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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: När botande behandling inte längre är möjlig ges palliativ vård. Tidigare studier 

visar att patienterna upplever sjuksköterskorna som arbetar med palliativ vård som 

kompetenta, empatifulla och varma, men ibland kan kommunikationen brista och 

sjuksköterskorna kan upplevas som distraherade. Närstående upplever också att 

informationen och kommunikationen från sjuksköterskorna kan vara bristande och de skulle 

behöva ett bättre emotionellt stöd från sjuksköterskorna. Syfte: Att beskriva 

sjuksköterskornas upplevelser av palliativ vård i livet slutskede. Metod: Systematisk 

litteraturstudie baserat på tio vårdvetenskapliga kvalitativa artiklar med en beskrivande 

syntes. Resultat: Sjuksköterskorna upplever att de behöver mer kunskap och utbildning för 

att kunna utveckla sin kompetens av palliativ vård. De upplever även ett behov av stöd från 

arbetsplatsen för att kunna bearbeta de existentiella tankarna som uppkommer vid vårdande 

av patienterna i livet slutskede. Slutsats: Sjuksköterskornas arbete med patienterna kräver 

ökad utbildning kring palliativ vård i livets slutskede. I arbetet behövs mer stöd till 

sjuksköterskorna för att ta itu med sina egna existentiella tankar och tillfredsställa 

patienternas och närståendes behov. 

Nyckelord: Kvalitativ, livets slutskede, palliativ vård, personcentrerad, sjuksköterskor 

 

  



ABSTRACT  

 

Background: When curative treatment is no longer possible, palliative care is provided. 

Previous research shows that patients experience the nurses as competent, full of empathy 

and warm but sometimes they experience lack of communication and that the nurses seem 

distracted. Family members experience a lack of communication and information from the 

nurses and they would like better emotional support from the nurses. Aim: To describe 

nurse’ experiences of caring for patients in palliative care at the end of life. Method: A 

systematic literature study based on ten qualitative articles with a descriptive synthesis. 

Results: Nurses experience that they are in need of more training and education to be able 

to develop their competence in palliative care. They also experience that they are in need of 

support to be able to process the existential thought that occur when caring for dying 

patients. Conclusion: Nurses require more education about palliative care and end of life 

care. Nurses are in need of more support to be able to process their existential thoughts but 

also to satisfy patients and family member’s needs. 

 

Keywords: End of life care, nurses, palliative care, person centered care, qualitative 
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1 INLEDNING 

I detta examensarbete har ett intresseområde valts ut från en urvalslista från Mälardalens 

Högskola i Västerås. I urvalslistan valdes intresseområdet sjuksköterskan vid palliativ vård. 

Intresseområdet formades till ett eget syfte som lägger fokus på sjuksköterskornas 

upplevelser av att ge palliativ vård i livets slutskede. 

Utifrån erfarenheter av palliativ vård från verksamhetsförlagd utbildning inom 

sjuksköterskeutbildningen, framkom det att patienterna och närstående har ett stort behov 

av stöd från sjuksköterskorna. Detta väckte ett intresse om att undersöka sjuksköterskornas 

upplevelser av palliativ vård i livets slutskede. När vårdplanen övergår till palliativ vård i 

livets slutskede, står patienten och närstående inför en jobbig period i livet. Detta innebär ett 

stort behov av psykiskt och fysiskt stöd från sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna har ett 

ansvar över att skapa välbefinnande och livskvalitet för patienterna och deras närstående. 

Sjuksköterskorna ska även ge patienterna grundläggande omvårdnad som handlar om att ge 

dem en trygg och säker vård. Upplevelser från verksamhetsförlagd utbildning är att 

sjuksköterskorna står inför ett ansvarsfullt arbete med patienterna som vårdas med palliativ 

vård i livets slutskede. Det är det viktigt att få en ökad kunskap och förståelse av 

sjuksköterskorna som tidigare upplevt att ge palliativ vård i livets slutskede. Med en ökad 

kunskap och förståelse över upplevelser av palliativ vård i livets slutskede kan de 

legitimerande sjuksköterskorna samt kommande sjuksköterskorna vara bättre förberedda på 

hur det kan upplevas att ge vård i livets slutskede.  

2 BAKGRUND  

I bakgrunden redogörs begreppet palliativ vård. Därefter redovisas sjuksköterskornas ansvar 

vid palliativ vård, sjuksköterskornas ansvar utifrån lagar och styrdokument, de 6 s:n för 

palliativ vård, patienternas upplevelser av sjuksköterskorna i palliativ vård och närståendes 

upplevelser av palliativ vård. Vårdvetenskaplig teori beskrivs utifrån Joyce Travelbee. 

Bakgrunden avslutas med en problemformulering. 

2.1 Palliativ vård  

Palliativ vård ges när en sjukdom inte längre går att bota. Den palliativa vården fokuserar på 

att lindra patientens lidande, bedöma patientens aktuella hälsotillstånd samt erbjuda fysiskt, 

psykosocialt och andligt stöd (WHO, 2018). Syftet med den palliativa vården är att främja 
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patientens livskvalitet och ge god symtomlindring. Det grundläggande omvårdnadsbehovet 

är viktigt inom den palliativa vården och ska vara personcentrerat med fokus på patientens 

vilja och önskemål. Det är viktigt att utveckla en respekt och förståelse för patienten för att 

kunna skapa en relation (Vårdhandboken, 2019). Det finns tre olika palliativa synsätt och det 

är hälsobefrämjande palliativ vård, allmän palliativ vård och specialiserad palliativ vård. 

Hälsofrämjande palliativ vård handlar om att hela befolkningens hälsotillstånd ska vara så 

god och jämlik som möjligt. Det avser att hjälpa människor som befinner sig i 

livsstilsförändrande situationer och försöka hjälpa människorna att se döden som en del av 

livets gång. Allmän palliativ vård innebär att alla inom hälso- och sjukvården ska ha 

grundläggande kunskaper om palliativ vård för att kunna vårda i livets slutskede oavsett var 

patienten än befinner sig. Den specialiserade palliativa vården arbetar endast med de 

patienterna som är i behov av palliativ vård, det kan till exempel vara på en palliativ enhet 

(Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2014).  

Palliativ vård kan delas in i tidig fas och sen fas. Palliativ vård i den tidiga fasen ges i tidig 

sjukdomsdebut och kan vara under en längre period. Vården fokuserar på att ge patienterna 

en förlängning av livet med behandling inriktad på sjukdomen. Exempel på sjukdomar kan 

vara cancer eller hjärt- och kärlsjukdomar. Den sena palliativa fasen handlar om att ge 

patienterna vård i livets slutskede, detta är en övergång som är individuell för varje patient. 

Övergången sker när behandling i den tidiga fasen inte ger någon effekt. Detta kräver en 

medicinsk kunskap där en bedömning görs utifrån patienternas prognos. Med livets 

slutskede menas det att tiden som är kvar i livet är kort. Tiden kan variera från dagar till 

veckor. Vanliga symtom som kan ses hos patienterna i den sena fasen är smärta, illamående, 

andnöd, orkeslöshet, ångest, muntorrhet, förstoppning eller diarré. Det som utmärker vården 

om det är veckor eller dagar kvar, är förändringar i läkemedelsordinationen och 

omvårdnaden av patienterna (Socialstyrelsen, 2016).  

Brytpunktsamtal är ett samtal som ger patienterna och närstående information om det 

aktuella sjukdomstillståndet som patienterna befinner sig i och det är en ansvarig läkare som 

tar detta beslut. Samtalet anordnas när patienternas sjukdomstillstånd når en punkt där 

bromsande och botande behandling inte längre ger någon effekt. Detta innebär att 

patienternas vård övergår till palliativ vård i livets slutskede. Brytpunktsamtalet ska vara väl 

informativt där patienterna ska få en möjlighet till att fatta beslut om hur de vill ha det sista 

tiden i livet. Samtalet ska ge patienterna chans att uttrycka sig om vart de vill dö samt en 

chans till att träffa sina närstående och ta farväl. Ibland förekommer det att patienterna inte 

längre kan delta i diskussionen vilket gör att närstående inkluderas och vårdpersonal för en 

dialog med dem om patienternas sista önskemål. Det är viktigt att de får ett tidsbegrepp om 

när döden kan inträffa, dock vill inte alla veta hur lång tid som är kvar i livet. Tidsbegreppet 

kan vara betydelsefullt för patienterna och närstående som kan förbereda sig inför döden. I 

denna situation är det viktigt att patienterna och närståendes önskemål och behov uppfylls 

för att göra patienternas sista tid i livet smärtfri, lugn och meningsfull. De som arbetar inom 

den palliativa vården ska ge förutsättningar för patienterna till att förebygga lidande som kan 

uppkomma. I förhållningssättet ska patienterna och deras närstående inkluderas i palliativa 

vården med ett respektfullt sätt med en dialog om deras önskemål (Socialstyrelsen, 2016). 



3 

2.1.1 Sjuksköterskans ansvar vid palliativ vård   

Inom den palliativa vården arbetar sjuksköterskorna självständigt med att bedöma, planera, 

åtgärda samt utvärdera vården, samt förmågan att identifiera övergångarna mellan tidigt och 

sent palliativt skede. Sjuksköterskorna ska ha en förmåga att genomföra svåra samtal med 

patienten samt närstående. De ska även finnas där som stöd till både patienten och 

närstående samt kunna identifiera sina egna men även andras reaktioner kring döden 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2008).  

Det finns fyra hörnstenar som tillsammans bygger grunden för en god palliativ vård och som 

sjuksköterskan ska sträva mot att uppnå. Dessa hörnstenar är symtomlindring, samarbete, 

kommunikation och relation och stöd till de närstående. Sjuksköterskan har ansvar att lindra 

patientens lidande, vilket innebär en symtomlindring. I sitt samarbete ska andra 

professioner ingå för att ge patienterna den bästa möjliga vård. I kommunikation och 

relation ska sjuksköterskan involvera patienterna och närstående där en ömsesidig relation 

skapas, men även andra professioner ska inkluderas som är involverande i patienternas vård 

för att ge patienterna livskvalitet. Stöd handlar om att ge stöd till närstående när patienterna 

vårdas med palliativ vård samt när de dött. Närstående spelar en viktig roll då de stöttar 

patienterna, men även dem behöver stöttning och det kräver en bra kommunikation för att 

detta ska uppnås (Socialstyrelsen, 2013; Vårdhandboken, 2019). Sjuksköterskan ska hjälpa 

patienten hantera sina smärtor och symtom med lugnande och smärtstillande läkemedel. 

