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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Döden drabbar oss alla förr eller senare i livet och med detta kan människan 
behöva vårdas palliativt. Det är en stor kamp för den döende patienten och dennes 
närstående, det är sjuksköterskornas ansvar att lindra lidande hos patienten och de 
närstående. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors kunskap i relation till palliativ vård i 
livets slutskede. Metod: Allmän litteraturöversikt där fem artiklar med kvantitativ metod, 
fyra artiklar med kvalitativ metod och en artikel med mixad metod analyserats. Resultat: 
Sjuksköterskor upplevde att varje möte med patienterna och deras närstående gav dem 
ovärderlig erfarenhet som ökade deras kunskapsutveckling. Sjuksköterskorna berättade att 
vårda palliativt i livets slutskede var något väldigt meningsfullt och att finnas som stöd för 
patienterna och deras närstående är en viktig del som kunde stärka sjuksköterskorna som 
person och med detta i deras sjuksköterskeprofession. Slutsats: Genom att synliggöra 
sjuksköterskornas upplevelse av deras egen kunskap och bristande kunskap inom palliativ 
vård, kan slutsatser dras om att sjuksköterskorna är i behov av vidare utbildning inom det 
palliativa vårdandet. Utöver utbildningsbehov synliggörs också sjuksköterskornas behov av 
stöd och kommunikation med arbetskollegor då de känner att de ofta står ensamma inför 
viktiga beslut.  
 
Nyckelord: Döendeprocessen, lidande, samarbete, stöd, utbildning 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 

Background: Death will affect all of us and with this, the human may need to be cared for 
palliatively. It is a struggle for the patient and for the relatives, it is the nurse´s responsibility 
to alleviate the suffering of the patient and the relatives. Aim: The aim is to describe nurse´s 
knowledge in relation to palliative care in the end of life. Method: General literature review 
where five articles with a quantitative method, four articles with a qualitative method and an 
article with a mixed method were analyzed. Results: Nurses experienced that each meeting 
with the patients and their relatives provided them with invaluable experience that increased 
their knowledge. Nurses meant that being supportive to the patients and their relatives is an 
important part that could strengthen the nurses as a person and with that in their nursing 
profession. Conclusion: By highlighting nurses experience of their knowledge and lack of 
knowledge in palliative care, it can be concluded that nurses are in need of further education 
in the palliative care. In addition to training needs, nurses need for support with work 
colleagues is also highlighted. 
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1 INLEDNING 

Inför kommande yrke som sjuksköterskor så kommer mötet med patienter som befinner sig i 
livets slutskede med största sannolikhet att ske. För att patienter med palliativ behandling 
ska kunna få den bästa möjliga vård så bör sjuksköterskor besitta kunskap om det palliativa 
vårdandet. Intresseområdet till denna uppsats valdes utifrån Mälardalens högskolas 
ämnesområdeslista. Intresset för att skriva ett examensarbete om palliativ vård var 
ömsesidigt då båda besitter erfarenhet av att vårda patienter i livets slutskede.  
 
Förhoppningen med att utföra detta examensarbete är att skapa en tydligare förståelse och 
kunskap om sjuksköterskors ansvar inom vårdandet av patienter inom den palliativa 
behandlingen. Kunskap och förståelse av vårdandet av patienter i livets slutskede skulle 
främja alla berörda parter, såsom personal, patienter och närstående. Ingen ska dö med 
känslan att av ha blivit bortglömd eller lämnad på grund av brister i vården och att alla ska 
behandlas med värdighet.  

2   BAKGRUND 

Nedan följer en begreppsbeskrivning för centrala begrepp. Sedan beskrivs tidigare forskning 
och teoretiskt perspektiv, vilket leder till en problemformulering. I detta examensarbete 
definieras vårdpersonal som läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. 

2.1  Palliativ vård i livets slutskede 
Palliativ vård i livets slutskede beskrivs som en lindrande behandling för svårt sjuka och 
döende som oftast startar med en tidig längre fas som senare övergår i en kort sen fas. Den 
goda palliativa vården bygger på fyra hörnstenar. Den första beskrivs som lindring av smärta, 
illamående och oro. Den andra beskrivs som vikten av teamarbete mellan vårdpersonalen. 
Den tredje beskriver vikten av kontinuerlig kommunikationen mellan patienterna, 
närstående och vårdpersonal. Den fjärde beskriver vikten av tillräckligt med stöd till 
närstående eftersom att den palliativa vården är mycket känslig då patienterna är i livets 
slutskede och många existentiella frågor finns både hos patienterna och dess närstående 
(Vårdhandboken, 2019). 
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2.2 Sjuksköterskors kunskap 
Den specifika kompetensen för legitimerade sjuksköterskor är omvårdnad, vilket involverar 
den vetenskapliga kunskapen med den humanistiska människosynen. Den medicinska 
kunskapen är en stor del av sjuksköterskors kunskapsområde såsom beteendevetenskap som 
innefattar aspekter ur mänskligt beteende. Kritisk reflektion är något som innefattar 
sjuksköterskors kompetens för att ständigt kritisera styrkor och svagheter i ens egen 
professionella kunskap för att utvecklas i sin yrkesutövning. I sjuksköterskors yrkesutövning 
ingår bland annat att ha kompetens för omvårdnadsuppgifter samt att skapa en 
förtroendefull relation med både patienterna och dess närstående. Kompetensen hos 
sjuksköterskor kan beskrivas som ett perspektiv där helheten av patientens situation ses. 
Detta helhetsperspektiv ger sjuksköterskor en tydligare bild av patientens behov. Utifrån 
dessa behov kan sjuksköterskor konsultera med sina kollegor för att fastställa 
omvårdnadsåtgärder, vilket är en förutsättning för en personcentrerad vård (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017).  

2.3 Komponenter för palliativ vård  
Det har tidigare undersökts komponenter för det palliativa vårdandet, där det visade 
bristande kunskapsområden hos sjuksköterskor. Dessa områden speglar hälso- och 
sjukvårdens tillämpning av viktiga rekommendationer i riktlinjerna gällande kompetens 
inom den palliativa vården. Indikationerna är bland annat munhälsobedömning, 
smärtskattning, vid behovs ordination av smärtstillande samt ångestdämpande, trycksår och 
brytpunktssamtal. Dessa omvårdnadsområden är något som hälso- och sjukvården arbetar 
med för att förbättra kunskapen hos sjuksköterskor. I var tredje kommun finns det en 
utvecklad planering för kompetensutveckling för sjuksköterskor. Denna planläggning riktar 
sig i största del till sjuksköterskorna som arbetar inom den palliativa vården. Denna plan 
lägger fokus på etiska frågor, omvårdnad, medicinska insatser och behandling av smärta. 
Syftet med detta vårdprogram är att forma en gemensam plattform så utgångspunkten av 
handlandet och synsättet är enhetligt inom den palliativa vården. Mötet med människor som 
är döende är en del av sjuksköterskors yrkesområde inom den palliativa vården. I dessa 
möten behöver det inte endast vara med den döende människan, i många fall är patientens 
närstående involverade. Målet med den palliativa vården är att främja patienternas 
livskvalitet och lindra lidande samt att ge stöd till patienternas närstående. I dessa känsliga 
möten med patienter och närstående förväntas det att sjuksköterskor ska ha ett professionellt 
förhållningssätt. Ibland räcker inte grundutbildning, personlig mognad och bred medicinsk 
kunskap till i dessa situationer. För att öka kunskapen hos sjuksköterskor kan det finnas 
behov av kompetensutveckling för sjuksköterskor som arbetar inom den palliativa vården 
(Socialstyrelsen, 2006). 

2.4 Tidigare forskning – ur patienters och närståendes perspektiv 
Både patienter och närstående anser att det är viktigt att den palliativa behandlingen ska 
anses som vilken behandling som helst och att den inte ska associeras med döden. Den 
största faktorn är att patienter vill att vardagen ska neutraliseras så mycket som möjligt, de 
vill bli sedda som den personen de är av omgivningen och inte som deras sjukdom. Patienter 
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menar också att de inte vill att närstående och vårdpersonal ska tycka synd om dem på grund 
av deras sjukdom (Johnston, Milligan, Foster och Kearney, 2012). 
Palliativa patienter i livets slutskede värderar att behålla sin integritet. Vid vård i livets 
slutskede blir patienter så småningom beroende av vårdpersonalens omvårdnad, vilket kan 
leda till att patienters integritet hotas (Horne, Seymour & Payne, 2012). Patienter som 
närmar sig slutet av livet lägger stor vikt vid att upprätthålla vardagssysslor som kan vara i 
form av att borsta tänderna till att betala räkningar, på så sätt upplever patienter att de är 
mer värdefulla och en mindre börda till sina närstående. Vissa patienter använder sig av 
självvårdsstrategier som att göra egna val, även om de är extremt sjuka så tillämpas dessa 
självvårdsstrategier för att normalisera sjukdomen, för att bevara sin integritet och autonomi 
(Johnston m.fl., 2012). Dessa självvårdsstrategier beskriver patienter också som ett sätt att 
distrahera sig själva från sjukdomen för att kunna leva livet så normalt som möjligt 
(Warmenhoven, Lucassen, Vermandere, Aertgeerts, Van Weel, Vissers & Prins, 2016). 
 
Palliativa patienter i livets slutskede menar att det är svårt att säga vad de egentligen känner 
samt att de kan uppleva det som svårt att planera inför framtiden med sina närstående. 
Patienter är rädda att göra sina närstående ledsna medan andra patienter vill planera 
exempel sin begravning för att underlätta för dem. Många uttrycker också en oro över hur de 
närstående kommer att hantera deras död (Horne m.fl. 2012). Både patienter och närstående 
upplever att stöd från vårdpersonalen är en väldigt viktig del av vårdandet i livets slutskede, 
stödet kan vara i form av tillräcklig information och tillgänglighet (Carline, Curtis, Wenrich, 
Shannon, Ambrozy & Ramsey, 2003; Chan, Lee & Chan, 2012; Kellas, Castle, Johnson & 
Cohen, 2017; Lundberg, Olsson, & Fürst, 2013). Även stöd om att få prata med 
vårdpersonalen om existentiella frågor anses vara viktigt för både patienter och närstående 
(Carline m.fl., 2003: Kellas m.fl., 2017 & Kisorio & Langley, 2016). Det finns en rädsla hos 
patienter inför vad som kommer hända när de dör, att bli separerad från den värld, familj och 
sig själv som de känner till (Horne m.fl., 2012). Patienter beskriver att vägen till livets 
slutskede är en process som de förr eller senare accepterar och släpper taget från den värld de 
befunnit sig i. Patienter som har kommit underfund med sin nuvarande situation har ofta en 
mer positiv inställning till att göra det bästa av situationen, de är kapabla till att se tillbaka på 
sitt liv och njuta av den sista stunden dem har med sina närstående (Johnston m.fl., 2012). 
Patienter menar också att deras livsberättelse som innehåller erfarenheter och minnen från 
de förflutna hjälper dem till acceptans inför det oundvikliga som komma skall 
(Warmenhoven m.fl., 2016).  
 
