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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Palliativ vård är uppdelad i en tidig och en sen fas inriktade på att lindra lidande 

och främja livskvalitet. Enligt lagar och styrdokument ska sjuksköterskor vårda patienter och 

deras närstående personcentrerat. Patienterna som vårdas i livets slut värdesätter att få vara 

delaktiga i vårdandet. Patienterna och deras närstående upplever att vårdandet i livets slut 

inte alltid tillgodoser deras behov. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser 

av vårdande av patienter i livets slut. Metod: En kvalitativ litteraturstudie med en 

beskrivande syntes. Tretton artiklar analyserades. Resultat: Efter analys framkom tre 

teman: Att utgå från patienters behov, att känna sig begränsad i vårdandet och att bli 

personligt påverkad. Här beskrivs sjuksköterskans upplevelser med sju subteman: Att ge 

individanpassad vård, att kommunicera med patienter och närstående, att arbeta i team 

kring och med patienten, att uppleva tidsbrist, att sakna förutsättningar för vårdandet, att bli 

känslomässigt påverkad av vårdandet och att omvärdera sin egen existens. Slutsats: 

Sjuksköterskor upplevde den palliativa vården som individuellt anpassad till patienterna och 

deras närstående. De upplevde att vårdandet ibland som bristfälligt då resurser och 

förutsättningar saknades. Vidare upplevdes dokumentationen kring patienter i livets slut som 

bristfällig. Sjuksköterskorna upplevde att de blev känslomässigt påverkade av vårdandet och 

omvärderade sin egna existens. 
Nyckelord: Individanpassad, Kommunikation, Kvalitativ, Livets slut, Palliativ vård, 

Sjuksköterskeperspektiv 

  



ABSTRACT  

Background: Palliative care is divided into two stages. An early stage and a late stage 

focusing on alleviating suffering and promoting quality of life. Laws and control documents 

states that nurses are to care for patients and their relatives in a person centered manor. 

Patients receiving end of life care value being included in their caring process. Patients and 

their relatives does not always get their needs met. Aim: To describe nurses experiences of 

providing end of life care. Method: A qualitative literature study with a describing synthesis. 

Thirteen articles were analyzed. Findings: The analysis produced three themes: To provide 

care based on patients needs, to feel limited in the providing of care and personal impact. 

These themes describe the nurses experiences in seven subthemes: Providing individualized 

care, communicating with patients and their relatives, teamwork around and together with 

the patient, experiencing a lack of time, lacking prerequisites for providing care, becoming 

emotionally affected by the caring process and reevaluating the own existence. Conclusion: 

Nurses saw the palliative care as individualized to the patients and their relatives. Due to a 

lack of resources and bad conditions they thought caring to be insufficient. Nurses also found 

documentation of the end of life caring process to be inadequate. They were emotionally 

affected by the caring due to which, they also reevaluated their own lives. 
Keywords: Communication, End of life, Individualized, Nurses perspective, Palliative care, 

Qualitative  
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1 INLEDNING 

Tidigare erfarenheter inom vården genom yrkesliv och verksamhetsförlagd utbildning har 

gett oss våra första möten med döden. Detta har väckt intresset för att studera upplevelsen av 

vårdandet av svårt sjuka patienter som befinner sig i livets slut. Palliativ vård skiljer sig från 

kurativ vård. Fokus skiftar mellan att vårda med hopp om återhämtning och att lindra 

lidande. Vårdsituationerna är ofta krävande för alla inblandade på ett fysiskt, psykiskt och 

emotionellt plan. Det är också vanligt att existentiella frågor uppkommer och i flera fall söks 

även personliga svar på dessa frågor. Sjuksköterskor bär ett stort ansvar inom det palliativa 

vårdandet. Det kan vara emotionellt och fysiskt påfrestande. Patienters individuella behov av 

vård ligger till grund för sjuksköterskors omvårdnadsarbete. Det holistiska ansvar som 

vården har är av stor betydelse för patienterna och deras närståendes upplevelse av en god 

död. Att se och bekräfta hela människan är en viktig del av vårdandet då den svårt sjuke inte 

alltid kan förmedla sin egen vilja. Närstående till dessa patienter spelar också en roll i 

vårdandet och sjuksköterskor möter och stödjer även dem. Sjuksköterskor träffar patienter 

som är i behov av palliativ vård i flera olika vårdsammanhang. Det är därför extra intressant 

att bekanta sig ytterligare med något som sjuksköterskor med stor sannolikhet kommer att 

möta i sina yrkesliv. Det är då relevant och tillfredsställande att besitta en djupare förståelse 

för området. Intresseområdet som valdes är sjuksköterskans ansvar vid palliativ omvårdnad, 

och det intresseområdet kommer från SSIH Kullbergska sjukhuset. 

2 BAKGRUND 

Inledningsvis förklaras vad palliativ vård innebär. Vidare presenteras vad som styr 

utförandet av den palliativa vården utifrån lagar och styrdokument kopplat till 

sjuksköterskors ansvar. Tidigare forskning av patienters och deras närståendes upplevelser 

av vård i livets slutskede kommer även att läggas fram. Vidare redogörs för det 

vårdvetenskapliga teoretiska perspektivet och slutligen avslutas bakgrunden med en 

problemformulering. 

2.1 Palliativ vård 

Ordet palliativ kommer från det latinska ordet pallium och betyder mantel. Tillsammans med 

ordet vård kan manteln ses som en symbol för vårdandet av den obotlige. Ordet palliativ bör 

inte användas som ett adjektiv för att beskriva en patient utan för att beskriva vårdandets 

inriktning (Svenska palliativa registret, u.å). 
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Enligt World Health Organization’s [WHO] beskrivning är palliativ vård en vårdform som 

riktar in sig på att vårda patienter i livets slutskede och står med i mänskliga rättigheterna för 

hälsa (WHO, 2018). Vårdformen är inte platsbunden utan kan utövas på sjukhus, i särskilda 

boenden eller i det egna hemmet så länge förutsättningar finns. Fokus är på att patienters 

välbefinnande och värdighet ska bibehållas till livets slut. Beroende på när 

sjukdomstillståndet upptäcks så kan den palliativa vården även innefatta irreversibla eller 

progressiva sjukdomstillstånd som behöver hållas i schack. Tiden från och med när kurativ 

behandling av sjukdom upphör fram till att patienters död inträffar benämns palliativ. Det 

krävs att det fastställts en diagnos för att patienten ska räknas som att vara i livets slutskede. 

Vården därifrån går uteslutande ut på att lindra symtom (Palliativ vård – förtydligande och 

konkretisering av begrepp, 2018). Stor vikt läggs vid att normalisera döendet, bekräfta livet 

och motivera till ett aktivt liv i den mån som det är möjligt. Detta för att skapa de bästa 

förutsättningarna för förlängt liv och lindrat lidande (WHO, 2002). Att vårda palliativt 

innebär ofta att vårda patienter på en djupare nivå än symtom-nivå och involverar till 

exempel att finnas där för närstående innan och efter deras förlust. Dem vanligaste 

sjukdomar som drabbar vuxna och sedan leder till palliativ behandling inkluderar bland 

annat hjärt- och kärlsjukdomar, autoimmuna sjukdomar såsom acquired immunodeficiency 

syndrome (AIDS), kroniska respiratoriska sjukdomar och cancersjukdomar. Att tidigt 

upptäcka en sjukdom som gör patienter aktuella för att erhålla palliativ vård sänker 

vårdkostnaden och reducerar mängden vård som behöver gås igenom (WHO, 2018).  

Socialstyrelsen (2013) beskriver att den palliativa vården utgår ifrån fyra hörnstenar. Dessa 

hörnstenar är symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, kommunikation och relation 

och slutligen stöd till närstående. Hörnstenarna skapar goda förutsättningar för att främja en 

jämlik vård på lika villkor. Den palliativa vården ska anpassas individuellt. Delaktighet, 

symtomlindring och självbestämmande är av stor betydelse för att uppleva livskvalitet och 

god vård den sista tiden i livet. Samordning av insatser mellan hälso-och sjukvården och 

socialtjänsten är en del av det multiprofessionella samarbetet. Detta samarbete mellan de 

som arbetar i vården och patienter samt deras närstående är en viktig del i arbetet och 

främjar god omvårdnad som är extra viktigt när en människa är svårt sjuk. En annan viktig 

aspekt i omvårdnadsarbetet kring en svårt sjuk människa är kontinuitet. Fasta 

vårdkontakter, ansvarig läkare eller medicinskt ansvarig sjuksköterska ska finnas tillgängliga 

för kontakt när patienters tillstånd kräver det. Information om behandlingsalternativ ska 

kommuniceras till patienter så att deras förutsättningar att ta till sig informationen tas i 

beaktande. Socialtjänsten har som uppdrag att erbjuda stöd till närstående som vårdar eller 

stödjer en långvarigt sjuk. Närstående ska erbjudas stöd både under tiden som den palliativa 

vården pågår och efter dödsfallet. 

Andershed, Henoch, Ternestedt & Österlind (2012) förklarar de 6:sn som en modell och ett 

förhållningssätt för personcentrerad vård att tillämpa i det palliativa vårdandet. Modellen är 

förankrad i lagar men är också baserad på tillgänglig forskning. Modellen är i enighet med 

WHO:s (2002) mål i den palliativa vårdformen. Målen är att lindra lidande, främja en god 

livskvalitet med välbefinnande och att stödja den döendes närstående både innan och efter 

att döden inträffat. Modellen är också i linje med Socialstyrelsens (2013) definition av det 

palliativa vårdandets utgångspunkter symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, 

kommunikation och relation. Enligt Andershed et al. (2012) är syftet med modellen är att 
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kunna agera stöd vid omvårdnadsprocessen genom att planera, dokumentera, genomföra och 

utvärdera arbetet kring den döende. Omvårdnadsprocessen och arbetet utgår ifrån en 

helhetssyn på patienter med de individuella behoven som grund. Vidare syftar modellen till 

att främja delaktighet och att bidra till ett bra liv i livets slutskede. Modellen beskriver ett 

personcentrerat arbetssätt. För att bidra till förståelsen inom det personcentrerade 

arbetssättet har begreppen självbild, självbestämmande, sociala relationer, 

symtomlindring, sammanhang och strategier använts. Den unika individen ses vara det 

centrala. Självbilden är den bild människan har av sig själv och den är i ständig förändring 

och utveckling. Självbilden beskrivs ha en stor betydelse för upplevelsen av hälsa, 

välbefinnande och även för att kunna uppleva döden som en god död. Självbilden ses i denna 

förklaring som synonym med identitet. Självbestämmandet är även det av individuell 

karaktär och varierar från person till person. Det är var människas rättighet att vara med och 

påverka sin vård. Att vara svårt sjuk bidrar ofta till att vara beroende av andra människor och 

då kan möjligheter att kunna fatta egna beslut hotas, dessa möjligheter ska då upprätthållas. 

Sociala relationer ska främjas för den som är döende. Den döende ska ges möjlighet att vara 

med sina närstående och även de närstående ska stödjas. Ofta är närstående en stor del av 

omsorgen av den döende och det är då viktigt att se till att de mår så bra som möjligt för att 

orka vara delaktiga. Symtomlindring i det palliativa vårdandet kräver att det finns en stor 

kunskap och professionellt arbete kring att identifiera symtomen och att behandla dem i flera 

dimensioner. Symtomen upplevs individuellt utifrån patientens känsla av sammanhang. 

Upplevelserna är komplexa. Att symtomlindra ökar välbefinnandet och höjer livskvaliteten i 

livets slut. Sammanhang och strategier syftar till att identifiera och möta de existentiella 

behoven hos den döende och dess närstående. Genom tillämpning av detta förhållningssätt 

utgår vårdandet ifrån den döendes livsvärld (Andershed et al., 2012). 

2.2 Palliativ vård som en process 

Den palliativa vården kan beskrivas som en process. En beskrivning av processen agerar 

därför stöd till dem som vårdar och stödjer patienter och deras närstående. En förklaring av 

processen är att den innehåller två faser. En tidig fas och en sen fas. Det karaktäristiska för 

den tidiga fasen är att den ofta pågår under en lång period och kan upplevas som diffus. 

Vidare handlar den tidiga fasen om att bevaka hur en eventuell livsförlängande behandling är 

lämplig ur patientperspektiv och att genomföra omvårdnadsinsatser som bidrar till en god 

livskvalitet för patienter och deras närstående. Det är ofta en utmaning för alla inblandade att 

gå från livsförlängande åtgärder till endast lindrande åtgärder. Tiden mellan faserna kan 

även den vara diffus och det är svårt att identifiera brytpunkten. Det kan vara ansvarig läkare 

eller patienter själva i samråd med läkaren som tar initiativ till att avbryta en pågående 

livsförlängande behandling. Även patienternas närstående kan ha synpunkter som tas med i 

bedömningen av situationen. När vården ska gå in i den andra fasen och mot en mer 

symtomlindrande riktning har det konstaterats att den livsförlängande behandlingen inte 

längre är meningsfull (Socialstyrelsen, 2013).  
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Den livsförlängande behandlingen kanske till och med bidrar till lidande, biverkningar och 

allvarliga symtom som kräver behandling. Brytpunkten kräver ofta mycket samtalstid och 

dialog mellan alla berörda. Den är inte en fast punkt trots namnet utan kan ske under en 

längre tid. Även om ett beslut tagits är det något som måste få växa fram. När vården tagit en 

lindrande riktning kommer ofta döden inom en överskådlig framtid. Därför kan den sena 

palliativa fasen likställas med vård i livets slut. (Socialstyrelsen, 2013). Detta examensarbete 

kommer att fokusera på palliativ vård i den sena fasen.   

