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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Palliativ vård innefattar att ge patienter med obotlig sjukdom ett värdigt slut i 

livets slutskede. Tidigare forskning visar att patienter och anhöriga kan uppleva bristande 

kunskap och engagemang från sjuksköterskor för att kunna tillgodose behov både hos 

patienter och anhöriga. Det kan även upplevas att omvårdnaden och kommunikationen med 

patienter och anhöriga är bristfällig och ibland uteblir. Syfte: Beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede inom palliativ vård. Metod: Kvalitativ 

litteraturstudie utifrån Evans beskrivande syntes. Resultat: Det har framkommit att 

sjuksköterskor kunde behöva ha kunskap och erfarenheter för att hjälpa patienter och deras 

anhöriga. Sjuksköterskor kunde ha strategier för att hantera sina och patienters existentiella 

frågor. Kommunikationen är viktig i mötet med patienter och anhöriga. Slutsatser: 

Sjuksköterskor beskriver att det är viktigt att ha erfarenhet och att se människan och inte 

bara sjukdomen. Kollegialt stöd är viktigt för sjuksköterskor för att orka med arbetet inom 

palliativ vård. God kommunikation är viktigt för att bygga upp relationer med patienter och 

dennes anhöriga. Sjuksköterskor behöver kunskap och kompetens för att hantera sina egna 

och patienters existentiella frågor. 

Nyckelord: erfarenheter, kvalitativ, litteraturstudie, livets, slutskede, utmaningar 

  



ABSTRACT 

Background: Palliative care involves giving patients with incurable illnesses a dignified end 

of life. Previous research shows that patients and relatives experience a lack of knowledge 

and commitment from nurses in meeting the needs of both patients and the patient’s 

relatives. They further felt that the nursing and communication with patients and relatives 

was inadequate sometimes absent. Aim: To describe nurses’ experiences of caring for 

patients near the end of life in palliative care. Method: A qualitative literature study, based 

on Evans’ descriptive synthesis. Results: It has become clear that nurses need to have 

knowledge and experience in order to be able to help patients and their relatives. Nurses 

need strategies to deal with their own and their patients’ existential questions. 

Communication is of great importance when meeting patients and their relatives. 

Conclusions: Nurses describe the importance of being experienced and seeing the human 

and not just the disease. Support from colleagues is important for nurses in coping with their 

work in palliative care. Good communication is important for building relationships with 

patients and their relatives. Nurses need the knowledge and skills to deal with their own and 

their patients’ existential questions.  

Keywords: challenges, final stage, life’s, literature study, experiences, qualitative 
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1 INLEDNING 

I dagens samhälle blir människor allt äldre och med åldern ökar även risken att drabbas av 

sjukdom och ibland obotlig sjukdom. Att födas, åldras och att dö är en del av livet. Vård i 

livets slutskede inom den palliativa vården syftar till att i första hand lindra och förhöja 

livskvaliteten, inte att förlänga livet. Palliativ vård är den vård som sker då patienter går från 

botande vård till att inte längre kunna botas. Vård som sätts in ska tillgodose patienters 

behov. Sjuksköterskor har huvudansvaret för omvårdnaden och en central roll i vårdteamet. 

Ämnesvalet som gjordes var utefter Mälardalens högskolas HVV forskningsgrupps förslag på 

forskarområde ’’palliativ omvårdnad’’. Sjuksköterskors arbetsområden är mycket varierande 

men en viktig och grundläggande förmåga i sjuksköterskors kompetens är att kunna vårda 

svårt sjuka patienter. Mötet med döden och döende människor inom vården är något som 

sjuksköterskor sannolikt kommer att stå inför ett antal gånger under sin yrkeskarriär. Det 

kan finnas svårigheter att veta som sjuksköterskor hur vi skall vårda och bemöta döende 

patienter och deras anhöriga. Vi har upplevt från tidigare erfarenheter i arbetet med 

patienter inom den palliativa vården att det kan framträda att sjuksköterskor har en rädsla 

inför att vårda patienter som befinner sig i livets slutskede. Denna upplevelse väckte vårt 

intresse för att skriva om sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med patienter i livets 

slutskede inom palliativ vård. Sjuksköterskors bemötande med döende patienter kan 

upplevas olika beroende på sjuksköterskors livserfarenheter av död och döende. Döendet är 

ett område som kan skapa existentiella känslor och andliga frågor som sjuksköterskor kan 

behöva ha kunskap och beredskap att kunna hantera. Examensarbetets ambition är att få en 

förståelse för hur det är att arbeta i en palliativ vårdmiljö där patienter med stor sannolikhet 

har fått ett besked om en obotlig sjukdom. Vidare är ambitionen att bidra med förståelse om 

sjuksköterskors erfarenheter i att möta patienter inom den palliativa vården i livets slut. Mot 

bakgrund av detta vill vi med föreliggande examensarbete beskriva vilka erfarenheter 

sjuksköterskor har av palliativ vård i livets slutskede för att öka vår egen kunskap samt 

professionens kunskap och förmåga att kunna verka inom den palliativa vården.  

2 BAKGRUND 

I den här delen av bakgrunden beskrivs tre centrala begrepp anhöriga, palliativ vård och vård 

i livets slutskede. I nästa steg beskrivs redovisning av tidigare forskning ur patienter och 

anhörig perspektiv att beskriva erfarenheter av den palliativa vården. Därefter redovisas 

riktlinjer sjuksköterskans ansvarsområde samt lagar. Den teoretiska utgångspunkten i 

examensarbetet beskrivs och avslutningsvis presenteras problemformulering.  
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2.1 Centrala begrepp 

Nedan följer beskrivning av centrala begrepp. Det första centrala begreppet är anhöriga 

som kommer att användas under hela examensarbetet. 

 

2.1.1 Anhöriga 

Anhörigas Riksförbund (2014) beskriver att en anhörig är en person som finns och stödjer 

individen som blir sjuk och inte längre kan ta hand om sig själv på grund av sjukdom. Det 

kan vara någon i familjen som vårdar och är behjälplig såsom patienters barn, släkting eller 

en bekant. Socialstyrelsen (2019) beskriver anhöriga som är en person som finns till för att 

hjälpa och stödja patienter vid sjukdom eller andra behov samt allmän omsorg. 

2.2 Palliativ vård 

Nedan följer en sammanfattning av palliativ vård och beskrivning av den palliativa vårdens 

fyra hörnstenar som har en viktig betydelse i arbetet med patienter inom palliativ vård. 

Avslutningsvis kommer en beskrivning av vård i livets slutskede. 

2.2.1 Beskrivning av palliativ vård 

Palliativ vård innebär att ge patienter en förutsättning till en god livskvalité och lindra 

lidandet genom att vara uppmärksam och vid behov ge smärtlindring. Det innebär även att 

förebygga fysiska, psykiska och psykosociala problem hos patienter i livets slutskede. Ett bra 

samarbete mellan yrkesgrupperna runt patienter kan beskrivas vara av största vikt för att 

kunna ge patienter en god omsorgsfull vård (Socialstyrelsen, 2006). Palliativ vårds syfte kan 

beskrivas som att förbättra livssituationen för patienter som är i behov av omsorg vid 

sjukdom som inte går att bota eller förändra. Patienters hälsa dag för dag ska beaktas, 

vårdpersonalen ska finnas till hjälp och lindra dennes lidande. Detta innefattar även en 

stödjande organisation som finns tillgänglig för patienters anhöriga, där anhöriga kan 

uppleva att de får hjälp och stöd under den tid som patienter behandlas. Patienter kan 

uppleva ett värdigt liv genom att vara delaktiga i sin vård samt att känna sig trygg till det sista 

andetaget. Detta avser alla oavsett kön, ålder, sjukdom, eller var patienter befinner sig i sitt 

sjukdomsförlopp. Vården syftar till att vara uppmärksam på tidiga tecken som kan förebygga 

problem som kan förekomma under resans gång (Socialstyrelsen, 2011).  

World Health Organizations (WHO’s) beskrivning av den palliativa vården är att den skall 

förebygga lidandet och förbättra livskvaliteten hos sjuka patienter och deras anhöriga. Den 

ska även i ett tidigt skede upptäcka sjukdom och sätta in behandling mot smärta, fysiska och 

psykiska och sociala problem. Vidare ska den palliativa vården även vara behjälplig med 

andliga frågor och problem som uppkommer i samband med en livshotande sjukdom. 

