryck främjade bevarandet av patienters värdighet och integritet fram till livets slut. 

I en icke verbal kommunikation krävdes sjuksköterskor att det borde kommunicera med 

okontaktbara patienter i livets slutskede genom ickeverbala uttryck. Målet var att kunna ge 

patienter en god omvårdnad och därför behövde sjuksköterskor hela tiden utveckla sina 

kommunikationssätt. Sjuksköterskors icke verbala kommunikationsförmåga gav dem 

möjlighet att påverka patienters omvårdnad och påverkade patienters livskvalitet under 

deras sista tid i livet (Keall, Clayton & Butow, 2014; Zheng m.fl., 2015). 

Sjuksköterskor tolkade patienters kroppsspråk eller gester utan att säga något ord. Den icke 

verbala kommunikationen hade en stor betydelse för patienters omvårdnad och var 

nödvändig för att främja välbefinnandet hos patienter som vårdas palliativt och som inte 

alltid kan prata. Icke verbal kommunikation var ett ytterligare sätt att kommunicera och 

underlättade för sjuksköterskors tankeformuleringar och empati (Zheng m.fl., 2015). 

Sjuksköterskors närvaro var en av flera viktiga delar vid vård i livets slutskede. Det handlade 

om att vara lyhörd, att ha ögonkontakt, vara tillgänglig, närvarande samt att trösta och ge 

kroppskontakt såsom att hålla handen. Fysisk kontakt var ytterligare exempel av icke verbal 

kommunikation med patienter i livets slutskede (Keall, Clayton & Butow, 2014; Zheng m.fl., 

2015).  

5.2.3 Kommunikation med närstående 

Kommunikation är central för att överföra information och vara ett samspel mellan 

människor. Kommunikation låg till grund för en tillitsfull relation mellan sjuksköterskor och 

patienter samt närstående. Genom en god kommunikation och samtal etablerade 

sjuksköterskor trygghet och förtroende mellan patienter och närstående (Keall, Clayton & 

Butow, 2014). Vid vård av patienter i livets slutskede skapade sjuksköterskor bättre 

möjligheter för att hinna få en bra relation med patienters närstående. En lång 

sjukhusvistelse med patienter gav sjuksköterskor en möjlighet att bygga upp en trygg och 

nära relation med såväl patienter som närstående, vilket var en viktig faktor för att främja 

patienters omvårdnad (Keall, Clayton & Butow, 2014; Johansson m.fl., 2015). 

Den närståendes närvaro och delaktighet var viktig för patienter i livets slutskede, vilket i sin 

tur underlättade sjuksköterskors möjligheter att ge god omvårdnad. Sjuksköterskors 

pedagogiska ansvar var att utbilda patienters närstående att vara närvarande och inte lämna 

patienter även om denne var okontaktbar (Keall, Clayton & Butow, 2014). Att ha fysisk 

kontakt genom att hålla patienters hand var ett betydelsefullt sätt att utrycka sina känslor och 

kärlek för närstående under patienters sista tid i livet. En trygg relation mellan 

sjuksköterskor och närstående uppmuntrade även närstående till att vara mer delaktiga i 

patienters omvårdnad. Den trygga relationen med sjuksköterskor underlättade för 

närstående att känna bekvämlighet och trygghet under patienters sista tid i livet (Keall, 

Clayton & Butow, 2014; Zheng m.fl., 2015). Sjuksköterskor stöttade och fick närstående att 

förstå patienters sista tid i livet genom en god kommunikation. Närstående borde vara 
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emotionellt förberedda och införstådda med patienters prognos genom tydlig information 

från sjuksköterskor. En god kommunikation med närstående och patienter låg till grund för 

en trygg relation och det var genom kunskap och utbildning som sjuksköterskor förbättrade 

kommunikationsförmågan med patienter och närstående (Keall, Clayton & Butow, 2014). Vid 

palliativ vård och stödjandet av patienters närstående förväntades sjuksköterskor 

upprätthålla det psykosociala välbefinnandet. För att möta denna förväntan, behövde 

sjuksköterskor ha ett gott samarbete, en god kommunikationsförmåga och 

kommunikationssätt (Keall, Clayton & Butow, 2014; Lai m.fl., 2018). 