Grundläggande omvårdnad ska utföras såsom munvård, hårvård, förebygga trycksår och 

andlig vård. Sjuksköterskan ska se patienten som unik människa i palliativa vården och 

anpassar sig efter deras önskemål. Närstående till patienten ska inkluderas i vården med 

information och prognos som är aktuell för patienten (Noome, Beneken, Leeuwen, Dijkstra & 

Vloet, 2016).   

Sjuksköterskan anses vara den som står närmast patienterna och ser till att patienterna och 

närstående får förståelse för informationen läkaren gett och hjälpa dem att uttrycka sig om 

saker de tycker är svåra att samtala om. En viktig del i sin roll i den palliativa vården är att 

vara stöd och vägledare till patienterna och närstående vilket gör att närstående inte får 

känsla av ensamhet och får ökad förtroende för sjuksköterskan (Sekse, Hunskår & Ellingsen, 

2017). I helhet handlar den palliativa vården om att stödja patienterna och närstående vid 

livets slutskede utan att ge någon känsla av rädsla. Det ska även finnas en öppen dialog om 

döden med patienterna eller svar på deras frågor angående situationen de befinner sig i 

(Jakobsson, Andersson & Öhlen, 2014). I sin yrkesutövning ska det också finnas samtal om 

existentiella frågor med patienterna och deras närstående. Det är viktigt att de iblandade får 

en fungerade kommunikation och samtal. Dialogen är central från sjuksköterskan till 

patienterna, närstående och kollegor. Det är viktigt att se över vad patienterna och 

närstående har för önskemål om vad samtalen ska handla om och i vilken mån detaljerna ska 

informeras. I samtalet ska patienterna och närstående få uttrycka sin oro inför framtiden och 

att uttrycka sina existentiella frågor de har (Socialstyrelsen, 2016). 
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2.1.2 Sjuksköterskans ansvar utifrån styrdokument och lagar 

Det finns fyra ansvarsområden för sjuksköterskan enligt International Council of Nurses 

(ICN) etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Dessa är att lindra 

lidande, främja hälsa, förebygga sjukdom samt återställa hälsa. Omvårdnaden ska ges med 

lika respekt gentemot alla oberoende av hudfärg, religion, ålder, kön, kultur, funktions-

nedsättning, sexuell läggning, etnisk bakgrund eller politiska åsikter. Sjuksköterskan har 

även ett ansvar att behandla personliga uppgifter om patienterna konfidentiellt. 

Sjuksköterskan har huvudansvaret för patientens omvårdnad och leder omvårdnads-

processen där patientens behov ska tillämpas. Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska ger stöd åt sjuksköterskan i vad som förväntas av sjuksköterskan och vad 

sjuksköterskan har för ansvar. Sjuksköterskan ska ge en personcentrerad vård och se alla 

människor som unika individer. För att sjuksköterskan ska ge den bästa möjliga 

omvårdnaden måste patientens värdighet och integritet bevaras. Sjuksköterskan har även ett 

personligt ansvar att arbeta evidensbaserat och hålla sig uppdaterad på ny forskning samt det 

ska alltid finnas ett reflekterande och etiskt förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017).  

För att kunna ge en personcentrerad vård måste sjuksköterskan ha en öppenhet, ett intresse 

och en vilja att lyssna på patienten samt försöka sätta sig in i patientens situation och förstå 

patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan beaktar patientens berättelse och behov vid 

planeringen av omvårdnaden och inte bara grundar planeringen på patientens fysiska 

symtom. Sjuksköterskans mål är att försöka se till att patienten kan leva sitt liv som den vill, 

trots sjukdomen. För att lyckas med detta måste sjuksköterskan ha kunskap och lära känna 

patienten. Personcentrerad vård avser att hela människan ska synliggöras och inte bara de 

fysiska behoven ska tillgodoses utan även de existentiella, sociala, psykiska och andliga 

behoven. Med en personcentrerad vård respekteras och bekräftas patientens upplevelser av 

hälsa och sjukdom och det är utifrån den upplevelsen som sjuksköterskan ska arbeta med att 

främja hälsa. Sjukdom och ohälsa är ett hot mot självbilden eftersom sjukdomen bildar ett 

avstånd mellan den person som patienten vill vara och den person som patienten kan vara. 

Att leva med en sjukdom kan göra människan beroende av andra. Det är viktigt att alltid utgå 

från patientens behov och göra patienten och närstående delaktiga i vården (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016) 

Sjuksköterskan ska arbeta utifrån Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) för att förebygga 

vårdskador. Om det finns förebyggande åtgärder som inte kan ges direkt så måste det 

upprättas en tidsplan för att se till att det blir gjort. Sjuksköterskan har ett ansvar att alltid 

anmäla till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) om det finns risk att vårdskada kan 

uppkomma eller om det redan uppkommit. Sjuksköterskan ska alltid informera patienten 

men även närstående vid eventuell vårdskada och förklara för patienten vad de har för 

rättigheter. Vidare beskriver Patientsäkerhetslagen (SFS 2014:821) att patienterna har rätt 

till information om alternativa behandlingar och möjligheter till att få medicinska 

bedömningar. Informationen ska anpassas till patienternas förutsättningar och förmåga att 

förstå informationen som ges. I sitt självbestämmande om alternativa behandlingar ska 

patienterna få information om eventuella konsekvenser både med eller utan behandling. 

Patienterna har även rättigheter att avstå information om sitt tillstånd om detta önskas. Kan 
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inte informationen lämnas till patienterna ska informationen istället hänvisas till en 

närstående som även har rättigheter till att vara delaktiga i vården av patienterna (SFS 

2014:821). 

2.1.3 De 6 s:n för palliativ vård 

En humanistisk människosyn är grunden till de 6 s:n där människan ska ses som en 

kännande, social, meningsskapande och tänkande varelse där möjligheter ska finnas till en 

livslång utveckling. De 6 s:n som sjuksköterskan ska utgå från är självbild, 

självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, sammanhang och strategier 

(Ternestedt, Österlin, Henoch & Andershed 2017). 

Självbilden är det första av de 6 s:n och speglar hur patienterna upplever hälsa, 

välbefinnande och en god död. Självbilden är en konstant process som utvecklas i samspel 

med andra människor. Målet med självbilden är att främja patientens möjligheter till att 

bevara sin positiva självbild och hjälpa patienten kunna delta i sitt vardagsliv. 

Självbestämmande är en central roll inom den palliativa vården. Patienten ska ha möjlighet 

att bestämma över hur de vill leva sin sista tid i livet, hur de vill dö och vilka de vill ska vara 

närvarande i livets slutskede. Till vilken grad patienterna är och vill vara självbestämmande 

varierar eftersom alla människor är olika. Sociala relationer ser olika ut för alla människor 

och det finns många faktorer som skiljer hur sociala relationer ser ut, det kan till exempel 

vara kultur, religion eller etnicitet. Sjuksköterskan ska stödja patienten och hjälpa patienten 

behålla de relationer som patienten anser är viktigast. De sociala relationerna speglar även 

patientens självbild. Symtomlindring handlar om att lindra lidandet. Patienterna som är i 

livets slutskede kan känna olika typer av smärtor; fysisk, psykisk, andlig, existentiell eller 

social smärta. Sjuksköterskan ska identifiera den smärta som patienten känner och sedan 

försöka lindra den. Sammanhang speglar mot patienternas tillbakablick på livet. Vid livets 

slutskede uppkommer ofta existentiella frågor hos patienterna och det är sjuksköterskans 

uppgift att möta de existentiella behoven och finnas där som ett stöd. Patienterna vill gärna 

att någon lyssnar på deras livsberättelser. Strategier fokuserar på en framåtblick hos 

patienterna. Här ligger fokusen på patienternas önskemål på hur de vill leva sista tiden av sitt 

liv och förberedelser för döden (Ternested et al., 2017).  

De 6 s:n är stöd för sjuksköterskans arbete i att planera, dokumentera och utvärdera 

patienternas palliativa vård utifrån patienternas perspektiv samt att öka patienternas 

delaktighet i sin egen vård. Att göra en planering innebär att den ska vara individuellt 

anpassad där information och kunskap om patienterna ska finnas så annan personal vet hur 

de ska förhålla sig i mötet med patienterna. I journalen ska informationen vara lätt tillgänglig 

med patienternas önskemål, förväntningar samt uppsatta mål de har av den palliativa 

vården. Genom att använda sig av respektive S i planeringen kan patienternas önskemål och 

behov beaktas kontinuerligt. När planeringen är upprättad är det viktigt att ha en 

kontinuerlig kommunikation med patienterna för att säkerställa att båda parterna är överens 

om vad som har planerats. Dokumentationen ska ha en helhetssyn på patienterna. Att 

dokumentera med de 6 s:n kommer skapa ett nytt och ett enklare sätt att dokumentera 

vården på i intention till den palliativa vården (Ternested et al., 2017).  
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Att dokumentera i enlighet med de 6 s:n kommer leda till en personcentrerad dokumentation 

där utvecklingen av patienternas livskvalitet och hälsotillstånd kan beaktas. Ibland kan 

dokumentationen med de 6 s:n vara integritetskränkande då samtalen kan bli privata. För att 

undvika detta kan patienterna få vara delaktiga i dokumentationen och välja det som ska 

dokumenteras för att känna integritet. Utvärdering ska ske kontinuerligt som pågår fram 

tills patienterna dör. Vid utvärdering i team är det viktigt att se utifrån de 6 s:n med att alltid 

vilja förbättra vården för patienterna och ta hänsyn till deras önskemål. I den färdiga 

utvärderingen är det viktigt att patienterna blir delaktiga så vårdplanen är utvärderad och 

planerad efter deras önskemål. Med patienternas delaktighet i planeringen kan 

sjuksköterskorna få en kännedom om hur patienterna upplever en god död. Med denna 

kännedom kan sjuksköterskornas utvärdering vid dödsfall ske på ett naturligt sätt när 

patienterna fått dö i det de upplevde som en god död (Ternested et al., 2017). 

2.1.4 Patienternas upplevelser av sjuksköterskorna i palliativ vård 

Sjuksköterskorna upplevs ofta som kompetenta, kunniga och pålitliga i sitt arbete, de visar 

empati, värme och har ett leende gentemot patienterna (Piredda, Bartiromo, Matarese & De 

Marinis, 2016; Van Dusseldorp et al, 2018). Sjuksköterskorna beskrivs ge det lilla extra som 

att ge tid till samtal (Black, McGlinchey, Ellershaw, Myland, 2018). Dessutom upplever 

patienterna sjuksköterskorna som delaktiga i deras vård och bekräftande genom en god 

kommunikation (Van Dusseldorp et al., 2018). Patienterna uttrycker att det är betydelsefullt 

att sjuksköterskorna ger en varm och trygg atmosfär i mötet med dem. Att få lära känna 

sjuksköterskorna och bli igenkänd på vårdavdelningen upplever patienterna ge ett ökat 

välmående och intresset finns även att lära känna sjuksköterskorna bättre (Piredda et al., 

2016).  