Närstående menar att vara nära någon som är döende kan beskrivas som en stor kamp.  
Förändringar som bidrar till känslan av den stora kampen kan förklaras bland annat som, 
förändringar i det sociala livet och en osäkerhet inför den okända framtiden (Lundberg m.fl, 
2013). Det är viktigt att närstående upplever ett välbefinnande och med stöd från 
vårdpersonalen kan deras oro minska (Chan m.fl., 2012; Francois, Lobb, Barclay & Forbat, 
2017; Kellas m.fl., 2017 & Kisorio & Langley, 2016). Att få stöd av vårdpersonal i form av 
kommunikation och med kontinuerlig information om dennes närstående som behandlas 
palliativt i livets slutskede upplevs som en trygghet (Francois m.fl., 2017; Kellas m.fl., 2017; 
Kisorio & Langley, 2016 & Lundberg m.fl., 2013). Det anses också vara viktigt för närstående 
hur informationen och kommunikationen framförs, vilket tonläge och mimik som 
vårdpersonalen har (Francois m.fl., 2017 & Kisorio & Langley, 2016). Närstående beskriver 
synpunkter som upplevs som positiva från vårdpersonalen under tiden deras närstående 
behandlas inför döden. Några av dessa aspekter är information som var rak och ärlig och ett 
professionellt bemötande. Närstående menar att informationen som var rak och ärlig är det 
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som ger en känsla av säkerhet samt att ett professionellt bemötande ger en känsla av 
värdighet och trivsamhet (Kellas m.fl., 2017 & Lundberg m.fl., 2013). När kommunikationen 
är kontinuerlig och när vårdpersonalen är tillgängliga beskriver de närstående 
vårdpersonalen som empatiska, mänskliga och kärleksfulla (Aparicio, Centeno, Carrasco, 
Barbosa & Arantzamendi, 2017).  
 
Patienter som lider av en sjukdom eller som är under behandling och befinner sig i livets 
slutskede kan uppleva en osäkerhet om de inte får tillräckligt med information (Lundberg 
m.fl., 2013). En del patienter kan känna sig oroade över att vårdpersonalen inte har tid för 
dem och när de väl möts får de inte den tid de är i behov av (Carline m.fl., 2003). Många 
närstående känner en trygghet i samband av mötet med vårdpersonalen (Aparicio,2017 & 
Lundberg m.fl., 2013). Dock så finns det även undantag där andra närstående beskriver att 
deras känslor av sorg och lidande ignoreras. När den döende människan gick bort så känner 
en del närstående en inre ro för att det var till dennes bästa, medan andra närstående 
upplever en frustration över att vårdpersonalen inte tar hänsyn till deras känslor (Lundberg 
m.fl., 2013). 

2.5 Teoretiskt perspektiv – lidandets former enligt Morse 
Lidandet är något som både patienter och närstående kan drabbas av i den palliativa vården i 
livets slutskede. Då det är sjuksköterskors ansvar att lindra lidandet hos patienter och 
närstående är Morse (2001) teori om lidandets förlopp relevant till detta examensarbete. 
Betydelsefulla förhållningssätt kan utvinnas ur denna teori som kan skapa goda 
förutsättningar till en god vård. 

2.5.1 Lidandets förlopp 

Lidandets förlopp beskrivs i fyra steg. Det första steget beskrivs som endurig som innebär att den 
lidande människan blockerar sitt lidande som kan visa sig i form av att denne sysselsätter sig med 
något på ett överdrivet vis. Det andra steget beskrivs som transition där hon beskriver begreppet 
som att personen pendlar fram och tillbaka i sina egna känslor, i denna fas kan den lidande 
människan gå tillbaka till enduring eller fortsätta till nästa fas, vilket leder till att den lidande 
människan nu kan komma in i sitt lidande. Morse beskriver den tredje fasen som emotional 
suffering, detta begrepp beskrivs i form av att acceptera. Vidare beskrivs den tredje fasen som att 
lämna sitt lidande i form av uttryck av emotionella känslor såsom gråt och självmedlidande. Detta 
kan ses hos patienterna som har accepterat sin situation, som i detta fall kan vara att dennes 
sjukdom inte går bota, att denne tillslut kan acceptera hur situationen nu har blivit. Vidare 
beskrivs det att det inte går att komma till den tredje fasen förens människan har varit i sitt 
lidande. Till sist presenteras den fjärde fasen som förklaras som begreppet hope. I denna fas får 
personen en ny syn på sig själv och sitt liv. Det beskrivs att vägen genom sitt lidande har givit 
personen nya erfarenheter och perspektiv på livet, som kan motivera dem att hjälpa andra i sitt 
lidande. I dessa olika faser kan personen vara i behov av bekräftelse som kan göra att personen 
inte känner sig ensam i sitt lidande utan att någon är med och bekräftar att det personen upplever 
är dennes sanning (Morse, 2001). I vårdandet är det viktigt att vårdpersonalen har en förståelse 
för lidandet hos både patienterna och närstående för att kunna lindra lidandet som anses som 
hjärtat av omvårdnaden. Lidandet kan variera mellan kroppsligt lidande och själsligt lidande då 
symtom som smärta är lättare för vårdpersonalen att lindra än det själsliga lidandet. I det själsliga 
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lidande är det viktigt att vårdpersonalen visar empati och finns som ett stöd om patienten eller 
närstående vill prata om sitt lidande. Att visa sina känslor öppet kan vara svårt och som 
vårdpersonal handlar det mycket om att se den lidande personen och veta vad som signalerar vad. 
En lidande person som gråter, suckar, har en böjd kroppshållning eller verbalt uttrycket någon 
form av lidande är mer mottaglig för stöd. En person som inte är mottaglig har ett annorlunda 
kroppsspråk, exempel armarna längs kroppen eller i kors. En lidande person kan ha ett stort 
behov av att prata om sina känslor för att sätta egna ord på sitt lidande. Det är här viktigt att 
vårdpersonalen låter det ta den tid det tar så att det blir personens egna ord och det verkliga 
lidandet som kommer fram än att vårdpersonalen försöker dra ur den lidande berättelsen. När 
vårdpersonalen har kännedom om personens lidande är det viktigt att se vilka handlingar 
personen gör och om det är relaterat till den lidandes berättelse. Om den lidandes handlingar inte 
hör samman med berättelsen kan det vara ett tecken att personen försöker fly sitt lidande. Detta 
kan på kort sikt lindra lidandet men förvärras i det långa loppet. Vårdpersonal som blivit 
undervisade att emotionell frisättning är något normalt och kan ses som ett helande medel kan 
den lidande personen uppmuntras att våga släppa fram sina känslor. När lidandet accepteras 
inträder hopp som gör att de klarar av att gå vidare (Morse, 2001). 

2.7 Problemformulering 
Legitimerade sjuksköterskors huvudområde är omvårdnaden, alla patienter och närstående 
förväntas att bemötas av vårdpersonalen på ett professionellt förhållningssätt. I sjukvården 
kommer mötet med den döende människan och dess närstående att ske. Patienter och 
närstående upplever att stödet från vårdpersonalen inte alltid är tillräcklig och att dem inte 
får ta del av all information gällande behandlingen. Patienter och närstående kan också 
uppleva en rädsla och oro över vad som kommer att hända under behandlingens gång och 
efter döden. Det allmänna tillståndet hos patienterna kommer att försämras och därmed ökar 
behovet av vårdpersonalens omvårdnad. Med ökat omvårdnadsbehov och försämrad 
autonomi finns det en risk att patienternas integritet rubbas och deras upplevelse av 
livskvalitet kan förändras. Hög arbetsbelastning inom sjukvården och otillräckligt med 
information till patienterna och närstående kan leda till bristande delaktighet. Närstående 
upplevde att deras sorg kom i skymundan på grund av otillräckligt stöd från vårdpersonalen 
och det skapade ett onödigt lidande. Det är viktigt att vårdpersonalen tar del av både 
patienters och närståendes tankar och känslor för att få en djupare förståelse av vilka behov 
de har av den av palliativa behandlingen. Det är även av stor vikt att vårdpersonalen har 
förståelse för patienters lidande för att kunna fungera som ett stöd och lindra lidandet. Med 
detta är det relevant att belysa sjuksköterskeperspektivet i relation till vård i livets slutskede, 
för att förhoppningsvis bidra till en bättre förståelse hos vårdpersonalen för att kunna främja 
både patienter och närståendes välbefinnande. 

3 SYFTE 

Syftet är att skapa en litteraturöversikt av palliativ vård i livets slut utifrån ett 
sjuksköterskeperspektiv.  



 

 6 

4 METOD 

Nedan presenteras en beskrivning av urvalet och datainsamlingen, för att sedan beskriva 
metoden för dataanalys. Detta följs av de etiska överväganden som vidtagits i examensarbetet 
som är av kvalitativ design. Då detta examensarbete syftar till att skapa en litteraturöversikt 
av palliativ vård i livets slut utifrån ett sjuksköterskeperspektiv, så har en allmän 
litteraturöversikt inspirerat av Friberg (2017a) lagts till grund till detta examensarbete. 
Denna metod ansågs som lämplig då den ger en strukturerad översikt över det som anses 
studeras.  

4.1 Datainsamling och urval 
Enligt Friberg (2017a) bör ett helikopterperspektiv tillämpas i det första steget i översikten 
för att få en helhetssyn över det ämne som ska studeras. För att tillämpa ett 
helikopterperspektiv kan sammanfattningarna i artiklarna läsas för att få en tydligare 
förståelse av ämnet. Friberg (2017a) menar att det handlar om att inte fastna i vissa 
perspektiv av ämnet och detta kännetecknas därmed av öppenhet. På detta vis går det att få 
en uppfattning om det finns mest kvantitativa eller kvalitativa artiklar.  
 
Vidare beskriver Friberg (2017a) att avgränsningen i litteraturundersökningen och ordentlig 
redovisning av sökord är centralt för hur läsaren ska förstå det slutgiltiga valet av artiklar har 
gått tillväga. Datainsamlingen inleddes med sökningar i databasen CINAHL plus med sökord 
som palliative care, nurses, knowledge vilket gav ett sökresultat på 1036 artiklar. Sedan 
avgränsades sökningen från år 2010 för att få mer aktuella och relevanta artiklar vilket gav 
ett sökresultat på 705 artiklar. Linked fulltext användes för att få en djupare och bättre 
förståelse för alla artiklar. Efter dessa avgränsningar var sökresultatet på 101 artiklar. För att 
få en mer specifik sökning så användes sökfunktionernas tilläggsord som Östlundh (2017) 
beskriver som boolesk sökteknik. De booelska orden som användes var AND, OR och NOT. 
AND användes för att binda ihop vissa sökord så som palliative care och nurses i en och 
samma artikel, NOT oncology användes för att få ett mer specifikt resultat till just 
allmänsjuksköterskor. OR användes för att inkludera både palliative care och end of life care 
på grund av att dessa begrepp är av samma betydelse. Därefter lästes abstrakten till 
artiklarna. Denna sökprocess fortsatte sedan med samma avgränsningskriterier men med 
andra sökord som bland annat end of life care, nurses role, knowledge. Denna sökprocess 
utfördes också i databasen Medline med liknande sökord och gav ett sökresultat på 66 
artiklar. Vid denna tidpunkt fanns det nio artiklar från Cinahl PLUS som besvarade 
examensarbetet syfte och det valdes endast en artikel från Medline. Databaserna Cinahl 
PLUS och Medline användes då båda databaserna innehåller vårdvetenskapliga artiklar vilket 
är ett av examensarbetets inklusionskriterie. Sökorden finns redovisade i bilaga A 
(Sökmatris).   
 