Palliativ vård innebär att lindra smärta och lidande, betrakta döden som en normal process 

och inte påskynda eller fördröja den. Den palliativa vården ska ge stöd till patienter att få leva 

ett aktivt liv så långt det är möjligt samt stödja anhöriga under sjukdom och sorg. 
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Sjuksköterskor ska främja livet och livskvalitén och tillsammans med andra behandlingar 

såsom kemoterapi och strålning förlänga livet och ta hand om de komplikationer som 

uppkommer under patienters behandling (World Health Organization (WHO), 2019). 

2.2.2 Språket och samtalets betydelse för patienten och anhöriga 

Språk och kommunikation kan vara viktiga verktyg i vården, särskilt i den palliativa vården 

där överföring av information sker både till patienter och till deras anhöriga. Samtal mellan 

döende patienter och sjuksköterskor kan upplevas antingen som hjälp eller vara ett hinder 

för patienter och därför är det viktigt att kunna kommunicera på rätt sätt. Av patienter i den 

palliativa vården kan samtalen vara hoppingivande och ett stöd när det kan upplevas 

svårigheter. Samtalen om döden kan vara på patienters initiativ då samtal om döden kan 

upplevas som skrämmande. Att drabbas av en dödlig sjukdom och få vetskapen att den är 

obotlig kan skapa många frågor hos patienter och anhöriga gällande bland annat om existens, 

andlighet och tro. Hälsofrämjande samtal har en funktion då anhöriga på ett eller annat sätt 

hamnar i en situation att vårda och ta hand om den som blir allvarligt sjuk. Syftet med 

samtalen är att stötta varandra och se möjligheter och komma med idéer för att underlätta 

för den sjuke och den drabbade familjen. Dessa samtal ger även utrymme för information vid 

förändrat hälsotillstånd. För att dessa samtal skall bli så bra som möjligt för alla inblandade 

parter finns det ofta en eller två samtalsledare närvarande. Samtalen kan handla om 

familjens styrkor, resurser och svagheter i den aktuella situationen. Efter avslutad 

samtalssession får familjen ett terapeutiskt brev som tar upp de reflektioner som 

framkommit under samtalen som kan bidra till hjälp och kan ligga till grund för patienters 

omvårdnadshandling och lindra familjens lidande (Friedrichsen, 2013; Benzein, 2013). 

2.2.3 Den palliativa vårdens fyra hörnstenar 

Strang (2012) beskriver de fyra hörnstenarna inom palliativ vård. Steg ett är 

symptomlindring, där patienters mående och känsla är i fokus. Sjuksköterskor ska se 

patienten som en helhet. Lindrandet av patienters lidande kan innebära att inte bara 

fokusera på den medicinska delen av sjukdomen. Ordet lindra är så mycket mer som till 

exempel att finnas som stöd i svåra situationer, där patienter kan känna sig ensam och är i 

behov av kärlek och omsorg. Steg två är närståendestöd. Patienters anhöriga kan ha en 

betydande roll i vårdandet men är behov av att få stöd i detta. När patienter får en obotlig 

sjukdom kan det påverka de anhöriga i känslan att inte vara tillräcklig för att kunna hjälpa 

den som blivit sjuk. Steg tre är teamarbete, det är viktigt att se hela människan och utgå från 

dennes behov. Genom att hela teamet kan ha patienter i fokus och diskutera tillsammans 

med anhöriga och övrig vårdpersonal kan förutsättningar för att vården blir bra och lindrar 

patienters lidande bättre. Steg fyra är kommunikation och relation, vilket kan beskrivas som 

en av de viktigaste delarna i omvårdnaden av patienter och deras anhöriga. Relations 

skapandet kan beskrivas vara en förutsättning för att kunna utgå från enskilda patienters 

önskan och behov. För att kunna ge en god vård behöver kommunikationen mellan olika 

professioner och organisationer vara tydlig och kunna förstås av alla berörda parter.  
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2.2.4 Vård i livets slutskede 

Palliativ vård i livets slutskede är en process och därför är utformandet av vården viktig. 

Patienter och anhöriga kan uppleva att få vara på en och samma plats kan vara avgörande för 

att skapa en fridfull och lugn plats (Falk & Jacobsson, 2013). Vård i livets slutskede är den 

tiden där patienter kan uppleva att de börjar bli sämre i sitt hälsotillstånd och är i behov av 

stöd i samtal, om existentiella frågor men även få känna närhet av sina anhöriga. Det är 

viktigt att respektera patienters självbestämmanderätt i sin egen vård. Vården kan beskrivas 

och utformas efter hur mycket patienter orkar med och klarar av i form av till exempel 

hygien, äta och klara av vardagliga sysslor trots sin sjukdom. Patienter kan beskriva vikten att 

få leva sitt liv så normalt som möjligt samt känna sitt egenvärde som individ. När sjukdomen 

förvärras och patienter kan känna att de inte längre klarar av att sköta sig själv ska 

vårdpersonalen finnas till hands. Anhöriga kan behöva involveras i vårdandet av patienter i 

livets slutskede med patienters godkännande med stöd av sjuksköterskor (Johansson, 2014).  

Socialstyrelsen (2013) har utfärdat rekommendationer gällande palliativ vård i livets 

slutskede. Palliativ vård delas in i två faser, en inledande fas och en senare avslutande 

fas. Eftersom vården ser olika ut i Sverige idag och bedrivs på olika instanser fick 

Socialstyrelsen i uppdrag att sammanfatta riktlinjer och kunskapsstöd för att kunna 

tillgodose gott omhändertagande vid livets slutskede. Den tidiga fasen inleds då patienter fått 

konstaterat en obotlig sjukdom, övergången till palliativ vård i livets slutskede konstateras 

när behandling inte längre är meningsfull eller att patienter tar för mycket skada och blir 

lidande av behandlingen i sig. Den sena fasen är när patienten befinner sig i livets slut, då 

döden är oundviklig och vården ändras till att vara lindrande och inte livsförlängande. 

Vården skall anpassas efter enskilda patienter och verka för en god och värdig död. Vården 

skall omfatta alla människor oavsett ålder eller diagnos. Att ha en helhetssyn på människan 

och se till att stödja individen till ett värdigt liv och ett välbefinnande till livets slut oavsett 

ålder och diagnos. Den palliativa vården skall lindra patienters lidande och se över problem 

som uppstår under sjukdomsförloppet tillsammans med olika vårdprofessioner i teamet. 

Vården skall ges tidigt i sjukdomsskedet tillsammans med livsförlängande åtgärder.  

2.3 Tidigare forskning 

Nedan beskrivs tidigare forskning från patienter och anhörigas perspektiv. Det beskrivs hur 

patienter och anhöriga utifrån tidigare forskning, kan uppleva sjuksköterskors 

förhållningssätt och bemötande. 

2.3.1 Patienters erfarenheter av den palliativa vården 

Den palliativa vårdens kvalité, som lindringen av lidandet kan beskriva patienter i livets 

slutskede är en viktig grund för vården i palliativa miljöer. Patienter kan uppleva att 

sjuksköterskor har fokus på att dela ut mediciner och inte ser patienter som en helhet för att 

på så sätt tillgodose deras behov. Det framkommer att patienters kan uppleva att 

erfarenheter har en stor betydelse när det gäller att få sina behov tillgodosedda och känna 

trygghet i livets slutskede i den palliativa vården. Patienter kan beskriva att sjuksköterskor 

inte alltid ser den enskilda patienters behov och omsorg (Håkanson & Öhlén, 2015; 
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Dahlborg-Lyckhage & Lidén, 2010; Black et al., 2018). Sjuksköterskor kan upplevas som att 

de följer sina arbetsrutiner rutinmässigt och inte uppmärksammar patienters individuella 

behov. Det framkommer att patienter kan beskriva att sjuksköterskor förbiser patienters 

behov. Det beskrivs även att patienter kan uppleva vården som positiv på grund av att 

sjuksköterskor visar stor empati och trygghet i personlighet och yrkesroll. Det framkommer 

att sjuksköterskor som bara fokuserade på sina arbetsuppgifter och inte ser patienters behov 

kan upplevas på ett negativt sätt. Sjuksköterskor som inte visar personligt engagemang i 

patienters behov kan också upplevas negativt, vilket bidrar till bristfällig omvårdnad. 