Vissa av patienterna upplever en bristande kommunikation mellan dem och 

sjuksköterskorna i palliativ vård. Tidsbrist är en bidragande faktor till att patienterna inte får 

information om deras prognos eller aktuella hälsotillstånd. Vidare upplever patienterna att 

sjuksköterskorna verkar distraherade och att de själva blir bortprioriterade. Detta kan 

resultera i att patienterna inte får den information de behöver och istället behöver söka sig 

kontakt med sjuksköterskorna för att få något gehör (Robinson, Gott & Ingleton, 2014; 

Soelver, Rydahl-Hansen, Oestergaard & Wagner, 2014; Öhlen, Wallengren Gustafsson & 

Friberg, 2013). Patienterna skickas mellan olika vårdavdelningar där det finns ny personal de 

inte känner igen, detta gör att patienterna inte känner sig som en unik människa. Detta 

skapar en osäkerhet att inte få hjälp att identifiera sitt fysiska och emotionella välbefinnande. 

Patienterna uttrycker ett behov om att få hjälp och vägledning till att identifiera och 

förebygga fysiska och emotionella problem i sin palliativa vård. De fysiska problemen kan 

handla om minskad aptit, förstoppning, diarré eller smärta. Genom att inte få hjälp med 

identifikation eller vägledning kring detta påverkar det patienternas livskvalitet negativt och 

de skuldbelägger sig själva för att problem uppstår. Ibland upplevs inte sjuksköterskorna 

heller hjälpsamma om de anser att uppgiften inte berör deras ansvar eller profession. Då 

upplever patienterna sig som svikna samt att problem som kanske kan förhindras inte 

uppmärksammas av sjuksköterskorna (Soelver et al., 2014). Resultatet blir att patienterna 

undviker att ta kontakt med sjukvården, framförallt om de inte anser att deras problem är 
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tillräckligt stora eller att de inte vill bli inlagda på en vårdavdelning. Att bli inlagd på en 

vårdavdelning beskriver en del av patienterna som förlorad tid med sina närstående (Soelver 

et al., 2014). Patienterna upplever bland annat att de befinner sig i en beroendeställning av 

att ständigt behöva hjälp på grund av deras dåliga mående, denna beroendeställning upplevs 

som både positiv och negativ. Det som upplevs negativt är att behöva belasta sina närstående 

när patienterna är hemma på permission. Det som patienterna dock upplever som något 

positivt är att de anser att palliativ vård är en del av sjuksköterskornas arbetsuppgifter. På 

grund av det så känner dem sig inte lika mycket som en belastning (Piredda et al., 2016).  

2.1.5 Närståendes upplevelser av palliativ vård  

Närstående upplever ett behov av förståelse och medvetenhet för palliativ vård för att lättare 

hantera situationen. De vill dock bli mer medvetna om vad palliativ vård innebär och vad de 

har att förvänta sig under vårdtiden. Detta behov av kunskap kan resultera i att de själva 

söker information via internet om patientens tillstånd i ett försök att finna alternativa 

behandlingar för överlevnad, trots en vetenskap om att det inte finns något mer att göra för 

patienterna (Duggleby et al., 2010). Närstående kan uppleva känslor som rädsla över att 

patienterna befinner sig nära döden. Det gör att närstående upplever ett behov över att ta 

egna beslut och fokusera på nuet tillsammans med patienterna. De kan även uppleva rädsla 

inför mötet med läkarna eftersom de inte känner sig delaktiga i beslut om vilken vård 

patienterna ska få (Janze & Henriksson, 2014). Närstående upplever att sjuksköterskorna 

kan vara svåra att få kontakt med när de besöker patienterna på vårdavdelningen. När 

sjuksköterskorna gör sig okontaktbara upplevs de empatilösa och oförmögna till att 

genomföra ett emotionellt samtal. Närstående har ett behov av att få föra existentiella samtal 

med sjuksköterskorna eftersom det är viktigt för de att få känna hopp utifrån patientens 

situation. De upplever även att sjuksköterskornas omvårdnadsarbete fokuserar på att minska 

patientens lidande och utföra grundläggande omvårdnad. Den grundläggande omvårdnaden 

kan till exempel vara att tvätta patienterna och se till att de ligger bekvämt i sängen (Kisorio 

& Langley, 2016). 

Närstående uttrycker att sjuksköterskorna inte ger tillräckligt med information om 

patienternas tillstånd och har en bristande kommunikation. Dessa brister leder till en 

osäkerhet, oro och ångest för närstående. De anser att med en kommunikation och 

information som inte är bristande kan de få en ökad förståelse över situationen de befinner 

sig i. Bristande kommunikation kan handla om vem som arbetar under arbetspasset, det gör 

att närstående behöver ifrågasätta sjuksköterskorna om patienternas vård och vad som 

planeras. Vidare beskriver närstående att de önskar att sjuksköterskorna ska ta initiativ till 

Samtalet med patienterna och deras närstående om patienternas tillstånd och planera hur 

patienterna vill ha det när de dör (Duggleby et al., 2010; Gjerberg, Lillemoen, Forde & 

Pedersen, 2015; Janze & Henriksson, 2014; Kisorio & Langley, 2016).  

Palliativ sedering är en behandling som ges till patienterna som har ett behov av palliativ 

vård. Palliativ sedering innebär att patienten får läkemedel som gör att deras 

medvetenhetsgrad sänks och lidandet minskar (Tursunov, Cherny & DeKeyser Ganz, 2016).  
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Vården ges när patienterna har ett outhärdligt lidande som inte längre kan behandlas med 

endast smärtstillande. Närstående har en god upplevelse av palliativ sedering, upplevelser av 

att patienterna fått dö i frid. Däremot upplever vissa närstående brist på kommunikation och 

information från sjuksköterskorna. De vill att sjuksköterskorna ska ge en bättre förklaring på 

vad palliativ sedering innebär och att erbjuda mer tid till dem om frågor och funderingar 

närstående har. Närstående upplever delaktigheten i beslut om palliativ sedering som en 

påfrestande situation. Samtidigt som de känslorna finns att det viktigaste är att patienterna 

ska få dö i frid och utan smärta (Bruinsma et al., 2012; Tursunov et al., 2016). 

2.2 Vårdvetenskaplig teori  

Det vårdvetenskapliga perspektivet utgår från Joyce Travelbees omvårdnadsteori. Travelbee 

(2001) anser att sjuksköterskorna ska hjälpa patienterna och deras närstående när de 

befinner sig i ett lidande eller sjukdom. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten är 

viktig och där bör även närstående inkluderas med en meningsfullhet och ömsesidighet. 

Sjuksköterskan ska tillgodose patienten och närståendes behov och ge stöd till dem. Detta är 

en viktig del i den palliativa vården och därför anses Travelbee vara relevant för detta 

examensarbete. 

Sjuksköterskorna som arbetar inom palliativ vård ska enligt Travelbee (2001) ha kunskap och 

skicklighet till att vårda patienterna i palliativ vård vid livets slutskede. Sjuksköterskornas 

egen inställning till det de uppfattar om döden, religiösa inställningar, livssyn och relationen 

till döden kommer spela roll i sjuksköterskans omvårdnad till patienterna. Att utöka sin 

kompetens i palliativ vård är grundläggande för att känna sig färdigutbildade med en 

fördjupning av lidande, sjukdom, ensamhet och död. Detta kommer även vara avgörande till 

hur sjuksköterskorna kommer hjälpa sjuka människor i denna situation till att finna mening i 

dessa situationer. Det är viktigt att sjuksköterskornas behov tillgodoses i deras 

arbetssituation med hjälp från kollegor för att fortsätta tillgodose och tillfredsställa 

patientens behov. Travelbee (2001) vill inte lägga vikt på begreppet ”patient” utan människan 

bakom patienten där en unik och enskild människa finns med behov som ska beaktas av 

sjuksköterskan. Travelbee beskriver relationen mellan sjuksköterskan och patienten som 

människa till människa. Detta innebär en ömsesidighet och meningsfullhet från båda parter 

där fokusen läggs på den unika människan och erfarenheter ska skapas av relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskan i relationen ska inte se patienten som en 

stereotyp patient utan som en enskild och unik människa bakom patienten. Sjuksköterskan 

ska inkludera patientens närstående i relationen och hjälpa dem att förebygga och hantera 

lidande och sjukdom. För att förebygga och hantera patienternas lidande är det viktigt att 

sjuksköterskan kan se genom deras aktuella behov. Detta kräver en förmåga, kunskap och 

färdighet från sjuksköterskan med denna observation. Ansvaret för att relationen byggs upp 

ligger i sjuksköterskans professionalitet. Sjuksköterskan ska ha en förståelse över sitt eget 

görande, tänkande och sina upplevelser i relation till patienten för att denna relation ska 

uppnås. Relationen kommer resultera i att sjuksköterskan och patienten når varandra som 

individer och relationen byggs upp och erfarenhet skapas. 
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För att uppnå relationen människa till människa måste sjuksköterskan utgå från fyra 

kontinuerliga faser, det initiala mötet, uppkomsten av identiteter, empati samt sympati och 

medkänsla. Första fasen det initiala mötet handlar om att observera människan som 

befinner sig framför sig utifrån båda parter. Detta kommer skapa känslor där sjuksköterskan 

ska se patienten som en unik individ som leder vidare till andra fasen uppkomsten av 

identiteter. Denna fas handlar om att ha en förmåga att kunna se individen framför sig som 

en enskild och unik individ. Människan måste gå ifrån självet för att kunna uppfatta den 

andra individen som enskild och unik. Det är sjuksköterskans uppgift är bli medveten om 

sina egna uppfattningar om patienten samt att se patienten som en unik människa. 

Empatifasen fokuserar sig på att kunna leva sig in och skapa en förståelse för människans 

inre och psykiska tillstånd. Detta krävs att människan kan se förbi individens yttre beteende 

och känna in dennes inre upplevelser som sker här och nu. Sista fasen sympati och 

medkänsla är i relation till empatifasen, detta är en mer djupgående fas där en 

grundläggande princip ska finnas hos människan att vilja hjälpa individen att lindra sjukdom 

och lidande (Travelbee, 2001). 

2.3 Problemformulering 

Palliativ vård är en viktig del inom hälso- och sjukvården. Det är vården som ges när en 

botande behandling inte längre är möjligt och fokuserar på att lindra patienternas symtom 

och lidande. Sjuksköterskorna har en viktig roll inom den palliativa vården då de ska vårda 

utifrån patienternas behov, representera patienterna men även kommunicera med 

närstående. För att uppfylla patienternas och närståendes behov krävs det att 

sjuksköterskorna tar ansvar över relationen med hjälp av sina kunskaper och färdigheter. 