Friberg (2017a) beskriver att under arbetets gång så kommer förr eller senare en avgränsning 
av artiklar att behöva ske. Detta genom att inkludera vissa och exkludera andra, detta med 
hjälp av inklusions-och exklusionskriterier. Vid valet av artiklar användes inklusions- och 
exklusionskriteier. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara utifrån 
vårdvetenskapligt perspektiv, utifrån sjuksköterskornas perspektiv, originalartiklar samt att 
artiklarna är skrivna på engelska. Artiklar som bestod av onkologisjuksköterskor och 
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intensivvårdssjuksköterskor exkluderades då intresset var av att undersöka 
allmänsjuksköterskornas perspektiv. 
 
Vid första urval av artiklarna lästes först titlarna, om de var av intresse så lästes sedan 
abstrakten för att se om artiklarna var av relevans. Om dessa överensstämde med 
examensarbetets syfte så lästes hela artikeln. Om den var av betydelse till arbetet så gjordes 
en kvalitetsgranskning enligt Friberg (2017b), detta för att bedöma artikelns kvalité.  
Artiklarna som valdes till examensarbetet skulle vara av medel till hög kvalitésgrad. Det 
bestämdes att 0-4 p räknades som låg, 5-7 p medel, 8-9 p som hög kvalitégrad.  
Till sist utförs en kvalitetsgranskning av de utvalda artiklarna. Detta för att bedöma vilka 
artiklar som håller en god vetenskaplig kvalitet. Denna kvalitetsgranskning utförs genom att 
se över artiklarnas kvalité med hjälp av de nio frågor som valdes till kvalitetsgranskningen, 
därefter bedöms om artiklarnas kvalitet håller (Friberg, 2017b). För att bedöma artiklarnas 
kvalitet omformulerades Fribergs (2017b) frågor till endast ja och nej frågor, detta för att 
kunna poängsätta artiklarna. Frågorna som valdes till kvalitetsgranskningen ansågs vara 
relevanta till både kvantitativa artiklar som kvalitativa artiklar. De granskningsfrågor som 
användes samt kvalitetsgranskningen av de tio artiklarna finns redovisade i bilaga B 
(Kvalitetsgranskningstabell). I kvalitétstabellen granskades artiklarna med nio frågor vilket 
är utformade som: Finns det en tydligt beskriven problemformulering? 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? Förs det ett etiskt 
resonemang? Artiklarna som valdes till examensarbetet finns redovisade i bilaga C 
(Artikelmatris). 

4.2 Dataanalys 
Den analysmetod som användes i examensarbetet var en allmän litteraturöversikt som 
beskrivs som ett strukturerat tillvägagångssätt för att skapa en översikt av ett utvalt område. 
Detta kan ge läsaren en klar uppfattning angående vilka områden som är utforskade (Friberg, 
2017a). I det första steget lästes noggrant igenom de valda artiklarna, sedan utfördes en 
sammanfattning av dessa artiklar för att få en tydligare förståelse av dessa. Detta utfördes av 
båda och sedan jämfördes materialet som tagits fram för att få en sådan enhetlig tolkning 
som möjligt och minimera risken för egna tolkningar. Vid jämförelsen fanns delvis olika 
uppfattningar angående innehållet, detta diskuterades tills dess att ett gemensamt perspektiv 
skapades av analysmaterialet. I det andra steget skapades en översiktstabell där artiklarna 
som blev valda fördes in i tabellen för att få en översikt över det som analyserats (Friberg, 
2017a). Valet var att fokusera på artiklarnas syfte, metod, och resultat. Tabellen redovisas i 
artikelmatris (Bilaga C). I det tredje steget analyserades skillnaderna och likheterna i det 
valda området i artiklarna. Detta utfördes med hjälp av tabellen i steg två och fokus lades på 
artiklarnas syfte, metod och resultat. Det är dock relevant att göra skillnad på kvalitativa och 
kvantitativa artiklar då de inte analyseras på samma sätt eftersom kvalitativa beskrivs med 
ord och kvantitativa med siffror så resultatet är inte en exakt jämförelse (Friberg, 2017a). 
Detta tillämpades även på artikeln med mixad metod. I steg fyra delades fynden in i tre olika 
teman utifrån hur de hörde samman i innehållet. Dessa presenteras under likheter och 
skillnader i studiernas resultat som utgörs av Sjuksköterskornas kunskap och 
utbildningsbehov, Sjuksköterskornas tid och relation till patienter och Vikten av samarbete. 
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Dessa teman skall ge läsaren en överblick över just dessa områden som då kan skapa en 
tydligare förståelse (Friberg, 2017a). 

4.3 Etiska överväganden  
Grundvärdena i ett vetenskapligt arbete är hederlighet och ärlighet (Kjellström, 2017). 
CODEX (2020) beskriver oredlighet som missvisning och förvrängning av befintlig 
vetenskapligt resultat samt att oredlighet kan vara plagiat i form av att inte uppge andras 
publicerade texter utan ursprungskällan, därför är denna uppsats korrekt refererat till alla 
författare av tidigare forskning för att tydliggöra forskningsresultatets källa. American 
Psychological Association (APA) har använts för att skilja på tidigare forskning och eget 
antagande till detta examensarbete (American Psychological Association, 2018). 

5 RESULTAT 

Nedan presenteras resultaten av de tio artiklar som har analyserats i examensarbetet. Först 
presenteras likheter och skillnader i artiklarnas syfte 5.1, därefter presenteras likheter och 
skillnader i metod 5.2, och avslutningsvis presenteras likheter och skillnader uppdelade i tre 
teman i resultatet. 

5.1 Studiernas syfte  
Fem kvantitativa artiklar (Becker, Momm, Gigl, Wagner & Baumgartner, 2017; Mitchell, 
McGreevy, Preshaw, Agnelli & Diamond, 2016; Turan, Mankan & Polat, 2017; Unroe, Cagle, 
Lane, Callahan & Miller, 2015; Wolf, 2019), fyra kvalitativa (Andersson, Salickiene & 
Rosengren, 2016; Iranmanesh, Häggström, Axelsson & Sävenstedt, 2009; Törnquist, 
Andersson & Edberg 2013; Wallerstedt & Andershed, 2007) och en artikel med mixad metod 
metod (Koper, Pasman, Roeline, Onwuteaka-Philipsen & Bregje, 2018) jämfördes till likheter 
och skillnader i syftet. En likhet var att sex av artiklarnas syfte berörde sjuksköterskornas 
kunskap gällande palliativ vård i livets slutskede (Becker m.fl., 2017; Mitchell m.fl., 2016; 
Turan m.fl., 2017; Unroe m.fl., 2015; Wolf, 2019; Törnquist m.fl., 2013). En skillnad var att 
en av dessa artiklarna även berörde sjuksköterskornas erfarenhet av att vårda palliativa 
patienter i livets slutskede (Törnquist m.fl., 2013). Sjuksköterskornas erfarenhet 
identifierades som en likhet med ytterligare tre artiklar (Andersson m.fl., 2016; Iranmanesh 
m.fl., 2009; Wallerstedt & Andershed 2007). I en av dessa artiklar undersöktes endast 
sjuksköterskorna med max två års erfarenhet (Andersson m.fl., 2o16). En artikels syfte 
skiljde sig från de andra nio artiklar då de undersökte distriktssjuksköterskornas kunskap 
angående palliativ vård i livets slutskede (Koper m.fl., 2018). I fyra artiklar identifierades 
likheter i syftet som var att undersöka om det förekom kunskapsbrister hos sjuksköterskorna 
gällande kunskapen om det palliativa vårdandet (Becker m.fl., 2017; Mitchell m.fl., 2016; 
Turan m.fl., 2017; Unroe m.fl., 2015). En annan likhet i syftet var att det undersökte 
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sjuksköterskornas egen upplevelse av sin kunskap inom palliativ vård i livets slutskede 
(Turan m.fl., 2017 & Wolf, 2019).  
En likhet i nio av artiklarna var att de hade ett syfte utifrån sjuksköterskeperspektivet 
(Andersson m.fl., 2016; Becker m.fl., 2017; Iranmanesh m.fl., 2009; Mitchell m.fl., 2016; 
Turan m.fl., 2017; Törnquist m.fl., 2013; Unroe m.fl., 2015; Wallerstedt & Andershed, 2007; 
Wolf, 2019). Dock inkluderades även undersköterskeperspektivet i en av artiklarna (Unroe 
m.fl., 2015) och läkarperspektivet i en annan av artiklarna (Becker m.fl., 2017). En likhet som 
kunde identifieras i en artikel var att de även hade ett syfte utifrån läkarperspektivet, dock så 
skiljdes det åt då de även utgick från distriktssjuksköterskeperspektivet (Koper m.fl., 2018). 
 

5.2 Studiernas metod 
En skillnad i alla fem kvantitativa artiklar och en artikel av mixad metod var antalet deltagare 
och arbetsplats. I en kvantitativ artikel deltog det 500 sjuksköterskor som arbetade inom 
sjukhus (Turan m.fl., 2017). I en kvantitativ artikel deltog det 318 sjuksköterskor som 
arbetade inom hemsjukvård (Becker m.fl., 2017). I en kvantitativ artikel deltog det 163 
sjuksköterskor som arbetade inom sjukhus (Wolf, 2019). I en kvantitativ artikel deltog 180 
sjuksköterskor arbetade inom äldreboende (Unroe m.fl., 2015). I en artikel av mixad metod 
deltog det 258 distriktssjuksköterskor som arbetade inom hemsjukvården (Koper m.fl., 2018) 
 
En likhet var att fem kvantitativa artiklar och en artikel av mixad metod använde enkäter i 
form av datainsamling (Becker m.fl., 2017; Koper m.fl., 2018; Mitchell m.fl., 2016; Turan 
m.fl., 2017; Unroe m.fl., 2015; Wolf 2019). I en av de kvantitativa artiklarna svarade 
sjuksköterskorna på ett kunskapstest (Mitchell m.fl., 2016). I de övriga fyra kvantitativa 
artiklarna använde likertskalor för att besvara enkäterna. Samtliga kvantitativa artiklar och 
en av mixad metod analyserades med beskrivande statistik. Utöver beskrivande statistik 
använde även två kvantitativa artiklar faktoranalys som analysmetod (Unroe m.fl., 2015 & 
Becker m.fl., 2017). En annan kvantitativ artikel använde även korrelationsanalys som 
analysmetod (Wolf 2019). I faktoranalysen och korrelationsanalysen användes Mann-
Whitney-U-testet och Kruskal-Wallis testet för att upptäcka skillnader i variabler med icke-
normala fördelningar. Sedan utvärderades linjära samband mellan normalt fördelade 
kontinuerliga variabler. Tre kvantitativa artiklar och en artikel av mixad metod använde p-
värden för att visa statistisk signifikant (Becker m.fl., 2017; Koper m.fl., 2o18; Unroe m.fl., 
2015; Wolf, 2019). 
 