6   DISKUSSION  

Diskussionen inleds med en resultatdiskussion och följs sedan av en metoddiskussion samt 

etikdiskussion. 

6.1  Resultatdiskussion 

Detta examensarbete syftade till att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter i livets slutskede. Data insamlades och analyserades. Utifrån examensarbetets syfte 

framkom två teman: hinder för att kunna ge en god vård i livets slutskede och vikten av 

tydligt informationsöverföring. Därefter framkom fem subteman tidsbrist, brist på kunskap 

och erfarenhet, otillräcklig kommunikation, ickeverbal kommunikation och kommunikation 

med närstående. I resultatet framkom under första temat hinder för att kunna ge en god vård 

i livets slutskede att sjuksköterskor upplevde tidsbristen som ett stort hinder för god palliativ 

vård av patienter i livets slutskede. Tidsbristen påverkade sjuksköterskors arbetssituationer 

och ledde till en stressupplevelse. 

 

 För att förstärka detta har Thomsen m.fl. (2011) undersökt att patienter sista tiden i livet 

förväntade sig stöd av sjuksköterskor för att hantera den svåra situationen när sjukdomen är 

obotlig. Det krävs mer tid av sjuksköterskor för att kunna ge det nödvändiga stödet till 

patienter. Det framkom även i resultatet att tiden var en betydande faktor för att kunna ge en 

god omvårdnad till patienter i livets slutskede. Alla patienter har rätt att få lika vård, 

behandling och bemötande på lika villkor oavsett deras sjukdomsdiagnos (SFS, 1997:142). 

Tidsbristen var ett stort problem vid vård av patienter i livets slutskede. Sjuksköterskor 

upplevde att tidsbristen kan leda till otillräcklig patientomvårdnad i livets slutskede. Det kan 

kopplas till Eriksson (2000) som framhäver att tidsbristen är ett stort hinder för 

sjuksköterskor när det gäller att kunna se patienter ur ett helhetsperspektiv.  Att arbeta enligt 

en personcentrerad modell kan vara betydelsefullt för patienter och sjuksköterskor. 

Personcentrerad palliativ vård syftar till att beakta patienters upplevelser och behov i 

förhållande till patientens aktuella situation (Ternestedt, 2017). Reflektionen som uppstod 

var att tidsbristen kan leda till osäkerhet och en känsla av att inte kunna utföra sitt ansvar vid 
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vård av patienter under dennes sista tid i livet. Sjuksköterskor uttrycker en önskan om goda 

rutiner och planering för att slippa stress vid den palliativa vården vilket är i 

överensstämmelse med Thomsen m.fl. (2011) som beskriver att tiden för sjuksköterskan var 

en viktig grundförutsättning för att ge stöd till patienter att förbereda sig för den svåra 

situationen i livets slutskede. Alla patienter har olika behov och önskemål och för att uppfylla 

dessa behov och önskemål samt samtala med närstående behövde sjuksköterskor ha mer tid 

vid vård av patienter i livets slutskede.  

 

Det framgick av resultatet att tidsbristen förhindrar och avstyr sjuksköterskors möjlighet att 

skapa en förtroendefull relation mellan patienter och närstående. En förtroendefull relation 

mellan sjuksköterskor och patienter var betydelsefullt för att kunna utföra svåra samtal med 

patienter om döden (Thomsen m.fl., 2011). En trygg relation mellan sjuksköterskor och 

patienter har stort betydelse i omvårdnaden av patienten i livets slutskede och detta styrks av 

Eriksson (2000). En bra relation kan ge sjuksköterskor möjlighet att skapa trygghet och tillit 

för patienter. Resultatet tydliggjorde att en god relation med patienter skapade en bättre 

möjlighet för sjuksköterskor att medvetandegöra patienter om sin sjukdom. Detta är i 