Tidigare studier beskriver sjuksköterskorna som kärnan i den palliativa vården, dock 

upplever både patienterna och närstående att informationen och kommunikationen från 

sjuksköterskorna kan brista. Sjuksköterskorna kan även upplevas som distraherade och det 

kan ibland leda till att patienterna känner sig bortprioriterade. Genom att beskriva 

sjuksköterskornas upplevelser av palliativ vård i livets slutskede kan en ökad förståelse 

uppnås och kunskaper utvecklas om hur den palliativa vården kan förbättras.   

3 SYFTE 

Att beskriva sjuksköterskornas upplevelser av palliativ vård i livets slutskede.  
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4 METOD  

För att besvara syftet till examensarbetet användes en systematisk kvalitativ litteraturstudie 

utifrån Evans (2002) beskrivande syntes. När syftet är att beskriva ett fenomen och ge en 

ökad förståelse är kvalitativa metoder lämpligast (Friberg, 2017).  Metoden används för att 

beskriva vad som framkommit i tidigare studier och utifrån det komma fram till ett nytt 

resultat som svarar på examensarbetets syfte. Metoden med dess kvalitativa ansats ansågs 

som mest lämplig då examensarbetet syftar sig till att beskriva sjuksköterskornas upplevelser 

vid palliativ vård i livets slutskede.  

4.1 Urval och datainsamling  

Evans (2002) innehållsanalys innebär ett arbete i fyra steg, där det första steget börjar med 

en datainsamling. Artiklarna som väljs ut ska ha en betydelse och relevans för att kunna 

besvara på examensarbetets syfte. För att finna relevanta artiklar måste inklusion- och 

exklusionskriterier formges som kommer underlätta sökningen efter artiklar. Därefter 

formas sökord och sökstrategier för att lättare finna artiklar som besvarar examensarbetets 

syfte. Det finns en nödvändighet att använda relevanta sökord, en fungerande sök-teknik och 

funktioner som efter en tid av sökande kommer finna det resultat syftet är inriktad på. Efter 

det väljs databaser ut som inriktar sig på vårdvetenskap och omvårdnad (Evans, 2002). 

Databaserna som valdes ut var CINAHL Plus och PubMed. De sökorden som användes i 

informationssökningen var; nurses, nursing, experiences, palliative care, end of life care, 

hospice care, terminal care, dying patient, qualitative, study, research, nursing care, 

existential, nurses lived experience, stress, adult, cancer. Datainsamlingen är krävande och 

är ett tillvägagångssätt för att finna relevanta artiklar. Med hjälp av få sökord i sökningen 

kunde en uppfattning skapas över intresseområdet utifrån syftet. Därefter gjordes utifrån 

beskrivning av (Östlundh, 2017) en boolesk sökteknik för att kombinera olika sökord i 

sökningen. I sökningarna användes operatorerna AND och OR i databaserna. Även 

trunkering (*) har använts i sökningarna. Aktuella söksträngar redovisas i sökmatrisen 

(Bilaga A).  

Avgränsningar som användes till examensarbetet var att artiklarna skulle vara publicerade 

mellan 2010-2020, vara Peer reviewed samt att abstract skulle vara tillgängligt. 

Inklusionskriterierna var att endast använda artiklar utifrån sjuksköterskans perspektiv, 

kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar, artiklar skrivna på engelska och artiklar som innehöll 

palliativ vård eller vård i livets slutskede. Exklusionskriterierna som bestämdes var 

upplevelser från specialistsjuksköterskor och artiklar som baserades på vård av barn. För 

artikeln som hittades i databasen PubMed användes Ulrichweb för att kontrollera att artikeln 

var Peer reviewed. I en av artiklarna var urvalet både utifrån sjuksköterskornas och 

sjuksköterskestudenternas upplevelser. I sammanställningen av resultatet sorterades det ut 

så endast sjuksköterskornas upplevelser används i arbetets resultat. I två av artiklarna 

används begreppet onkologisjuksköterskor. I artiklarna står det inte att deltagarna är 

specialistsjuksköterskor utan det står att det är sjuksköterskor som arbetar på en 
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onkologiavdelning som arbetar på en onkologiavledning, varför artiklarna kom att användas i 

analysen.  

Samtliga artiklar som inkluderats har genomgått en kvalitetsgranskning med inspiration av 

Fribergs (2017) förslag på granskningsfrågor. En granskning ger en förståelse om artikelns 

innehåll och om den anses vara aktuell för att besvara syftet och att kvaliteten på artikeln är 

tillräcklig för att användas. Genom en kritisk granskning startar ett kritiskt tänkande 

(Friberg, 2017). Granskningen inkluderade 14 frågor som endast kunde besvaras med ”ja” 

eller ”nej”. Ett ”ja” gav ett poäng och svar ”nej” gav noll poäng. Efter granskningen räknades 

poängen ihop. Artiklar med poäng mellan 0–5 värderades vara av låg kvalité, 6–9 poäng 

värderades som medel kvalité och 10-14 poäng värderades som hög kvalité. Artiklarna som 

valdes ut och granskades ansågs vara relevanta till resultatet om granskningen visade hög 

kvalitet. Samtliga 10 granskade artiklar uppfyllde hög kvalitet och inkluderades för vidare 

analys.  

4.2 Dataanalys och genomförande 

Dataanalysen är en beskrivande analysmetod med en granskning av kvalitativa artiklar som 

utgick från Evans (2002). I det andra steget ska artiklarna enligt Evans läsas igenom flera 

gånger så det går att se ett sammanhang mellan artiklarna och få en bättre helhet samt 

förståelse för artiklarnas resultat. De nyckelfynd som hittades markerades och skrevs ner. 

Totalt hittades 126 nyckelfynd i de tio artiklarna som användes till resultatet. Det är viktigt 

att läsa artiklarna flera gånger samt noggrant för att undvika misstolkningar som kan uppstå. 

Evans (2002) tredje steg går ut på att jämföra nyckelfynden i artiklarna och hitta likheter och 

skillnader så att det kan bildas teman och subteman. En granskning gjordes av likheter och 

skillnader i nyckelfynden som hittades i artiklarnas resultat för att kunna få ett perspektiv 

hur artiklarna relaterar till varandra. Utifrån detta kunde teman och subteman beskrivas. För 

exempel på nyckelfynd se Tabell 1. För att undvika misstolkningar återges nyckelfynden i 

tabellen på artiklarnas originalspråk. Nyckelfynden sorterades och de som hade liknande 

upplevelser fick läggas i gemensamma högar för att sedan kunna försöka se en helhetsbild av 

olika fenomen. Det skapades då högar med nyckelfynd som med liknande upplevelser skulle 

bilda subteman och teman. I det fjärde och sista steget enligt Evans (2002) ska en 

beskrivande syntes skrivas utifrån de teman och subteman som utformats i arbetet. Två 

teman utformades och utifrån det bildades två subteman till varje tema. Evans (2002) menar 

att subteman ger en djupare förståelse för fenomenet. Detta gjordes genom att subteman och 

teman beskrevs i löpande text och gav ett nytt resultat. Citat användes för att ge en ökad 

förståelse för sjuksköterskornas upplevelser av palliativ vård i livets slutskede.  
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Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, subteman och tema. 

Nyckelfynd Subteman Tema 

All five participants declared that they had received very little 

formal education or training in EOLC, especially in ICU setting. 

All participants stated that they learned their EOLC skills 

principally through and bad experiences and watching other 

member of staff. (Holms, Milligan, & Kydd, 2014, s. 552). 

Newly trained nurses in particular felt vulnerable and ‘naked 

without tools’ when faces with existential conversations, and 

they desire more reflection, training and education. (Strang, 

Henoch, Danielson, Browall & Melin-Johansson, 2013, s.566) 

 

 

 

Behovet av 

utbildning 

 
 
 
 

Avsaknad 
av kunskap 

One fear was that lack of experience might contribute to not 

providing the best care for their patients. (Peterson, et al., 

2010, s 183). 

Nurses highlight that a lack of knowledge about palliative care 

and less clinical experience create frustration, which influences 

quality of care. (Andersson, Salickiene & Rosengren, 2015, 

s.146) 

 

 

 

Vikten av 

erfarenhet 

 

4.3 Etiska överväganden  

I ett vetenskapligt forskningsarbete är det viktigt att ha etiska överväganden både inför 

arbetet men även under arbetets gång. Det ska finnas etiska överväganden genom varje steg i 

arbetet och vara uppmärksam på att etiska delimman kan uppstå (Polit & Beck, 2017; 

Kjellström, 2017). Ny forskning är till för att skapa ny kunskap om ett område, vilket kommer 

krävas en inkludering av människan för att ge en ökad förståelse av ett fenomen som det 

forskas på (Kjellström, 2017). Alla forskningsarbeten styrs av föreskrifter och regler. Varje 

författare har ett eget etiskt ansvar och måste se till att arbetet är gjort av god kvalitet samt 

att det är moraliskt acceptabelt, det ska även finnas en trovärdighet (Polit & Beck, 2016; 

CODEX, 2019). För att kunna skapa en tillförlitlighet måste arbetet genomgående visa 

trovärdighet, giltighet och överförbarhet (Polit & Beck, 2016). Det ska vara en självklarhet att 

ha en forskningsetisk reflektion genom hela arbetet (CODEX, 2019). Utöver de föreskrifter 

och regler som finns så ska ett forskningsarbete inte använda sig av fabricering, förfalskning 

eller plagiat (CODEX, 2020). För att säkerställa att detta examensarbete har en etisk 

forskningsgrund så kommer arbetet innehålla god kvalitet och vara moraliskt acceptabelt. 

För att se till att arbetet är av god kvalitet så har endast vårdvetenskapliga artiklar som är 

Peer reviewed använts i examensarbetet. Referenser har även använts noggrant för att 

undvika plagiat. Genom hela arbetet har det funnits ett etiskt förhållningssätt och etiska 

överväganden. Examensarbetet har tagit avstånd från författarnas personliga åsikter och 

värderingar.  



13 

5 RESULTAT  

Utifrån analysen av de 10 utvalda artiklarna som svarade på examensarbetets syfte framkom 

ett resultat som bestod av två teman med fyra subteman, se Tabell 2.  

 

           Tabell 2: Teman och subteman 

TEMAN SUBTEMAN 

 

Avsaknad av kunskap 

Behovet av utbildning 

Vikten av erfarenhet 

 

Emotionell påverkan 

Existentiella tankar 

Emotionellt stöd 

 

5.1 Avsaknad av kunskap 

Första temat var avsaknad av kunskap. De två subteman som sammanställdes efter temat 

beskrev behovet av utbildning och vikten av erfarenhet. 