Fyra kvalitativa artiklar (Andersson m.fl., 2016; Iranmanesh m.fl., 2009; Törnquist m.fl., 
2013; Wallerstedt & Andershed, 2007) och en artikel av mixad metod (Koper m.fl., 2018) 
analyserades där det användes olika metoder för datainsamling. En likhet var att fyra 
kvalitativa artiklar använde bandinspelade intervjuer som datainsamling (Andersson m.fl., 
2016; Iranmanesh m.fl., 2009; Törnquist m.fl., 2013; Wallerstedt & Andershed, 2007). En 
skillnad var att en artikel med mixad metod använde fokusgrupper online som datainsamling 
(Koper m.fl., 2018). En likhet var att två kvalitativa artiklar använde strukturerade frågor 
som datainsamling (Törnquist m.fl., 2013; Wallerstedt & Andershed, 2007). I urvalet av 
dessa två artiklar var det en artikel där 20 sjuksköterskor som arbetade på ett äldreboende 
deltog i en fokusgrupp (Törnquist m.fl., 2013), i den andra artikeln var det nio sjuksköterskor 
som arbetade inom hemsjukvården och sjukhus som deltog i intervjuer (Wallerstedt & 
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Andershed, 2007). I en artikel användes semistrukturerade frågor i intervjun där det deltog 
sex sjuksköterskor som arbetade inom sjukhus (Andersson m.fl., 2016). I en artikel användes 
djupintervjuer med ostrukturerade frågor där det deltog åtta sjuksköterskor som arbetade 
inom sjukhus (Iranmanesh m.fl., 2009). I två av de fyra kvalitativa artiklarna analyserades 
studien med en kvalitativ innehållsanalys (Törnquist m.fl., 2013; Andersson m.fl., 2016). I de 
andra två artiklarna analyserades studien med fenomenologisk analys (Wallerstedt & 
Andershed, 2007; Iranmanesh m.fl, 2009). Det som skiljdes åt var att en av artiklarna hade 
med hermeneutisk tolkning (Iranmanesh m.fl., 2009). 

5.3 Studiernas resultat 
Både kvantitativa och kvalitativa data presenteras tillsammans. Tre teman kunde urskiljas. 
Dessa var 5.3.1 Sjuksköterskornas kunskap och utbildningsbehov 5.3.2 Sjuksköterskornas tid 
och relation till patienter och 5.3.3 Vikten av samarbete.  

5.3.1 Sjuksköterskornas kunskap och utbildningsbehov 

Sjuksköterskorna beskrev att stöd till patienternas närstående oftast ingår i det palliativa 
vårdandet, i detta framkom det att viktiga beståndsdelar var ansvar, samarbete, erfarenhet av 
kunskap, känslor, tid och resurser (Andersson m.fl., 2016 & Wolf, 2019). Sjuksköterskorna 
berättade att varje möte med patienter och deras närstående gav dem ovärderlig erfarenhet 
och kunskap för deras egen fördel och för användning i andra patientsituationer. De ansåg att 
återkopplingen från patienternas närstående var en viktig källa till ett lärande och utveckling, 
en negativ återkoppling kunde vara en möjlighet att se över faktorer som fungerade mindre 
bra. Dessa vardagliga möten bidrog till en kontinuerlig utveckling av kunskap som ökade 
sjuksköterskornas professionella medvetenhet. Medvetenheten utvecklades från reflektioner 
över sjuksköterskornas egna känslor, reaktioner och handlingar i relation till tidigare och 
aktuella relationer till sig själva, patienter, närstående och arbetskamrater. De berättade att 
yrkesutvecklingen stöds främst av de yrkeserfarenheter som de hade samlat ihop med de 
patienter som dem har behandlat och deras närstående (Iranmanesh m.fl., 2009 & 
Wallerstedt & Andershed 2007).   
 
Symtomhantering, smärthantering, emotionella och psykologiska aspekter var områden 
inom det palliativa vårdandet som sjuksköterskorna hade en stark kunskapsbas inom. Det 
framkom att symtomhanteringen omfattade sjuksköterskornas kunskap angående 
medicinering vid smärta, ångest och oro samt det emotionella och psykologiska aspekterna 
kunde omfatta andliga frågor som berörde hopp, förtroende, förlåtelse, kärlek, moral och 
religion (Becker m.fl., 2017; Mitchell m.fl., 2017; Unroe m.fl., 2015). Dock så var det 63% 
(p=0.01) (Becker, m.fl., 2017) och 74 % (Turan m.fl., 2017) av sjuksköterskorna som ansåg att 
de inte hade tillräckligt med kunskap om palliativ vård genom sjuksköterskeutbildningen, de 
upplevde att utbildningen var väldigt begränsad angående palliativ vård. Områden där 
sjuksköterskorna upplevde en brist på kunskap var inom kommunikation med patienter och 
närstående om döden, kommunikation mellan olika vårdprofessioner och bristande kunskap 
inom smärtlindring (Wolf, 2019), det var även brist på kunskap inom psykosociala frågor 
(Becker m.fl., 2017). Sjuksköterskorna ansåg att det borde funnits en vidareutbildning inom 
palliativ vård på den arbetsplats som de arbetade på (Becker, m.fl., 2017; Turan m.fl., 2017; 
Wolf 2019).   
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Betydelsen av erfarenhet var något som kunde relateras till sjuksköterskornas kunskap inom 
den palliativa vården. Sjuksköterskorna beskrev att palliativ vård är inget som kan utföras på 
instinkt, det är något som kräver en bred kunskap och förtroende för den egna kompetensen 
(Wallerstedt & Andershed, 2007). Det framkom att mindre erfarna sjuksköterskor 
rapporterade lägre kompetens inom palliativ vård än de äldre mer erfarna sjuksköterskor. 
Sjuksköterskorna med mindre erfarenhet ansåg att smärthantering, samarbete och 
kommunikation i teamarbetet var viktiga aspekter (Wolf, 2019). Samt upplevde de mindre 
erfarna sjuksköterskorna att mötet med patienternas sorg och existentiella frågor var svåra 
att hantera, sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att vara i den professionella rollen 
samtidigt som de ville visa sitt medlidande. De mer erfarna sjuksköterskorna kunde också 
uppleva det som svårt, däremot menade de att desto mer yrkeserfarenhet de hade desto mer 
naturligt blev det att möta patienternas sorg och de existentiella frågorna. Vikten av att ha 
erfarna kollegor i arbetsteamet upplevdes av dem mindre erfarna mycket betydelsefull, detta 
stöd gör det möjligt för dem att känna en trygghet i beslut som ska tas (Andersson m.fl., 
2016). Yrkeserfarenheten var en stor faktor som kunde bidra till ett ökat självförtroende och 
mognad till kunskapsutvecklingen, sjuksköterskorna hävdade att självkännedom och 
förtroende för sin egen kapacitet och kompetens var viktiga personliga egenskaper vid 
vårdandet av patienter i det palliativa vårdandet. Sjuksköterskorna betonade vikten av 
kombinationen med ett förtroende för sin egen kapacitet och kunskap samt stödet av erfarna 
kollegor som en viktig del i det palliativa vårdandet (Andersson m.fl., 2016 & Iranmanesh 
m.fl., 2009). 

5.3.2 Sjuksköterskornas tid och relation till patienter och närstående 

Sjuksköterskorna menade att vårda palliativt i livets slutskede var något väldigt meningsfullt 
som kunde stärka sjuksköterskorna som person eftersom de menade att de fick så mycket 
tillbaka från den palliativa vården (Andersson m.fl., 2016; Iranmanesh m.fl., 2009; 
Wallerstedt & Andershed, 2007). Dock kan hög arbetsbelastning vara en utmaning för 
sjuksköterskorna och tiden att inte räcka till för patienterna och förhindra ensamhet i livets 
slutskede (Andersson m.fl., 2016; Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskorna 
upplevde att tiden ibland var bristfällig och de hoppades att tiden de hade med patienterna 
och de närstående räckte för att de skulle känna sig sedda (Andersson, m.fl., 2016). 
Sjuksköterskorna menade att det ibland kunde vara en utmaning i yrket att ge bra vård och 
de krav som sjuksköterskorna ställs inför att ena sekunden bota patienter och nästa sekund 
ta hand om döende patienter och släktingar och prioritera tiden rätt så att alla parter var 
nöjda med vården (Andersson, m.fl., 2016; Wallerstedt & Andershed, 2007). Att använda 
tiden väl som sjuksköterskorna hade med patienterna ansågs som något viktigt (Iranmanesh 
m.fl., 2009). 

Sjuksköterskor inom den palliativa vården i livets slutskede ställdes inför en del svårigheter 
(Andersson m.fl., 2016). En del av dessa svårigheter sjuksköterskor kunde ställas inför var 
kommunikationen i form av att ge svåra besked till patienter men även till de närstående 
(Andersson m.fl., 2016; Iranmanesh m.fl., 2009). Att sjuksköterskorna använde sig av rak 
kommunikation till patienterna och de närstående kunde upplevas som positivt trots att det 
gällde tunga besked. (Iranmanesh m.fl., 2009). Det var 90,9% av sjuksköterskorna som 
ansåg att kommunikation angående död och döden med både patienterna och de närstående 
var en viktig del (Wolf, 2019). Det var av stor vikt att sjuksköterskorna informerade hurdan 
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situationen såg ut angående patienterna för de närstående för att deras känslor angående den 
palliativa vården i livets slutskede skulle bli en bra upplevelse. Felaktig eller utebliven 
kommunikation ansågs försämra kvalitén på vården (Iranmanesh m.fl., 2009). En 
förutsättning för att det skulle vara en hög vårdkvalité använde 80% (p=0.05) av 
distriktsjuksköterskorna specialiserade vårdgivare för att kunna möta patienterna och de 
närståendes existentiella frågor (Koper m.fl., 2018). Sjuksköterskor upplevde även att icke 
verbal kommunikation ansågs som ett stöd till patienterna och utrymme för dem att uttrycka 
sina känslor (Andersson m.fl., 2016 & Iranmanesh m.fl., 2009). Sjuksköterskornas agerande 
gentemot patienterna men även de närstående kunde ha stor effekt på deras välmående 
(Wallerstedt & Andershed, 2007). Att vara patienternas psykiska stöd samtidigt som 
sjuksköterskorna utförde fysiska uppgifter och skapa en vårdande relation till patienterna i 
vårdandet (Iranmanesh m.fl., 2009).Som sjuksköterskor var det viktigt att inkludera 
patienterna i vårdprocessen för att kunna tillgodose deras behov, sjuksköterskorna blev då 
även stödjande för patienterna och de närstående som kan leda till att bara de närvarade 
kunde upplevas som lugnande (Andersson m.fl., 2016; Iranmanesh m.fl., 2009; Wallerstedt 
& Andershed, 2007). Det ansågs ändå viktigt att sjuksköterskorna bevarade sitt lugn för att 
ha en positiv inverkan på patienterna och de närstående (Andersson m.fl., 2016). Att 
inkludera både patienter och närstående i den palliativa vården ansåg 83,6% vara av stor vikt 
för deras välbefinnande (Turan, m.fl., 2017). Däremot ansåg endast 66,3% att det var viktigt 
att utvärdera hur sjuksköterskorna hade fungerat som stöd för patienterna och de närstående 
(Wolf, 2019). 