Kommunikationen framställs som en avgörande del för att lyckas uppnå kvalitét i den 

palliativa omvårdnaden. Sjuksköterskor har utbildning inom kommunikation och står ofta 

nära patienter i vårdkedjan och kan förmedla vårdens inriktning, kliniska beslut, prognos 

eller medicinska bedömningar på ett pedagogiskt sätt för patienter. Sjuksköterskor har goda 

förutsättningar att tala med patienter kring palliativ omvårdnad just för att de har kunskap 

kring patienter utifrån ett holistiskt synsätt. Sjuksköterskor kan då kommunicera med 

patienter kring svåra samtalsämnen utan att hota deras integritet (Hagan, Xu, Lopez & 

Bressler, 2018). 

2.3 Palliativa registret 

År 2006 infördes ett nationellt kvalitetsregister, svenska palliativregistret. Där dokumenteras 

den sista tiden i livet för patienter som vårdats palliativt av vårdpersonal. Vårdpersonal 

svarar på ett antal frågor och syftet är att finna förbättringsområden inom omvårdnaden av 

palliativa patienter. Exempel på frågor är “Fick personen ett eller flera så kallade 

brytpunktssamtal? Ett brytsamtal är en individuell intervention som hålls när patientens 

vård ändrar riktning från att ha varit kurativ till att vara palliativ. Detta samtal ska finnas 

dokumenterat i den medicinska journalen. Ett annat exempel är om det förekom genombrott 

av något av följande symtom vid något tillfälle hos personen under den sista veckan i livet; 

smärta, rosslighet, andnöd, ångest, illamående eller förvirring. Vidare ställs följdfrågor om 

symtomen är behandlade och i vilken utsträckning behandlingen getts. Palliativa registret 

utgör en viktig del av forskningen. De besvarade frågorna kring omvårdnaden ligger till 

grund för registrets användning. Utvecklingsarbetet på arbetsplatser som tillämpar palliativ 

vård styrs delvis av forskningens resultat. En gång per år besvarar verksamheten en annan 

enkät. Den enkätens syfte är då att få kunskap kring den vårdande enhetens rutiner och 

uppbyggnad (Svenska palliativa registret u.å). 

Vård ska bedrivas högkvalitativt oberoende av diagnos eller vårdgivare och Palliativa 

registret har som mål att säkerställa patienters och deras närståendes upplevda trygghet, att 

patienters önskningar tillgodoses i avsikt att lindra deras fysiska smärta och lidande. Att 

patienters och deras närstående får det stöd de kräver för att hantera situationen, såsom 

relevant omvårdnad och adekvat information är också något registret fullgör. Ingen behöver 

dö ensam (Svenska palliativa registert u.å). 
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Kritik framförs mot registret då det finns områden inom registrets utförande som behöver 

förbättras. Ett område vid registreringen är gällande patienters symtom. Området kräver 

fortfarande förbättring vad gäller validitet och är av största vikt för att kunna driva forskning 

framåt och för klinisk användning (Martinsson, Hedman, Axelsson & Lundstrom, 2017). 

Sambandet mellan dokumentation i palliativa registret och i den vanliga journal-

dokumentationen har visat sig bristfällig. Graderingen av symtomen stämde inte överens i de 

två dokumentations-systemen. Många av de vårdåtgärder som fanns dokumenterade i det 

ena registret hade försummats i det andra. Detta tyder på att betydligt fler eller färre 

omvårdnadsåtgärder är vidtagna eller dokumenterade i vårdens journalsystem. 

Informationen kring patienters symtom vandrar fram i flera led innan den registreras. Från 

patienten till personalen och vidare till dokumentation. Registreringen av den insamlade 

dokumentationen blir även en sekundär information då den i första skedet dokumenteras på 

ett papper av den personal som vårdat patienten. Det sista steget är att dokumentationen 

sker i det elektroniska registret efter patienters död. Vidare framkommer det att det inte är 

möjligt att utelämna någon information när dokumentationen sker elektroniskt då systemet 

är uppbyggt på att alla frågor måste besvaras. När uppgifter i det vanliga journal-systemet 

inte erhålls i samma utsträckning som i registret visade det sig vara så att det betydande 

delarna av omvårdnaden inte dokumenterats med kontinuitet och viktig information hade 

gått förlorad för att få helhetsbilden. En ytterligare förklaring till varför dokumentationen i 

registret och det vanliga dokumentations-systemet skiljer sig är att materialet tolkas på olika 

sätt. Ett återkommande område var trycksår där det i palliativa registret ofta inte framkom 

vilken grad av trycksår det handlade om som det däremot gjorde i den vanliga 

dokumentationen. Detta kan skapa en felaktig uppfattning av vad som sker i den kliniska 

realiteten och skildrar sannolikt inte fullständig omvårdnad av patienter i livets slut 

(Martinsson, Hedman, Lundström, Fransson & Axelsson, 2011). 

2.4 Lagar och styrdokument 

Hälso - och sjukvårdslagen är den lag som dikterar vårdens skyldigheter och mål. Till målen 

hör god hälsa och vård med samma förutsättningar för alla som söker den och ett värdigt och 

respektfullt vårdande. God vård innebär bland annat trygghet, kontinuitet och säkerhet för 

dem som vårdas, vård-tillgänglighet och hög hygienisk standard samt att den ska skapa goda 

relationer mellan patienter och sjukvårdspersonal. Inom kommunala verksamheter ska det 

alltid finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Sjuksköterskor ska på ett patientsäkert 

sätt delegera ansvar, och göra relevanta anmälningarna i situationer där patienter drabbats 

av vårdrelaterade skador, sjukdomar eller risker. Oavsett var en människa bor så ska 

kommunen erbjuda vård som håller ett gott mått. Lagen beskriver också att där hälso - och 

sjukvårdsverksamhet bedrivs ska också den personal, de lokaler och de resurser som krävs 

finnas tillgängliga (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 2019:996). 

I Patientdatalagen framgår det att uppgifter som registreras i ett kvalitetsregister endast får 

tillhandahållas om den enskilde tillåter det. Om den enskilde saknar förmåga att kunna ta 

ställning till deltagandet ska det gå att blicka tillbaka för att se om det klarlagts ett samtycke 

vid tidigare dokumentation (Patientdatalag [PdL], SFS 2008:355).  
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Om den enskilde motsätter sig registreringen vid ett redan påbörjat arbete av registrerade 

uppgifter ska dennes uppgifter utplånas. Vidare redogör lagen för hur och varför legitimerad 

personal dokumenterar i patientjournalen. Patienters journaler syftar till att bidra till en god 

och säker vård, uppföljning och planering av patienternas vård och bidrar även till utveckling 

och forskning. Journalen är även en informationskälla för patienterna (Patientdatalag [PdL], 

SFS 2008:355). 

I Patientsäkerhetslagen står det att vårdgivaren ska kontrollera och planera vården på ett 

sådant sätt att det främjar och bidrar till en hög vårdkvalité. Åtgärder ska vidtas så att 

vårdskador förebyggs och om det inte kan åtgärdas omedelbart ska det upprättas en tidsplan. 

Händelser som medfört eller hade kunnat medföra vårdskador ska alltid utredas. Påverkande 

faktorer ska identifieras för att hindra att skador uppkommer på nytt. Vårdrelaterade skador 

ska anmälas till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Patienter ska ha kännedom om det 

som anmälts och uppgifterna ska finnas dokumenterade i journalsystemet. Patienter och 

närstående ska ges möjlighet att delta i säkerhetsarbetet kring patienter. Vidare klargör lagen 

att hälso-och sjukvårdspersonal ska bedriva vård som är baserad på kunskap och beprövad 

erfarenhet. Vården ska i största möjliga utsträckning genomföras och utformas i enighet med 

patienters önskemål och patienter ska visas respekt och omtanke. Den som tillhör hälso-och 

sjukvårdspersonal har själv ansvar för hur denne utför uppgifter. Vidare har den som tillhör 

hälso-och sjukvården en tystnadsplikt. Detta innebär att vårdpersonal inte får röja 

information om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som kommit till 

dem i verksamheten (Patiensäkerhetslagen [PSL], SFS 2010:659). 

Patientlagen syftar till att framhålla patienters ställning till vård och omsorg samt att stärka 

patienters integritet, delaktighet och självbestämmande. Patienter har rätt till att få en 

medicinsk bedömning skyndsamt om dennes tillstånd kräver det. De har även rätt till att få 

information om sitt hälsotillstånd, behandlingsalternativ, undersökningsmetoder, risker och 

biverkningar. Vårdgarantin är en del av Patientlagen där patienter erbjuds garanti och 

försäkran att få vård. Detta i form av en kontakt med primärvården, en medicinsk 

bedömning, eventuellt kontakt med specialist och en planering för vård inom en bestämd 

tidsram. Vidare reglerar lagen patienters självbestämmande genom samtycke. Vård och 

behandling får endas utföras i samråd med patienter om de inte förhindras av någon annan 

lag. Samtycke kan lämnas skriftligen, muntligen eller genom att patienter uttrycker tydligt att 

de ger sitt samtycke (Patientlagen [PL] SFS 2014:821). 

Den legitimerade sjuksköterskans ansvar är att hjälpa patienter uppnå största möjliga 

välbefinnande och livskvalitet fram till döden. Som ledare och samordnare av 

omvårdnadsprocessen ingår det i den legitimerade sjuksköterskans ansvar att hen ska ha 

förmåga att ansvara för bedömning, självständigt, i teamsamverkan och i samråd med 

patienter och deras närstående. Den legitimerade sjuksköterskan har även ansvar för 

relevant diagnostik, planering, genomförande och utvärdering av omvårdnaden. 

Omvårdnaden är riktad mot grundläggande behov och dagliga upplevelser, här inkluderas 

fysiska, psykosociala, andliga och kulturella dimensioner. Den personcentrerade 

omvårdnaden bygger på att främja patienters självbestämmanderätt, värdighet och integritet. 

Den legitimerade sjuksköterskan ska utgå från att alla människor är unika och har 

individuella behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
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Patienters livsberättelse ligger till grund för planering och bedömning av 

omvårdnadsinsatser. Hälsa kan definieras olika från person till person och därför ska 

patientberättelsen vara det som definierar vad hälsa innebär i sammanhanget. Vidare ska 

patienters möjligheter för kontakt och kontinuitet i vårdkedjan främjas och upprätthållas 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Att samverka i team innebär för den legitimerade sjuksköterskan att komplettera varandras 

kompetenser och skapa goda dialoger för att uppnå god och säker hälso- och sjukvård. 

Genom att teamet skapar gynnsamma förutsättningar för utvärdering av vårdinsatser utifrån 

patienters behov och resurser i livets olika skeden kan dessa mål uppnås (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

De fyra grundläggande ansvarsområden som sjuksköterskan arbetar med är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. De finns omskrivna som riktlinjer i 

International Council of Nurses:s (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). De olika ansvarsområdena är sjuksköterskan och allmänheten, 

sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen och sjuksköterskan 

och medarbetaren. Dessa fyra områden behandlar sjuksköterskeyrkets handlande och 

utförande vid etiska frågor. Omvårdnad ska utföras med värdighet, respekt för den enskilda 

individen och med inställning att alla människor ska ha rätt till autonomi oavsett etnicitet, 

kön, ålder, hudfärg eller kulturell bakgrund. För att upprätthålla sin yrkeskompetens ska 

sjuksköterskan ta ett personligt ansvar för sitt sätt att utöva yrket. Sjuksköterskan ska se 

varje människa som unik och visa hänsyn för människors olikheter. Sjuksköterskan ska också 

ständigt lära gällande etiska frågor. Patienter har rätt till information som möjliggör en 

bedömning angående deras behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

2.5 Patienter och närståendes upplevelser av palliativ vård 

I en artikel beskriver patienter i livets slut att de önskar bibehålla en känsla av normalitet. 

Normalitet innebär att inte bli sedda av andra som en sjukdom och att livet ska fortgå som 

det gjort tidigare. Även närstående upplever detta som en viktig aspekt. En annan viktig 

aspekt är att få förbereda sig för döden. En närstående i studien uttryckte vikten av att få 

arrangera sin mors begravning då det var hennes sista chans till att få tillmötesgå sin mor. 

Patienters vetskap om att de blir sämre leder i vissa fall till att de inte prioriterar 

grundläggande behov, såsom att raka sig och tvätta sig. Patienter som förlorar sina normala 

rutiner till följd av det försämrade måendet känner sig mer som en börda för familjen och 

upplever att de mår ännu sämre. Hos vissa patienter där anpassningar gjorts i hemmet, 

bibehålls känslan av att kunna sköta det dagliga livet vilket förbättrar livskvaliteten. 