Sjuksköterskor inom den palliativa vården kan beskriva att de behöver inneha ett arbetssätt 

som ser patienter som en helhet och inte bara sjukdomen. På detta sätt kan vården utvecklas 

för att upplevas bättre för patienter inom den palliativa vården (Dahlborg-Lyckhage & Lidén, 

2010; Black et al., 2018). 

En del patienter kan uppleva vikten av att sjuksköterskor frågar hur de vill att vården ska 

utformas och ges efter behov. Genom att patienter kan beskriva om behovet kan 

sjuksköterskor ge vård och inge en betydelsefull känsla att fokus ligger på patienter som 

unika individer. Patienter kan uppleva att det är viktigt att få stöd av sjuksköterskor. Det 

framkommer att patienter kan uppleva vården bättre när sjuksköterskor ser hela människan 

och inte bara behandlar sjukdomssymtom. Vidare kan sjuksköterskor vara en länk mellan 

patienter och läkaren där sjuksköterskor med rätt kompetens och förmåga till 

omhändertagande gör så att patienter känner sig trygga (Dusseldorp et al., 2019; Kastbom et 

al., 2017). Norinder, Goliath & Alvariza (2017) förklarar att patienter kan uppleva en känsla 

av trygghet och att kommunikationen med anhöriga blir bättre när deras anhöriga får stöd. 

Stödet som anhöriga får är bland annat att gå på gruppträff för att kunna diskutera och kan 

beskriva sina känslor. Gruppträffen ger medlemmarna positiv energi och utrymme för att 

hantera sina känslor och få respons. Det framkommer även att patienter kan uppleva att 

sjuksköterskors intresse för att hjälpa och stödja anhöriga har en stor betydelse i 

omvårdnaden. 

En studie av Kozlov et al (2018) beskriver bland annat att patienter med livshotande 

sjukdomar behöver specifika vårdinsatser för att på så sätt lindra lidandet. Studien visar att 

mera utbildning och kunskap behövs för att behandla psykisk ohälsa hos patienter inom 

palliativ vård. I studien användes både farmakologiska metoder och icke farmakologiska 

metoder som samtal med patienter för att beskriva vården patienter behöver för att minska 

lidandet. Det var viktigt att ha riktlinjer för palliativ vård och för att ge en god omvårdnad. 

Studien visar också att olika vård discipliner har olika uppfattningar om hur vården ska 

bedrivas och att vården varierar. Malcolm et al. (2016) beskriver hur upplagt 

träningsprogram på hospice kan upplevas som att den påverkar patienters relation till andra. 

Patienter träffar under träningen andra patienter som har olika obotliga sjukdomar och kan 

beskriva att det är positivt att umgås med andra för att kunna dela med sig av sina känslor. 

Det framkommer att patienter kan uppleva att se hur andra hanterar sin sjukdom förändrar 

synen på den egna situationen.  
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2.3.2 Anhörigas erfarenheter av sjuksköterskors bemötande   

Anhöriga kan uppleva att sjuksköterskor behöver informera och stödja dem på ett 

professionellt sätt för att underlätta den befintliga situationen. När sjuksköterskor med sin 

kunskap informerar om patienters tillstånd och erbjuder olika stödsamtal kan det leda till att 

anhöriga får en känsla av att sjuksköterskor bryr sig. Det framkommer att anhöriga kan 

uppleva att sjuksköterskors bemötande är viktigt i vården och att kunna se deras behov av 

stöd och ge information utefter det. Anhöriga återberättar att svar på frågor av 

sjuksköterskor kan upplevas som en viktig del för att få en känsla av trygghet. Att se sjuka 

patienter smärtfria kan även göra att anhöriga blir lugna (Grøthe et al., 2015; Lundberg et al., 

2013). 

Enligt Fringer et al (2018) kan anhöriga uppleva att de vill vara närvarande och stödja 

patienter men samtidigt behöver de avlastning för att kunna gå ifrån, vila och behålla 

vardagen och dess sysslor. Situationen att lämna patienter och gå ifrån kan skapa en oro för 

anhöriga och känslan av skuld och dåligt samvete vid hemgång kan uppstå. Anhöriga kan 

beskriva att tiden som patienter har kvar i livet är viktigt och anhöriga vill utnyttja tiden för 

att umgås så mycket som möjligt med patienter. 

2.4 Sjuksköterskors ansvarsområde inom den palliativa vården 

Enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) är omvårdnad sjuksköterskors kärnkompetens 

och huvudansvarsområde och innehåller vetenskaplig kunskap om patientnära vård samt en 

empatisk människosyn. En av sjuksköterskors uppgifter kan beskrivas att ge patienter 

möjlighet att skapa och behålla hälsan men även förebygga hälsoproblem. Detta för att 

undvika försämring av patientens hälsa. I sjuksköterskors åtagande ingår även att möjliggöra 

välbefinnande och en bra livskvalité i livets slutskede inom ramen för palliativ vård. 

Sjuksköterskors legitimation är omfattande och där kan det beskrivas att det ingår att möta 

patienters behov, kunna leda och utveckla omvårdnaden, följa medicinsk vetenskap och 

utveckling, känna till och följa gällande lagar och styrdokument inom hälso- och sjukvården. 

Sjuksköterskor har ett ansvarsfullt personligt ansvar för både sig själv och yrket inom 

sjuksköterskeprofessionen. Inom sjuksköterskors ansvar innefattas bland annat att visa 

respekt till anhöriga och på så sätt utveckla en god vård för patienter. Sjuksköterskor ska 

därför vara uppmärksamma på patienters behov genom att skapa en dialog med patienter för 

att kunna få kunskap om patienters behov och på så sätt kunna lindra lidande. Det kan därför 

beskrivas som att det är viktigt att utgå från patientberättelsen för att kunna ge bästa möjliga 

vård. För att förebygga ohälsan hos patienter ska sjuksköterskor ge en omvårdnad där 

patienters problem är i fokus och inte sjuksköterskors egen tolkning av problemet. Detta för 

att patienter kan uppleva ett välbefinnande samt bli sedd som en unik människa. 

Sjuksköterskors uppgift är också att kunna informera anhöriga och patienter under 

sjukdomsförloppet och ge stöd i denna svåra process.  
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2.4.1 Hälso- och sjukvårdslagen 

Hälso- och sjukvårdslagen SFS (2017:30) menar att sjuksköterskors vård ska vara likvärdig 

för alla patienter. Hjälpen som patienter får ska vara respektfull och utgå från enskilda 

patienters vårdbehov. Alla människor som har ett behov av vård ska erbjudas behandling och 

få information om vad som gäller och vad som är rimligt för enskilda patienter och deras 

behov fram till livets slut. 

2.5 Vårdvetenskaplig teori 

Det teoretiska perspektivet till examensarbetet är omvårdnadsteorin som beskrivs av Katie 

Eriksson att vårdandet är en naturlig del av människan och att omvårdnaden ska bedrivas 

utifrån människa, hälsa vård och att lindra lidandet. Sjuksköterskor kan behöva ha i 

beaktning gällande patienters fysiska och psykiska lidande för att även kunna vara behjälplig 

i omvårdnaden av patienters behov. För att patienter och deras anhöriga ska kunna hantera 

svårigheter kan det behövas sjuksköterskors stöd och därför passar Erikssons teori om att 

lindra lidandet väl in. Patienter i den palliativa vården hamnar till slut i ett behov av 

omvårdnad på grund av att symptomen från sjukdomen ökar. Det är då sjuksköterskors 

kunskaper kan upplevas som en central och viktig del för patienter och deras anhöriga för att 

lindra lidandet.   