Sjuksköterskor inom den palliativa vården i livets slutskede ställdes inför en del svårigheter 
varav en del var att möta de närstående och fungera som deras stöd och vara den personen 
som skulle lugna dem (Andersson m.fl., 2016). Att inkludera närstående i den palliativa 
vården kan vara en viktig del som såg olika ut beroende på var sjuksköterskorna hade sin 
arbetsplats. Inom hemsjukvården var det sjuksköterskorna som blev inbjudna att delta i den 
palliativa vården medans på sjukhus var det sjuksköterskornas skyldighet att inkludera de 
närstående i samtycke med patienten (Iranmanesh m.fl., 2009). Som sjuksköterskor kunde 
det ibland vara svårt att vårda palliativa patienter som sjuksköterskorna själva identifierade 
sig med och en frustration av att inte kunna göra något som gjorde att personen kunde botas 
(Iranmanesh m.fl., 2009). 

5.3.3 Vikten av samarbete 

Samarbete ansågs som en väldigt viktig komponent för att den palliativa vården skulle hålla hög 
kvalité (Törnquist m.fl., 2013; Turan m.fl., 2017; Wallerstedt & Andershed, 2007). Att samarbeta i 
team med sjuksköterskor, läkare, psykologer, fysioterapeuter och dietister ansåg 80,6% av alla 
sjuksköterskorna var av stor vikt för att den palliativa vården skulle hålla hög kvalité (Turan m.fl., 
2017). Det framkom att 91% av distriktsjuksköterskorna ansåg att inkludera ett palliativt team i 
den palliativa vården var väldigt viktigt för att patienterna och familjemedlemmarnas upplevelse 
av vården skulle hålla hög kvalité. Däremot var 9% tudelade angående att inkludera ett palliativt 
team (Koper m.fl., 2018). 
  
Att arbeta i team innebar inte bara att patienterna och familjemedlemmarna fick mer stöd utan 
vårdpersonalen fungerade även som ett stöd för varandra. Både emotionellt stöd i svåra 
situationer och även stöd i beslutstagande (Andersson m.fl., 2016; Iranmanesh m.fl., 2009; 
Wallerstedt & Andershed, 2007). Detta var något som sjuksköterskorna inom äldrevården 
upplevde att de saknade stöd inom (Törnquist m.fl., 2013). Sjuksköterskorna betonade vikten av 
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att arbeta i team där det fanns plats för diskussion och stöd, detta var viktigt i samband när 
viktiga beslut skulle fattas (Iranmanesh m.fl., 2009). Vidare upplevde sjuksköterskorna att de var 
i behov av kontakt och stöd från sina kollegor för att hantera svåra situationer (Iranmanesh m.fl., 
2009; Törnquist m.fl., 2013; Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskorna beskrev också att 
de var i behov av emotionellt stöd från sina kollegor emellanåt eftersom dödsfallen kunde vara 
traumatiska eller oväntade (Törnquist m.fl., 2013). Att acceptera varandras arbetsuppgifter 
ansågs som väldigt viktigt för att samarbetet skulle fungera. Att i teamet kunna ge och ta och 
täcka upp för varandras arbetsuppgifter när oförutsedda händelser skedde (Iranmanesh m.fl., 
2009 & Wallerstedt & Andershed, 2007). 
 
Sjuksköterskorna ansåg att de fick ta på sig arbetsuppgifter som egentligen inte hörde till deras 
ansvarsområde (Törnquist m.fl., 2013). Sjuksköterskorna uppgav att de upplevde att de var 
ensamma om att fatta avgörande beslut. Även om patienterna redan var i kontakt med läkaren så 
var det sjuksköterskorna som fick ta det avgörande beslutet (Törnquist m.fl., 2013). 
Sjuksköterskorna beskrev också att läkaren kunde ge dem för mycket ansvar i beslutstagandet. De 
menade att deras bedömningar utgjorde en grund för läkarens beslut som påverkade hela vården 
för patienterna. Detta upplevdes av sjuksköterskorna som ett alldeles för tungt ansvar 
(Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskorna kunde känna sig förminskade och ignorerade 
när läkaren valde att inte lyssna på deras råd, även om de visste mest om patienterna. Det kunde 
även vara i situationer när patienterna skulle bli utskrivna till hemmet då sjuksköterskorna inte 
skulle närvara på grund av att det oftast var någon som var specialiserad på vårdbehov i samband 
med utskrivning som närvarade. Trots detta så ansåg sjuksköterskorna att de hade mest kunskap 
om patienterna och ansåg att deras kunskap om dem bör involveras (Törnquist m.fl., 2013). 

6 DISKUSSION  

Nedan presenteras en diskussion om likheter och skillnader i studiernas syfte och metod och 
en resultatdiskussion. Sedan presenteras en diskussion om examensarbetets metod och 
avslutas med en etikdiskussion.  

6.1 Diskussion om likheter och skillnader i studiernas syfte och metod 
I detta examensarbete granskades tio artiklar, fem kvantitativa, fyra kvalitativa och en med 
mixad metod. Samtliga tio artiklar i examensarbetets syfte berörde sjuksköterskornas 
kunskap gällande palliativ vård i livets slutskede. En likhet var att fyra kvalitativa artiklar 
använde intervjuer som datainsamlingsmetod, med detta besvarades artiklarnas syfte att 
beskriva sjuksköterskornas erfarenhet och upplevelse av palliativ vård i livets slutskede. I 
syftet framkom det även att en kvalitativ artikel undersökte sjuksköterskorna som arbetade 
på äldreboende, en utanför speciella palliativa vårdenheter och en utfördes både i hemmet 
och på sjukhus. Det valdes att inkludera artiklar från flera olika enheter ger en bredare bild 
av sjuksköterskeperspektivet. En av fyra kvalitativa artiklar hade som syfte att beskriva 
sjuksköterskor med max två års erfarenheter om att vårda palliativt i livets slutskede. Även 
denna artikel undersökte sjuksköterskorna som arbetade på sjukhus. I artikeln användes 



 

 14 

semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Genom att använda 
semistrukturerade intervjuer tillåts deltagare att tala fritt utifrån det aktuella ämnet (Polit & 
Beck, 2017). Vid denna form av intervju är frågorna redan förberedda, dock kan eventuella 
följdfrågor anpassas efter hur intervjun utvecklas (Danielsson, 2017). Något som är viktigt är 
att deltagaren ska känna sig bekväm och trygg med intervjun, detta är till fördel för att 
deltagaren ska öppna upp sig och berätta mer djupgående om dennes erfarenheter (Polit & 
Beck, 2017). En annan av dessa fyra kvalitativa artiklar använde ostrukturerade 
djupintervjuer som datainsamlingsmetod. Denna intervjumetod beskrivs som mer flexibel än 
vad den semistrukturerade intervjumetoden, då intervjufrågorna är mycket få och används 
oftast enbart som ett stöd för intervjuaren. Med denna intervjumetod kan intervjuaren få 
svar på deltagarens upplevelser, erfarenheter, åsikter, känslor och kunskap som kan 
eventuellt svara på artikelns syfte (Danielsson, 2017). En djupintervju kan beskrivas som en 
metod där intervjuaren försöker undersöka ämnet mer grundligt och detaljerat. En fördel 
med denna metod är att det kan ge en noggrann beskrivning av deltagarens upplevelse. 
Metoden är också lämplig när det ska undersökas ett ämne som kan uppfattas som känsligt 
eller personligt. En nackdel med djupintervjuer är att det endast är ett fåtal personer som 
besvarar frågor kring ett ämne, då det inte svarar för en större population (Polit & Beck, 
2017). En reflektion som fanns var varför det gjordes en fenomenologisk analys av 
djupintervjuer då fenomenologiska analysen vill ta del av så många olika aspekter som 
möjligt. Dock är denna typ av analys passande till djupintervjuer då både metoden och 
analysen strävar efter att få en sån detaljerad beskrivelse av ett fenomen som möjligt (Friberg 
& Öhlén, 2017). 
 
Två kvalitativa artiklar använde strukturerad intervju med öppna frågor som 
datainsamlingsmetod. Detta innebär att intervjuaren har förbestämda frågor som deltagaren 
skall svara på (Polit & Beck, 2017). I en av dessa två kvalitativa artiklar användes 
strukturerade frågor i fokusgrupp. Fokusgrupper används med fördel för att studera 
deltagarnas erfarenheter, motiv och värderingar. Detta innebär att samtliga deltagare svarar 
på samma frågor från moderatorn där syftet var att besvara frågor angående erfarenheter och 
kunskap av palliativ vård i livets slutskede. Fokusgrupper innebär att ett urval av deltagare 
diskuterar ett givet ämne som leds av en moderator. En fördel med fokusgrupper är att flera 
deltagare diskuterar ämnet och eftersom det är ett större urval kan det leda till olika 
infallsvinklar som i sin tur kan leda till djupare diskussioner (Wibeck, 2017). Analysen till 
denna studie utfördes som en kvalitativ innehållsanalys, resultatet kan vara överförbart till 
liknande sammanhang eller situationer. Dock kan resultatet från en kvalitativ 
innehållsanalys aldrig generaliseras (Danielson, 2017). I en artikel med mixad metod 
användes det även fokusgrupper, dock var denna online. Fördelar med att ha fokusgrupper 
online kan vara att deltagarna kan vistas i en trygg miljö för dem och de kan vara anonyma. 
En nackdel till detta kan vara att den som är moderator inte får med sig ansiktsuttryck eller 
den icke verbala kommunikationen (Ali & Skärsäter, 2017). Syftet med fokusgrupper online 
var att de skulle fördjupa sig i frågorna som fanns i enkäten. Detta för att forskaren skulle få 
en djupare bild av det undersökta ämnet som syftade till att undersöka kunskapsnivån inom 
palliativ vård i livets slutskede. 
 