överensstämmelse med Thomsen m.fl. (2011) som beskriver att livets slutskede är en svår 

process. Patienter i livets slutskede önskade stöd från sjuksköterskor för att förbereda sig 

inför den svåra situationen när sjukdomen är obotlig. Den tidigare forskningen visar att 

hemmiljö är den optimala platsen som vissa patienter känner sig bekväma och trygga med, 

vilket underlättar för dem att anpassa sig inför den svåra situationen med hjälp av vänner 

och närstående (Nordström & Strang, 2018). I den tidigare forskningen tydliggörs att 

patienter önskar att uppleva döden utan starka smärtor och lidande (Benthien m.fl., 2018). 

Även Eriksson (2015) lyfter fram att en vanlig orsak till sjukdomsrelaterat lidande är fysisk 

smärta, där relationen smärta-lidande är central. Om smärtan minskas kan ett outhärdligt 

lidande lindras. Allt lidande kan inte tas bort men kan däremot lindras, för detta krävs en 

vårdkultur som bygger på att patienten känner sig välkommen, respekterad samt vårdad. Att 

lindra lidande syftar till att ge vården som patienten behöver. En god symtomlindring kan 

förbättra livskvaliteten för patienter i livets slutskede (dir. 1997:147). Symtomlindring är en 

av fyra hörnstenar för att kunna ge en god palliativ vård för patienter i livets slutskede 

(World Health Organisation, 2018). Sjuksköterskor upplevde att det är underlättande för 

patienter att veta vad som kommer att hända den närmaste tiden. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskors relation med patienter är viktigt för att bygga upp tillit och trygghet.  

 

Utifrån första temat framkom subtemat brist på erfarenhet och kunskap vid vård av patienter 

i livets slutskede. Sjuksköterskor har ett stort ansvar, vilket kan medföra en inre stress och 

svårigheter att hantera känslan av stress vid omvårdnad av döende patienter på sjukhus. Det 

var framförallt när patienter hamnade i ett palliativt skede med dess existentiella frågor som 

sjuksköterskor upplevde brist på både kunskap och erfarenhet. Detta kan relateras till 

Sæteren m.fl. (2011) som beskrev att döden är ett vanligt förekommande ämne inom palliativ 

vård. Tillräcklig kunskap och erfarenhet är därför viktigt inom palliativ vård. Vid tillräcklig 

kunskap upplever sjuksköterskor mindre stress och blir mer säkra på sina arbetsuppgifter. 

En reflektion som uppstod var att tillräcklig erfarenhet ger sjuksköterskor möjligheten att bli 

mer professionella i sin yrkesroll. Brist på kunskap och erfarenhet skapar svårigheter för 

sjuksköterskor att bemöta närstående och patienters existentiella frågor i livets slutskede. I 
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den tidigare forskningen beskrivs att sjuksköterskor upplever svårigheter med att ge stöd till 

närstående att hantera det svåra beskedet (Noome m.fl., 2016).  Sjuksköterskors nödvändiga 

kunskaper bör uppdateras för att främja bättre kvalitet vid vård av patienter i livets 

slutskede. 

 

I studiens resultat framkom även det andra temat vikten av tydlig informationsöverföring. 

Sjuksköterskor upplever kommunikationssvårigheter och behöver verktyg för att skapa goda 

samtal med patienter om döden. Kommunikationen bygger upp relationen mellan patienter 

och sjuksköterskor och är främjande för patienters livskvalitet (SUO 2001:6). Tydlig 

informationsöverföringen är viktig för att patienter inte ska missförstå informationen som 

sjuksköterskor ska ge. World Health Organisation (2018) betonar vikten av informationen i 

vården och en av viktiga hörnstenar för att ge en god palliativ vård. Informationen och 

kommunikationen är viktiga förutsättningar för sjuksköterskor för att kunna ge en god 

omvårdnad till patienter i sista tiden av livet. Enligt Fredriksson (2017) är kommunikation 

mellan sjuksköterskor och patienter grunden för en trygg relation, något som ger patienter 