Emotionella egenvårdsstrategier används för att klara av att leva med sjukdomen. Exempel 

på emotionella egenvårdsstrategier är stöd från familjen, att acceptera situationen, att 

praktisera sin religion och att göra egna val (Johnston, Milligan, Foster & Kearney 2012).  
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För att upprätthålla en så hög livskvalitet som möjligt i livets slutskede krävs det ett 

individualistiskt vårdande. Livskvalitet är en individuell upplevelse. Den kan innefatta allt 

ifrån tillgång till TV till att ha en god förståelse för sin prognos eller känslan av säkerhet 

associerad med vetskapen att god vård finns lättillgänglig. Det visar sig även att upplevelsen 

av att känna en mening med livet och ett spirituellt välmående är faktorer som höjer den 

upplevda livskvaliteten. Spiritualiteten kan även vara en betydande skyddsfaktor mot psykisk 

ohälsa. Att ha kontroll över sitt eget liv och att få vara delaktig i den egna behandlingen 

skattades högt av många patienter och bidrog till en högre livskvalitet, även att bibehålla 

autonomin genom att få ta egna beslut angående dagliga aktiviteter. Det visar sig även att 

depression är faktorn som negativt påverkar livskvaliteten i livets slut mest. Terapi och 

farmakologiska hjälpmedel har fördelar i behandlingen av depression. Men hos patienter 

med depression inom den palliativa vården är dessa effekter begränsade (Bernard, Strasser, 

Gamondi, Braunschweig, Forster, Kaspers-Elekes & Magaya, 2017, Mccaffrey, Bradley, 

Ratcliffe, & Currow, 2016). För att lindra smärta hos patienter i livets slut så är musikterapi 

en icke farmakologisk behandling som visat sig vara effektiv. Många patienter som var 

påverkade av smärta upplevde en smärtlindring efter tjugo minuters terapi där lugn musik 

spelats och en musikterapeut talat lugnande och avslappnande till dem (Gutgsell, Schluchter, 

Margevicius, Degolia, Mclaughlin, Harris &Wiencek, 2013). 

En annan studie utförd av Axelsson, Alvariza, Lindberg, Öhlén, Håkanson, Reimertz & 

Årestedt (2018) på patienter i deras sista tid i livet staterar att deras behov av 

symtomlindring inte tillfredsställs. Validerade skalor för att bedöma deras symtom används i 

endast 14% av fallen. 14% av de studerade patienterna upplevde att de fick dö på platsen de 

ville dö på och 38% av de närstående erbjuds stöd efter sin förlust.  

Flera närstående upplever att stödet från sjukvårdspersonalen är bristfälligt. De hade velat ha 

mer information om vad som förväntas hända med den döende som stod dem nära och när 

dennes mående blir sämre. Även om patienterna visste att deras tillstånd ledde till döden så 

fick de betydligt mindre samtalstid i syfte att landa i sin situation än vad deras närstående 

fick. Detta tyder på att palliativ vård i livets slutskede föder behov som ofta inte tillgodoses 

(Johnston et al., 2012, Axelsson, et al., 2018). Att för tidigt ge sig in i diskussioner om den 

önskade platsen att dö på upprör. I den tidiga fasen av palliativ vård är det inte alla som är 

redo att samtala med sjuksköterskor om sådana frågor. Dock uppskattas möjligheten att 

prata med sjuksköterskor om sitt mående, att få råd angående sina symtom och information 

om sin sjukdom. Att informeras om förmåner såsom olika bidrag som kan nyttjas värderas 

högt av patienterna. Även information om hemtjänst av olika slag upplevs användbart. Både 

patienter och deras närstående känner sig hjälpta av att kunna vända sig till sjuksköterskor 

inom den palliativa vården för samtalskontakt och emotionellt stöd. Att få ett tidigt palliativt 

stöd leder till att patienter känner sig hjälpta med att förstå medicinska termer. Det upplevs 

också som en säkerhet inför framtiden när måendet försämrats. Patienter som får palliativt 

stöd tidigt efter att de diagnostiserats med cancer känner sig stöttade i sin sjukdom och 

hjälpta att hitta rätt väg i vårdsystemet. Tidig palliativ vård består till stora delar av att 

diskutera emotionella och fysiska symtom. När sjukdomen förvärras skiftar samtalsämnet 

mot planering för hur livet ska avslutas (Chapple, Ziebland, & Mcpherson, 2006; Hannon, 

Swami, Rodin, Pope, & Zimmermann, 2017).  
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I en australiensisk studie som undersöker det första intrycket av palliativ vård hos patienter 

med långt gången cancer visar det sig att patienter upplever att palliativ vård inte är en vård 

given av experter så som den kurativa, medicinskt inriktade vården är. Vissa av patienterna 

beskriver den som “bara smärtlindring” eller “bara grundläggande vård”. Den palliativa 

vården ses som slutet för tidigare hopp om att undfly döden och som en tidig fas av döden 

självt. Upplevelsen av att vara begränsad i möjligheten att hinna uppfylla mål i livet och att 

den palliativa vården känns påtvingad påtalas också (Collins, Mclachlan, & Philip, 2017). 

2.6 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv 

Erikssons caritativa vårdteori har valts som vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv då teorin 

är omfattande och passar intresseområdet väl. Människors dagliga upplevelser är ett fokus i 

det palliativa vårdandet. Då det palliativa vårdandet är personcentrerat samstämmer det med 

Erikssons holistiska syn på vårdandet. Teorin symboliserar det tankesätt eller de värderingar 

alla vårdare bör sträva efter och beskriver hur Eriksson anser att den vårdande hållningen 

bör vara hos vårdaren.  

Hälsa kan beskrivas som en känsla av att vara hel i kropp, själ och ande. Med kroppslig 

hälsa menas den fysiologiska hälsan eller avsaknaden av sjukdom. Med själslig hälsa menas 

den inre balansen medans den andliga hälsan fångar upplevelsen av att finna djupare värden 

som ger livet mening (Eriksson, 2000). Hälsan är individuell och dynamisk, det vill säga 

aldrig statisk. Hälsan infinner sig i optimal form när människan upplever ett välbefinnande 

(Eriksson, 1987). Vårdrelationen beskrivs av Eriksson (2014) som relationen mellan 

vårdare och patient. Hon menar att det är det som utgör grunden i vårdandet. I relation till 

andra människor och genom det sanna ömsesidiga mötet träder personen fram. I relationen 

kommer aktuella behov, begär och problem till uttryck. Det är i den relationen som kärlek 

kan förmedlas och patienten får möjligheten att lära sig “att ta emot” och “att ge”. Relationen 

är något som måste växa fram och får inte skyndas på. Vilket djup relationen har ses i olika 

utsträckning. Vidare lyfter Eriksson (2014) vikten av kontinuitet som något som främjar 

patientens hälsoprocesser. Kontinuitet bidrar till att processer mot hälsa ges möjlighet att 

utvecklas ifred. Eriksson (1987) beskriver att vårdandet är ett ansande, lekande och 

lärande som återspeglar vårdarens handlingar. Att ansa handlar om att med en holistisk 

människosyn vårda patienten inte bara kroppsligt utan även själsligt och andligt. Om 

patienten ansas kan hen känna ett välbefinnande som i sig är helande. Lekandet innebär att 

dra nytta av både patienten och vårdarens inneboende kreativitet. Leken i vårdandet kan 

därigenom främja patientens upplevelse av hälsa. Lärandet handlar om att underlätta för 

patienten och frambringa en känsla av att vara i utveckling. Denna utveckling ska vara av det 

slag att den gynnar patientens återhämtning. 

Utifrån teorin delas vårdandet in i olika nivåer. Dessa benämns naturlig vård, grundvård, 

specialvård och självvård. Naturlig vård är någonting som människor är i behov av på alla 

vårdnivåer. Målet med naturlig vård får möjlighet att uppnås när relationen mellan själv och 

vänner eller partners fungerar. I naturlig vård inkluderas även tron på någonting som inger 

hopp då människan kan förstås behöva någonting att tro på (Eriksson, 1987). En högre grad 
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av naturlig vård krävs när patientens hälsa sviktar. Grundvården innebär bland annat att 

tillgodose patienters grundläggande kroppsliga, sociala, kulturella, emotionella och andliga 

behov (Eriksson, 1987). 

Grundvården ska kompensera för dem komponenter som saknas människan och kan 

uttryckas som att hjälpa människan att vara människa. Specialvård kan aldrig ersätta 

grundvård men kompletterar när grundvården inte räcker till för att förbättra eller vidhålla 

patientens hälsa. Specialvården kan vara av till exempel kirurgisk, psykiatrisk eller 

gynekologisk natur som går utanför grundvårdens ramar. Självvårdens mål är att vårda 

patienten på ett sådant sätt att patienten själv får nå sitt mål genom att stödja och visa denne 

vägen dit. Det kan handla om att dela upp ansvaret mellan vårdaren och patienten och att 

uppmärksamma patienten på hur denne kan använda de egna resurserna för att uppnå sitt 

hälsomål. Förutsättningar för självvård är tillexempel att patienten är medveten om de egna 

resurserna. Den som vårdar har till uppgift att avhjälpa och kompensera för de brister 

patienten uppvisar i sin självvård (Eriksson, 1987). 

2.6.1 Lidande  

Lidandets variationer kan delas in i sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. 

Sjukdomslidande är det lidande som upplevs i relation till sjukdom, ohälsa och behandling. 

Det kan yttra sig genom symtom som smärta och obehag. Sjukdomslidande är också att vara 

otillfredsställd och känna längtan efter att uppleva hälsa eller att känna sig rädd för vad 

sjukdomen för med sig. Livslidande kopplas samman med människans självuppfattning, 

existens och värdighet. Vilken funktion och mening någon har i sitt liv är viktigt del för att 

kunna uppleva hälsa. När livet förändras på grund av ett insjuknande kan hela livssituationen 

försvåras. Livslidande bidrar till att inte veta hur framtiden kommer att se ut och det skapar 

osäkerhet. Vårdlidande handlar om ett lidande som upplevs av patienter om hälso-och 

sjukvården bidrar genom att öka patienters lidande istället för att hindra det. Vårdlidande 

berör människan i flera dimensioner och kan vara av praktisk, emotionell eller existentiell 

natur. Vårdlidande kan yttra sig genom att patienter upplevt till exempel utövning av makt, 

kränkning av värdigheten eller att vården har uteblivit (Eriksson 1994).  

2.7 Problemformulering 

Det som skiljer det palliativa vårdandet från det kurativa vårdandet är att det palliativa 

vårdandet inte är inriktat på att bota patienter. Målet med det palliativa vårdandet är att 

lindra lidandet och bidra med livskvalitet trots att prognosen sällan är god. Det palliativa 

vårdandet är indelat i en tidig och en sen fas. Den sena fasen likställs här med vård i livets 

slut. Den palliativa vården handlar om att vårda hela människan utifrån dennes individuella 

behov. Ett caritativt vårdande ger sjuksköterskor ett holistiskt synsätt där ingen nivå av 

vårdandet blir försummat. I lagar och styrdokument beskrivs sjuksköterskors 

ansvarsområden utifrån deras skyldigheter och patienters rättigheter. Vård i livets slut 

upplevs individuellt av patienter och deras närstående. Ibland tenderar vårdrelationen vara 

det som är av störst betydelse för både patienter och deras närstående. I andra fall kan det 
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vara den medicinska behandlingen. Patienter och deras närstående upplever ibland att 

vården i livets slut brister på olika nivåer. Att vara i livets slut innebär ofta behov av olika 

insatser som kan innebära utmaningar för sjuksköterskorna. Skillnader i dokumentation i 

olika system visar att det är otydligt vilka omvårdnadsåtgärder som vidtagits. Detta försvårar 

vårdandet och leder till otydligheter. Sjuksköterskor som arbetar nära patienter i livets slut 

behöver genomgående och kontinuerligt beakta patienters och deras närståendes perspektiv 

för att kunna möta de individuella behov som uppstår. Det här examensarbetet önskar bidra 

med förståelse för sjuksköterskors upplevelser av vårdande av patienter i livet slut. Genom 

att ha kunskap om sjuksköterskors upplevelser av vårdande av patienter i livets slut kan 

vårdandet förhoppningsvis förbättras både för patienter och deras närstående. 

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vårdande av patienter i livets slut. 

4 METOD 

Metoden som användes i examensarbetet var en litteraturstudie med en beskrivande syntes. 

Detta är en metod för att summera och beskriva redan bearbetat material så som studier 

(Evans, 2002). För att kunna svara på examensarbetets syfte valdes en kvalitativ ansats med 

ett induktivt förhållningssätt. Enligt Friberg (2017) är en kvalitativ ansats mest relevant för 

att beskriva och analysera fenomen såsom upplevelser.  

En analys i en litteraturstudie är enligt Evans (2002) är uppdelad i fyra steg. Det första steget 

är insamling av redan bearbetat material i form av kvalitativa artiklar. Vilken typ av studier 

och data som ska sökas bestäms av de inklusionskriterier som bedöms vara relevanta. Det 

andra steget går ut på att identifiera nyckelfynd. Ett nyckelfynd är en mening eller ett stycke 

text från artiklarnas resultat som anses meningsfullt för att besvara syftet. Den insamlade 

datan läses om flera gånger i syfte att skapa en djupare förståelse för innebörden. I steg tre 

kan teman och subteman träda fram ur nyckelfynden. Detta genom att nyckelfynden 

grupperas efter likheter. Dessa teman används sedan för att förstå fenomenet. Det fjärde 

steget är beskrivandet av fenomenet. Varje identifierat tema och subtema presenteras för sig. 

Temats innehåll beskriver delar av fenomenet. Exempel från originalstudien används för att 

styrka innehållet i de olika teman med tillhörande subteman som framkommit i analysen. 

Tillsammans bildar alla teman och subteman en helhet och fenomenet är beskrivet (Evans, 

2002). 
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4.1 Datainsamling och urval 

Informationssökningen skedde delvis manuellt och delvis genom specialiserade sökningar. 

Karlsson (2017) skriver att en databas som möjliggör specialiserade sökningar är mer 

användbar än vanliga sökmotorer såsom Google när det kommer till att genomföra 

systematiska sökningar. Anledningen till det är att databaser är indexerade efter bland annat 

titlar, författare och typer av artiklar. En manuell sökning innebär att till exempel ha talat 

med en ämnesexpert eller att granska referenser i artiklar som redan valts för att identifiera 

artikelns källor (Karlsson, 2017). Valet av databaser bör göras baserat på ämnesområdet, och 

det behov av data som finns (Östlundh, 2017). Valet av nedanstående databaser gjordes på 

dessa grunder. 