De fem kvantitativa artiklarnas syfte berörde sjuksköterskornas kunskap gällande palliativ 
vård i livets slutskede. Att ha ett tydligt formulerat syfte ger en klar uppfattning om vad som 
ska studeras samt ett tydligt underlag inför kommande datainsamling och teoretisk 
referensram (Henricson, 2017b). En likhet i samtliga fem kvantitativa artiklar var att de 
använde enkäter som datainsamlingsmetod och att samtliga var konstruerade med slutna 
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frågor. Med slutna frågor innebär att svarsalternativen redan är valda av forskaren eller en 
färdigkonstruerad enkät. Den som svarar på enkäten har enbart ett visst antal svarsalternativ 
att förhålla sig till och därmed kan det egentliga svaret bli uteslutet (Polit & Beck, 2017). Att 
använda enkäter vid datainsamling är en metod som är lämplig när informationen ska samlas 
in från ett större urval på kort tid (Billhult, 2017).  Fyra av de kvantitativa artiklarna använde 
likertskalor i enkäterna, att använda likertskala kan öka möjligheten till att få ett bredare svar 
på åsikter som ska besvara syftet (Polit & Beck, 2017). I en annan kvantitativ artikel användes 
ett färdigt kunskapstest som enkät för att ta reda på kunskapsläget inom palliativ vård hos 
sjuksköterskorna. Att använda sig av färdiga frågeformulär sparar mycket tid. Att konstruera 
egna enkäter med frågor tar lång tid och är arbetskrävande. Frågorna till enkäten måste 
valideras flera gånger för att se om de är av betydelse till syftet (Billhult, 2017 & Polit & Beck, 
2017). Validitet kan beskrivas som att studien visar förbindelser mellan resultatet och 
tidigare forskning (Mårtensson & Fridlund, 2017). I tre andra kvantitativa artiklar och en 
artikel med mixad metod användes färdigkonstruerade strukturerade frågeformulär som 
enkäter. Att använda sig av färdigkonstruerade frågeformulär ökar trovärdigheten i studien 
att forskaren inte har påverkats av en eventuell förförståelse eller förutfattade meningar. 
Däremot kan det vara att frågorna inte blir helt anpassade efter just denna studien (Polit & 
Beck, 2017). Samtliga fem kvantitativa artiklar analyserade datainsamlingen med 
beskrivande statistik. Detta är en sammanställning av den insamlade data som sedan 
presenteras i siffror för att ge läsaren en tydligare bild över det studerade ämnet (Billhult, 
2017). 

6.2 Diskussion om likheter och skillnader i studiernas resultat 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka sjuksköterskornas kunskap angående 
palliativ vård i livets slutskede. Resultatet visade att sjuksköterskor med mindre erfarenhet 
upplevde en del svårigheter inom palliativ vård i livets slutskede. Dels angående 
behandlingen men även i mötet med patienter och närstående. Mer erfarna sjuksköterskor 
var då ett stort stöd för dem i beslutstagandet. Den palliativa behandlingen i livets slutskede 
var något som majoriteten av sjuksköterskorna upplevde som svårt men att i mötet med 
patienter och närstående utvecklades sjuksköterskornas kunskap. Detta beskrevs som de fyra 
hörnstenarna inom palliativ vård i livets slutskede (Vårdhandboken, 2016). 
 
I Resultatet framkom det att majoriteten av sjuksköterskorna hade goda kunskaper angående 
smärthantering och lindring av symtom som smärta och oro. Dock ansåg många av 
sjuksköterskorna att grundutbildningen inte var tillräcklig för att kunna hantera och bemöta 
patienterna och dess närstående och menade att det fanns önskemål om vidareutbildning. I 
tidigare forskning visade det sig att var tredje kommun hade en utarbetad plan angående 
kompetensutveckling över hur den palliativa vården ansågs skulle vara och de krav som då 
kunde ställas på sjuksköterskorna. En bred utveckling som skulle ge sjuksköterskorna en 
utökad kunskap inom det palliativa arbetet (Socialstyrelsen, 2006). För att sjuksköterskorna 
skall utvecklas utan utbildning ingår det att som sjuksköterskor ständigt skall reflektera över 
sitt agerande och bemötande för att se styrkor och svagheter i sin egen profession (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). I den palliativa vården förväntas sjuksköterskorna ha 
tillräckligt med kompetens för att kunna behandla smärta, illamående och lindra oro 
(Vårdhandboken, 2016). Majoriteten av patienterna och dess närstående ansåg att 
sjuksköterskorna besatt kunskapen om att kunna lindra oro. Sjuksköterskornas närvaro och 
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kompetens ansågs då som en trygghet för patienterna (Francois m.fl., 2017; Kellas m.fl., 
2017; Kisorio & Langley, 2016 & Lundberg m.fl., 2013). Omvårdnad är sjuksköterskornas 
specifika kompetens där de anses ha en bred vetenskaplig kunskap och en humanistisk 
människosyn (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I palliativ vård i livets slutskede blir 
patienterna mer beroende av sjuksköterskornas omvårdnad som kan leda till att deras 
integritet hotas, något som ansågs viktigt för majoriteten av patienterna att bevara (Horne 
m.fl., 2012). Det kan vara viktigt att som sjuksköterska att i dessa situationer att se till 
kroppsspråket och se vad patienterna signalerar och om ett eventuellt lidande kan 
identifieras. Om patienterna ligger med korsade armar eller har dem längst sidorna kan det 
vara ett tecken till sjuksköterskorna att patienterna inte är mottagliga att berätta för dem vad 
de tänker eller om något är ett problem (Morse, 2001). En reflektion kring de kraven som 
ställs på sjuksköterskorna oavsett hur mycket erfarenhet de besitter förväntas att agera 
gentemot patienter och närstående på ett professionellt och kompetent bemötande. Att 
mycket i resultatet tyder på att grundutbildningen inte ger sjuksköterskorna tillräckligt med 
kompetens, dels rent praktiskt men även för att kunna bemöta palliativa patienter och dess 
närstående i svåra situationer som den palliativa vården i många fall kan vara. 
 
I resultatet framkom det att involvera patienterna och de närstående i den palliativa vården i 
livets slutskede ansågs som viktigt för att kunna tillgodose deras behov som därmed kunde 
leda till ett ökat välbefinnande. Detta går att relatera till tidigare forskning som menar att 
informationen från sjuksköterskorna till patienter och närstående är av stor vikt för att de 
skall känna sig involverade. Att informationen från sjuksköterskorna var uppriktig gav 
patienterna och de närstående en bredare förståelse och kunde därmed inkluderas i 
vårdprocessen på ett djupare plan som minskade deras oro (Carline m.fl., 2003; Chan m.fl., 
2012; Kellas m.fl., 2017; Lundberg m.fl., 2013). Patienterna och de närståendes upplevelser 
om den palliativa vården i livets slutskede spelade stor roll angående hur mycket tid de hade 
med sjuksköterskorna. Kontinuerlig information och kontakt upplevdes av patienterna som 
ett kärleksfullt och empatiskt bemötande av sjuksköterskorna (Aparicio m.fl., 2017). I 
motsats till detta beskrivs det även att det finns en osäkerhet hos patienter och närstående att 
informationen de får angående patienternas tillstånd inte är tillräckligt som därmed kan 
orsaka ett lidande hos dem (Lundberg m.fl., 2013). Ett själsligt lidande kan upplevas som 
svårare för sjuksköterskorna att lindra i och med att det inte finns något konkret att ta på. 
Det kräver att sjuksköterskorna involverar sig i patienterna och de närstående för att få dem 
att öppna sig om sitt lidande för att sjuksköterskorna skall kunna lindra det. Att finnas som 
stöd och visa empati. Begreppet hope i lidandets förlopp kan ses som en försoning i sitt 
lidande. Personen kan då istället vara ett stöd för personer i dess omgivning som har samma 
typ av lidande eftersom det givit personen nya erfarenheter och fått annat perspektiv (Morse, 
2001). Palliativa patienter i livets slutskede som försonats i sitt lidande kan se tillbaka på livet 
ur en positiv synvinkel och finna en tillfredsställelse i situationen. När dödsfallet inträffade 
kunde de närstående uppleva en tillfredsställelse, dels i försoning med patienten och att det 
var ett värdigt slut men även när stödet från sjuksköterskorna var tillräckligt (Lundberg m.fl., 
2013). Sorg i form av emotionell frisättning är något som sjuksköterskor kan uppmuntra de 
närstående till då det kan ses som ett helande medel (Morse, 2001). 
 
  
Resultatet visade att sjuksköterskorna menade att den höga arbetsbelastningen var ett hinder 
för att de skulle kunna tillbringa så mycket tid som patienterna och de närstående hade 
behov av. De ansåg att det var viktigt att göra rätt prioriteringar i sitt arbete för att få tiden att 
räcka till och kunna ge det stödet till palliativa patienter och dess närstående. Tidigare 
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forskning bekräftar att patienterna och de närstående upplever att de ibland kan komma i 
skymundan på grund av tidsbristen (Carline m.fl., 2003). Tidsbristen kan även påverka 
sjuksköterskorna vid ett dödsfall att själva ha det svårt på ett emotionellt plan men även att 
vara en trygghet för de närstående och finnas för dem och tillgodose deras behov (Chan m.fl., 
2012). Om de närstående upplever att deras sorg och lidelse har ignorerats av 
sjuksköterskorna växte en frustration över att deras känslor var obetydliga i vårdprocessen. 
Dock upplevde majoriteten av de närstående sjuksköterskorna som en trygghet (Lundberg 
m.fl., 2013). Att förlora en person kan upplevas som väldigt smärtsamt och orsaka ett lidande 
(Lundberg m.fl., 2013). Den lidande personen kan då vara i behov av bekräftelse och dela 
med sig av sin sorg för att inte känna sig ensam. Det är dock viktigt att sjuksköterskan ser vad 
den lidande personen signalerar för att veta om denne är mottaglig för stöd eller ej (Morse, 
2001). I resultatet framkom det även att med mer erfarenhet var det lättare att vara ett stöd 
för patienter och de närstående och prata med dem om existentiella frågor de hade. Detta 
bekräftas av både patienter och närstående att det var en viktig del att få prata med 
sjuksköterskor om funderingar och känslor som uppkom (Carline m.fl., 2003: Kellas m.fl., 
2017 & Kisorio & Langley, 2016). Det kunde vara både rädslor patienterna hade inför vad 
som skulle hända men även en oro över hur de närstående skulle hantera deras bortgång. 
(Horne m.fl., 2012). De närståendes behov av att prata med sjuksköterskorna var mer som 
stöd i vårdprocessen som minskade deras oro (Chan m.fl., 2012; Francois, Lobb, Barclay & 
Forbat, 2017; Kellas m.fl., 2017 & Kisorio & Langley, 2016). När patienterna eller de 
närstående väljer att dela med sig av sin berättelse till sjuksköterskorna är det av stor vikt att 
det är deras egna ord som kommer fram så att sjuksköterskorna inte drar ur dem deras 
berättelse. Detta är en process som kan ta långt tid men för att de ska kunna försonas med 
deras lidande är det viktigt att sjuksköterskorna avsätter den tiden och lyssnar på patienterna 
eller de närstående (Morse, 2001). En av de fyra hörnstenarna inom den palliativa vården 
lyfter stödet till de närstående. Som sjuksköterskor är det av stor vikt att inkludera de 
närstående och finnas som stöd i vårdprocessen (Socialstyrelsen, 2006 & Vårdhandboken, 
2016). En reflektion kring detta är att borde ligga på organisationen att tillgodose att tiden 
räcker till och att överbelastning inte skall gå ut över patienterna och dess närstående som 
kan orsaka ett lidande. 
 