5.1.1 Behovet av utbildning 

Sjuksköterskorna upplevde en bristande kunskap och ett behov av en djupare utbildning i 

palliativ vård (Andersson, Salickiene & Rosengren, 2016; Holms, Milligan & Kydd, 2014; 

Törnquist, Andersson & Edberg, 2013; Zheng, Guo, Dong & Owens, 2014; Johansson & 

Lindahl, 2011;).  

På grund av att sjuksköterskorna upplevde otillräcklig utbildning och kunskap så kände de 

sig även ibland oförberedda och utmanande i situationer med patienterna och närstående. 

Situationer sjuksköterskorna upplevde var svåra att hantera, var att tillfredsställa 

patienternas och närståendes behov av stöd och att få en förståelse för patienternas 

psykologiska förändringar under övergången till palliativ vård i livets slutskede (Andersson, 

et al., 2016; Johansson & Lindahl, 2011; Zheng et al., 2014). Sjuksköterskorna upplevde att 

etiska situationer kunde uppstå som var svåra att hantera på grund av för lite utbildning: “I 

feel as a nurse in the caring profession we are expected to know how to deal with such diverse 

ethically challenging situations, with really no education or training.” (Holms et al., 2014 

s.553) 

Sjuksköterskorna upplevde ett behov av utbildning som handlade om självkännedom samt en 

djupgående utbildning i palliativ vård och hur de kunde handskas med dessa utmaningar de 
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blev ställda inför och som var svåra att hantera (Andersson et al., 2016; Johansson & Lindahl, 

2011). En ökad kunskap om sig själv ansågs vara utvecklande, vilket kunde ge en öppenhet 

gentemot patienterna och deras närstående Att få kännedom om sig själva kunde ge 

sjuksköterskorna en ny syn på palliativa vården och kunde använda den i sitt reflekterade i 

arbete med patienterna. Sjuksköterskorna upplevde sig även behöva en mer djupgående 

utbildning om pedagogiska insatser som de skulle kunna använda gentemot patienterna för 

att ge dem en ökad förståelse för deras situation. De behövde även få lära sig att hantera 

dessa utmanande samtal som förekom inom den palliativa vården samt en bekräftelse över 

sina agerande och en mer praktisk kunskap som kunde stödja patienterna till en värdig vård 

(Andersson et al., 2016; Johansson & Lindahl, 2011).  

5.1.2 Vikten av erfarenhet 

Sjuksköterskorna upplevde att erfarenhet var viktigt i kommunikationen med patienterna. 

Att ha en god förmåga till kommunikation beskrevs som centralt för att ge en god vård och 

föra ett bra samtal med patienterna och närstående. Genom erfarenhet kände 

sjuksköterskorna en större självsäkerhet i att våga ställa frågor och samtala med patienterna 

och närstående om svåra ämnen. Erfarenheterna gav sjuksköterskorna också en trygghet i att 

lyssna och ställa mer öppna frågor till patienterna. Detta upplevde sjuksköterskorna också 

skapade en god kommunikation med både patienterna och deras närstående (Andersson et 

al., 2016; Holms et al., 2014; Rui-Shuang et al., 2015; Strang et al., 2013). 

Det framkom att sjuksköterskorna kunde uppleva att de saknade tillräckligt med erfarenhet i 

sina samtal med patienterna, vilket kunde resultera i att de inte kunde tillfredsställa 

patienternas behov av omvårdnad (Andersson et al., 2016; Holms et al., 2014; Peterson et al., 

2010; Rui-Shuang et al., 2015; Strang, et al., 2013) Sjuksköterskorna upplevde att bristen på 

erfarenhet begränsade och försvårade kommunikationen i deras arbete. Bristen på erfarenhet 

skapade en risk för att missa patienternas uttryck för vad som kan vara viktigt och 

betydelsefullt för deras unika omvårdnadsbehov (Andersson et al., 2016; Holms et al., 2014; 

Rui-Shuang et al., 2015; Strang et al.,2013). Sjuksköterskorna upplevde en rädsla över att 

behöva svara på frågor de inte hade kunskap om att svara på. Dessa situationer upplevdes 

svåra och utmanande för att inte kunde ge patienterna information och svar på frågor 

patienterna hade om sitt medicinska tillstånd som sjuksköterskorna inte kunde ge. 

Sjuksköterskorna upplevde rädsla över att inte kunna ge patienterna det de behöver på grund 

av sin bristande erfarenhet: ”Just maybe lack of experience if I can’t, maybe this is more 

deficit, but just lack of experience of being able to give them the best.” (Peterson et al., 2010 

s.184). Samt fanns en rädsla och osäkerhet i att diskutera döden med patienterna och 

närstående (Andersson et al., 2016; Holms, et al., 2014; Peterson et al., 2010; Strang et al., 

2013).   

5.2 Emotionell påverkan 

Det andra temat var emotionell påverkan. De två subteman som sammanställdes efter temat 

beskrev existentiella tankar och emotionellt stöd. 
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5.2.1 Existentiella tankar 

Sjuksköterskorna som utförde palliativ vård upplevde att det var viktigt att patienterna fick 

en värdig och smärtfri död. Sjuksköterskorna kände ansvar för att våga prata med 

patienterna om existentiella frågor och bistå med stöd (Andersson et al., 2015; Peterson et 

al., 2010; Strang et al., 2013). Dessa samtal med patienterna kunde dock leda till att 

sjuksköterskorna själva började reflektera över egna existentiella tankar. Exempelvis 

upplevdes livet som mer betydelsefullt och att de ville börja ta vara på livet mer. De fick en ny 

bild av meningen med livet och de började prioritera att umgås mer med familjen och ta vara 

på varje dag (Johansson & Lindahl, 2010; Parola, Coelho, Sandgren, Fernandes & Apóstolo, 

2018; Strang et al., 2013). En av sjuksköterskorna beskrev detta på följande sätt: 

 The way I see life today is different from the way I saw it a while ago. I now try to enjoy other 

 things and value things that I did not before… now I try to be with the people who are close to 

 me; we do not know what is going to happen tomorrow (Parola et al., 2018, s.183). 

Vissa av sjuksköterskorna upplevde att palliativ vård även skapade negativa existentiella 

upplevelser, speciellt de sjuksköterskorna med mindre erfarenhet. De kunde uppleva livet 

som orättvist och började ifrågasätta livets mening eftersom alla kunde bli dödligt sjuka, 

oavsett ålder eller bakgrund. De kunde uppleva oro och ångest när de själva eller deras 

närstående blev sjuka eftersom de då direkt trodde att det var en dödlig sjukdom (Ghaljeh, 

Iranmanesh, Nyeri, Tirgari & Kalantarri, 2016; Zheng et al., 2014). Sjuksköterskorna 

upplevde det som svårt att bearbeta sina egna existentiella tankar och upplevde det som 

jobbigt och påfrestande att prata med patienterna om deras existentiella frågor (Strang et al., 

2013; Zheng et al., 2014). En av sjuksköterskorna beskrev sina egna existentiella utmaningar 

såhär: 

I had a patient who had metastases throughout the body and she was filled with death anxiety. 

 The situation totally drained my energy and it triggered my own thoughts. It was terrible to 

meet her or support her; the anxiety was all around her (Strang et al., 2013, s.566). 

Sjuksköterskorna upplevde att de behövde hjälp för att lära sig att hantera de existentiella 

frågorna och tankarna. Utan hjälp att bearbeta de existentiella tankarna så upplevde 

sjuksköterskorna att det var svårt att släppa tankarna om döden och de upplevde en mental 

påfrestning (Andersson et al., 2015; Strang et al., 2013).  

5.2.2 Emotionellt stöd  

Sjuksköterskorna hade ofta många jobbiga samtal och upplevelser med patienterna som 

gjorde att de upplevde ett behov av att få prata och reflektera med sina kollegor. Vårdandet 

av de svårt sjuka patienterna upplevdes som psykiskt påfrestande och sjuksköterskorna 

beskrev hur viktigt det var att känna stöd från kollegorna (Andersson et al., 2015; Holms et 

al., 2014; Johansson & Lindahl, 2010; Strang et al., 2013; Törnquist et al., 2012). Uteblivet 

stöd från kollegor eller chefer efter jobbiga situationer kunde sjuksköterskorna uppleva som 

ångestfyllt, frustrerat och mentalt krävande (Holms et al., 2014; Törnquist et al., 2012).  
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Sjuksköterskorna hade ett stort behov av stöd från sina kollegor också för att bearbeta om de 

blivit personligt involverade i patienterna, speciellt om patienterna var unga. Den personliga 

relationen kunde göra att sjuksköterskorna upplevde sig ledsna och emotionellt påverkade 

när patienterna var döende. Att få ta en paus från jobbiga samtal och få prata med kollegor 

var något som sjuksköterskorna upplevde som extremt viktigt för välmåendet (Andersson et 

al., 2015; Grech, Depares & Scerri, 2018; Strang et al., 2013). Att bli berörd av sina patienter 

medförde även att sjuksköterskorna hade svårt att släppa sitt arbete när de gick hem. 

Exempelvis så beskrev en av sjuksköterskorna detta på följande sätt. 

 It was … a woman of my mother’s age who had … metastasised cancer … she had small 

 children and … terrible anxiety … she just sat and cried and threw things and cried.. so it sank 

 right in. I couldn’t let it go … I went home and wept and felt that life is unfair. It was pretty 

 tough … these are special things that I feel I can’t let go of when I finish work (Andersson et 

 al., 2015, s.147). 

Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att ha en kollega i närheten att reflektera med, 

speciellt de med mindre erfarenhet av palliativ vård. De upplevde även de existentiella 

frågorna från patienterna som oerhört psykiskt krävande och behövde få hjälp från de mer 

erfarna sjuksköterskorna om hur de skulle hantera situationerna. Sjuksköterskorna upplevde 

att det var lättare att bli negativt påverkad av den palliativa vården ifall de inte hade så 

mycket erfarenhet av att vårda i livets slutskede (Strang et al., 2013; Zheng et al., 2014). 

6 DISKUSSION 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskornas upplevelser av palliativ 

vård i livets slutskede. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet mot den tidigare 

forskningen samt med koppling till den utvalda vårdvetenskapliga teorin. Vidare kommer 

även en metoddiskussion och en etikdiskussion presenteras.  