ett utrymme för att uttrycka känslor och behov. Detta kan kopplas till tidigare forskning som 

poängterar att en god kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter inom palliativ 

vård ökar möjligheten för sjuksköterskor att ge bättre omvårdnad till patienter vilket kan leda 

till minskat lidande (Kelley & Morrison, 2015). Sæteren m.fl. (2011) framhäver att lidandet 

för patienter i livets slutskede är rädsla inför framtiden, ångest och ensamhet. Likaså 

instämmer Johnston m.fl. (2012) att patienter i livets slutskede känner sig ensamma i denna 

kamp. Otillräcklig kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter uppkom när 

patienter var ovilliga att dela med sig av sina känslor om det svåra beskedet. En bättre 

kommunikation mellan sjuksköterskor, patienter samt närstående var en betydelsefull 

förutsättning för att bygga upp en förtroendefull relation. Detta kan kopplas till tidigare 

forskning som påvisar att en god kommunikation med patienter är en viktig förutsättning för 

att bemöta patienters existentiella frågor och underlätta möjligheten att diskutera döden 

(Noome m.fl., 2016). Resultatet tydliggjorde att otillräcklig kommunikation komplicerade 

sjuksköterskors bemötande av både patienter och patienters närstående. Vid otillräcklig 

kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter i livets slutskede skapades svårigheter 

att skapa en vårdande kommunikation och en god relation (Lai m.fl., 2018).  Vårdande 

kommunikation mellan sjuksköterskor, patienter och närstående är ett viktigt verktyg för att 

förstå varandra (Fredriksson, 2017). Många gånger minskade påfrestningar och stress hos 

sjuksköterskor genom en förtroendefull relation och effektiv kommunikation med patienter. 

Otillräcklig kommunikation, tids- och kunskapsbrist kan innebära stora hinder för 

sjuksköterskan när det gäller ge en god omvårdnad till patienten i livets slutskede. 

 

Studiens resultat visade att sjuksköterskor tycker att kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och patienter är en viktig förutsättning vid omvårdnaden av patienter i livets 

slutskede. Kommunikationen är en ömsesidig tolknings- och gemensam 

problemlösningsprocess (Fredriksson, 2017). Jóhannesdóttir och Hjörleifsdóttir (2018) 

beskriver kommunikationen som är viktig del vid vård av patienter i livets slutskede. 

Sjuksköterskors kommunikationsförmåga med okontaktbara patienter i livets slutskede är en 

viktig förutsättning för att ge en god omvårdnad.  

 



 20 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS1982:763) påpekar att sjuksköterskor bör hitta ett sätt att 

kommunicera och att det ska vara säkert att patienter förstått den givna informationen. 

Ickeverbal kommunikation var ett viktigt verktyg vid vård av patienter i livets slutskede. Det 

kan exempelvis handla om att sjuksköterskor genom enkla ord, kroppsspråk, ansiktsuttryck 

och gester ökar sin förståelse om patienters behov och önskemål i livets slutskede. 

Fredriksson (2017) beskriver betydelsen av att vårdande kommunikation mellan 

sjuksköterskor och okontaktbara patienter kan utföras genom kroppsspråk och gester. En 

reflektion som uppstod var att otillräcklig kommunikation mellan sjuksköterskor och 

patienter kan leda till att patienter inte känner sig sedda. Otillräcklig kommunikation är ett 

stort hinder för sjuksköterskor att förmedla sin tillgänglighet för patienter. Sjuksköterskors 

förmåga att tolka okontaktbara patienters kroppsspråk och ögonkontakt var viktigt för att få 

uppfattningar om patienters önskemål i livets slutskede, deras tankar samt uppfattningar om 

det egna hälsotillståndet. 