I resultatet framkom det att samarbete var en väldigt viktig beståndsdel för att den palliativa 
vården i livets slutskede skulle vara av hög kvalité. Att bidra med sin kunskap och dela med 
sig av sina erfarenheter för att hela teamet skall samarbeta och utvecklas tillsammans. Det 
framkom att en förutsättning för att patienterna och de närstående skulle få sina behov 
tillgodosedda av vården och planeras utifrån just den unika individen var ett gott samarbete 
mellan kollegorna, patienten och de närstående centralt (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017). I planeringen av vården är det av stor vikt att se till vad patienterna kan och vill vara 
delaktiga i. Patienterna kunde uppleva större värdighet i vårdandet när sjuksköterskorna gav 
dem plats för att bevara den autonomi de hade (Johnston m.fl., 2012). Att vårda palliativt i 
livets slutskede kan vara känsligt och trots grundutbildningen sjuksköterskorna får kan det 
ibland vara svårt att räcka till och tillgodose allas behov. Även fast sjuksköterskorna gör sitt 
bästa kan det finnas behov av kompetensutveckling (Socialstyrelsen, 2006). Något som 
framkom i resultatet var att många sjuksköterskor lär sig från de med mer erfarenhet men 
även att varje möte med palliativa patienter i livets slutskede och de närstående bidrog till 
kompetensutveckling. En reflektion kring detta är att samarbete mellan kollegor, patienter 
och närstående borde ses som en självklarhet i omvårdnaden. Att ha respekt för varandra och 
dela med sig av sina kunskaper. Att involvera patienter och närstående i teamet kan 
eventuellt medföra en minskad maktskillnad. 
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6.3 Metoddiskussion 
Syftet till detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskornas kunskap relation till 
palliativ vård i livets slutskede. En allmän litteraturöversikt innebär att skapa en överblick av 
ett specifikt kunskapsläge inom omvårdnad (Friberg, 2017a). Att använda både kvantitativa 
och kvalitativa data kan ge ett bredare resultat samt att de metoderna kan komplettera 
varandra (Polit & Beck, 2017). Denna metod valdes till examensarbetet då både kvantitativa 
och kvalitativa data besvarade examensarbetets syfte samt ansågs metoden lämplig för att 
kunna besvara syftet inom tidsramen. Att genomföra studier med intervjuer är 
resurskrävande (Polit & Beck, 2017) och detta skulle ta för lång tid att genomföra i 
förhållande till tidsramen som fanns för examensarbetet. Något som efterstävades efter 
under hela arbetsprocessen var en god vetenskaplig kvalitet i forskningsarbetet, detta 
beskrivs som trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet av (Mårtensson & 
Fridlund, 2017).  
 
Med trovärdighet menas att den skapade kunskapen är rimlig och att läsaren ska kunna 
förstå att resultatet är möjligt, detta ska framgå tydligt till läsaren (Mårtensson & Fridlund, 
2017). Trovärdigheten ökar om de inkluderade artiklarna är av samma design (Henricson, 
2017a). I detta examensarbete är inte samtliga artiklar av samma design vilket kan ses som 
en svaghet, detta då alla artiklar inte omfattar endast sjuksköterskeperspektivet. Valet var att 
ha två artiklar där det inkluderades läkarperspektiv samt distriktssjuksköterskeperspektivet 
då tio artiklar med endast sjuksköterskeperspektivet inte hittades. Däremot har 
trovärdigheten stärkts då granskning av samtliga artiklar utfördes med en 
kvalitetsgranskning inspirerad av Friberg (2017b). Valet var att använda nio frågor vid 
granskning av artiklarna då de ansåg att vetenskapligheten i artiklarna kunde säkerställas, 
detta utfördes av båda vilket ökar trovärdigheten. Detta examensarbete är grundat på 
tidigare forskning och inte eget insamlat material vilket kan öka risken för att tolka resultatet 
felaktigt (Polit & Beck, 2017). Innehållet i artikeln diskuterades sinsemellan för att minimera 
risken för egna tolkningar tills dess att en gemensam förståelse av texten skapades. Genom 
att använda flera olika databaser vid sökning av artiklar kan resultatets trovärdighet öka 
(Henricson, 2017a). Sökning av artiklar genomfördes i databaserna CINAHL Plus och 
MEDLINE då de omfattar vårdvetenskapliga artiklar som är av relevans till examensarbetet. 
Det gjordes inga begränsningar av länder för att få ett större urval och perspektiv samt peer 
review funktionen användes för att få fram artiklar av kvalité som är bedömda som 
vetenskapliga innan de har publicerats och med detta stärker trovärdigheten (Henricson, 
2017a). Flera av artiklarna återkommer med kombinationer av ord, detta anses öka 
resultatets sensitivitet och med detta trovärdigheten (Henricson, 2017a). Betydelsen av att 
vara flexibel med val av sökord för att ha möjlighet till att hitta artiklar som finns inom ämnet 
anses vara viktigt enligt (Polit & Beck, 2017). Till en början upplevdes det svårt att hitta 
sökord som var relevanta, men under arbetets gång arbetades det fram flera sökord som 
ansågs vara tillämpningsbara till sökningarna 
 
Det framkommer i inledningen av examensarbetet att båda har tidigare erfarenheter av att 
vårda patienter i livets slutskede, inledningen beskrivs vidare att båda anser att ökad kunskap 
och förståelse av vårdandet skulle främja alla parter. Denna förförståelse lades till en början 
helt åt sidan för att ha ett öppet sinne samt för att förförståelsen inte skulle påverka 
uppfattningen av artiklarnas resultat, dock var det inte möjligt att helt utesluta 
förförståelsen. Genom att vara tydlig och redogöra om vilken förförståelse som finns inom 
ämnet ökar pålitligheten för examensarbetet. Då det finns tidigare erfarenhet inom ämnet så 
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är det viktigt att det finns en tydlig beskrivning av genomförandet av analysprocessen samt 
att den är så neutral som möjligt vilket stärker bekräftelsebarheten. Något som också stärker 
bekräftelsebarheten är att låta andra personer granska arbetet, då både handledare och 
handledningsgrupper vid återkommande tillfällen har låtits läsa och kommentera materialet 
(Mårtensson & Fridlund 2017).  
 
Till en början valdes en begränsning av publiceringsår att göras, från 2010-2020, detta för att 
artiklarna skulle bestå av aktuell forskning. Dock så valdes en artikel från 2007 och en från 
2009 då det ansågs vara relevanta för examensarbetet. Vid sökning av artiklar med sökordet 
”nurse” gav det träffar på artiklar som inkluderar undersköterskor som benämns som 
”assistant nurse” på det engelska språket. Artiklarna som omfattade undersköterskorna 
valdes bort, dock gjordes det ett undantag i en artikel där det tydligt framkom 
sjuksköterskornas upplevelse som var av betydelse till examensarbetet. Ett annat begrepp 
som uppmärksammades i relation till sökordet ”nurse” var ”licensed practical nurse” vilket 
beskrivs som en ”licensierad praktisk sjuksköterska”. Denna yrkeskategori har inte samma 
befogenhet som sjuksköterskor. Till en början utgjorde detta ett hinder till att förstå 
skillnaderna på sjuksköterska och licensierad praktisk sjuksköterska då de hade mycket lika 
arbetsuppgifter, samt så behandlade några artiklar alla deltagare som vårdpersonal då det 
inte var möjligt att urskilja yrkeskategorierna. I de artiklar som tydligt gick att urskilja vilka 
som var sjuksköterskor och vilka som var licensierade praktiska sjuksköterskor kunde 
inkluderas till examensarbetet. Vid nästkommande sökningar användes sökordet ”registered 
nurse” för att lättare kunna urskilja yrkeskategorierna. Vid sökning av begreppet palliativ 
vård uppmärksammades att ”end of life care” och ”palliative care” benämndes som att ha 
samma betydelse som palliativ vård. I det svenska språket behandlas dessa begrepp med 
olika innebörd och med detta utfördes en noggrann genomgång av artiklarna för att sedan 
avgöra vilka artiklar som kunde inkluderas. 
 
Överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultatet kan överföras till eller ha tillämpbarhet 
i andra grupper eller sammanhang (Mårtensson & Fridlund, 2017). Överförbarheten kan 
stärkas genom en tydlig beskrivning av datainsamling och urval vilket har försökts att 
bearbeta väl (Henricson, 2017a). Fyra av samtliga artiklar var utförda i Sverige då 
överförbarheten möjligtvis kunde vara begränsad till just den svenska kulturen. I detta 
examensarbete utfördes inga avgränsningar i relation till kön eller yrkeserfarenhet vilket kan 
öka överförbarheten i allt större utsträckning. Detta examensarbetes överförbarhet är i en 
mån begränsat då det endast är inriktat på vårdandet av patienter med palliativ vård i livets 
slutskede, detta arbete går då inte att överföra till sjuksköterskor som inte berör den 
palliativa vården. Dock förekommer palliativ vård på flera avdelningar vilket gör att 
resultatet går att användas på flera enheter vilket ökar överförbarheten. En annan faktor som 
stärker överförbarheten i resultatet är att en av artiklarna behandlar 
distriktssjuksköterskeperspektivet, vilket då kan tillämpas av ett större antal människor då 
resultatet inte endast utgår från allmänsjuksköterskeperspektivet. Dock så kan detta också 
ses som en svaghet då det endast är en artikel som behandlar 
distriktssjuksköterskeperspektivet och med detta finns det för lite material för att tillämpa i 
verkligheten (Polit & Beck, 2017).  
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6.4 Etikdiskussion 
Examensarbetet har följt vetenskapsrådets forskningsetiska CODEX (2020). I 
examensarbetet framkommer det en tydlig referenslista där läsaren kan se var informationen 
ursprungligen kommer från samt genom att frekvent refererat i löpande text. Samtliga 
artiklar var skrivna på det engelska språket och personerna till detta examensarbete har 
svenska som modersmål. Viss tolkning kan ha inträffat då det engelska språket skiljer sig från 
det svenska språkets uppbyggnad, det engelska språket kan ha flera betydelser på det svenska 
språket. Med detta har noggrannhet översatt språket med hjälp av ett svenskt-engelskt 
lexikon och läst igenom artiklarna ett flertal gånger för att minimera tolkningsutrymmet. Det 
har redovisats av den förförståelsen som fanns innan utförandet av examensarbetet, det har 
under skrivprocessen arbetats på ett neutralt förhållningssätt för att inte inkludera egna 
värderingar som skulle kunna ha påverkat resultatet. 

7 SLUTSATS 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka sjuksköterskors kunskap i relation till 
palliativ vård i livets slutskede. Resultatet visar att sjuksköterskor inte har tillräckligt med 
utbildning inom den palliativa vården, grundutbildningen är för begränsad samt så bör 
sjuksköterskorna erbjudas vidareutbildning på den arbetsplats de befinner sig på. Däremot 
visar resultatet att det är skillnad på sjuksköterskor med mindre erfarenhet och på 
sjuksköterskor med mer yrkeserfarenhet. Det framkom från sjuksköterskorna med 
yrkeserfarenhet att deras kunskap och deras personliga mognad inom yrket ständigt 
utvecklades medan de med mindre erfarenhet kände att de inte hade tillräckligt med 
kunskap. Det framkom även att tydlighet i kommunikationen med patienterna och de 
närstående samt ett gott bemötande var av stor vikt för att inte ett lidande skulle uppstå. 
En förhoppning är att detta resultat skall kunna bidra till en förståelse av vikten för 
vidareutbildning som kan leda till en utveckling inom sjuksköterskeprofessionen. 