6.1 Resultatdiskussion  

Resultatet visade att behovet av utbildning var viktigt för att sjuksköterskorna skulle kunna 

utföra sitt arbete. De upplevde ett ökat behov av utbildning i självkännedom och palliativ 

vård. Att ha en självkännedom upplevde sjuksköterskorna skulle kunna hjälpa de att bli mer 

öppna gentemot patienterna. Med djupare kunskap om palliativ vård i livets slutskede ansåg 

sjuksköterskorna att de lättare skulle kunna hantera situationer som de upplevde som svåra 

samt kunna stödja patienterna och närstående. Att sjuksköterskorna är trygga i att hantera 

svåra situationer och vara ett stöd är viktigt. Tidigare forskning (Soelver et al, 2014) visar att 

det ofta brister i den palliativa vården, där sjuksköterskorna beskrivs som distraherade och 

att de inte ger den informationen som patienterna upplever sig behöva. Vidare upplever 

patienterna sjuksköterskorna som okunniga till att hjälpa dem genom att identifiera 
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emotionella och fysiska problem som kan uppstå i livets slutskede (Soelver et al, 2014). Att 

sjuksköterskorna ska tillgodose patienternas fysiska, emotionella och andliga behov beskrivs 

som centralt både för en palliativ vård och en personcentrerad vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016; WHO, 2018). I relation till tidigare forskning visar även 

resultatet att sjuksköterskorna upplevde ett behov av utbildning för att kunna tillgodose 

patienternas behov av information och emotionellt stöd på ett pedagogiskt sätt. Detta behov 

av kunskap kan kopplas till Travelbee (2001) teori om att sjuksköterskorna ska ha en 

färdighet i sin utbildning och alltid utöka sin kompetens för att hjälpa patienterna i deras 

lidande och sjukdom. Deras kompetens kommer vara avgörande för hur sjuksköterskorna 

hjälper patienterna att finna ett fridfullt slut på livet.  

I resultatet framgick det även att sjuksköterskorna upplevde ett behov av stöd från kollegor. 

Att få prata och reflektera över svåra samtal eller situationer som uppstått med patienterna 

upplevdes som viktigt för att motverka en psykisk påfrestning. Dessa upplevelser styrker det 

som Vårdhandboken (2019) har skrivit om att vårda döende människor. Där framkommer 

det att det är en psykisk påfrestning att vårda i livets slutskede och att det är viktigt för 

sjuksköterskorna att få möjlighet till stöd, både på arbetsplatsen men även av någon utanför 

arbetsgruppen om det skulle behövas. Vidare framkommer det även att de behöver få tid till 

reflektion med varandra som kollegor. Detta innebär en möjlighet till att reflektera kring 

olika situationer som uppstått på vårdavdelningen. I resultatet upplevde sjuksköterskorna att 

vårdandet av de unga patienterna var extra jobbigt och behövde ett ökat behov av stöd. 

Stödet behövdes för att de skulle kunna tillfredsställa sina egna behov i sin arbetssituation 

och ha ett bra välmående. Detta kan kopplas till Travelbee (2001) som lägger vikt på 

sjuksköterskornas behov av stöd från varandra. De har ett behov att tillgodose sina egna 

behov för att kunna fortsätta tillgodose patienternas behov och ge dem en god vård. 

Vidare i resultatet upplevde sjuksköterskorna att existentiella tankar uppkom efter 

existentiella samtal med patienterna och närstående. Detta upplevde sjuksköterskorna som 

utmanande och som en psykisk påfrestning. De upplevde dock ett ansvar över att samtala 

med patienterna om deras existentiella frågor. Detta existentiella behov styrks i tidigare 

forskning som visar att närstående har ett behov av emotionella samtal med 

sjuksköterskorna som kan inkludera de existentiella frågorna (Kisorio & Langley, 2016).  

Sjuksköterskorna har också ett ansvar att föra emotionella samtal och finna stöd till detta 

genom de 6 s:n. Utifrån de 6 s:n ska sjuksköterskorna utgå från patienternas sammanhang. 

Detta innebär att patienterna ska få möjlighet att titta tillbaka på livet och få berätta sin 

livshistoria, samt få möjlighet att prata om existentiella frågor (Ternested et al., 2017). 

Utifrån sjuksköterskornas ansvar att föra emotionella samtal och vara stöd till patienterna 

framkommer det brister. I resultatet framkom det att sjuksköterskorna upplevde ett behov av 

hjälp för att kunna hantera de existentiella tankarna för att vidare hjälpa patienterna med 

detta. Vårdhandboken (2019) beskriver att sjuksköterskorna har ett behov av att bearbeta 

sina existentiella tankar och tankar på döden för att fortsätta ge patienterna en god vård. 

Även Travelbee (2001) skriver i sin teori att sjuksköterskornas vård gentemot patienterna 

och närstående kommer påverkas beroende på vad sjuksköterskorna själva har för 

uppfattning om död, relation till döden och livssyn.  



18 

Sjuksköterskorna har som ansvar att stödja patienterna och närstående vid livets slutskede 

med en öppen dialog kring döden och ge svar till närstående och patienternas frågor 

(Jakobsson, Andersson & Öhlen, 2014; Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Resultatet 

visade att sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde tillfredsställa patienternas behov med 

emotionella samtal och information kring patienternas situation. Den bristande erfarenheten 

som de upplevde i resultatet kan kopplas till Travelbee (2001) som anser att relationen 

människa till människa skapas genom de 4 olika faserna det initiala mötet, uppkomsten av 

identiteter, empati samt sympati och medkänsla i teorin. Om faserna inte uppnås mellan 

patienterna och sjuksköterskorna blir relationen bristande och relationen i vården påverkas. 

Travelbee menar att i de fyra olika faserna ska kriterier uppfyllas med en ömsesidighet som 

kommer skapa en relation mellan patienterna och sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna i 

relationen ska kunna uppfatta, tänka, känna och agera för att ge patienterna en god 

omvårdnad. Relaterat utifrån resultatet och tidigare forskning kan detta ge en förståelse till 

hur betydelsefull relationen är mellan sjuksköterskorna och patienterna för att uppnå en god 

och tillfredställande vård till patienterna i livets slutskede. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde bristande erfarenhet till att tillfredsställa 

patienternas behov och föra en god kommunikation med patienterna och närstående. I 

tidigare forskning framkommer det att sjuksköterskornas ansvarsområde är att samtala med 

patienterna och ge information och föra svåra och jobbiga samtal (Sekse et al., 2017). Även 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2014:821) beskriver att sjuksköterskornas ansvarsområde är att 

alltid informera patienterna om behandling och medicinska bedömningar. Informationen ska 

ges till patienterna i det tillståndet patienterna befinner sig i och i den pedagogiska mån 

patienterna förstår vad sjuksköterskorna säger och menar. Brister kring sjuksköterskornas 

ansvarsområde framkommer i resultatet som visade att de upplevde en rädsla och osäkerhet 

kring att föra svåra samtal och ge information de inte upplevde sig ha kunskapen om. Denna 

osäkerhet hos sjuksköterskorna framkom även i tidigare forskning som visar att närstående 

och patienterna uppmärksammade deras osäkerhet och upplevde att de höll sig undan eller 

hade bristfällig kommunikation (Kisorio & Langley, 2016; Robinson, Gott & Ingleton, 2014). 

Detta framkom även i resultatet där sjuksköterskorna bekräftade att de själva upplevde en 

bristande kommunikation med bristande erfarenhet, vilket beskrevs som problematiskt. 

Tidigare forskning visar att närstående bekräftar detta då de upplever sig få bristande 

information från sjuksköterskorna vilket leder till en ovisshet hos närstående över 

patienternas tillstånd och prognos (Duggleby et al., 2010; Gjerberg et al., 2015; Janze & 

Henriksson., 2014; Kisorio & Langley, 2016). Sjuksköterskorna i resultatet upplevde att dessa 

brister ledde till ett ökat lidande för patienterna och närstående. Det är viktigt att 

sjuksköterskorna ger en tydlig och bra information och kommunikation vid vård i livets 

slutskede för både patienterna och dem närstående.  

Resultatet visade att sjuksköterskorna med mer erfarenhet gav en ökad självsäkerhet i att 

kommunicera med patienterna om svårare ämnen med öppna frågor som inte blev svåra att 

ställa. Sjuksköterskornas självsäkerhet uppmärksammas hos patienterna som upplever dem 

som mer kompetenta och att de upplever sig mer bekräftade via en god kommunikation från 

de erfarna sjuksköterskorna. Det är bland annat genom kommunikationen som patienterna 

kan känna sig delaktiga i sin vård. Vidare upplever patienterna i tidigare forskning 

sjuksköterskorna som trygga i sin roll och att de ger patienterna det lilla extra trots 
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tidsbristen de kan ha i sitt arbete i palliativa vården. Detta ledde till att patienterna mådde 

bättre (Black et al., 2018; Piredda et al., 2016; Van dusseldorp et al., 2018). Utifrån de fyra 

hörnstenarna sjuksköterskorna ska utgå från för att bygga upp en god palliativ vård ska de i 

sin kommunikation göra patienterna delaktiga där en ömsesidig relation ska skapas 

(Vårdhandboken, 2019; Socialstyrelsen, 2013). I relation till sjuksköterskornas upplevelse av 

betydelsen av mer erfarenhet kan det kopplas till Travelbee (2001) omvårdnadsteori där 

sjuksköterskorna och patienterna skapar erfarenheter i relationen. Sjuksköterskorna ska ha 

en skicklighet och kunskap till att vårda och ge stöd till patienterna i den palliativa vården. 

Genom att utöka sin kompetens kan de få en fördjupning i patienternas lidande, sjukdom, 

ensamhet och död.  I kopplingen till omvårdnadsteorin kan sjuksköterskorna hunnit skaffat 

sig mer erfarenhet genom relationsskapande möten med patienterna som sjuksköterskorna 

har vårdat tidigare. För varje relation sjuksköterskorna skapar med patienterna skaffar 

sjuksköterskorna sig mer erfarenheter i relationen. 

6.2 Metoddiskussion  

Metoden som användes till detta examensarbete var en systematisk kvalitativ litteraturstudie 

utifrån Evans (2002) beskrivande syntes. Eftersom syftet var att undersöka upplevelser, 

ansågs en systematisk litteraturstudie vara relevant istället för en litteraturöversikt. 

Litteraturöversikt ger ett helikopterperspektiv med en överblick på ämnet som ska 

undersökas (Fribergs, 2017). En litteraturöversikt blir därmed inte lika gynnsam att använda 

när arbetet har ett syfte som grundar sig på upplevelser. Segersten (2017) menar att kvalitativ 

forskning ger en djupare förståelse för ett fenomen med beskrivande upplevelser som 

relateras till en viss grupp, vilket i detta examensarbete fokuserade på sjuksköterskornas 

upplevelser. En empirisk studie hade även kunnat användas för att svara på syftet men 

eftersom det inte fanns inte tillräckligt med tid för att utföra en sådan fick det därför 

uteslutas. En empirisk studie kan ta upp till månader att utföra och är mycket tidskrävande 

(Polit & Beck, 2017).  