 

I resultatets slut beskrivs vikten av tydlig kommunikation med närstående vid vård av 

patienter i livets slutskede. Kommunikation och närståendes delaktighet vid omvårdnaden av 

patienter i livets slutskede är viktiga hörnstenar för att ge en god palliativ vård (World Health 

Organisation, 2018) Genom god kommunikationsförmåga och samtal ger sjuksköterskor stöd 

och motiverar patienter och närstående. Detta kan kopplas till tidigare forskningen som 

belyser att närstående upplever att de inte får tydlig information om patienters situation i 

livets slutskede. Närstående upplever svårigheter att förstå sin roll i beslutsprocessen (Yang 

m.fl., 2018). Närstående har en viktig roll och en stor betydelse för patienter i den sista tiden 

av livet. Även närståendes delaktighet är viktig vid omvårdnaden, för den fortsatta 

planeringen och behandlingen för patienter i livets slutskede (Ekeberg & Dahlberg, 2015). 

Enligt patientlagen (SFS, 2014:821) är patienters delaktighet en viktig aspekt inom vården 

för att få kraften att känna sig delaktigt i sitt vårdbeslut samt bli medveten kring den egna 

vården. Delaktigheten och självbestämmandet ger möjligheten till patienter att känna 

kontroll över sin egen kropp och lidande. Även Johanson m.fl. (2015) beskriver betydelsen av 

närståendes stöd och deras stöd kan underlättas den vårdande kommunikationen med 

patienter. Även Yang m.fl. (2018) beskriver kommunikationen som central vid 

informationsutbyte mellan sjuksköterskor, patienter och närstående. En reflektion kring 

detta kan innebära att en god kommunikation med närstående och patienter är fundamentalt 

en tillitsfull och trygg relation.  

 

Genom uppdaterad kunskap och utbildning förbättras sjuksköterskors 

kommunikationsförmåga med patienter och närstående. Att sjuksköterskor kan bygga upp 

trygghet och en förtroendefull relation med patienter och närstående är en viktig faktor för 

att främja patienters omvårdnad under en lång sjukhusvistelse. Resultatet tydliggjorde att 

närståendes delaktighet och stöd var betydelsefullt för omvårdnaden av patienter i livets 

slutskede. Den närståendes delaktighet kring patientens omvårdnad under den sista tiden i 

livet kan bidra till välbefinnande och närstående behöver stöd och hjälp från sjuksköterskor 

såväl före som efter ett dödsfall (SOU 2001:6).  

 

De 6 s:n modellen syftar till att se patienter ur ett helhetsperspektiv. Därför är det viktigt att 

patienters närstående deltar i den patientvård som ges (Ternestedt, 2017). Sjuksköterskors 



 21 

stöd och motivation kan hjälpa patienters närstående att ge ett gott omvårdnadsarbete och 

det i sin tur kan bidra till patienters välbefinnande. Detta kan kopplas till tidigare 

forskningen som framhäver att närståendes närvaro är av stor betydelse för patienter under 

den sista tiden i livet (Yang m.fl., 2018). Ternestedt (2017) anser att sjuksköterskor bör stödja 

patienters närstående både före och efter dödsfall. Sjuksköterskor upplevde bland annat 

svårigheter med att bemöta patienters närstående när patienter blev sämre och befann sig i 

ett palliativt skede. Vid minskande av behandlingsalternativ, alltmer försämrade prognoser 

och bristande kontroll av patienters smärta i livet slutskede drabbades sjuksköterskorna av 

känslomässiga besvär.  

6.2  Metoddiskussion 

Examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i 

livets slutskede och därav valdes Evans (2002) analysmetod för en kvalitativ litteraturstudie 

med beskrivande syntes. Kvalitativa studier kan användas för att beskriva upplevelser (Polit 

& Beck, 2016). Metoden bygger på att välja en kvalitativ ansats då examensarbetes syfte 

handlade om att beskriva sjuksköterskors upplevelser. Författarna till examensarbete 

använder de fyra begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet för 

att granska vetenskaplig kvalitet. Samtliga begrepp har använts för att säkerställa den 

vetenskapliga kvaliteten för de inkluderade artiklarna i examensarbetet. Det är viktigt att 

vara kritisk och försöka undvika förförståelse i datainsamling och dataanalys eftersom det 

kan påverka arbetets pålitlighet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

 