2.5.1 Människan 

Eriksson (1997) menar att människan är odelbar och består av både kropp, själ och ande där 

tankar och känslor också har en betydande roll för att känna hälsa. Eriksson förklarar att 

människan alltid är i behov av kärlek oavsett hälsotillstånd. Erfarenhet av själavård för att 

stödja patienters andliga och existentiella frågor kan upplevas vara av vikt när patienter 

hamnat i ett sjukdomstillstånd där sjukdomen inte längre går att bota. Människan behöver 

känna kärlek, tro, förståelse och hopp för att orka leva. När människan försonas i sitt lidande 

med en obotlig sjukdom kan känslan av frihet infinna sig och själen få ro. Människans tro 

behöver inte vara gudstro men Eriksson hävdar att människan är i grunden religiös. 

Relationen mellan människan och sjuksköterskor kan beskrivas som att den utformas 

tillsammans och på så sätt skapas mellanmänskliga vårdandet rum.  

2.5.2 Vårdrelationen och att lindra lidandet 

För att sjuksköterskor ska kunna hjälpa patienter är en god vårdrelation viktig. När patienter 

kan berätta om sina problem och få möjlighet att beskriva sina önskemål skapas det en 

relation mellan sjuksköterskor och patienter. Denna vårdrelation ska vara ömsesidigt och 

inge en trygghet (Eriksson, 2014). Begreppet patient betyder lidande. Lidandet innefattar en 

kamp mellan gott och ont och mellan lidandet och lusten. Känslan av att lida skrämmer 

människan och skapar ångest och oro. Att våga vara levande är också att våga välja att lida. 

Lidandet i vården kan skapa förväntningar som finns i mötet och vårdrelationen. Förknippas 

lidandet med en kroppslig fysisk åkomma fråntar det människan att växa och utvecklas 

genom kunskapen att lindra sitt lidande. Genom bekräftelse, att vi ser att människans 
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lidande är ett sätt att tala om att personen finns och syns, kanske med en blick, beröring eller 

att säga något. Eriksson menar att lidandet genomgår i tre stadier, bekräftandet av lidandet, 

själva lidandet, att få tid och rum att lida och försoning och vägen till en ny enhet. Stanna upp 

och vara i lidandet gör att vi människor försöker lindra lidandet genom 

behovstillfredsställelse men kan ändå innebära en inre oro som driver människan vidare. 

Sjuksköterskors uppgift är att främja hälsa och välbefinnande så långt det är möjligt för 

patienter att tillgodose och skapa en förutsättning för detta. Varda i lidandet är en kamp 

mellan hopp, hopplöshet och mellan liv och död. Sjuksköterskor kan uppleva att de behöver 

se patienter och ge stöd under sjukdomsförloppet. Att varda är en process som ständigt 

förändras hos människan. Lidandet i livet är en del av en människas liv, blir lidandet för 

outhärdligt riktar vi ofta oss till gud med frågan, varför? Naturligt är ett försök att vilja lindra 

lidandet, misslyckas det så försöker människan försona sig med lidandet och hitta en balans. 

Att diagnostiseras med en obotlig sjukdom kan upplevas som ett enormt lidande hos 

patienter och det är viktigt att så långt som möjligt, bevara patienters värdighet. 

Sjuksköterskor kan uppleva att det är det viktigt att kunna bemöta sorg och visa vördnad och 

respekt utan tvång eller frågor är viktigt. Patienter kan beskriva att för att våga gråta och visa 

känslor krävs en kravlös kärlek från sjuksköterskor.  I vården möts vi av olika sorters lidande 

som till exempel sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande innebär att 

patienter tillfogas smärta ofta rent kroppsligt förorsakat av sjukdom eller behandling. 

Vårdlidandet är ett lidande som upplevs i relation till vården, livslidande är att leva eller att 

inte leva. Upplevelsen av ett själsligt och andligt lidande kan orsaka människan skam, skuld 

och förnedring i relation till sin sjukdom eller behandling och ligger nära det vi benämner 

vårdlidande (Eriksson, 1994). 

2.6 Problemformulering 

Palliativ vård kan vara vård som bedrivs i livets slutskede när patienter har en obotlig 

sjukdom med en förväntad dödlig utgång. Enligt det vårdvetenskapliga perspektivet är det 

viktigt att vandra med lidande patienter och att lyssna, kunna visa empati och inge hopp till 

patienter. Sjuksköterskor har i sin profession ansvaret för att se till att patienter och deras 

anhöriga får den vård och det stöd de behöver under hela vårdförloppet. Sjuksköterskornas 

förmåga att bemöta patienter som hela unika människor är avgörande för patienters 

möjlighet att uppleva välbefinnande inom palliativ vård. Tidigare forskning visar att 

patienter kan uppleva att sjuksköterskor inte har haft en helhetssyn på patienten och inte har 

kunnat tillgodose deras behov av vård. Det framkommer att patienter och anhöriga kan 

uppleva bristande stöd och relationsbyggande bemötande hos sjuksköterskor. För att 

tillgodose patienters behov ska sjuksköterskor utgå från patienters upplevelser av god vård. 

Det finns en bristfällig kunskap om hur sjuksköterskor erfar att vårda patienter i livets 

slutskede i palliativa vård. Det finns även otillräckligt kunskap i hur sjuksköterskor 

tillgodoser behovet för patienter och deras anhöriga. Genom mer kunskap och bättre 

förståelse för patienters och anhörigas behov kan sjuksköterskorna utveckla sin förmåga till 

kommunikation och relationsbyggande. Sjuksköterskors ökade kunskap och förståelse kan 

bidra till att patienter och anhöriga blir mer involverade i omvårdnaden och på så sätt kan 

detta bidra till att tillgodose behoven som efterfrågas. Därav är det betydelsefullt att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede för att bidra till att 

utveckla och förbättra sjuksköterskors förmåga till palliativ vård så att de bättre svarar upp 

mot patienter och anhörigas behov. 
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3 SYFTE 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter i livets slutskede inom palliativ vård. 

4 METOD 

Vald metod är en kvalitativ litteraturstudie. Kvalitativ metod används för att skapa 

kunskaper och förståelse av fenomenet som studeras genom att redogöra upplevelser och 

erfarenheter (Henricson & Billhult, 2017). Den kvalitativa analysen av artiklarna har gjorts 

utifrån Evans (2002) beskrivande syntes i fyra steg för att få en beskrivande och inte 

tolkande sammanställning av tidigare studier av det fenomen som ska studeras. Det första 

steget i processen är söka och välja ut relevanta artiklar i databaser. Steg två är att läsa 

igenom artiklarna flera gånger för att identifiera nyckelfynd. Steg tre är att sammanföra 

nyckelfynd och bilda teman som sen delas upp i subteman. Det fjärde steget i 

analysprocessen är att bygga upp en helhetsförståelse och kan beskriva resultaten så att de 

svarar mot uppsatsens syfte. I det följande har vi presenterat datainsamling och urval, 

analysmetoden och etiska överväganden. 

4.1 Datainsamling och urval 

Artiklarna som valdes ut grundades på vetenskapliga studier mellan år 2010–2020 för att 

författarna ville ha den senaste forskningen inom området. För att hitta artiklar som svarade 

på syftet användes sökord som var passande för syftet och begränsningar i letandet av 

artiklar behövdes. Databaser som användes var CINAHL Plus och PubMed. Artiklarna i 

examensarbetet har varit mestadels från Cinahl. Det gjordes även sökning på PubMed men, 

tillgång till relevanta artiklar var inte tillräckligt i sökning av PubMed för arbetet. PubMed 

hade mest artiklar som var kvantitativa och medicinska artiklar som inte var relevant för 

examensarbetet. SvenskMesh har använts för att kunna få relevanta ord i sökning efter 

vetenskapliga artiklar. Sökningen på relevanta artiklar gjordes genom nya sökord och årtal 

(Östlund, 2017; Karlsson, 2017).  

Inklusionskriterier var att hitta endast kvalitativa och vårdvetenskapliga artiklar. Kriterier 

vid letandet av artiklar var också att utgå från sjuksköterskors erfarenheter, palliativ vård, 

döende med som nyckelord i artikeln, titel eller i syftet. Sökningar och träffar på artiklar 

skulle också vara mellan årtalen 2010–2020 och ‘’peer rewiewed’’. Sökord som användes för 

detta examensarbete var bland annat ‘‘nurse attitudes’’ ‘’nurse experiences’’, ¨palliative care’’, 

‘’end of life’’ ‘’dying patient’’ and ‘’qualitative studys’’. Det användes även termer som heter 

booleska ord som exempelvis and, or, not för att begränsasökningen efter artiklar. 