Svårigheterna med att använda Evans (2002) beskrivande syntes var att arbeta nära texten 

med engelska språket och få en förståelse för om språket har tolkats rätt med hjälp av egna 

engelska kunskaper och översättning samt att inte använda sin egen tolkning i resultatet. 

Med dessa svårigheter i åtanke diskuterades de olika uppfattningar som kunde förekomma 

rörande innehållet i artiklarnas resultat. Artiklarna lästes dessutom separat för att därefter 

tillsammans kunna diskutera likheter och skillnader i uppfattningar som fanns rörande 

innehåll och utplockade nyckelfynd. Kjellström (2017) menar att översättningsfasen från 

engelska till svenska kan skapa problem, till exempel att begrepp som betyder något på det 

engelska språket inte behöver betyda samma sak på det svenska språket. Detta beaktades i 

översättningen av artiklarna genom att gå igenom översättningen tillsammans flera gånger, i 

meningssammanhanget kunde rätt översättning hittas och tillsammans med ordlexikon på 

engelska. Eftersom Evans metod är beskrivande syntes är det en styrka till resultatet då 

resultatet redovisas mer textnära utifrån sjuksköterskornas upplevelser. Med en systematisk 

litteraturstudie utifrån Evans (2002) beskrivande syntes skulle likheter och skillnader hittas 

vilka bidrog till en ökad förståelse för ämnet som skulle studeras. 
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Den litteratursökningen till examensarbetet gjordes i databaserna CINAHL plus och 

PubMed. Östlundh (2017) beskriver dessa databaser som mest användbara och lämpliga för 

att finna det som är relevant till ämnet då de inriktar sig på omvårdnadsvetenskap. I 

efterhand kan det ses som en svaghet att inte flera databaser användes då det skulle kunna 

finnas relevanta artiklar i andra vårdvetenskapliga databaser. Svårigheterna med PubMed 

var att inte använda samma sökkriterier som i CINAHL plus. Detta gav en svårighet till att få 

en pålitlighet i om artiklarna var Peer reviewed. Den Booleska söktermen AND användes, 

även OR hade kunnat vara lämplig men valdes bort då denna term genererade för stora 

sökträffar. Därav begränsades de Booleska söktermerna till att endast använda AND. Genom 

att använda AND kunde två söktermer sammankopplas och i den sökningen kunde de två 

söktermerna finnas i artiklarna (Östlundh, 2017). I PubMed användes sökningen 10 years 

eftersom funktionen på att välja årtal inte existerar. En artikel valdes ut från PubMed och för 

att kontrollera den vetenskapliga granskningen användes Ulrichweb för att konstatera den 

vetenskapliga föraktningen för en ökad trovärdighet. Efter valda artiklar gjordes en 

kvalitetsgranskning för att även där säkerställa kvalitén på artiklarna, detta gjordes direkt 

när en artikel ansågs relevant för att se att kvaliteten var tillräcklig för att inkluderas i 

resultatet. De utvalda artiklarna granskades enligt Friberg (2017) där 14 frågor besvarades 

utifrån artiklarna och redovisas i Bilaga B. I början av examensarbetets gång inkluderades 

endast 12 frågor i kvalitetsgranskningen. För att få en ökad kvalité på artiklarna inkluderades 

resterande 2 frågor utifrån Fribergs 14 kvalitetsfrågor till en kvalitativ studie. De frågor som 

lades till var fråga 3 och 4 (se bilaga B). Ingen artikel behövde exkluderas efter 

kvalitetsgranskningen vilket resulterade i att artiklarna höll en hög kvalité och gav ökad 

tillförlitlighet.  

För att bedöma examensarbetets kvalitet och tillförlitlighet diskuteras arbetet utifrån tre 

kvalitetskriterier som ska skapa en hög tillförlitlighet i en kvalitativ studie. Dessa kriterier är 

trovärdighet, giltighet och överförbarhet. Begreppet trovärdighet avser att det ska finnas 

förtroende och sanning i resultatet i den kvalitativa studien som författaren tillämpar i sin 

data och under analysprocessen. Beslut som tagits i studien ska argumenteras för, därmed 

kommer detta leda till en ökad trovärdighet i studien (Polit & Beck, 2017). I examensarbetet 

användes en kvalitativ beskrivande syntes utifrån Evans (2002) som ska besvara syftet 

utifrån kvalitativa artiklar där resultatet analyserades. I resultatet ska det inte finnas någon 

förförståelse eller tolkningar utifrån ett annat perspektiv än vad som beskrivs i resultatet så 

detta inte påverka resultatet. För att undvika feltolkningar har samtliga kvalitativa artiklar 

diskuteras noggrant tillsammans. Trovärdigheten ökade även genom att endast använda 

artiklar som var Peer reviewed samt att de kvalitetsgranskades. Det gjordes även en noggrann 

beskrivning av metod, analys, urval och genomförande av varje artikel. Med hjälp av en 

sökmatris kunde även sökord och urval redovisas. Att ha abstract med som en begränsning i 

datainsamlingen kan ha varit en svaghet då det kan ha funnits relevanta artiklar som 

exkluderades på grund av det. Med begreppet giltighet ska det påvisas hur sanningsenlig 

arbetet är och det ska göras med hjälp av en redogörelse (Polit & Beck, 2017). De utvalda 

artiklarna blev noggrant analyserade för att inte förvanska innehållet till resultatet. Samt att 

det som är syftet att undersöka ska undersökas. Detta gjordes genom utvalda nyckelfynd som 

valdes ut som ansågs vara relevant till att besvara syftet, nyckelfynden sparades användes 

även i resultatet som citat för att styrka sjuksköterskornas upplevelser. Nyckelfynden valdes 
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att presenteras på artiklarnas originalspråk för att feltolkningar inte skulle uppstå. Det 

gjordes även en noggrann referenshantering utifrån APA för att undvika plagiat och hänvisa 

tillbaka till ursprungskällan vilket ökade giltigheten i arbetet. Det sista begreppet 

överförbarhet kopplas till arbetets möjlighet till att överföras till andra kontext (Polit & Beck, 

2017). Artiklarna till resultatet kom från flera olika länder men som lyfte fram liknande 

upplevelser, detta ansågs som en styrka. Dessutom är syftet till arbetet relevant i stora delar i 

världen då flera länder arbetar med palliativ vård vilket gav syftet en ökad överförbarhet. 

Polit och Beck (2017) menar att med flera länder som inkluderas i artiklarna ökar 

överförbarheten.  

6.3 Etikdiskussion 

Detta examensarbete och de utvalda artiklarna som använts har utgått från de 

forskningsetiska regler som finns (CODEX, 2019b). För att garantera att artiklarna innehöll 

en bra standard med god kvalitet så säkerställdes det att dem var Peer rewieved och en 

kvalitetsgranskning gjordes. Att säkerställa att artiklarna var Peer rewieved gjordes med 

hjälp av begränsningarna i CHINAL plus samt med hjälp av Ulrichweb för den artikeln som 

hittades via PubMed. Sju av de tio artiklarna har fört etiska resonemang, vilket ger en ökad 

trovärdighet och kvalitet på de artiklarna. Referenshantering i examensarbetets gång har 

skett i enlighet med APA- manualen (American Psychological Association, 2020) för att 

undvika plagiat. Detta gjordes genom användning av författare och årtal till det som refereras 

i examensarbetet. Plagiat är när en text är kopierad rakt av och inskriven och anses då som 

ens egen text (Kjellström, 2017). Plagiat kan även vara när en otydlighet finns i texten om 

vart innehåller kommer ifrån (Erikson, 2o15). För att undvika detta omformulerades 

meningarna som refererades och namnge författare och årtal till det som refererades. I 

citaten som användes i resultatet skrevs ner precis som det stod i artiklarna och citattecken 

användes samt författarens namn med sidhänvisning vart citatet togs ifrån. Kjellström (2017) 

beskriver oredlighet som att plagiera en text eller att förvränga metoder och resultat i 

studien. Det kan handla om att författarna har sin egen hypotes och vill inrikta läsarna på sin 

egen teori. Detta har beaktats i resultatet av examensarbetet att få fram olika synvinklar och 

inriktningar utifrån nyckelfynden från de 10 artiklarna. Oredligheten utifrån Kjellström har 

även beaktas i språkhanteringen med artiklar på engelska för att inte förvränga tolkningen 

från resultatet i artiklarna. I samband med detta användes både översättning och ordlexikon 

på engelska. För att undvika personliga värderingar och tolkningar har diskussioner kring 

detta genomförts under arbetets gång och arbetet lästes igenom flera gånger för att 

säkerställa resultatet inte hade påverkats.  
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7 SLUTSATSER  

Syftet var att beskriva sjuksköterskornas upplevelser av palliativ vård i livets slutskede. 

Utifrån resultatet framkom det att sjuksköterskorna saknar tillräckligt med kunskap och 

erfarenheter. Utifrån det upplever sjuksköterskorna ett behov av mer utbildning för att känna 

sig säker i sin roll som sjuksköterska och att ge palliativ vård i livets slutskede med kvalitet. 

Den bristande kunskapen gör sjuksköterskorna osäkra i sin roll vilket kan påverka vården 

som patienterna får och påverka negativt på deras livskvalitet. Sjuksköterskornas upplevelser 

om deras bristande kunskap är väsentlig för att få kunskap till att tillfredsställa patienterna 

och närståendes behov till en god upplevelse av livets sista tid som är betydelsefullt för de 

med ett viktigt avslut utifrån deras önskemål. En annan slutsats som kan dras är att 

sjuksköterskorna är i behov av stöd från varandra för att hantera svåra samtal eller 

situationer inom den palliativa vården. Utifrån detta är det viktigt att kunna se till att 

sjuksköterskornas emotionella och psykiska behov tillfredsställs för att de ska orka vårda och 

stötta patienterna och deras närstående. Med en ökad kunskap om sjuksköterskornas 

upplevelser av palliativ vård i livets slutskede kan viktiga upplevelser inom den palliativa 

vården synliggöras och förbättras för att kunna stötta de oerfarna sjuksköterskorna att ge en 

god palliativ vård.  