De databaser som använts är Cinahl Plus, Medline och Ovid. Cinahl Plus och Medline 

användes för att göra specialiserade sökningar med begränsningar så som publikationsår, att 

artiklarna ska vara peer reviewed och att abstract skulle vara tillgängligt. Ovid är en databas 

som fungerar som ett arkiv av bland annat vårdvetenskapliga tidskrifter. Specifika 

ämnesrelaterade tidskrifter valdes och sedan söktes det på relevanta sökord. Svensk MeSH 

användes som hjälp för att finna relevanta engelska sökord. Sökord och sökfraser som 

användes var: Nurses experience of palliative care, nurses experience in palliative care, 

hospice care* nurse experience* caring, palliative care caring nurse, nurse* experiece* 

palliative care. Valda inklusionskriterier var sjuksköterskors perspektiv och upplevelsen av 

vårdandet av patienter i livets slut oavsett kontext. Artiklarnas resultat skulle svara på 

examensarbetets syfte. Om flera perspektiv återfanns i artikeln så användes bara 

sjuksköterskors perspektiv. Exklusionskriterier var specialistsjuksköterskor och studier om 

vård av barn. För komplett lista av sökord och inklusionskriterier, se bilaga A.  Boolesk 

söklogik beskrivs av Östlundh (2017) som verktyg för att hjälpa sökaren skriva fler sökord 

efter varandra och därmed bredda sökningen. Det kan röra sig om orden AND, OR eller NOT 

med fler eller att sätta en stjärna efter ett ord för att böja ordet i alla möjliga riktningar. Även 

detta breddar sökningen. Booleska söktermer som användes är orden IN och trunkering, tex 

nurse*. När en sökning gjorts så har artikeltitlarna som givits lästs. När någon artikeltitel 

upplevts relevant har den klickats på och abstract lästs. Om abstract väckt intresse har 

artikelns sökväg dokumenterats i sökmatrisen (Bilaga A) och senare kvalitetsgranskats 

utifrån artikelns hela textinnehåll. Kvalitetsgranskningen baserades på Fribergs (2017) 

granskningsfrågor, några frågor utelämnades då de ansågs överflödiga för den information 

som söktes. Varje fråga gav poäng beroende på om svaret blev ja eller nej. Ett ja gav ett poäng 

och ett nej noll poäng. I bilaga B finns kvalitetsgranskningstabellen och hur många poäng 

som respektive artikel fått. Poängen finns även i artikelmatrisens marginal (Bilaga C). Utifrån 

poängen bestämdes sedan artikelns kvalitet. Noll till tre poäng bedömdes som låg kvalitet, 

fyra till sex som medel kvalitet och sju till nio som hög kvalitet. Tretton av artiklarna som 

hittades var av hög kvalitet. Slutligen analyserades dessa tretton artiklar, se bilaga C. 
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4.2 Genomförande och dataanalys 

De tretton artiklarna lästes flera gånger individuellt för att få en helhetsbild. Detta gjordes 

utefter Evans (2002) beskrivning av det andra steget i analysmetoden. Vidare i processen 

identifierades nyckelfynd som var viktiga stycken eller meningar som svarade på 

examensarbetets syfte. Lappar med examensarbetets syfte klistrades upp på sidan av de 

datorer som användes för att förenkla analysen. Individuellt plockades nyckelfynd över i ett 

separat dokument och numrerades efter vilken artikel de hittats i (För att se artiklarnas 

numrering se bilaga A). Hundratjugo nyckelfynd hittades i artiklarna och efter att de 

bearbetats så kvarstod fyrtioåtta. Den stora differensen berodde på att många nyckelfynd fick 

exkluderas på grund av att de inte gick att gruppera. De flyttades sedan över i ett gemensamt 

dokument där varje nyckelfynd ströks över med färger och grupperades tillsammans med 

likfärgade. Grupperingen gjordes efter textnära likheter i vad nyckelfynd bar för mening i 

enighet med Evans (2002) beskrivning av steg tre i analysen. Subteman växte fram genom 

sållning och sortering. Dessa sågs över flera gånger för att få en tydlig uppfattning om deras 

innehåll. När subteman var färdiga kunde teman ta form. Slutligen hade fenomenet 

beskrivits utifrån de identifierade teman och subteman som växt fram i linje med Evans 

(2002) beskrivning av det fjärde steget. Teman presenterades som rubriker och subteman 

presenterades som underrubriker. Detta blev en fördjupning och beskrivning av fenomenet 

sjuksköterskors upplevelser av vårdandet av patienter i livets slut. Citat från artiklarna 

användes för att förstärka och förklara fenomenet. 

 

Tabell1: nyckelfynd, subteman och tema 

 

Nyckelfynd Subteman Tema 

“The nurses described 
how they provided 
personalized and singular 
care tailored to the 
preferences, wishes and 
needs of each patient.” 
(Parola, Coelho, 
Sandgren, Fernandes & 
Apóstolo, 2018) 

  

Att ge individanpassad vård Att utgå ifrån patienters 
behov 

“The nurses describet the 
importance of good 
conversation skills.” 
(Cagle, Unroe, Bunting, 
Bernard, & Miller, 2017) 

  

Att kommunicera med 
patienter och närstående 
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4.3 Etiska överväganden 

Då examensarbetet bygger på redan bearbetat material behövdes ingen forskningsetisk 

prövning. När examensarbetet skrevs så har den etiska dimensionen alltid funnits i åtanke 

för att säkra arbetets kvalitét. CODEX (2015) beskriver att forskare bör ha en forskningsetisk 

reflektion i vardagen. Vidare klargörs att den som forskar har det yttersta ansvaret för att 

forskningen bedrivs med god kvalitét och för att forskningen är moralisk acceptabel. 

Forskning innebär att något är granskat av en person med lämplig expertis och därmed är 

Peer reviewed. Vetenskapliga krav uppfylls, materialet granskas kritiskt genom en 

metodologisk och argumentativ process. Att artiklarna var Peer reviewed var en förutsättning 

för att de skulle inkluderas i examensarbetet. Artiklarna som analyserats i detta arbete har 

systematiskt kvalitetsgranskats vilket gör att de håller den kvalitet som eftersträvas. CODEX 

(2015) beskriver att forskaren ska förhålla sig enligt vetenskapliga krav såsom att inte 

fabricera, förfalska eller plagiera någon annans arbete. I detta examensarbete har 

data plockats från artiklarnas resultatdel utan att förvanska dess innehåll. Då alla artiklar 

som analyserats varit skrivna på engelska så bör språkbarriären nämnas. Artiklarna har lästs 

både på engelska och översatta till svenska av onlinetjänsten Google translate för att försäkra 

förståelsen och minimera tolkning. Referenser i detta examensarbete är skrivna enligt 

American Psycological Association (APA) med stöd av Göteborgsuniversitetets APA guide 

(Göteborgsuniversitetsguiden, 2019). Erikson (2015) menar att material som refereras till 

ursprungskällan lätt kan spåras. Det underlättar även för läsaren som vill fördjupa sig i 

någon av de refererade artiklarna och för att undvika missförstånd kring vilken som är den 

primära källan. APA kan ses som ett verktyg som hjälper användaren förankra arbetet i den 

vetenskapliga grunden. Alla artiklar som använts i examensarbetet har varit inom ämnet 

vårdvetenskap. 

5 RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras resultatet på basen av data som har analyserats. Artiklarna 

analyserades utifrån syftet att beskriva sjuksköterskors upplevelse av vårdande av patienter i 

livets slut. Resultatet presenteras i tre teman och sju subteman. Nedan ses en översikt av 

teman och subteman i en tabell.  
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Tabell 2: teman och subteman 

 

Teman Subteman 

Att utgå från 
patienters behov 

Att ge individanpassad vård 

Att kommunicera med patienter och närstående 

Att arbeta i team kring och med patienter 

Att känna sig 
begränsad i vårdandet 

Att uppleva tidsbrist 

Att sakna förutsättningar för vårdandet 

Att bli personligt 
påverkad 

Att bli känslomässigt påverkad av vårdandet 

Att omvärdera sin egen existens 

 

5.1 Att utgå från patienters behov 

Under detta tema hittades tre subteman. Att ge individanpassad vård, att kommunicera 

med patienter och närstående och att arbeta i team kring och med patienter. Sjuksköterskor 

som vårdade patienter i livets slut upplevde att det var viktigt att ge individanpassad vård. 

Genom att lära känna patienter och deras närstående så fick de en djupare inblick i vad som 

var viktigt för dessa individer. Kommunikationen upplevdes av sjuksköterskorna som en 

viktig del av vårdandet. Både ickeverbal kommunikation och lyssnande som en del av 

kommunikation beskrevs som betydande. Sjuksköterskorna framställde teamarbetet kring 

patienter som positivt och nödvändigt för de individuella behoven. 

5.1.1 Att ge individanpassad vård 

Sjuksköterskorna beskrev den palliativa vården i livets slutskede som individanpassad till 

patienternas (Parola, Coelho, Sandgren, Fernandes, & Apóstolo, 2018; Iranmanesh, 

Häggström, Axelsson, & Sävenstedt, 2009; Ferguson, 2018) och deras närståendes unika 

behov och önskningar (Iranmanesh et al., 2009). “Meeting each person as a unique human 

being” (Iranmanesh et al., 2009 s. 246).  
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Detta upplevde sjuksköterskorna som en nödvändig förutsättning för att kunna bidra med 

god palliativ vård. Integrationen av de närstående återkom frekvent i diskussionerna om den 

individanpassade vården. De närstående och de döende patienterna sågs som en helhet 

(Iranmanesh et al., 2009). Sjuksköterskorna beskrev att den palliativa vården till skillnad 

från den kurativa vården handlar om att stärka patientens självkänsla (Parola, et al.,). 

Sjuksköterskorna tyckte inte att det bara handlade om att lindra symtom utan även om att få 

patienterna att må så bra som möjligt och att vårdandet utgick från en helhetssyn på 

patienterna. Förhållandet mellan patienterna och sjuksköterskorna beskrevs som unikt, 

individanpassat och hjälpte sjuksköterskorna att skräddarsy vården (Parola et al., 2018 & 

Ferguson, 2018; Iranmanesh et al., 2009). Sjuksköterskorna betonade att kännedom om 

patienterna de vårdade möjliggjorde att de kunde få en fridfull död. Patienternas spirituella 

och kulturella preferenser måste tas i åtanke för att individanpassa vården. Även kännedom 

om patientens sjukdomsbild spelar en stor roll i det individanpassade vårdandet (Ferguson, 

2018). Patienterna integrerades i vårdandet och fick själva säga till vilka vårdinsatser de ville 

ha utförda. När patienterna själva hade god kännedom kring sitt tillstånd hjälpte det 

sjuksköterskorna att individanpassa vårdandet och göra patienterna delaktiga (Iranmanesh 

et al., 2009; Ferguson, 2018). 

5.1.2 Att kommunicera med patienter och närstående 

Att kunna kommunicera med patienter och närstående framträdde som viktigt för 

sjuksköterskorna och sågs som en viktig egenskap (Cagle, Unroe, Bunting, Bernard, & Miller, 

2017; Funk, Peters, & Roger, 2018; Furgeson, 2018; Iranmanesh et al., 2009; Strang, 

Henoch, Danielson, Browall, & Melin‐Johansson 2014; Zinn, & Moriarty, 2012) I 

synnerlighet var det viktigt att kommunicera grundligt, öppet och sanningsenligt för att 

främja vårdandet. Att kommunicera och att vara en god lyssnare innebar att kunna sitta tyst 

och lyssna aktivt. (Cagle et al., 2017; Iranmanesh et al., 2009; Zinn, & Moriarty, 2012). Detta 

ledde till att patienterna och deras närstående upplevdes mer hoppfulla och tacksamma över 

sjuksköterskornas icke verbala kommunikation (Ferguson, 2018; Iranmanesh et al., 2009). 

Sjuksköterskorna kunde lära sig vad patienterna och deras närstående behövde och önskade 

genom att lyssna till dem. Sjuksköterskorna skiljde på att lyssna och att höra, då lyssnandet 

innefattade ett vårdande element (Ferguson, 2018). För några av de närstående var det i vissa 

fall svårt att öppna sig för sjuksköterskorna, detta upplevde sjuksköterskorna som ett hinder i 

deras strävan mot att kunna bidra till patienters goda död (Funk et al., 2018). I många fall så 

fortsatte sjuksköterskorna att vara i kontakt med de närstående efter patienternas död då de 

ville fortsätta kommunicera med någon som varit delaktig i vårdandet (Iranmanesh et al., 

2009). Några sjuksköterskor kände sig hedrade för att få ha existentiella samtal med 

patienter. Att få komma dem så nära gav sjuksköterskorna en känsla av att deras arbetsinsats 

var meningsfull. Andra mindre erfarna sjuksköterskor upplevde kommunikationen 

frustrerande då de existentiella frågorna upplevdes krävande för dem (Strang et al., 2014). 