Apostrofer’’ och trunkering* har använts för att kombinera meningar och vissa ordböjelser 

(Östlund, 2017; Karlsson, 2017).  Exklusionskriterier var artiklar som innehöll 

intensivvårdsverksamhet och specialiserade sjuksköterskor samt att det inte svarade mot 



10 

syftet. Vid letandet av artiklar lästes först titeln för att se om innehållet stämde överens med 

vårt syfte, därefter artiklarnas abstrakt för att kunna urskilja om artiklarna var relevanta för 

syftet eller inte. Det var många artiklar som besvarade syftet och var relevanta för ämnet. 

Dock valdes vissa relevanta artiklar bort för att det var specialistutbildade sjuksköterskors 

erfarenheter som var ett av exklusionskriterierna. Träffar på sökning av artiklar var olika. 

Efter att ha gjort begränsningar med årtal och peer rewiewed gav det som högst 47 artiklar 

med sökorden ‘’hospice nurses’’, ‘’palliative care’’, ‘’care of dying patient’’ och ‘’qualitative’’. 

Sökningar som gav 6 artiklar som minst var sökorden ‘’nurse experience’’, ‘’care for dying 

patient och ‘’meeting death palliative care’’. Se vidare i sökmatris Bilaga A. Sökningarna gav 

totalt 227 artiklar där urvalet började med att läsa artikelns rubrik och abstrakt vilket 

resulterade i att 21 artiklar valdes ut för vidare läsning av hela artiklarna. De 21 artiklarna 

lästes och kvalitetsgranskades utifrån Fribergs (2017) granskningsfrågor som 

omformulerades för att kunna svara med ’’ja’’ och ’’nej’’. Artiklarna poängsattes utifrån frågor 

som besvarades med ett ”ja” eller ”nej” där ”ja” poängsattes med ett poäng och ”nej” med noll 

poäng. Artiklar med poäng mellan sju och nio angav att artikelns kvalitet var hög. Artiklar 

med poäng mellan fem och sju angav medelhög kvalitet. Artiklar med poäng under fem 

valdes bort och ansågs ha låg kvalitet. Sammantaget valdes tio artiklar med hög kvalitet ut för 

att ingå i examensarbetet vilka redovisas i kvalitetsgranskningsmallen i bilaga B. I 

artikelmatris bilaga C ges en sammanställning av de tio artiklarna.  

4.2 Analysmetod 

Efter urvalet av artiklar i enligt med Evans (2002) första steg i analysen påbörjades steg två 

där artiklarna lästes flera gånger för att få en bättre översikt och ökad förståelse för 

artiklarnas innehåll. Därefter lästes artiklarna och nyckelfynd som svarade på syftet ströks 

under med olika färger och därefter klipptes ut och klistrades ihop för att få en överblick. 

Sammantaget hittades 122 nyckelfynd som därefter analyserades utifrån Evans (2002) tredje 

steg där nyckelfynden lästes ett flertal gånger för att se likheter och skillnader. I nästa steg 

sammanfogades nyckelfynden i två teman och fem subteman som redovisas i tabell 1. 

Därefter påbörjades det fjärde steget i Evans (2002) analysmetod där teman och subteman 

skrevs ihop till en sammanhängande text för att skapa och tydliggöra helheten. Citat 

användes för att förstärka och ge en djupare förståelse. 
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Tabell 1: Nyckelfynd, tema och subtema. 

Nyckelfynd Tema Subtema 

Some of the coping strategies they used on an 

individual level, such as to finish work and not to 

carry it with them back home, not even in their 

thoughts. A ritual, for many of them, was to log 

out of the computer system and change into 

civilian clothes at the end of the day (Kaup, Höög 

& Carlsson, 2016, p.567). 

Caring is emotionally demanding to perform. 

Certain patients require more than others, and 

nurses become closer to these individuals' private 

lives. Thoughts regarding end-of-life situations 

are often difficult to leave, even when the 

working day is over (Andersson, Salickiene & 

Rosengren, 2016, p.147).  

 

 

 

 

 

 

Emotionella utmaningar 

i att vårda 

 

Att inte ta med sig 

tankar om arbetet 

hem 

 

 

 

 

Caring for the other, in such a singular moment 

in the human experience, paves the way to the 

confrontation with one's own mortality: "There is 

always a time when we face our own death." 

(Parola, Coelho, Sandgren, Fernandes & 

Apostolo, 2018, p.183). 

The nurses had mixed feelings about providing 

spiritual and existential care, although they 

considered that it was important. The nurses said 

they hesitated to inquire about patients’ spiritual 

or existential needs due to lack of time, 

insufficient staff resources and the possibility of 

being interrupted (Tornoe, Daarbont, Kvigne & 

Sorlie, 2015, p.5). 

 

 

 

 

Att möta döden 

 

4.3 Etiska överväganden 

Forskare har att förhålla sig till och följa vetenskapsrådets (2017) principer för god 

forskningssed som grundas på samhällets etiska principer och värderingar. Sådana viktiga 

principer som beaktats i detta examensarbete är att presentera sanningsenliga resultat, att 

presentera eventuella egna intressen kopplat till forskningen samt att undvika plagiat. Detta 

examensarbete är en litteraturstudie och vid urvalet var en viktig forskningsetisk fråga att 

den vetenskapliga kvaliteten skulle vara peer reviewed artiklar som har etiska godkännanden. 
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Priebe & Landström (2017) beskriver att förförståelsen innebär att människor har en 

föreställning och personlig värdering som grundas av erfarenheter och detta genomsyrades 

under hela examensarbetet. I Codex (2018) anges att forskaren har forskningsetiskt ansvar 

vilket innebär att tillse att forskningsresultaten baseras på tillförlitliga källor, presenteras på 

ett korrekt sätt, beaktar god forskningsetik och att plagiat inte förekommer. För att beakta 

dessa forskningsetiska principer så är en viktig etisk uppgift att få med en bredd av olika 

artiklar för att inte få ensidiga resultat. En annan etiskt viktig fråga att översättningarna av 

artiklarna ska vara så korrekt som möjligt. Vidare ska plagiat undvikas genom att alltid ange 

referenser till använda källor i APA-style vilket också minskar risken för fabricerade resultat 

eller att resultat påverkas av författarnas egna uppfattningar. I detta examensarbete har 

författarna inga egna bakomliggande intressen. 

5 RESULTAT 

Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter inom palliativ vård kunde förstås genom 

två teman. Tema ett handlar om emotionella utmaningar i att vårda som byggs upp av två 

subteman: att inte ta med sig tankar om arbetet hem och att möta döden. Tema två 

betydelsen av professionell kunskap som byggs upp och består av tre subteman: att skapa 

relationer, att få kollegialt stöd samt att ha erfarenhet. Se tabell 2. 

Tabell 2: Tema och subtema. 

Tema Subtema 

 

Emotionella utmaningar i 

att vårda   

Att inte ta med sig tankar om arbetet hem  

Att möta döden  

 

Betydelsen av 

professionell kunskap 

Att skapa relationer   

Att få kollegialt stöd   

Att ha erfarenhet   

 

 



13 

5.1 Emotionella utmaningar i att vårda 

Tema ett handlar om emotionella utmaningar i att vårda och betyder att sjuksköterskor 

kunde behöva ha strategier i arbetet för att kunna hantera svåra situationer och lämna 

arbetet efter passets slut. Emotionella utmaningar i att vårda byggdes upp av två subteman: 

Att inte ta med sig tankar om arbetet hem och att möta döden. Subtema att inte ta med sig 

tankar om arbetet hem innebär att sjuksköterskor kunde behöva ha strategier för att inte 

känslomässigt ta med sig arbetet hem efter arbetspassets slut. Att möta döden innebär att 

mötet med patienter inom den palliativa vården kunde påverka sjuksköterskors sätt att se på 

livet. 