7.1 Förslag till vidare forskning 
Det framkom i examensarbetets resultat att sjuksköterskor med mindre erfarenhet upplever 
svårigheter inom den palliativa vården i livets slutskede. Förslag på vidare forskning kan vara 
att se till hur sjuksköterskor upplever grundutbildningen som tillräcklig angående palliativ 
vård i livets slutskede, detta skulle kunna utföras genom empiriska studier för att ta del av ett 
djupare resultat av sjuksköterskors upplevelser. Ett annat förslag till vidare forskning är att 
det kan vara intressant att ha fokusgrupper som involverar både sjuksköterskor och 
närstående till palliativa patienter eller de som förlorat någon för att ta del av varandras 
erfarenheter och åsikter. Detta då examensarbetets resultat visade att relationen mellan 
sjuksköterskor, patienter och närstående ansågs som viktigt.  
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4 ja ja ja ja ja ja ja ja nej 

5 nej ja ja ja ja ja ja ja nej 

6 nej ja ja ja ja ja ja ja ja 

7 nej ja ja ja ja ja ja ja ja 

8 nej ja ja ja ja ja ja ja nej 

9 nej ja ja ja ja ja ja ja ja 

10 nej ja ja ja ja ja ja ja ja 
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BILAGA C: ARTIKELMATRIS 
 

Artikel-
nummer 

Författare 
Titel 

Kvalitets-
granskning 
 

Tidskrift 
År 
Land 

Syfte  Metod  Resultat  

1 Andersson, E, 
Salickiene, Z & 
Rosengren, K 
 
 
To be involved 
— A qualitative 
study of nurses' 
experiences of 
caring for dying 
patient 
 

8/9  Nurse 
education 
today  
 
2016  
 
Sverige 

Syfte var att 
beskriva 
sjuksköterskor 
med max två års 
erfarenheter om 
att vårda 
palliativt i livets 
slutskede 

Datadesign: 
Kvalitativ 
metod 
 
Datainsamling: 
Semistrukturera
de intervjuer 
 
Urval: Sex 
sjuksköterskor  
 
Analys: 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 

Resultatet visar 
att sjuksköterskor 
med mindre 
erfarenhet har 
otillräcklig 
kunskap inom 
palliativ vård i 
livets slutskede. 
Det framkommer 
även att ny 
kunskap skapas i 
reflektion med 
mer erfarna 
sjuksköterskor 
och möte med 
palliativa 
patienter i livets 
slutskede 

2 Becker, G, 
Momm, F, 
Gigl, A-M, 
Wagner, B & 
Baumgartner, J. 
 
 
Competency 
and educational 
needs in 
palliative care 
 

8/9 Wien Klin 
Wochensc
hr 
 
2017 
 
Tyskland 
 

Syftet var att 
utforska 
sjuksköterskor 
självbedömning 
av 
yrkesutbildning, 
kunskap och 
utbildningsbeho
v inom palliativ 
vård i livets 
slutskede 
 

Datadesign: 
Kvantitativ 
metod 
 
Datainsamling: 
Enkäter med 
likertskalor 
 
Urval: 219 
sjuksköterskor 
 
 
Dataanalys: 
Beskrivande 
statistik och 
faktoranalys 

  

Resultaten visade 
att 50,4% 
sjuksköterskor 
menade att de 
saknade kunskap 
för palliativ vård 
i livets slutskede 
genom sin 
professionella 
utbildning 
 

3 Iranmanesh, S, 
Häggström, T, 
Axelsson, K & 
Sävenstedt, S 

8/9 Holistic 
Nursing 
Practice  
 

Syftet var att 
belysa 
betydelsen av 
sjuksköterskorn

Datadesign: 
Kvalitativ 
metod 

Resultatet visar 
att kunskap 
skapas vid varje 
möte med 
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Swedish 
nurses´s 
experiences of 
caring for dying 
people: A 
holistic 
approach 
 
 

2009  
 
Sverige 
 

as erfarenheter 
av att ta hand 
om palliativa 
patienter i livets 
slutskede 
hemma och i en 
särskild enhet 
på sjukhus 
 

Datainsamling: 
ostrukturerade 
djupintervjuer 

Urval: Åtta 
sjuksköterskor 

Analys: 
Fenomenologis
k metodik 
 

patienten och att 
negativ 
återkoppling ger 
sjuksköterskan 
utrymme att 
reflektera över 
sitt handlande. 
De menar också 
att det är viktigt 
att ha kunskap 
om den unika 
individen och vad 
den personen 
önskar för att 
vårdandet ska 
anses som lyckat 

4 Koper, I, 
Pasman, H, 
Roeline, W, 
Onwuteaka-
Philipsen, 
Bregje D. 
 
Experiences of 
Dutch general 
practitioners 
and district 
nurses with 
involving care 
services and 
facilities in 
palliative care: 
a mixed 
methods study 
 

9/9 BMC 
Health 
Services 
Research 
 
2018 
 
Amsterda
m 
 

Syftet var att 
undersöka  
sjuksköterskors 
kunskapsnivå 
om palliativ 
vård i livets 
slutskede 
 

Datadesign: 
Mixad metod 
 
Datainsamling: 
Enkäter med 
strukturerade 
och 
fokusgrupper 
online med 
öppna frågor 
 
Urval: 258 
sjuksköterskor 
 
Dataanalys: 
Beskrivande 
statistik och 
innehållsanalys 

  

De flesta av 
sjuksköterskorna 
saknade kunskap 
om palliativ vård 
i livets slutskede. 
Endast ett fåtal 
sjuksköterskor 
hade fått 
utbildning i 
palliativ vård i 
livets slutskede 
under 
högskoleutbildni
ngen 
 

5 Mitchell, G, 
McGreevy, J, 
Preshaw, D, 
Agnelli, J & 
Diamond, M. 
 
Care home 
managers´ 
knowledge of 
palliative care: 
a Northern Irish 
study 

 

8/9 Internatio
nal 
journal of 
palliative 
nursing  
 
2016  
 
Irland 
 

Syftet var att 
undersöka 
sjuksköterskorn
as kunskap om 
palliativ vård i 
livets slutskede 
 

Design: 
Kvantitativ 
metod 
 
Datainsamling: 
Enkät med 
kunskapsfrågor 
 
Urval: 56 
sjuksköterskor 
 
Dataanalys: 
Beskrivande 
statistik 
 

Resultatet visar 
att det finns ett 
behov att 
utveckla 
sjuksköterskors 
kunskap inom 
palliativ vård i 
livets slutskede 
på vårdhem 
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6 Turan, G., 
Mankan, T & 
Polat, H. 
 
Opinions of 
Nurses about 
Palliative Care 
 

8/9 Internatio
nal 
Journal of 
Caring 
Sciences  
 
2017 
 
Turkiet 
 

Syftet var att 
undersöka 
sjuksköterskors 
kunskap och 
attityder om 
palliativ vård i 
livets slutskede 
 

Design: 
Kvantitativ 
metod 

Datainsamling: 
Enkäter med 
likertskala 

Urval: 500 
sjuksköterskor 
 
Dataanalys: 
Beskrivande 
statistik  
 

Det konstaterades 
att sjuksköterskor 
inte har tillräcklig 
kunskap om 
palliativ vård i 
livets slutskede. 
Utbildningsprogr
am kan förbättras 
för att öka 
kunskapen och 
lära ut 
grundläggande 
principer till 
sjuksköterskorna 
och andra 
sjukvårdspersona
l som arbetar 
med palliativ 
vård i livets 
slutskede 

7 Törnquist, A, 
Andersson, M 
& Edberg, A-K. 
 
n search of 
legitimacy - 
registered 
nurses' 
experience of 
providing 
palliative care 
in a municipal 
context 
 

8/9 Scandinav
ian 
Journal of 
Caring 
Sciences 
 
2013 
 
Sverige 
 

Syftet var att 
beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenhet och 
kunskap av att 
tillhandahålla 
palliativ vård i 
livets slutskede 
för äldre i 
kommunalt 
sammanhang 
 

Datadesign: 
Kvalitativ 
metod 
 
Datainsamling: 
Fokusgrupper  
med 
strukturerade 
frågor 
 
Urval: 20 
sjuksköterskor 
 
Dataanalys: 
Kvalitativ 
innehållsanalys  
 

Resultaten av 
studien visar att 
sjuksköterskor 
som jobbar 
kommunalt hade 
en begränsad 
kunskap inom det 
palliativa 
vårdandet i livets 
slutskede 
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8 Unroe, K., 
Cagle, J., Lane, 
K., Callahan, C, 
& Miller, S. 
 
Nursing home 
staff palliative 
care knowledge 
and practices: 
Result of a large 
survey of 
frontline 
workers 
 

7/9 Journal of 
pain and 
symptom 
managem
ent  
 
2015  
 
USA 
 

Syftet var att 
undersöka 
sjuksköterskor 
kunskap och 
praktik inom 
palliativ vård i 
livets slutskede 
 

Datadesign: 
Kvantitativ 
metod 
 
Datainsamling: 
Enkäter med 
likertskalor 
 
Urval: 180 
sjuksköterskor 
 
Dataanalys: 
Beskrivande 
statistik med 
faktoranalys 

 

Resultatet av 
studien visade att 
sjuksköterskors 
kunskap i 
palliativt arbete i 
livets slutskede 
var av stor vikt, 
det fanns dock 
brister i 
vårdandet där 
kunskapen 
 inte var 
tillräcklig 

9 Wallerstedt, B 
& Andershed, B 
 
Caring for 
dying patients 
outside special 
palliative care 
settings: 
experiences 
from a nursing 
perspective 
 

8/9 Scandinav
ian 
journal of 
caring 
sciences  

2007 

Sverige 

 

Syftet var att 
beskriva 
sjuksköterskorn
as erfarenhet av 
att ta hand om 
palliativa 
patienter i livets 
slutskede 
utanför speciella 
palliativa 
vårdinställninga
r 
 

Datadesign: 
Kvalitativ 
metod 
 
Datainsamling: 
Strukturerade 
intervjuer  
 
Urval: Nio 
sjuksköterskor 
 
Dataanalys: 
Fenomenologis
k analys 

Resultatet i 
studien visar att 
kunskap inom 
den palliativa 
vården i livets 
slutskede hos 
sjuksköterskorna 
skapar trygghet 
för patienterna. 
Sjuksköterskorna 
menar också att 
varje unika möte 
resulterar till 
förbättrad 
kunskap 

10 Wolf, A. 
 
Palliative care 
and moral 
distress: An 
institutional 
survey of 
critical care 
nurses 
 

7/9 Critical 
care 
nurses  
 
2019  
 
USA 
 

Syftet var att 
undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattning om 
palliativ vård i 
livets slutskede 
i praxis samt att 
få information 
från 
sjuksköterskorn
a som kan bidra 
till mer kunskap 
 

Datadesign: 
Kvantitativ 
metod 
 
Datainsamling: 
Enkäter med 
likertskalor 
 
Urval: 163 
sjuksköterskor 
 
Dataanalys: 
Beskrivande 
statistik med 
korrelationsanal
ys 

Resultatet visar 
att 
sjuksköterskorna 
ansåg att varje 
del i palliativt 
vårdande i livets 
slutskede är 
viktig, dock 
upplever dem sig 
otillräckliga på 
grund av 
kunskapsbrist i 
den palliativa 
behandlingen i 
livets slutskede 
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