Databasen CINAHL Plus användes för att söka efter vårdvetenskapliga artiklar. För att hitta 

sökord som besvarade examensarbetets syfte gjordes flera fritextsökningar. De valda 

sökorden presenterades tidigare och ligger till grund för de valda artiklarna. De artiklarna 

som användes publicerades mellan år 2010 och 2018. En begränsning av antalet träffar vid 

sökning av vetenskapliga artiklar användes inkulsions- och exklusionskriterier. De valda 

artiklarna i examensarbetet var om sjuksköterskor på sjukhus i flera länder i världen. Styrkan 

för detta examensarbete då artiklarna är utförda i olika länder och kulturer skapar ett större 

perspektiv på sjuksköterskors upplevelser från olika länder inom problemområdet. En 

svaghet i detta examensarbete kan vara kulturell skillnad i utbildning mellan olika länder. 

Överförbarheten ökar genom tydlig beskrivning av resultat och att examensarbetet är pålitligt 

och trovärdigt (Mårtensson & Fridlund, 2017). Artiklarna som inkluderades skulle vara på 

engelska, men vid översättning förekom en del svårigheter. Examensarbetesförfattarna är 

medvetna om att det finns vissa brister i översättningen, men med hjälp av Google Translate 

och digitalt lexikon försöktes översättningen göras så korrekt som möjligt.  

De valda artiklarna som inkluderades var utifrån sjuksköterskors perspektiv. Artiklar med låg 

kvalitet och som inte var peer reviewed exkluderades. Samtliga valda artiklar var peer 

reviewed och hade en vetenskaplig ansats för att säkerställa kvalitet vilket ökar 

tillförlitligheten i artiklarna. (Mårtensson & Fridlund, 2017). Östlundh (2012) förklarar att 

peer reviewed system är en form av kvalitetsgranskning för att säkra vetenskaplig kvalitet 

genom att välja ut artiklarna som inte var vetenskapliga publikationer. 
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Under granskning av artiklarna insåg examensarbetsförfattarna att en artikel innehöll 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter både i hemmet och på sjukhus. Författarna 

valde ändå att inkludera artikel i resultatet, men endast den del som handlade om att vårda 

patienter i livets slutskede på sjukhus inkluderades. Kvalitativa studier utfördes på bearbetat 

material som användes i detta examensarbete. Kvantitativa studier valdes bort i detta 

examensarbete eftersom det är svårt att uppmärksamma sjuksköterskors upplevelser genom 

den metoden (Friberg, 2017). Kvalitetsgranskning användes utifrån Fribergs (2017) 

kvalitetsfrågor för att säkerställa kvaliteten av de inkluderade artiklarna vilket kan öka 

tillförlitligheten. Östlundh (2012) anser att artiklar som erhåller tillräcklig hög kvalitet kan 

öka tillförlitligheten. Examensarbetesförfattarna granskade de valda artiklar tillsammans. 

Författarna försökte så mycket som möjligt undvika förförståelse, vilket kan öka 

pålitligheten. Därefter diskuterades artiklarna med hjälp av de kvalitetsfrågorna där svaren 

kunde vara antingen ”Ja” eller ”Nej” och detta med anledning av att undvika egna tolkningar. 

Att författarna granskade artiklarna tillsammans kan anses vara en fördel eftersom det kan 

öka resultatets trovärdighet.  

 

Examensarbetesförfattarna undviker egna åsikter i hela forskningsprocessen, vilket kan öka 

pålitlighet. Mårtensson och Fridlund (2017) skriver att andra personers kritiskt granskande 

av resultat eller dataanalys kan öka bekräftelsebarheten. Det kritiska granskandet kan 

därmed minska risken för egna åsikter eller värderingar som kan påverka 

materialtolkningen. Examensarbetesförfattarna är medvetna om bristen i detta 

examensarbete då resultatet endast baserades på tio vetenskapliga artiklar. Det kunde 

förekomma fler antal nyckelfynd om fler artiklar användes och därmed kunde även 

giltigheten ökas.  