5.1.1  Att inte ta med sig tankar om arbetet hem 

Enligt sjuksköterskors erfarenheter kunde arbetet med patienter inom den palliativa vården i 

livets slutskede beskrivas som att det ansågs vara viktigt att kunna hitta strategier för att inte 

ta med sig arbetet hem när arbetspasset led mot sitt slut. Strategier som användes för att 

underlätta och känna tillfredsställelse att lämna arbetet bakom sig och gå hem var till 

exempel att kunna hjälpa patienter i deras omvårdnadsbehov.  Sjuksköterskor kunde även 

beskriva att när patienter somnade in i en lugn död, gjorde det enklare att lämna och gå hem. 

För att kunna lämna över arbetet kunde sjuksköterskor beskriva att det var viktigt att ha en 

arbetsgrupp som kunde lyssna. Samtalen om olika händelser på arbetsplatsen beskrev 

sjuksköterskor som ett hjälpande för att kunna lämna tankarna kvar på arbetet (Alvariza et 

al., 2019; Kaup et al., 2016). ’’ We do lots of fun things, all of us together, outside of work. 

Obviously you need to have something other than work to think about’’ (Kaup et al., 2016, 

s.567). Att kunna få möjlighet att prata om jobbiga beslut och att hitta en balans mellan att 

vara personlig och professionell kunde vara en strategi för att hantera det dagliga arbetet. 

Sjuksköterskor kunde även beskriva att med erfarenhet utvecklades en förmåga att lämna 

arbetet vid arbetspassets slut. Kunskap att vara här och nu och ta tillvara på de stunder som 

var av betydelse för patienter underlättade för att kunna lämna arbetet och inte ta med sig 

tankarna hem (Andersson et al., 2016; Parola et al., 2018; Karlsson et al., 2017).  

Sjuksköterskor erfor att en bra strategi för att hantera stress och jobbiga situationer som 

uppkom i arbetet kunde vara att träna och göra bra saker för sig själv och tillsammans med 

andra utanför arbetet. Känna glädje och kunna skratta tillsammans med familjen under sin 

ledighet var viktigt för att hantera arbetet och ha en känslomässig distans (Alvariza et al., 

2019; Kaup et al., 2016). 

5.1.2  Att möta döden 

Sjuksköterskor erfor att erfarenhet i mötet med döden och att ha en tro och medvetenheten 

om sin egen dödlighet kunde göra sjuksköterskor trygga i att kunna relatera till andliga och 

existentiella frågor. Sjuksköterskor kunde beskriva att en förändring i sina förhållningssätt 

och synen på sitt eget liv, sin andlighet och sin tro växte fram i arbetet med patienter i livets 

slutskede. Existentiella frågor som sjuksköterskor kunde möta i arbetet skapade ibland 

känslan av att tiden inte räckte till. För att kunna hantera sina egna rädslor och existentiella 

och andliga frågor kunde sjuksköterskor beskriva att ha en insikt i ämnet gällande religiös tro 
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och annan tro var av betydelse (Karlsson et al., 2017; Iranmanesh et al., 2010; Törnquist et 

al., 2013; Tornoe et al., 2015). 

I [as a nurse] have also been worried about how these doubts reflect when I meet patients that 

I have been afraid to meet. I am pretty sure that it isn't so, but I don't know how it is in 

situations with patients if my own fears of death have been reflected in my meetings with 

patients. I don't believe it but— but I have many thoughts around my own fear of death 

(Karlsson et al., 2017, s.164). 

Sjuksköterskor kunde beskriva att vetskapen om att människor förr eller senare kommer att 

möta döden var viktigt. Sjuksköterskor kunde även ge en bild av att kunna ta ansvar för sina 

egna känslor och tro vilket skapade en trygghet både i arbetet och för det egna 

välbefinnandet.  (Karlsson et al., 2017; Iranmanesh et al., 2010; Törnquist et al., 2013). 

5.2 Betydelsen av professionell kunskap 

Tema två: betydelsen av professionell kunskap, handlar om sjuksköterskors bemötande i 

mötet med patienter, deras anhöriga och kollegor samt förmågan att kunna kommunicera 

och lyssna samt ge rätt information. Betydelsen av professionell kunskap byggs upp av tre 

subteman: att skapa relationer genom att kommunicera med patienter och deras anhöriga 

under sjukdomsförloppet, att få kollegialt stöd samt att ha erfarenhet. Dessa innebär att 

skapa en trygg relation tillsammans med anhöriga och patienter. Att få kollegialt stöd i 

arbetet var betydelsefullt. 

5.2.1 Att skapa relationer 

För att skapa en relation och trygghet i att få med patienter och deras anhöriga i vården erfor 

sjuksköterskor att det kunde vara viktigt att inkludera och skapa en balans mellan vård och 

egenvård tillsammans, det vill säga att patienter i största möjliga mån tar hand om sin 

dagliga hygien (Alvariza et al., 2019; Kaup et al., 2016; Tornoe et al., 2015). Sjuksköterskors 

erfarenheter till god kommunikation kunde skapa delaktighet och partnerskap med patienter 

och deras anhöriga. Sjuksköterskor kunde beskriva vikten av att kunna ha ett öppet 

förhållningssätt och att våga visa och prata om känslor vilket skapade en ärlig relation med 

patienter och deras anhöriga. Sjuksköterskor erfor att förmågan att kunna kommunicera och 

lyssna var viktig, men även att kunna vara tyst kunde underlätta för patienter i svåra 

situationer. Att vara här och nu och bemöta patienter var viktigt för att kunna kommunicera 

om livet och döden (Keal et al., 2014; Parola et al.2018). Kommunikation vid dessa tillfällen 

när samspelet med anhöriga i stödjande samtal uppkom vid olika svåra situationer kunde 

vara betydelsefullt. Även att ge rätt information om patienter i samtal tillsammans med 

anhöriga angående livets slut kunde sjuksköterskor uppleva det som viktigt (Iranmanesh et 

al., 2010; Keal et al., 2014; Lokker et al., 2018; Andersson et al., 2016; Karlsson et al., 2017). 

Samtalen med patienters anhöriga gällande patienters sjukdom kunde ha betydelse för att 

kunna lindra lidandet och hantera känslor och frågor som uppkom kring döden. 

Sjuksköterskor kunde beskriva att samtal, ord och handling som visades när patienter bjöd in 

till familjens privata sfär gav en form av bekräftelse (Parola et al., 2018; Kaup et al., 2016; 
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Tornoe et al., 2015). Sjuksköterskor kunde beskriva att ge patienten och anhöriga tid och 

utrymme skapade en förtrolig relation dem emellan och underlättade inför känslomässiga 

och svåra samtal (Iranmanesh et al., 2010; Keal et al., 2014; Lokker et al., 2018; Andersson et 

al., 2016; Karlsson et al., 2017). Sjuksköterskor erfor att de kunde behöva visa en förståelse, 

respektera och informera anhöriga men även visa kunskap inför deras krissituation 

(Andersson et al., 2016; Keal et al., 2014; Iranmanesh et al., 2010; Karlsson et al., 2017; 

Tornoe et al., 2015). 

Sjuksköterskor kunde beskriva att ett förhållningssätt till patienter och deras familj skapade 

en god relation genom ett öppet och tillåtande klimat där alla känslor var viktiga och 

meningsfulla (Alvariza et al., 2019; Kaup et al., 2016). Genom ett genuint förhållningssätt till 

patienter och deras anhöriga kunde det underlätta till att inge en trygg vårdmiljö (Alvariza et 

al., 2019; Kaup et al., 2016; Tornoe et al., 2015). Sjuksköterskors kunde berätta att 

förhållningssättet att involvera anhöriga och kunna lyssna och bemöta dem för att hitta rätt 

väg i deras sorg, att visa respekt och kunna ge tröst hade en viktig betydelse i mötet med 

anhöriga. Sjuksköterskor kunde beskriva för att ta hand om anhöriga i deras svåra situation 

behövdes en öppenhet, att vara ödmjuk och visa en förståelse. Sjuksköterskor kunde berätta 

att visa kärlek och värme till de anhöriga var av stor betydelse i krissituationer för att 

involvera dem i omvårdnaden runt patienter. För att kunna hjälpa anhöriga på rätt sätt var 

det viktigt att utgå från där anhöriga befann sig känslomässigt i processen. Bemöta anhöriga 

där de befann sig känslomässigt hjälpte till att på så sätt kunna acceptera patienters 

sjukdomstillstånd (Andersson et al., 2016; Keal et al., 2014; Iranmanesh et al., 2010; 

Karlsson et al., 2017; Tornoe et al., 2015). Sjuksköterskor kunde beskriva att stötta patienter 

och deras anhöriga skapade en gemensamhet i sorgen och underlättade för patienters 

anhöriga i den svåra process som uppstod. Sjuksköterskor kunde beskriva och redogöra för 

att det var viktigt att de kunde svara öppet kring frågor om döden och att vara närvarande för 

att kunna vägleda och stödja anhöriga i vårdandet av döende patienter (Alvariza et al., 2019; 

Kaup et al., 2016; Tornoe et al., 2015). 