“Newly trained nurses in particular felt vulnerable and ‘naked without tools’ when faced 

with existential conversations” (Strang et al., 2014, s 566).  
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5.1.3 Att arbeta i team kring och med patienter 

Sjuksköterskorna menade att det var nödvändigt och stimulerande att arbeta i team kring 

patienterna och att det bidrog till en högre kvalitet i vårdandet (Iranmanesh et al., 2009; 

Parola et al., 2018; Wallerstedt & Andershed, 2007; Zinn, & Moriarty, 2012) och att ett 

interprofessionellt team bidrog med stadga i form av kollektiva erfarenheter och 

känslomässig avlastning för sjuksköterskorna (Parola et al., 2018). Sjuksköterskor blev 

irriterade när teamsamarbete mellan professioner inte fungerade på grund av vad de 

upplevde vara prestige-relaterade skäl (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

De tyckte också att det var viktigt att dela värderingar gällande vad patientcentrerad vård 

innebar. Dessa komponenter bidrog till ett positivt vårdklimat i teamet. Att arbeta i team 

kring patienterna hjälpte sjuksköterskorna att ta svåra beslut i krävande situationer och 

dessa beslut ledde till ökat förtroende för arbetskollegorna. Att arbeta i team tillsammans 

med patienterna sågs som nödvändigt för att kunna möta deras önskemål och hjälpa dem få 

en god död. Teamsamarbetet var en del av vardagen och hjälpte sjuksköterskorna att veta hur 

de skulle agera när patienterna var döende (Iranmanesh et al., 2009; Wallerstedt & 

Andershed, 2007). En annan fördel med att arbeta i team var möjligheten till att ha 

gruppsamtal där de kunde reflektera över händelser och vidareutveckla sitt vårdande både 

individuellt och som team. Sjuksköterskorna försökte att agera i linje med patienternas 

religiösa preferenser (Iranmanesh et al., 2009). När patienternas ångest inte var relaterad till 

fysiska besvär så fann många sjuksköterskor att de behövde kalla på en kurator (Zinn, & 

Moriarty, 2012) eller en präst för att kunna lindra patienternas ångest (Iranmanesh et al., 

2009; Zinn, & Moriarty, 2012). När teamsamarbetet mellan sjuksköterskor och kollegor inte 

fungerade upplevde sjuksköterskorna att det påverkade hur pålitliga de ansågs vara av 

patienterna. (Funk et al., 2018). 

5.2 Att känna sig begränsad i vårdandet 

Under detta tema hittades två subteman. Att uppleva tidsbrist och att sakna förutsättningar 

för vårdandet. Vårdandet upplevdes av sjuksköterskorna som tidskrävande och att vårdens 

kvalitet försämrades av tidsbristen. Sjuksköterskorna upplevde att de saknade 

förutsättningar för att vårda patienter i livets slut och att detta gav upphov till känslor av 

otillräcklighet. 

5.2.1 Att uppleva tidsbrist 

Sjuksköterskor upplevde tidsbrist i vårdandet. Den konstanta tidsbristen upplevdes som ett 

hinder för att kunna ge patienterna högkvalitativ vård. (Funk et al., 2018; Wallerstedt & 

Andershed, 2007). Sjuksköterskor upplevde oro kring tidsbrist och uppgav att de var tvungna 

att anstränga sig mer för att kontrollera sina känslor när de var under tidspress. 

Okontrollerade känslor under tidspress kunde hänga samman med att inte uppleva 

professionalitet. Sjuksköterskor fick anstränga sig för att uppvisa sin fullständiga närvaro till 

patienterna när de upplevde tidsbrist i vårdandet (Funk et al., 2018).  
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Sjuksköterskor upplevde att det var svårt att engagera sig till fullo när det var brist på tid 

(Funk et al., 2018). “Time and workload constraints were a concern” (Funk et al., 2018, s 

522). Tidspressen ledde till att sjuksköterskorna kände sig stressade vilket i sin tur medförde 

påverkan både på en personlig och organisatorisk nivå. Sjuksköterskorna beskrev det som 

tillräckligt att ta hand om en döende patient åt gången. I perioder upplevde sjuksköterskorna 

att de bara hann med att lyssna på mindre problem som patienterna berättade om, när de 

hade ansvar för flera döende patienter samtidigt. I dessa perioder upplevdes rutinuppgifter 

som hinder för den tid som tidigare hade kunnat avsättas för att lyssna på patienterna. På 

kvällstid när färre sjuksköterskor jobbade så upplevdes tidsbristen som ännu större. 

Sjuksköterskorna menade att det kändes meningslöst att planera sitt arbete då de vanligtvis 

inte hann utföra det (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

5.2.2 Att sakna förutsättningar för vårdandet 

Sjuksköterskor beskrev att det saknades förutsättningar för att vårda patienter i livets slut. 

(Strang et al., 2014; Törnquist, Andersson, & Edberg, 2013; Wallerstedt & Andershed, 2007) 

De beskrev vårdandet av patienter i livet slut som mycket krävande och betungande. 

Sjuksköterskorna upplevde att en döende patient var nog med arbete för en sjuksköterska 

(Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskor beskrev att även om deras ambition var av 

hög grad och att de verkligen ville hjälpa sina patienter så kände de sig ändå otillräckliga på 

grund av knappa resurser (Törnquist et al., 2013; Wallerstedt & Andershed, 2007). Att 

tillgodose patienternas önskemål var det som drev sjuksköterskorna i vårdandet trots att de 

saknade förutsättningar för att kunna vårda (Wallerstedt & Andershed, 2007).  

Sjuksköterskor beskrev att när resurser satsades på ett palliativt team i stället för att 

vidareutbilda allmänsjuksköterskorna upplevde allmänsjuksköterskorna i kommunala 

sammanhang sig vara utan förutsättningar och verktyg för att kunna ge vård i livets slut. De 

upplevde att de hade förlorat sina färdigheter i att ge vård i livet slut. Sjuksköterskorna 

upplevde även att patienterna ibland behövde vårdas med en mer avancerad vård som kräver 

att det finns tillgång till medicinskteknisk utrustning. Bristen på utrustning gjorde att 

sjuksköterskorna inte kunde ge vården utan att tillkalla annan vårdinstans vilket bidrog till 

att sjuksköterskorna upplevde att förutsättningar för att vårda patienter i livets slut saknades. 

Sjuksköterskor upplevde även att de fick dämpa de negativa effekterna av att organiseringen 

av vården kring patienterna involverade flera olika vårdgivare. Vidare upplevde 

sjuksköterskorna att de saknade förutsättningar för vårdandet när de stod ensamma med 

svåra beslut och när det var otydligt vem som bar ansvaret för patienternas vård. 

Sjuksköterskor beskrev behovet av det emotionella stödet mellan kollegor som viktigt. 

Förutsättningarna för att reflektera med kollegor saknades och försvårade beslutstagandet i 

svåra situationer (Törnquist et al., 2013).” The RNs felt that they were alone in making 

crucial decisions” (Törnquist et al., 2013, s 655). Några av sjuksköterskorna beskrev att 

bristen på förutsättningar för att kunna hålla existentiella konversationer med patienterna 

ofta skylls på tidsbristen. Dock menar de sjuksköterskorna att de handlar om prioriteringar. 

Förutsättningarna för att kunna kommunicera ostört i en givande samtalsmiljö med 

patienterna var bristande. Existentiella konversationer dokumenterades sällan och gav en 

felaktig bild av vad sjuksköterskorna utfört för insatser (Strang et al., 2014). 
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Vidare upplevde sjuksköterskorna att deras kunskap om kommunikation var otillräcklig trots 

att de menade att det var en stor del av arbetet (Strang et al., 2014). 

5.3 Att bli personligt påverkad 

Under detta tema hittades två subteman. Att bli känslomässigt påverkad av vårdandet och 

att omvärdera sin egen existens. Sjuksköterskor upplevde vårdandet som känslomässigt 

påverkande. Sjuksköterskorna berördes av patienternas situationer och tillstånd. Vårdandet 

bidrog till att sjuksköterskor omvärderade sin egna existens och gav dem nya perspektiv på 

livet och döden.  

5.3.1 Att bli känslomässigt påverkad av vårdandet 

Sjuksköterskor blev känslomässigt påverkade av vårdandet av patienter i livets slut (Ferrell, 

Otis-Green, Baird & Garcia, 2014; Grech, Depares & Scerri, 2018; Hosie, Agar, Davidson & 

Phillips, 2014; Parola et al., 2018; Strang et al., 2014; Wallerstedt & Andershed, 2007). Något 

som väckte starka känslor hos sjuksköterskorna var patienternas ålder. Om patienterna var 

till åldern komna och vårdades i livets slut så upplevde sjuksköterskorna att vården ledde till 

ett slut på patienternas lidande. Om det däremot var yngre patienter så hade 

sjuksköterskorna känslan av att det fortfarande fanns hopp om ett fortsatt liv. Ibland när de 

vårdade yngre patienter påverkades de känslomässigt då de drog de paralleller till sina 

privata liv och privata situationer (Grech et al., 2018). “They saw their own children in the 

young patients and suffered” (Grech, et al., 2018, s 241.).  

Sjuksköterskor upplevde att vårdandet av döende patienter och deras närstående gav dem 

insikt i att det var viktigt att berätta för deras egna närstående om hur mycket de betyder för 

dem innan det var för sent. De lade märke till hur betydelsefulla familjerelationerna och 

stödet gentemot varandra var vid vårdandet i livets slut. Hur patienter och deras närstående 

var tvungna att interagera med varandra när de sökte varandras förlåtelse väckte starka 

känslor hos sjuksköterskorna. Sjuksköterskor engagerade sig i förlåtelseprocessen mellan 

patienterna och deras närstående (Ferrell et al., 2014). Sjuksköterskorna upplevde att den 

intensiva kontakten med de döende patienterna och deras närstående var stressande och 

ledde till trötthet. De upplevde även påfrestningar i form av stress och utmattning om de 

hade vårdat många patienter som dött under en begränsad tidsperiod (Wallerstedt & 

Andershed, 2007). 

Sjuksköterskor upplevde att det var utmanande att bli känslomässigt påverkade av 

vårdandet. I situationer när de förlorade kontrollen kände de sig oroliga. Trots att de visste 

att patienternas prognos sällan var god så kände de sig hjälplösa och vårdandet framkallade 

oro hos sjuksköterskorna. Sjuksköterskor beskrev att de upplevde känslor som empati, oro 

och sorg. Att vårda patienter som var oroliga kunde i sig upplevas som en källa till den egna 

oron hos sjuksköterskorna. Vidare rapporterades känslor av hjälplöshet och känslan av att 

vårdandet innebär stort ansvar. När patienterna dog kunde sjuksköterskor uppleva känslor 

av att sakna styrka (Grech et al., 2018; Hosie et al., 2014; Wallerstedt & Andershed, 2007). 
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Dessa känslor upplevdes som förbjudna hos sjuksköterskor (Grech et al., 2018; Hosie et al., 

2014; Wallerstedt & Andershed, 2007). Vidare upplevde Sjuksköterskorna att deras fokus 

skiftade mellan patienternas känslor och deras egna. Denna upplevelse var utmattande och 

gav upphov till känslor av maktlöshet. Försök till att tillämpa skyddsstrategier såsom 

känslomässig distansering sågs som en utmaning då känslomässiga relationer till patienter 

och deras närstående ofta sågs som en förutsättning för vårdandet. När sjuksköterskor kände 

sig maktlösa i att lindra patienters lidande, såväl det fysiska, emotionella och existentiella, 

beskrev de även det som en källa till den egna oron (Parola et al., 2018). Vidare beskrev de 

oron som något som följde dem in i privatlivet när arbetspasset var över. “The anguish 

continues even after the nurse takes off the uniform and goes home”. (Parola et al., 2018, s 

184). 

Sjuksköterskor beskrev också att när de haft en nära relation med patienter och deras 

närstående då det var svårt att släppa dessa efter att döden hade inträffat (Parola, et al., 

2018; Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskorna menar att vårdandet gav dem 

känslan av att fylla en funktion och att deras vård var uppskattad av patienterna. 

Sjuksköterskorna kände att de gjorde skillnad och att patienterna var tacksamma för vården. 

De kände sig hedrade över att få patienternas och deras närståendes förtroende och 

vårdandet upplevdes som meningsfullt. Känslomässig påverkan i form av personlig 

tillfredsställelse när de skapat relationer till patienterna beskrevs (Parola et al., 2018; Strang 

et al., 2014). 

5.3.2 Att omvärdera sin egen existens 

Sjuksköterskor upplevde att de omvärderade den egna existensen när de vårdade patienter i 

livets slut. Sjuksköterskor beskrev att de upplevde både positiva och negativa upplevelser i 

vårdandet (Ferrell et al., 2014; Iranmanesh et al., 2009; Parola et al., 2018; Strang et al., 

2014; Thornburg, Schim, Paige & Grubaugh, 2008). Närheten de kände till de döende och 

deras närstående uppmuntrade dem till reflektion över de personliga relationerna. 

Sjuksköterskorna bevittnade goda relationer mellan de som var döende och deras 

närstående. Ibland konfronteras de även med att relationer var av svagare karaktär. 

Sjuksköterskorna motiverades till att ta tag i de egna personliga relationerna innan det var 

för sent. Vidare klargjorde sjuksköterskorna att de granskade de egna attityderna och att de 

blev ödmjukare mot medmänniskor i allmänhet. Sjuksköterskor värderade sina liv 

annorlunda efter att de vårdat patienter i livets slut. De beskrev att de värdesatte saker och 

ting annorlunda. Vårdandet gav dem perspektiv på den egna existensen, att livet var skört 

och alldeles för kort för att kasta bort. Sjuksköterskor lärde sig att acceptera att döden är en 

del av livet. De kunde ibland tänka på att deras patienter hade det värre och då blev de 

personliga motgångarna obetydliga i sammanhanget. Sjuksköterskor upplevde även att alla 

möten med döende patienter gjorde att de var mer tacksamma över sina egna liv och att de 

inte längre klagade över småsaker (Iranmanesh et al., 2009; Parola et al., 2018; Strang et al., 

2014). “The nurses claimed that they had changed their outlook on their lives and had 

discovered that their views on many things had changed.” (Iranmanesh et al., 2009, s 249).  
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Några av sjuksköterskorna upplevde att det var obehagligt att bli medveten om och att 

konfronteras med den egna dödligheten medans några blev bekväma med den. Några tyckte 

sig se på den egna familjen annorlunda efter att de varit med och bevittnat döden och de 

tyckte även sig påverkas av den kärlek och närhet som yttrades mellan de döende och deras 

närstående (Thornburg et al., 2008). Sjuksköterskor ändrade sina attityder till förlåtelse i de 

egna relationerna efter att de tagit del av och bevittnat patienter och närståendes förlåtelse av 

varandra i livets slut (Ferrell et al., 2014). 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt presenteras metoddiskussion, resultatdiskussion och etikdiskussion. 