7.1 Förslag på vidare forskning 

Efter resultatet färdigställts uppmärksammades sjuksköterskornas behov av mer kunskap 

och utbildning för att utföra sitt arbete på ett korrekt och tillfredställande sätt. I analysen av 

artiklarna upptäcktes en bristande forskning på utbildningen kring den palliativa vården och 

vilken inverkan den skulle ha på sjuksköterskornas arbete. Ytterligare forskning kring 

sjuksköterskornas eller sjuksköterskestudenters upplevelser av utbildning om palliativ vård i 

livets slutskede skulle vara nödvändigt för att se kompetensen om palliativ vård inom 

sjuksköterskeutbildningen. Vidare forskning om sjuksköterskornas behov av emotionellt stöd 

skulle även kunna vara av intresse. En djupare förståelse för hur och när sjuksköterskorna 

upplever sig behöva stöd skulle ge en ökad förståelse för deras psykosociala och emotionella 

behov som uppstår i vårdandet av patienter med palliativ vård i livets slutskede.  
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7. Har insamlad data analyserats väl? 

8. Är resultatet relevant för att svara på syftet? 

9. Har författarna tolkat resultatet? 

10. Finns det argument från författarna som argumenterar för resultatet? 

11. Resonerar författarna kring etiska resonemang? 

12. Finns det ett beskrivet urval av deltagare? 

13. Om det finns en metoddiskussion, har författarna diskuterat metoden väl? 

14. Sker det en återkoppling till teoretiska antaganden / vårdvetenskapliga antaganden? 

Ja = 1 poäng 

Nej = 0 poäng  

Låg kvalitét = 0–5 poäng 

Medel kvalitét = 6–9 poäng  

Hög kvalitét = 10–14 poäng  
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Frågor  

Artikel 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Totalt 

1. Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 13/14 poäng 

2. Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 12/14 poäng 

3. Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 13/14 poäng 

4. Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej 11/14 poäng 

5. Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 12/14 poäng 

6. Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej 10/14 poäng 

7. Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej 13/14 poäng 

8. Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej 11/14 poäng 

9. Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 12/14 poäng 

10. Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej 11/14 poäng 
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BILAGA C ARTIKELMATRIS 

Nr. Författare, Titel, 

År, Land 

Syfte Metod 

Urval 

Analys 

Resultat  

1. Andersson, E., 

Salickiene, Z., & 

Rosengren, K. 

To be involved – 

A qualitative 

study of nurses’ 

experience of 

caring for dying 

patients. 

2016. 

Sverige. 

 

 

Att beskriva 

sjuksköterskornas 

upplevelser av att vårda 

döende patienter på en 

kirurgisk avdelning. 

Metod: Intervjustudie 

med kvalitativ 

beskrivande ansats. 

Urval: 6 

sjuksköterskor 

Analys: Manifest 

kvalitativ 

innehållsanalys som 

innefattar induktivt 

tillvägagångssätt.  

Resultatet visar ett tema 

och tre subteman. Tema: 

Att bry sig – Att vara 

involverad. Tre subteman: 

Att vara stödjande, 

frustrerade, och att vara 

känsliga under 

vårdprocessen. 

2. Ghaljeh, M., 

Iranmanesh, S., 

Nayeri, N., 

Tirgari, B., & 

Kalantarri, B. 

Compassion and 

care at the end of 

life: oncology 

nurses’ 

experiences in 

South-East Iran. 

2016. 

Iran. 

 

 

Att utforska 

sjuksköterskornas 

upplevelser av att vårda 

döende patienter i Iran 

på en 

onkologiavdelning. 

Metod: Individuella 

semistrukturerade 

interjuver, kvalitativ 

ansats 

Urval: 10 

sjuksköterskor. 

 

Analys: 

fenomenologisk 

hermeneutisk design 

Fynden presenteras i tre 

teman; Att se patienten 

som unik person, att vara 

närvarande och öppen för 

att se patienterna som 

unika personer samt 

personlig och professionell 

utveckling. 
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3. Grech, A., 

Depares, Joanna., 

& Scerri, J. 

Being on the 

fronteline: 

Nurses’ 

experiences 

providing End-of-

Life care to adults 

with hematologic 

malignancies. 

2018. 

Malta 

 

 

 

Att utforska 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

tillhandahålla livslängd 

till patienter som 

vårdas i livets slut 

skede med blodcancer 

på en hematologisk- 

och onkologi avdelning. 

Metod: 

Semistrukturerade 

interjuver med 

kvalitativ ansats. 

Urval: 5 

sjuksköterskor 

Analys: 

fenomenologisk 

hermeneutisk design  

Fynden presenteras i två 

huvudteman; ”kamp mot 

en icke betydelsefull 

medicinsk behandling” 

och ”kamp med 

känslomässig börda av 

vård” 

4. Holms, N., 

Milligan, S., & 

Kydd, A. 

A study of the 

lived experiences 

of registered 

nurses who have 

provided end-of-

life care within an 

intensive care 

unit.  

2014. 

United Kingdom. 

 

 

 

 

 

Att utforska 

sjuksköterskornas 

upplevelser av att vårda 

patienter i livets 

slutskede på en 

intensivvårdsavdelning. 

Metod: Kvalitativ 

fenomenologisk design 

med semistrukturerade 

och djupgående 

interjuver. 

Urval: 40 

sjuksköterskor  

Analys: Tematisk 

innehållsanalys.  

Fynden presenterades i 

fem teman: Användning 

av integrerade vårdsystem, 

kommunikation, miljö, 

utbildning och 

miljönsbesvär. 
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5. Johansson, K., & 

Lindahl, B. 

Moving between 

rooms – moving 

between life and 

death: nurses’ 

experience of 

caring for 

terminally ill 

patients in 

hospitals. 

2010. 

Sweden. 

 

 

 

Att beskriva 

sjuksköterskornas 

upplevelser av att vårda 

patienter med palliativ 

vård på allmänna 

sjukhusavdelningar.  

Metod: Intervjustudie 

med kvalitativ ansats.  

Urval: Åtta 

sjuksköterskor på två 

olika sjukhus. 

Analys: 

Fenomenologiskt 

hermeneutisk analys 

med inspiration av 

Ricoeur’s filosofi 

Fynden presenterades i sju 

teman; Tacksamhet för att 

kunna vara delaktig i 

andras liv, att beröras av 

fysisk och existentiell 

mening, existens i plats 

och utrymme, ge och ta 

energi, öppenhet i relation 

till patienterna och 

kollegor, att befinna sig i 

förkroppsligad kunskap 

samt tid som inte 

existerar. 

6. Parola, V., 

Coelho, A., 

Sandgren, A., 

Fernandes, O., & 

Apóstolo, J. 

Caring in 

palliative care – A 

phenomenological 

Study of Nurses’ 

Lived 

Experiences.  

2018. 

Portugal. 

 

 

 

 

 

Att beskriva 

sjuksköterskornas 

upplevelser av att vårda 

patienter på en palliativ 

enhet.  

Metod: Individuella 

intervjuer med 

kvalitativ ansats.  

Urval: Nio 

sjuksköterskor.  

Analys: 

Fenomenologisk 

beskrivningsmetod 

utifrån Giorgis. 

Fynden presenterades i 

fem teman presenteras; 

Erfarenhet centrerad på 

relationen med den andra, 

erfarenhet centrerad på 

förhållandet till sig själv, 

utmattande upplevelser, 

givande erfarenheter samt 

arbetsgruppen som en 

stöttare i upplevelsen. 
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7. Peterson, J., 

Johnson, M., 

Halvorsen, B., 

Apmann, L., 

Chang, P-C., 

Kershek, S., 

Scherr, C., Ogi, 

M., & Pincon, D.  

What is so 

stressful about 

caring for a dying 

patient? A 

qualitative study 

of nurses’ 

experience. 

2010. 

USA. 

 

 

Att beskriva 

sjuksköterskornas 

upplevelser och oro av 

att vårda en döende 

patient.  

Metod: Audiotapade 

djupinterjuver med en 

kvalitativ ansats. 

Urval: 15 

sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter. 

Analys: 

Transkriberades och 

analyserades 

 

Sjuksköterskorna 

upplevde en stressfullhet 

av att vårda döende 

patienter. Upplevelser av 

tidsbrist och informations-

behovet patienterna har 

behov till inte framkom 

tillräckligt. 

Sjuksköterskorna 

upplevde även en oro över 

patienternas närstående.  

8. Strang, S., 

Henoch, I., 

Danielson, E., 

Browall, M., & 

Melin-Johansson, 

C. 

Communication 

about existential 

issues with 

patients close to 

death – nurses’ 

reflection on 

content, process 

and meaning.  

2013. 

Sweden. 

 

 

Att beskriva 

sjuksköterskornas 

reflektion över 

existentiella frågor i 

deras kommunikation 

med patienter nära 

döden. 

Metod: Randomiserad 

och kontrollerad studie 

med gruppreflektioner. 

Urval: 98 

sjuksköterskor från sett 

sjukhus och 

hemvårdsteam. 

Analys: 

transkriberades och 

analyserades med 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Fynden visade tre 

domäner. Existentiella 

samtalet omfattade 

levande, döende och 

relationer, 

processdomänen gav 

konversations- tekniker 

för öppna konversationer, 

sista domänen handlade 

om sjuksköterskors 

betydelse av existentiella 

konversationer.  
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9. Törnquist, A., 

Andersson, M., & 

Edberg, A. 

In search of 

legitimacy – 

registered nurses’ 

experience of 

providing palliativ 

care in a 

municipal 

context. 

2012. 

Sweden. 

 

 

Att beskriva 

sjuksköterskornas 

upplevelser att ge 

palliativ vård till äldre 

patienter inom 

kommunen.  

Metod: 

Fokusgruppinterjuver 

med beskrivande 

kvalitativ ansats 

Urval: 20 

Sjuksköterskor 

Analys: Konventionell 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Sjuksköterskorna 

upplevde att deras 

kompetens inte 

bekräftades, samt att 

deras utveckling stannade 

inom palliativ vård. Att 

inte få utbildning gjorde 

sjuksköterskorna oroliga 

och osäkra i vården av 

patienterna. 

10. Zheng, R., Guo, 

Q., Dong, F., & 

Owens, R.  

Chinese oncology 

nurses’ 

experience of 

caring for dying 

patients who are 

on their final 

days: A 

qualitative study. 

2014. 

Kina. 

 

 

Att beskriva kinesiska 

sjuksköterskor på en 

onkologiavdelnings  

upplevelser att vårda 

döende cancer 

patienter. 

Metod: kvalitativ 

beskrivande studie med 

semistrukturerade 

interjuver 

Urval: 28 

sjuksköterskor  

Analys: kvalitativ 

tematisk analys 

Fynden presenterades i  

fem teman: vård för 

döende patienter, omsorg 

för familje-medlemmar, 

kommunikation och 

kulturens känslighet, 

självbegränsningar och 

moraliskt besvär, 

reflektion över sitt 

personliga och lärdomar. 
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