Sometimes the relatives say: “we can't bear the sight [of our suffering relative] anymore” or 

“when will it end?” While you don't observe this feeling in the patient. Sometimes you do, but 

not always. Sometimes I get the feeling that the relatives suffer most, more than the patient 

(Lokker et al., 2018, s. 159). 

Sjuksköterskor kunde beskriva för att kunna inge hopp och en tro hos patienter och anhöriga 

var det viktigt för sjuksköterskor att ha kännedom och kunskap om frågor gällande religion 

och tro. Sjuksköterskor kunde berätta att även vikten av att inte ha ett dömande 

förhållningssätt till patienters tro utan visa respekt inför dem. Sjuksköterskor kunde uppleva 

att patienter hade lättare att prata om sin dödliga sjukdom om patienter kände sig lyssnade 

till och att bemötandet var ärligt (Iranmanesh et al., 2010; Andersson et al., 2016; Keal et al., 

2014; Karlsson et al., 2017). “I really believe that when she experienced that I took her 

spiritual pain seriously, she also became willing to let me alleviate her physical pain” (Tornoe 

et al., 2015, s.7). Sjuksköterskor kunde beskriva att i mötet med döende patienter var det 

viktigt att inte skuldbelägga sig själv men att visa engagemang och förståelse för patienters 

existentiella frågor, tankar och känslor. Sjuksköterskors kunde uppleva att med erfarenheter 

var att det blev lättare att förhålla sig till sitt arbete när patienters emotionella och 

existentiella lidande kunde lindras (Karlsson et al., 2017; Iranmanesh et al., 2010; Törnquist 

et al., 2013; Parola et al., 2018). 
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5.2.2  Att få kollegialt stöd 

Sjuksköterskor erfor att kollegialt stöd kunde vara av stor vikt för att främja sin egenvård och 

finna ett välbefinnande i sitt arbete. Erfarenheten av att samtala med sina arbetskollegor och 

på så sätt hantera olika frågor i arbetet runt döden. Att få möjlighet att prata om jobbiga 

beslut med sina kollegor och att hitta en balans mellan att vara personlig och professionell 

var en strategi för att hantera det dagliga arbetet. Sjuksköterskor kunde beskriva att det var 

viktigt att prata när det uppkom jobbiga situationer på arbetet. Betydelsen av stöd både av 

arbetskollegor men även att ha stöd från avdelningschefen var viktigt i det dagliga arbetet. 

Sjuksköterskor kunde beskriva även att arbetsmiljön hade en grundläggande funktion för att 

trivas på arbetet. Sjuksköterskor inom den palliativa vården kunde beskriva att det behövdes 

ett kollegialt stöd och ett professionellt bemötande med andra professioner runt patienter 

och deras vård i livets slutskede (Andersson et al., 2016; Parola et al., 2018; Karlsson et al., 

2017; Alvariza et al., 2019; Kaup et al., 2016). "We have some moments of our own, not 

necessarily on duty, and even in the ward we play a little bit, which sometimes allows for the 

release of energies’’ (Parola et al., 2018, s.184). Kollegial betydelse att lyssna på varandra 

gjorde hanteringen av jobbiga beslut blev lättare. Samtalen gällande patienter men även att 

kunna ventilera frågor runt specifika patienter som vårdades kunde underlätta arbetet 

(Alvariza et al., 2019; Kaup et al., 2016).  

5.2.3 Att ha erfarenhet 

Sjuksköterskor erfor att i sin professionella roll inom den palliativa vården kunde vara viktigt 

att inneha relevanta erfarenheter för att kunna bemöta patienter och deras anhöriga. Det var 

viktigt att som sjuksköterskor ha patientens och anhörigas behov i fokus. Sjuksköterskors 

ökade förståelse kunde göra det lättare att ta dela av patienters tankar och behov inför svåra 

beslut som uppstod under sjukdomsförloppet (Keal et al., 2014; Parola et al., 2018). ’’ I 

facilitated her leaving, she went to her village and died after three days, the feeling of being 

able to understand her last will was really satisfying’’ (Iranmanesh et al., 2010, s. 92). 

Sjuksköterskor kunde beskriva att inom den palliativa vården var det viktigt att ha 

erfarenheter i arbetet och vetskapen om vad arbetet innebar. Bristande kunskap i 

omvårdnaden av patienter på grund av sjuksköterskors oerfarenhet kunde leda till 

svårigheter att hantera och bryta patienters negativa tankar runt sin sjukdom och död. 

Oerfarna sjuksköterskor kunde beskriva att mötet med patienter i deras sjukdomssituation 

var svår att hantera gällande döende och döden behövdes av sina erfarna arbetskollegor. 

Sjuksköterskor kunde beskriva att kunskapen i att kommunicera med patienter och deras 

anhöriga gjorde att sjuksköterskor växte i yrkesrollen (Keal et al., 2014; Parola et al., 2018; 

Tornoe et al., 2015; Törnquist et al., 2013). 
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6 DISKUSSION 

Diskussionen kommer att disponeras enligt följande: först diskuteras metoddiskussionen om 

metodens svagheter och styrkor, Evans analysmetod samt tillvägagångssättet i detta 

examensarbete. Därefter kommer viktigaste fynd att diskuteras teoretiskt och knytas till 

tidigare forskning i resultatdiskussionen. Slutligen diskuteras etiska ställningstagande som 

följt med under hela arbetets gång. 

6.1 Metoddiskussion 

Examensarbetet utfördes enligt Evans (2002) beskrivande kvalitativa metod där en 

litteraturstudie lämpade sig för studiens syfte att studera erfarenheter av vissa fenomen. 

Valet av metod gjordes för få kunskaper om sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter i livets slutskede inom palliativ vård där studien resultat skulle kopplas till teori och 

tidigare forskning (Henricson & Billhult, 2017). Databaserna CINAHL Plus och PubMed 

användes för att hitta artiklar. Databasen som hade mest vårdvetenskapliga artiklar var 

CINAHL Plus medan sökning på PubMed gav mer medicinska och kvantitativa artiklar. 

CINAHL Plus gav åtta artiklar och PubMed två artiklar som användes i uppsatsen. Att 

använda två databaser för att söka artiklar ökar trovärdigheten och ger fler tillförlitliga 

artiklar (Henricson, 2017). En del artiklar från sökning på PubMed hittades också i CINAHL 

Plus vilket ökar tillförlitligheten i sökningarna (Henricson, 2017). Författarna hade tidigare 

erfarenhet av att söka i databaser vilket var en styrka i sökandet av artiklar. Ord från 

SvenskMesh har använts för att få rätt innehåll i artiklar som var publicerade på engelska. 

Östlund (2017) beskriver att artiklarna behöver kritisk granskas ännu en gång för att det 

finns risk att vissa artiklar inte håller tillräckligt hög vetenskaplig kvalité. För att inte 

felaktiga artiklar skall komma med i sökningen och ge fel underlag till examensarbetet 

gjordes ytterligare en kvalitetsgranskning.  

 

Under sökningar användes inklusions- och exklusionskriterier vilket gjorde att sökningen 

avgränsades. Exklusionskriterier var artiklar från intensivvård eller specialiserade 

sjuksköterskor samt att det inte besvarade syftet. Dokument med sökord och antal sökningar 

användes för att sedan kunna redovisa relevant information vilket var av vikt för 

examensarbetet (Östlund, 2017; Polit & Beck, 2016). Sökord som användes var till exempel 

‘’nurse experiences’’, ‘’palliative care’’ och begränsningar som inklusionskriterie var även på 

årtal från 2010 till 2020 för att få senaste forskningen. Inklusionskriterier var att de besvarar 

syftet, endast artiklar som var kvalitativa valdes ut och ’’peer rewiewed’’.  Det var en styrka att 

ha avgränsning på artiklarna i ett tio års spann för att få de senaste artiklarna som passade 

syftet. Dock fanns det många bra artiklar som passade syftet som var äldre och därför valdes 

bort. Många kvantitativa artiklar dök upp vid sökandet av artiklar som valdes bort. 