6.1 Metoddiskussion 

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

livets slut. En litteraturstudie med en beskrivande syntes enligt Evans (2002) valdes som 

metod. Metoden är relevant att använda för att söka svar på sjuksköterskors upplevelser. Den 

valda metoden syftar till att ge en djup förståelse i det upplevda fenomenet. Metoden som 

användes var adekvat för att svara på examensarbetets syfte. En beskrivande syntes enligt 

(Evans 2002) innebär att informationen som hittats presenteras utan omtolkning. I 

examensarbetet hanterades förförståelse baserad på tidigare erfarenheter genom 

kontinuerlig diskussion och hölls på så vis utanför analysen. 

 

Den beskrivande syntesen kan delas in i flera metoder, en av dem är den narrativa 

sammanfattningen. Textinnehållet delas upp i teman som senare kan summeras i resultatet. 

En beskrivande syntes var relevant då tidigare upplevelser av det som utforskats var 

bristfälliga och en objektiv undersökning eftersträvades. Att förhålla sig induktivt var lättare 

då fasta steg kunde följas. Evans (2002) menar att nackdelen med den narrativa 

sammanfattningen är att det är svårt att bortse från subjektiv intervention i processen vilket 

gör det omöjligt att försäkra sig om att resultatet presenteras och representeras med validitet 

och på ett rättvist sätt. Ett empiriskt arbetssätt hade kunnat vara ett alternativ för att söka 

svar på det upplevda fenomenet. Polit och Beck (2016) förklarar att empiriska studier utförs 

genom användandet av de egna sinnena för att skapa en objektiv bild av det som ska 

beforskas. På grund av tidsbegränsningar valdes alternativet bort som metod för 

examensarbetet. 

 

Polit och Beck (2016) menar att kvalitativa arbeten har ett övergripande kvalitetsmål som 

benämns giltighet och innefattar en strävan mot att arbetet ska vara fritt från förutfattade 

meningar och mot att garantera att rätt metod har använts på rätt sätt. Giltigheten påverkas 

negativt om studien utförts på ett sätt där forskarens metodval interfererar med resultatet på 
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ett sätt som ändrar eller förvanskar utfallet (Polit & Beck, 2016). Polit och Beck (2016) har 

beskrivit fyra kriterier för att säkra trovärdigheten i forskning. Dessa är pålitlighet, 

bekräftelsebarhet, tillförlitlighet och överförbarhet. Om dessa fyra kriterier återfinns i ett 

arbete så kan den ses som trovärdig. Genom hela processen har kvalitetskriterierna 

eftersträvats. Pålitlighet är huruvida studiens metod och analys är tydligt beskriven. Metod 

och analys som använts i examensarbetet har beskrivits grundligt för att säkra pålitligheten. 

Bekräftelsebarhet innebär objektivitet, att två skilda personer ska kunna tolka det 

presenterade så lika som möjligt (Polit & Beck, 2016). Objektivitet har eftersträvats under 

hela processen. Grupperingen av nyckelfynden har arbetats fram individuellt i analysen för 

att senare jämföras och sammanställas. Subteman trädde fram. Att liknande subteman 

framträtt kan ses som att bekräftelsebarheten uppfyllts. Att förhålla sig textnära var 

utmanande då det saknades erfarenhet av att genomföra analysen. Detta bidrog till att 

många nyckelfynd föll bort när förståelsen för analysens tillvägagångssätt växte. 

Analysprocessen gjordes om tills förståelsen upplevdes tillräcklig för ändamålet. 

Tillförlitlighet är sanningsenligheten i den framforskade datan. Denna sanningsenlighet 

refererar till de olika kontext och deltagare som tagits med i studien (Polit & Beck, 2016). 

Tillförlitlighetskriteriet har mötts genom den kvalitetsgranskning som varje använd artikel 

genomgått. Överförbarheten blir högre beroende på till vilken grad det går att få samma 

resultat eller överföra detta resultat på andra grupper eller till andra kontexts (Polit & Beck, 

2016). Trots att de flesta artiklar var från olika länder så fanns det en samstämmighet i de 

allra flesta resultaten. Detta tyder på att det finns en överförbarhet i resultaten. Dessa fyra 

kriterier har valts att diskutera för examensarbetet då det bedömdes vara relevanta för 

analysprocessen i examensarbetet.   

Artiklarna som användes har sitt ursprung i olika länder och olika kontext. Detta sågs inte 

som ett hinder då syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser. Även om kulturella och 

kontextuella skillnader kan påverka människor att uppleva saker olika så sågs syftet brett 

nog att tillåta dessa skillnader i urvalet. Att artiklarna var publicerade längre tillbaka i tiden 

än tio år sågs inte som något hinder för att undersöka sjuksköterskors upplevelser då 

upplevelserna av att vårda patienter i livets slut antogs vara de samma nu och då. Genom att 

använda meshtermer kunde en systematisk sökning genomföras. Kvalitetsgransknings frågor 

enligt Fribergs (2017) design har använts. Där ställdes frågorna: Finns det ett tydligt syfte 

beskrivet? Finns det en tydlig metod beskriven? Finns det en tydlig beskrivning av deltagare? 

och svarar resultatet i artiklarna svarar på artikelns syfte? (Friberg 2017). Jakande svar på 

dessa fyra frågor har varit av högsta prioritet för kvaliteten inför examensarbetets analys. 

Några av kvalitetsgranskningsfrågorna enligt Fribergs (2017) design valdes bort då de inte 

ansågs vara relevanta för ändamålet. 

6.2 Resultatdiskussion 

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

livets slut. I resultatet framkom det att sjuksköterskor utgick från patienters behov när de 

vårdade. De individanpassade vården till patienterna och kommunikationen och teamarbetet 

med och kring patienterna var av betydelse för vårdandet. Dock stötte sjuksköterskor på 

problem och kände sig begränsade i vårdandet. Det visade sig vara på grund av tidsbrist eller 
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bristande förutsättningar. Vidare konstaterades det även att sjuksköterskorna upplevde att 

de blev känslomässigt påverkade av vårdandet. 

Resultatet visar att sjuksköterskorna beskrev vården i livets slut som individanpassad till 

patienter och deras närstående. De beskrev patienterna som unika individer. Att kunna möta 

de individuella behoven var en förutsättning för att kunna vårda. När vården individanpassas 

så går den i linje med hur Svensk sjuksköterskeförening (2017) menar att den legitimerade 

sjuksköterskan ska ge omvårdnad till patienter och deras närstående. Vården ska ges på 

grunden att behoven är individuella, unika och skiljer sig från person till person (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017). Även modellen de 6:sn följer samma riktning och hjälper 

sjuksköterskorna att arbeta personcentrerat i vårdandet av patienterna. Den unika individen 

står i centrum för hur modellen är uppbyggd (Andershed et al., 2012). Tidigare forskning 

visar för att kunna uppnå en så god livskvalitet som möjligt för patienter i livets slut så är en 

individanpassad vård en betydande faktor (Bernard et al., 2017; McCaffery et al., 2016). 

Resultatet visar även att förhållandet mellan sjuksköterskorna och patienterna var en del av 

det som utgjorde grunden för att kunna individanpassa vården och när sjuksköterskorna 

hade en kännedom om patienterna var det bidragande till att patienterna fick dö i frid. 

Gamondi et al. (2017) och Mccaffrey, et al. (2016) belyser att livskvaliteten hos patienter i 

livets slut är högre om rutiner och en känsla av säkerhet återfinns. Även ett spirituellt 

välmående beskrivs som viktigt skyddande faktor mot psykisk ohälsa som är vanlig hos 

patienter i livets slutskede. Om sjuksköterskor i enighet med Bernard et al., (2017) och 

McCaffery et al., (2016) lägger vikt på relationen till patienterna så bör detta höja deras 

livskvalitet i livets slut. Erikssons (2014) beskrivning av vårdrelationen går att föra samman 

med sjuksköterskornas upplevelser som framkom i resultatet. Eriksson menar att relationen 

mellan vårdare och patienter är grunden i vårdandet och att det är där, det sanna och 

ömsesidiga mötet sker. Vidare beskriver Eriksson att det är först vid vårdrelationen som 

patienten lär sig att “ta emot”. Vårdrelationen är det som bidrar till att vårdaren kan 

upptäcka patientens behov, problem och begär. Exempel på detta återfinns i resultatet där 

det framkom att sjuksköterskorna upplevde att ett teamsammarbete med patienterna var 

essentiellt för att kunna ge dem en god död. Det framkom även i resultatet hur viktig 

sanningsenlig, öppen och grundlig kommunikation mot patienter och deras närstående var 

för sjuksköterskorna och de menade att det främjade en god vård. Sjuksköterskors upplevelse 

av att kommunikationen är en viktig del stämmer även överens med Socialstyrelsens (2013) 

beskrivning av kommunikationen som en av de fyra hörnstenarna i det palliativa vårdandet. 

Det stämmer likaså överens med tidigare forskning där Hagan et al. (2018) beskriver att 

kommunikationen är en avgörande del för att uppnå god kvalitet i den palliativa 

omvårdnaden. Det framkom också i resultatet att kommunikationen beskrevs som 

frustrerande och kvävande av sjuksköterskor som hade mindre erfarenhet. Hagan et al. 

(2018) menar att sjuksköterskor har utbildning i kommunikation och är de som är bäst 

lämpade att kommunicera med patienter eftersom att de ofta står närmast patienterna i 

vårdkedjan (Hagan et al., 2018). Vidare i resultatet beskrev sjuksköterskorna att lyssnandet 

var ett verktyg i vårdandet för att kunna förstå vad patienter och deras närstående hade för 

behov och vad de önskade. Lyssnandet sågs som ett vårdande element till skillnad från 

hörandet och att vara en god lyssnare innebar att kunna lyssna tyst och aktivt. 
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Tidigare forskning beskriver att behovet av samtalstid för patienter och deras närstående är 

stort och ibland otillräckligt (Axelsson,et. al, 2018; Johnston et. al, 2012). Å andra sidan 

beskriver tidigare forskning även att patienterna och deras närstående känner sig hjälpta i 

kommunikationen och att de får emotionellt stöd av sjuksköterskorna (Chapple et al., 2006; 

Hannon et al., 2017). Dock framkommer det i resultatet att nyexaminerade sjuksköterskor 

känner att det är dåligt utrustade för att ta de existentiella samtal som patienter och deras 

närstående ibland kräver. Resultatet visar även att sjuksköterskor var i kontakt med 

närstående efter patienterna dött. Dock visar tidigare forskning att endast 38 % av 

närstående fick stöd efter sin förlust (Axelsson et al., 2018). 

Resultatet påvisar att sjuksköterskorna upplevde att arbeta i team kring och med patienten 

var stimulerande och nödvändigt. Sjuksköterskorna menar att ett interprofessionellt team 

bidrog med stadga för dem. Dock skapades det irritation när samarbete mellan professioner 

inte fungerade. Enligt Socialstyrelsen (2013) är ett multiprofessionellt samarbete en utav de 

fyra hörnstenarna i det palliativa vårdandet. Samarbete mellan olika vårdgivare, patienter 

och deras närstående främjar god vård i livets slutskede och bidrar till att kunna uppleva en 

god död. Patientlagen ([PL] SFS 2014:821) redogör för patienters rätt till självbestämmande 

och ska ge patienterna möjligheten till att behålla sin integritet. Patienters delaktighet i 

vårdandet är en del lagen reglerar (Patientlagen [PL] SFS 2014:821). Patienters delaktighet 

tycks vara en viktig del av de teamsamarbete som vården av patienter i livets slut innebär. 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) så ska den legitimerade sjuksköterskan arbeta i 

team tillsammans med andra professioner, patienter och deras närstående. Teamarbetet 

bidrar till att kompetenser som saknas kompletteras och detta bidrar i sin tur till en säker 

vård. En annan del i resultatet var att när patienternas ångest inte var relaterad till fysiska 

besvär så fann många sjuksköterskor att de behövde kalla på en kurator eller en präst för att 

kunna lindra deras ångest. Sjuksköterskor agerar då på samma grunder som Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) menar är rätt genom att de samverkar i team med andra 

professioner. Vidare i resultatet framkom det att sjuksköterskorna försökte att agera i linje 

med patienternas religiösa preferenser. Det samstämmer med vad Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) menar att omvårdnaden ska vara riktad mot. Fokus ska ligga på 

grundläggande behov och dagliga upplevelser, här inkluderas de andliga och kulturella 

dimensionerna (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det överensstämmer även med ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) som beskriver att 

sjuksköterskor ska utföra omvårdnad med värdighet, respekt för den enskilda individen och 

med inställning att alla människor ska ha rätt till autonomi oavsett etnicitet eller kulturell 

bakgrund. Sjuksköterskor i resultatet beskriver att de tog hjälp av en annan profession för att 

kunna vårda patienterna. Enligt Eriksson (1994) skulle patienterna kunna upplevt ett 

vårdlidande om sjuksköterskorna hade struntat i konsultationen. Vårdlidande kan handla om 

praktiska, emotionella eller existentiella behov hos patienter som inte tillgodoses. 