6.3  Etikdiskussion 

Samtliga artiklar är peer reviewed och etiskt granskade för att säkerställa god kvalitet. 

CODEX (2018) skriver att författarna har det etiska ansvaret att inte plagiera eller förfalska. 

Utvalda artiklar i detta examensarbete har genomgått kvalitetsgranskning utifrån Fribergs 

(2017). De valda artiklarna var publicerade på engelska, och därmed kan en risk för 

feltolkningar vid översättningen förekomma. För att försöka undvika felöversättning 

översattes artiklar med hjälp av lexikon. För att undvika felformulering och egna åsikter 

lästes artiklarna till en början enskilt, för att sedan diskuteras gemensamt. Referenshantering 

används enligt APA style för att hänvisa källa till all litteratur och artiklar som använts i detta 

examensarbete (American Psychological Assocation, 2019).  
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7  SLUTSATS 

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

patienter i livets slutskede. Arbetets resultat visar att sjuksköterskor upplever tiden som en 

betydande faktor vid palliativ vård av patienter i livets slutskede. För sjuksköterskor är tiden 

avgörande vid god vård, något som många gånger blir lidande. Tidsbristen påverkar 

omvårdnaden av patienter i behov av palliativ vård och försämra patienters vårdkvalitet i 

livets slutskede. Att vårda patienter i livets slutskede kräver mycket tid och energi av 

sjuksköterskor. Kommunikationen och konsekvenserna av otillräcklig kommunikation 

mellan sjuksköterskor, patienter i livets slutskede samt närstående är viktiga delar i den 

palliativa vården. Även sjuksköterskors förhållningssätt till kommunikationen och icke verbal 

kommunikation är betydelsefullt för patienter i livets slutskede. Närståendes närvaro och 

delaktighet kan underlätta sjuksköterskors förståelse av patienters önskemål, behov och 

förväntningar gällande den pågående vården i livets slutskede. Sjuksköterskors hänsyn till 

patienters närstående har stor betydelse för patienter. Studiens resultat visar att den 

palliativa vården bör vidareutvecklas. Sjuksköterskors tillräckliga kunskap om att vårda 

patienter i livets slutskede kan bidra till bättre kvalitet på den palliativa vården. Dock 

upplever sjuksköterskor ett behov av kunskapsstöd och uttrycker att det är betydelsefullt att 

mer erfarna sjuksköterskor ger stöd och hjälp gällande att hantera svåra situationer. Detta 

stöd är viktigt för mindre erfarna sjuksköterskor när det gäller att utföra ett krävande arbete 

och genom de mer erfarna sjuksköterskornas stöd underlättas kommunikationen med 

patienter i livets slutskede när det gäller existentiella frågor. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING  

I detta examensarbete var ämnesområdet palliativ vård, som sätts in i samband med att 

patienter vårdas i livets slutskede. Kommunikationen har stor inverkan för patientsäkerhet 

och trygghet vid vård av patienter. Den palliativa vården behöver utvecklas för att 

sjuksköterskor ska kunna ge god omvårdnad. Otillräcklig kommunikation kan medföra ett 

hinder för en trygg relation och bemötande med patienter och närstående. Brist på kunskap 

hos sjuksköterskor i grundutbildningen kan medföra svårigheter i att vårda patienter i livets 

slutskede. Sjuksköterskor behöver skapa kunskap inom palliativ vård under 

sjuksköterskegrundutbildningen. Examensarbetesförfattarna anser att det är kunskapen som 

gör sjuksköterskor mindre osäkra och mer professionella i sin yrkesroll. Det är mycket 

betydande för mindre erfarna sjuksköterskor att få stöd och diskussion med mer erfarna 

kollegor. Genom en tydlig struktur, vårdplanering, gemensamma utbildningar eller 

föreläsningar på vårdavdelningen kan palliativ vård utvecklas. En brist av kunskap som 

upplevdes genom examensarbetet är att hur patienter upplever omvården i livets slutskede. 

Förslag på vidare forskning till andra forskare är att intervjua patienter som vårdas palliativt 

på sjukhuset. 
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