Resultatet visar att tidsbristen upplevdes som ett hinder och en orosframkallande faktor för 

vårdandet. Tidsbristen gjorde att sjuksköterskorna upplevde stress. De upplevde också att 

deras förutsättningar för att ha en god kommunikation med patienterna begränsades av 

tidsbristen. Med den tidsbrist som beskrivs i resultatet kan interventioner såsom musikterapi 

beskrivet i tidigare forskning av (Gutgsell et al., 2013) vara svårt att hinna med. Eriksson 

(2014) beskrev att vårdrelationen inte kan skyndas fram och att det krävs en kontinuitet för 
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att patientens känsla av hälsa ska få utvecklas i fred. Hon beskriver hälsan som en helhet av 

kropp, själ och ande och att det är ett dynamiskt och individuellt tillstånd. Den själslig hälsan 

beskrivs som en inre balans. Hälsan är optimal när människor känner ett välbefinnande. Den 

stress som tidsbristen skapat kan ses som ett hinder för att uppnå detta välbefinnande. 

Sjuksköterskorna riskerar därmed att inte uppleva hälsa enligt Eriksson (2014). Vidare 

framkom det i resultatet att den konstanta tidsbristen upplevdes som ett hinder för att kunna 

ge patienterna högkvalitativ vård och att planering av arbetet kändes meningslöst då de inte 

hann utföra planerade uppgifter. I de lagar som reglerar sjuksköterskors ansvar i vårdandet 

finns det beskrivet att vård ska bedrivas med hög kvalitet och vara säker för patienter (Hälso- 

och sjukvårdslag [HSL], SFS 2019:996). Enligt lag ska patienters vård planeras och 

kontrolleras för att främja vårdens kvalitet. Om en patient far illa i vårdandet ska detta 

anmälas till IVO av sjuksköterskor enligt föreskrifter (Patiensäkerhetslagen [PSL], SFS 

2010:659). 

I resultatet beskrevs arbetsförhållanden med bristfälliga resurser och dåliga förutsättningar 

för att vårda patienter i livets slut av sjuksköterskorna. Vidare upplevde sjuksköterskorna att 

de ibland inte kunde vårda patienterna utan att tillkalla annan vårdinstans. Enligt Hälso - 

och sjukvårdslagen ska lokaler, personal och resurser för att bedriva vård finnas tillgängliga 

(Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 2019:996). Detta samstämmer inte med de beskrivna 

upplevelserna av vårdandet. Eriksson (1987) beskriver vårdandet i olika nivåer. Den 

naturliga vården, grundvården och specialvården. Sjuksköterskorna i resultatets beskrivning 

av situationen (bristande resurser, dåliga förutsättningar) kan tolkas som att det är svårt att 

uppfylla kriterierna som de olika nivåerna innebär. Till exempel när de var tvungna att 

tillkalla annan vårdinstans för att tillgodose patienternas behov av vård. Den specialvård 

enligt Eriksson (1987) som patienter då kräver tenderar vara en utmaning för sjuksköterskor 

att tillgodose. När patienter är i behov av specialvård menar Eriksson att patienter även är i 

ett stort behov av den naturliga vården som innefattar relationer till andra människor, 

behovet av att tro på något eller att känna hopp. Den tidsbrist som framkommer i resultatet 

skulle utmana sjuksköterskors möjligheter att hinna med att möta patienters behov av 

naturlig vård samtidigt som grundvården och specialvården ska tillgodoses. Grundvården är 

den vård som omfattar människors grundläggande behov, såsom till exempel att eliminera, 

att tillgodose näringsbehov och sömn. Även sociala och kulturella behov ingår i Erikssons 

beskrivning av grundvården (Eriksson, 1987). 

Resultatet visar även att sjuksköterskorna upplevde att dokumentationen ibland inte 

staterade den kliniska realiteten då de existentiella konversationerna sällan dokumenterades. 

Enligt det Svenska palliativa registret (u.å) så är dokumentations möjligheterna för vissa 

omvårdnadsinsatser inte tillräckliga. Patientdatalagen ([PdL], SFS 2008:355) beskriver 

dokumentation kring patienterna som en garanti för att god och säker vård bedrivs. 

Dokumentationen ska även bidra till utveckling och forskning (Patientdatalag [PdL], SFS 

2008:355). Sjuksköterskors upplevelser av dokumentationen kring patienter stämmer inte 

överens med vad lagen efterfrågar i dokumentation kring patienter.  
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Resultatet visar att sjuksköterskorna upplever att vårdandet gav dem känslan av att fylla en 

funktion och att deras vårdande var uppskattat av patienterna. De kände sig hedrade över att 

få patienternas och deras närståendes förtroende och vårdandet upplevdes som meningsfullt. 

Patienter i tidigare forskning av Johnston et al. (2012) samt Axelsson, et al., (2018) beskriver 

att de uppskattar möjligheten till att få samtalsstöd, information om sitt tillstånd och om 

olika sätt att navigera genom vårdsystemet. Vidare tyder tidigare forskning på att patienter 

fick mindre samtalstid än deras närstående. Närstående i sin tur upplevde stödet från 

vårdpersonal som bristfälligt och önskade få mer information om vad de kunde förvänta sig 

hända med deras döende närstående. Detta kan tolkas som att det råder missförstånd kring 

vad adekvat information och kommunikation sjuksköterskor, patienter och närstående 

emellan bör vara. Patientlagen beskriver patienters rättigheter till att få information om det 

rådande hälsotillståndet och andra faktorer som rör den aktuella situationen (Patientlagen 

[PL] SFS 2014:821). Eriksson (1994) beskriver att livslidande är länkat till självuppfattning, 

existens och värdighet. Vilken funktion och mening någon har i sitt liv är viktigt del för att 

kunna uppleva hälsa. Hade sjuksköterskorna inte känt att de fyllt en funktion i patienternas 

vårdande hade risken för ett livslidande hos sjuksköterskorna funnits.  

I resultatet framkommer att vårda patienter i livets slut ledde till att sjuksköterskorna gavs 

möjlighet att omvärdera sin egen existens. Personliga problem upplevdes världsliga och en 

större ödmjukhet inför medmänniskor upplevdes. Å ena sidan började sjuksköterskorna 

värdesätta saker och ting annorlunda efter att ha vårdat patienter i livets slut och de lärde sig 

att acceptera döden som en naturlig del av livet. Å andra sidan fanns det sjuksköterskor som 

blev obekväma efter att blivit mer medvetna om sitt eget döende. Enligt Eriksson (1987) Är 

den naturliga vården något alla människor behöver utöver hälsostatus. Den naturliga vårdens 

mål är att relationen mellan sig själv och andra ska vara tillfredsställande (Eriksson, 1987). 

Sjuksköterskors beskrivning i resultatet av att den egna existensen omvärderas efter att de 

vårdat patienter i livets slut går i linje med att möta sig själv i en relation till andra. 

Sjuksköterskor reflekterar över sin tillväxt. I Erikssons beskrivning av den naturlig vården 

inkluderas även tron på någonting som inger hopp då människan behöver någonting att tro 

på. De sjuksköterskor som blev obekväma med insikten i döden kanske ges en större tro på 

livet och hoppet kan vara något som hjälper dem att fortsätta sin resa mot välbehag. 

Tidigare forskning visar att patienter i livets slut ibland prioriterar bort grundläggande behov 

som att tvätta sig och raka sig när de fått kännedom om att deras tillstånd försämrats. De 

förlorar sina rutiner och livskvaliteten försämras. Om patienters hem är anpassade efter 

deras nedsatta förmåga så visar tidigare forskning att livskvaliteten kan förbättras (Johnston, 

et al., 2012). Detta tyder på att livets slut kan innebära omställningar och omvärderingar för 

alla inblandade.  

6.3 Etikdiskussion 

CODEX (2015) beskriver att material som redan är analyserat ej kräver någon etisk provning. 

Materialet som använts i examensarbetet var redan analyserat. I examensarbetets 

skrivprocess har de forskningsetiska principerna enligt CODEX (2015) tillämpats. 
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Under tiden som arbetet framskred eftersträvades tydlig referenshantering enligt Apa med 

stöd i Göteborgsuniversitets guide (2019) för att utesluta risk för plagiat och fabricering. Då 

citat har plockats från artiklarnas resultatdel och använts i resultatavsnittet har dessa 

refererats tydligt enligt beskrivning i guiden. Då inga citat var längre än fyrtio ord behövdes 

inga indrag göras. Citat och nyckelfynd har behållits på originalspråket för att presenteras så 

nära källan som möjligt. Diskussion kring språkbarriären har förts löpande under arbetet för 

att behålla primär källans information och för att minimera omtolkning och feltolkning. En 

styrka med att hålla en öppen dialog och reflektion kring språkbarriären har varit att den 

tjänat som en konstant påminnelse om att backa ett steg och noggrant undersöka vad som 

faktiskt framkommer av informationen som delgivits. Ett negligerande av frågan om tolkning 

skulle äventyra examensarbetets bekräftelsebarhet genom att originalförfattarnas data då 

eventuellt skulle förvanskas. Artiklarna som analyserades var skrivna på engelska och online-

tjänsten Google translate har använts som stöd för att översätta ord men även tidigare 

språkförståelse och kunskaper i engelska språket har tillämpats.  Det har handlat om enstaka 

ord som varit svåra att tolka utifrån enbart tidigare språkförståelser och därmed renderat 

meningen svår att tyda. Dessa ord matades då in i Google translate och de olika alternativa 

svenska synonymer som återgavs lästes sedan. Vid alla tillfällen har det översatta ordet direkt 

förtydligat meningen och analysen har kunnat fortsätta. En nackdel med detta är att en del 

engelska ord kan ha betydelseförändrande nyansskillnader när de översättes till svenska. 

Detta har dock inte upplevts varit fallet i detta examensarbete.  

7 SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vårdande av 

patienter i livets slut. I resultatet framkom tre teman; att utgå från patienters behov, att 

känna sig begränsad i vårdandet och att bli personligt påverkad. Sjuksköterskorna upplevde 

den palliativa vården som individanpassad och skräddarsydd för att möta patienternas och 

deras närståendes behov. För att lyckas med detta så värderade sjuksköterskorna 

kommunikationen och lyssnandet högt. Nyexaminerade sjuksköterskor som inte hade 

erfarenhet av existentiella konversationer med döende patienter kände sig otillräckliga då de 

upplevde att konversationerna var krävande. Andra sjuksköterskor kände sig ärade för att de 

släppts så nära inpå patienterna. Teamarbete kring patienterna och deras närstående 

upplevdes viktigt av sjuksköterskorna då det dels bidrog med ett erfarenhets- och 

kunskapsutbyte mellan teammedlemmar och dels med stöd i svåra situationer. 

Sjuksköterskorna upplevde att brist på tid och resurser var ett hinder för att kunna bidra med 

högkvalitativ palliativ vård till patienter i livets slut och deras närstående. Tidsbristen 

skapade en stress hos sjuksköterskorna vilken ledde till att de upplevde att det var svårare för 

dem att kontrollera sina känslor. Brist på fysiska utrymmen med möjligheter till att tala 

ostört med patienterna och brist på utrustning som krävdes för vårdandet frustrerade 

sjuksköterskorna. De påverkades av patienterna och deras närståendes situationer och hade 

ibland svårt att lämna arbetet utan känna ångest. Sjuksköterskorna upplevde även att det var 
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utmattande att vårda ett flertal patienter som sedan dött under en kort tidsperiod. Att vårda 

patienter i livets slut ledde till att sjuksköterskorna gavs möjlighet att omvärderade sin egen 

existens. De såg på sina egna problem som mer världsliga och omvärderade de egna 

relationerna till närstående. Precis som i bakgrunden framgår det att det råder brister i 

dokumentation kring patienter i livets slut. Det framkommer att sjuksköterskor är i behov av 

att få mer utbildning kring kommunikation. Examensarbetets syfte anses vara besvarat då 

resultatet beskriver sjuksköterskors upplevelser av vårdande av patienter i livets slut. Både 

positiva och negativa upplevelser i vårdandet har noterats. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Kommunikation sågs som en viktig komponent i det palliativa vårdandet. Nyexaminerade 

sjuksköterskor upplevde att de var dåligt utrustade för att ha existentiella samtal med 

patienter. Detta skulle kunna studeras vidare och likaså upplevelsen av att sjuksköterskor 

inte fått tillräcklig utbildning inom kommunikation generellt. Vidare forskning inom området 

skulle kunna bidra till en djupare förståelse av sjuksköterskornas kommunikation. Både 

sjuksköterskors och patienters perspektiv på kommunikation skulle då kunna studeras 

genom att ta del av deras upplevelser. Det fanns även diskrepans mellan sjuksköterskors 

upplevda kontakt med patienters närstående efter att patienten avlidit och hur många 

procent av närstående som uppger att de fått stöd efter sina förluster. Även detta skulle 

kunna studeras vidare. 
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Special Palliative 
Care Settings: 
Experiences from 
a Nursing 
Perspective.” 

9 Cinahl 
Plus 

Hospice care* 
nurse 
experience* 
caring 

Peer reviewed 
2010-01-01-
2020-01-01 

93 3 2 2 1+1 Caring in 
Palliative Care: A 
Phenomenological 
Study of Nurses’ 
Lived Experiences 

2        Ways of Knowing 
and Caring Used 
by Nurses in 
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Community 
Hospice Agencies. 

1 Medline Palliative care 
caring nurse 
perspective 

Fulltext 

2010-01-01- 
2020-01-01 

6 1 1 1 1 Caring for Dying 
Patient in the 
Nursing Home: 
Vocies From 
Frontline Nursing 
Home Staff. 

3 Cinahl 
Plus 

Nurses 
experience of 
caring palliative 
care 

Fulltext  

2007-01-01-
2020-01-01 

31 4 2 1 1 Nurses´Responses 
to Requests for 
Forgivness at the 
End of Life 

4 Cinahl 
Plus 

Palliative care 
caring nurse 
fulltext, abstract 
availible, peer 
reviewed, 2015-
01-01-2020-01-
01 

 

14 3 1 1 1 Caring about 
dying persons and 
their families: 
Interpretation, 
practice and 
emotional labour. 

11 Ovid Tidsskriftens 
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Journal of 
Hospice & 

Manuella 
sökningar 
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experiences of 
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practice 
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   1 Swedish nurses’ 
experiences of 
caring for dying 
people: a holistic 
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Fulltext abstract 
availible  

2010-01-01-
2020-01-01 

122 5 2 2 1+1 Communication 
about existential 
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reflections on 
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BILAGA B. KVALITETSGRANSKNINGSTABELL 

Kvalitetsgranskningsfrågor enligt (Friberg, 2015, s.187.). Hög kvalitet: sju till nio poäng, 
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BILAGA C. ARTIKELMATRIS 

Artikel 
nummer 
 

Författare 
Titel 
Tidskrift 
År 
Land 
 

Syfte  Metod  
Ansats 
Antal deltagare 
Datainsamling 
Dataanalys   

Resultat  Kvalitet 

1 Cagle, J., Unroe, 
K., Bunting, M., 
Bernard, B., & 
Miller, S. 
 “Caring for Dying 
Patients in the 
Nursing Home: 
Voices From 
Frontline Nursing 
Home Staff.” 
Journal of Pain 
and Symptom 
Management 
2017, USA. 
 

Att beskriva 
positiva och 
negativa 
erfarenheter av att 
vårda döende 
patienter ur 
personalperspektiv. 

Ansats: Kvalitativ ansats 
 
Antal deltagare: 107 
Allmänsjuksköterskor 
utav totalt 707 
vårdpersonal. 
  
Datainsamling: Enkät 
med öppna frågor 
  
Dataanalys: 
innehållsanalys 

Över lag var det positiva 
resultat. Deltagarna beskrev 
både positiva och negativa 
upplevelser av vård i livets 
slutskede. Bland de positiva 
upplevelserna var skapandet 
av relationer, engagemang 
och god kommunikation. 
Negativa upplevelser var 
bland annat utmanande 
aspekter, känslor av 
hjälplöshet och osäkerhet.  

 8/9 poäng 

2 Ferguson, R.” 
Ways of Knowing 
and Caring Used 
by Nurses in 
Community 
Hospice Agencies”.  
Journal of Hospice 
& Palliative 
Nursing, 2018, 
USA. 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelse av att ta 
hand on patienter 
på hospis.  

Ansats: Kvalitativ ansats  
 
Antal deltagare: 14 
sjuksköterskor. 
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer som spelades 
in och transkriberades. 
 
Dataanalys: Beskrivande 
fenomenologisk. 

Sjuksköterskorna uttrycker att 
de vill ha kunskap om 
patienten för att kunna vårda 
med ett holistiskt synsätt. 

9/9 poäng 



 

 

3 Ferrell, B., Otis-
Green, S., Baird, 
R., & Garcia, A.  
 “Nurses’ 
Responses to 
Requests for 
Forgiveness at the 
End of Life.” 
Journal of Pain 
and Symptom 
Management 
2014, USA. 

1: Att identifiera 
sammanhang där 
sjuksköterskor 
bevittnat ånger 
eller behov av 
förlåtelse.  
2: Beskriva 
sjuksköterskors 
sätt att möta dessa 
kliniskt. 

Ansats: Kvalitativ 
 
Antal deltagare:339 
sjuksköterskor 
 
Datainsamling: Öppen 
enkät där berättelser 
transkriberades ord för 
ord. 
 
Dataanalys: 
innehållsanalys 

Sjuksköterskor skulle dra 
nytta av att få en djupare 
utbildning i att möta 
patienters efterfrågan av 
förlåtelse vid vård i livets slut. 

9/9 poäng 

4 Funk, L., Peters, S., 
& Roger, K. Caring 
about dying 
persons and their 
families: 
Interpretation, 
practice and 
emotional labour. 
Health & Social 
Care in the 
Community. 2018, 
Canada 

Att bidra med 
förståelse för den 
komplexa 
handlingen att 
bidra med 
emotionellt stöd 
och svara på 
emotionella behov i 
arbetet med 
döende patienter 
och deras familjer. 

Ansats: Kvalitativ 
 
Antal deltagare: 26 varav 
14 var sjuksköterskor. 
 
Datainsamling: 
intervjuer 
 
Dataanalys: 
innehållsanalys 

Arbetet att hantera 
emotionella behov hos 
patienter är i behov av att 
organiseras. 

8/9 poäng 

5 Grech, A., Depares, 
J., & Scerri, J. 
“Being on the 
Frontline: Nursesʼ 
Experiences 
Providing End-of-
Life Care to Adults 
With Hematologic 
Malignancies.” 
Journal of Hospice 
& Palliative 

Att utforska 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
tillhandahålla vård 
i livets slut till 
patienter med blod 
maligniteter. 

Ansats: kvalitativ 
  
Antal deltagare:5 
sjuksköterskor 
 
Datainsamling: 
semistrukturerade 
intervjuer 
 
Dataanalys: tolkande 
fenomenologisk analys 

Belyser unika utmaningar i 
behandlingen av patienter 
med blod maligniteter. 
Sjuksköterskorna upplever 
den känslomässiga 
belastningen vid vårdandet 
som tung.   

9/9 poäng 



 

 

Nursing 2014, 
Malta. 

6 
 
 
 

Hosie, A., Agar, M., 
Lobb, E., 
Davidson, P., & 
Phillips, J. 
Palliative care 
nurses’ recognition 
and assessment of 
patients with 
delirium 
symptoms: A 
qualitative study 
using critical 
incident technique. 
International 
Journal of Nursing 
Studies 2014, 
Australia 

Att utforska 
erfarenheter, 
åsikter och praxis 
hos sjuksköterskor 
inom palliativ vård 
vid bedömning och 
identifierande av 
delirium.  

Ansats: kvalitativ  
 
Antal deltagare:30 
sjuksköterskor 
 
Datainsamling: Critical 
incident technique (CIT) 
guidad semistruktuerad 
intervju 
 
Dataanalys: CIT guidad 
dataanalys 

Medverkande kände ångest 
inför vårdandet av palliativa 
patienter med delirium och 
uttryckte medkänsla och 
empati för dem. Att utveckla 
sin kunskap om delirium och 
teamsamarbete samt 
kommunikation med 
patienten och medarbetare 
upplevdes viktigt. 

8/9 poäng 

7 Iranmanesh S., 
Häggström T., 
Axelsson K., & 
Sävenstedt S. 
”Swedish nurses’ 
experiences of 
caring for dying 
people: a holistic 
approach”. Holistic 
Nursing Practice 
2009, Sweden. 

Att belysa 
betydelsen av 
sjuksköterskans 
upplevelse av 
vårdande av 
döende patienter. 
 

Ansats: kvalitativ 
 
Antal deltagare: 8 
sjuksköterskor 
 
Datainsamling: 
interjuver som 
transkriberats 
 
Dataanalys: 
innehållsanalys 

Vikten av att sjuksköterskor 
kunna se och vårda hela 
människan. Att de skakunna 
lyssna, att agera när man 
interagerar med patienten. Att 
involvera närstående i 
processen var betydande. 

8/9 poäng 

8 Zinn, L., & 
Moriarty, L. 
Nurses’ 
Perceptions of 
Palliative Sedation 
in a Scottish 

Att utforska 
kunskapen, 
upplevelsen och 
erfarenheten 
hospice 
sjuksköterskor har 

Ansats: Kvalitativ 
 
Antal deltagare:17 
Sjuksköterskor 
 

Sjuksköterskor såg palliativ 
sedation som passande för 
patienter nära döden då inget 
annat fungerat. De ville 
försäkra sig om att de 
närståendes sista minnen av 

9/9 poäng 



 

 

Hospice: An 
Exploratory Study. 
Journal of Hospice 
& Palliative 
Nursing 2012, 
Scotland. 

 

 

av palliativ 
sedering. 

Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Dataanalys: Tematisk 
innehållsanalys  

sin anhörige inte skulle vara 
av en lidande och ångestfylld 
individ. Sjuksköterskorna 
trodde också att speciella 
kommunikationsegenskaper, 
självförtroende, erfarenhet 
och tillförlitlighet var 
nödvändiga egenskaper. 

9 Parola, V., Coelho, 
A., Sandgren, A., 
Fernandes, O, & 
Apóstolo, J. 
"Caring in 
Palliative Care: A 
Phenomenological 
Study of Nurses’ 
Lived 
Experiences”. 
Journal of Hospice 
& Palliative 
Nursing, 2018, 
Sweden. 

Att beskriva levda 
erfarenheter av 
sjuksköterskor som 
vårdar på en 
palliativ avdelning 
 

Ansats: kvalitativ  
 
Antal deltagare: nio 
sjuksköterskor 
 
Datainsamling: 
strukturerade intervjuer 
 
Dataanalys: 
fenomenologisk 
beskrivande metod 

 Teman identifierades som var 
av betydelse för att minimera 
risken för utbrändhet hos 
sjuksköterskor som vårdar i 
livets slut. Att skapa relation 
med patienten och att skapa 
relation med sig själv. Att 
teamet fungerar och är stadigt 
och att teamet hade en god 
sammanhållning både 
innanför och utanför arbetet. 

9/9 poäng 

10 
 
 

Strang, S., Henoch, 
I., Danielson, E., 
Browall, M., & 
Melin-Johansson, 
C. Communication 
about existential 
issues with 
patients close to 
death-nurses’ 
reflections on 
content, process 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
reflektion kring 
existentiella frågor 
med patienter nära 
döden. 

Ansats: kvalitativ  
 
Antal deltagare: 98 
stycken sjuksköterskor 
 
Datainsamling: 
gruppreflektions 
sessioner  
 
Dataanalys: 
innehållsanalys 

Sjuksköterskor känner sig 
professionella och 
uppskattade när det samtalar 
med patienter och närstående 
kring existentiella frågor. Det 
upplever även att det är ett 
stort ansvar och en tung 
börda att bära. Ett 
konstaterande är att det inte 
är sjuksköterskors uppgift att 
lösa de existentiella 

8/9 poäng 



 

 

and meaning. 
Psycho-Oncology 
2014, Sweden. 

problemen men däremot att 
lyssna och bekräfta patienten. 

11 Thornburg P., 
Schim S.M., Paige 
V., & Grubaugh K. 
”Nurses’ 
experiences of 
caring while letting 
go”.  Journal of 
Hospice & 
Palliative Nursing, 
2008, Sweden. 

Att bidra med mer 
kunskap om vad 
vårdande betyder 
för sjuksköterskor i 
vård av patienter i 
livets slutskede. 

Ansats: kvalitativ 
 
Antal deltagare:11 
sjuksköterskor 
 
Datainsamling: 
Dialogiskt engagemang 
 
Dataanalys: 
Fenomenologisk 
hermeneutisk 
extraktionssyntes 

Sjuksköterskor kände sig 
förändrade av att vårda 
döende patienter. De 
upplevde att hospis-miljön 
påverkade vårdandet. Och att 
vårdande sträckte sig förbi 
patienten och vidare till dess 
närstående. Sjuksköterskorna 
beskrev också hur de 
transformerat sina 
värderingar när de vårdat 
döende 
patienter.                                        

 

8/9 poäng 

12 Törnquist A., 
Andersson M., 
Edberg A-K. “In 
Search of 
Legitimacy – 
Registered Nurses’ 
Experience of 
Providing 
Palliative Care in a 
Municipal 
Context.” Journal 
of Caring Sciences 
2013, Sweden. 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
tillhandahålla 
palliativ vård för 
äldre i kommunala 
sammanhang. 

Ansats: kvalitativ 
 
Antal deltagare: 20 
stycken sjuksköterskor  
 
Datainsamling: 
Fokusgruppsdiskussioner 
 
Dataanalys: 
konventionell 
innehållsanalys 

Sjuksköterskor agerar 
samordnare mellan 
organisationer och de är de 
som dämpar effekterna av 
otydliga ansvarsområden. 
Dock har det inte rätt 
förutsättningar för att 
tillhandla hålla vården 
högkvalitativ. Sjuksköterskors 
egen kompetens försummades 
då de fick förhandla med 
läkare i den vårdande 
processen. 

9/9 poäng 



 

 

13 Wallerstedt, B., 
and Andershed, B. 
“Caring for Dying 
Patients Outside 
Special Palliative 
Care Settings: 
Experiences from a 
Nursing 
Perspective.” 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 2007, 
Sweden. 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
ta hand om döende 
utanför särskilda 
palliativa 
vårdavdelningar   
 

Ansats: kvalitativ 
 
Antal deltagare: 9 
sjuksköterskor 
 
Datainsamling: 
intervjuer 
 
Dataanalys: 
fenomenologisk metod 

Sjuksköterskorna hade höga 
ambitioner att ge döende 
patienter högkvalitativ vård. 
Dock upplevde de att resurser 
var knappa och tiden 
saknades. 

9/9 poäng 
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