Sökningen av artiklar gjordes med relevanta sökord från SvenskMesh. Även världsdelar 

begränsades för att kunna få rätt jämförelse i sjuksköterskors arbetssätt då arbetet utfördes 

olika i olika länder. Artiklar som hittades diskuterades och utifrån Friberg (2017) 

kvalitetsgranskning frågor kontrollerades för att se om artiklarna hade hög kvalité för 

användning i examensarbetet. Artiklarna som valdes refererade till att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård vilket var relevant för studien och materialet 

var vetenskaplig granskat. Artiklar som hade poäng under fem var artiklar som hade låg 

kvalité och valdes bort. För att få tillförlitligt resultat och relevant innehåll gällande 
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examensarbetets syfte var det viktigt att granska och diskutera artiklarna tillsammans. Valda 

artiklar granskades var och en för sig för att säkerställa att artiklarna var av hög kvalité 

(Henricson, 2017).  

 

Polit och Beck (2016) beskriver att med trovärdighet ska artiklarna ha ett sanningsenligt 

innehåll och på så sätt påvisa tillförlitligheten i de kvalitativa artiklarna. För att öka 

trovärdigheten begränsades artiklarna med peer rewiew granskade artiklar samt 

diskuterades och översattes noga för att inte tolkas eller ha med den egna förförståelsen i 

innehållet. Det var en svaghet att ha artiklarna på engelska dock användes lexikon samt 

översattes på internet för att säkerställa att författarna har förstått innehållet korrekt. 

Artikelmatrisen lästes även av handledare och ‘’critical friends’’ för att författarna ytterligare 

skulle få bekräftelse på att det var tydligt beskrivet. Författarna har varit noga med att skriva 

textnära för att inte missa något ur artiklarnas innehåll samt att undvika sina egna 

tolkningar. Artiklarna var mestadels från Europa men två utvalda artiklar hade inte 

europeiskt ursprung. Artiklarna som inte var av europeiskt ursprung besvarade också syftet 

och visade ingen skillnad på hur sjuksköterskors arbetssätt utfördes vilket gav en 

giltig överförbarhet. Artiklarna som inte hade europeiskt ursprung var från Iran och 

Australien. Överförbarhet innebär att resultatet av artiklarna kan användas i ett annat 

sammanhang. Ökad överförbarhet stärktes då inga begränsningar gjorts gällande kön, etnisk 

tillhörighet samt erfarenhet och år inom den palliativa vården i livets slutskede. Alla 

deltagare i resultatets artiklar var sjuksköterskor. Med giltighet menas att artiklarnas 

innehåll skulle analyseras och översättas på ett korrekt sätt. För att inte missa artikelns 

originalinnehåll och hitta rätt nyckelfynd skrevs alla tio artiklar ut på engelska. Artiklarna har 

under hela examensarbetet varit i fokus och författarna har alltid gått tillbaka till 

originalartiklarna för att inte missa nyckelfynd. För att stärka giltigheten användes även APA 

manualen för att inte missa referenser samt att referera på ett korrekt sätt (Polit & Beck, 

2016). 

 

Genom att följa olika stegen i Evans (2002) analysmetod gjorde det att arbetet byggdes upp 

efter att ha följt metodens fyra steg. Det fanns styrkor och svagheter i sökandet av artiklar. Ur 

artiklarna plockades nyckelfynd fram som senare bildade teman och subteman. Författarna 

diskuterade fram och tillbaka om olika teman och subteman som byttes ut ett flertal gånger. 

Arbetet lästes av författarna var och en för sig för att sedan stämma av med varandra om 

vilka teman och subteman som skulle ingå i arbetet. Under hela arbetet hade författarna en 

post-it lapp med syftet nedskrivet för att kunna identifiera text som svarade på syftet att 

beskriva sjuksköterskors erfarenhet. Det finns även bilagor för arbetets sökmatris, 

kvalitetsgranskningar och en artikelmatris för att ge en överblick av arbetet. Citat används för 

att förstärka trovärdigheten i artiklarna. Författarnas erfarenheter av att arbeta tillsammans 

diskuterades inför diskussionen och gemensam slutsats i detta har varit både lätt och ibland 

svårt. Fördelarna med att vara två var att en del av arbetet kunde delas upp, artiklarnas 

innehåll kunde diskuteras för att ha rätt underlag till syftet för att det ibland har varit lätt att 

tolka utifrån sig själv och sina känslor. Många gånger frågade författarna varandra om vad 

som menades med vissa meningar och ord för att öka tillförlitligheten (Hendricson, 

2017). Olika erfarenheter och personligheter har varit tillgång i arbetet med examensarbetet 

och trovärdigheten ökar genom att examensarbetet är skrivet i par. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter i livets slutskede inom palliativ vård. Resultatet visade att det kunde finnas 

emotionella utmaningar för sjuksköterskor som arbetade inom den palliativa vården i mötet 

med döende patienter. Detta framkommer också i tidigare forskning att patienter kunde 

uppleva det som positivt när sjuksköterskor visade en stor empati och var trygga i sig själv 

var positivt och på så sätt utstrålade ett lugn, både kroppsligt och mentalt. Sjuksköterskor 

som inte hade ett personligt engagemang på grund av till exempel rädsla eller osäkerhet 

kunde bidra till en bristfällig omvårdnad för sjuka patienter. Studien beskriver ytterligare att 

känslomässigt engagemang hos sjuksköterskor kunde ge en positiv upplevelse både för 

patienter men även deras anhöriga (Dahlborg-Lyckhage & Lidén, 2010; Black et al., 2018). I 

resultatet framkom det att när sjuksköterskor kunde se lidande patienter och dess anhöriga 

skapades en betydande relation dem emellan. Relationsskapandet kunde ge sjuksköterskors 

tillfredsställelse och utveckling i sitt arbete. Eriksson (1994) beskriver i sin vårdteori att vara i 

ett lidande skrämmer människan och skapar ångest och oro. Att lida och att sjuksköterskor 

uppmärksammade detta gjorde att patienter kunde känna sig sedda. Eriksson menar att det 

är viktigt att se hela människan som en enhet och att vid sjukdom kan hoppet lämna 

människan och det är då viktigt att som sjuksköterskor skapa relationer och bemöta patienter 

med kärlek, förståelse och där patienten befann sig i sitt lidande. Att lära och få patienter att 

leva med sitt lidande och sin sjukdom. Eriksson menar att vårdens hjärta är att lindra 

lidandet och ha detta som motiv i all form av vård. Resultatet påvisade att genom 

erfarenheterna och kunskapen kunde det vara lättare att bemöta emotionella och 

professionella utmaningar i arbetet för sjuksköterskor. Vikten av kunskap och erfarenhet 

framkommer även i studien av Kozlov et al. (2018) som påvisade att utbildning och kunskap i 

den palliativa vården var viktigt för att kunna bemöta patienter på rätt sätt och minska det 

psykiska lidandet såväl som det fysiska. Sjuksköterskors livserfarenhet och ett mänskligt 

förhållningssätt i arbetet kunde underlätta bemötandet med patienter och deras anhöriga. 

För att ha förmågan att ”vandra med” lidande patienter och kunskap för att lindra patienters 

själsliga lidande menar Eriksson (1994) att sjuksköterskor behövde ha en bredd i sin 

kompetens men även besitta erfarenhet i vårdyrket. 

Resultatet visade att när sjuksköterskor kunde ha en öppenhet för att samtala om patienters 

själsliga lidande skapades en ärlig relation mellan patienter och deras anhöriga. I tidigare 

forskning framgick vikten av att när sjuksköterskor involverade patienter i omvårdnaden och 

kunde få patienter att känna sig som unika individer. Patienter kunde uppleva vården bättre 

när sjuksköterskor såg människan och inte fokuserade på sjukdomen (Dusseldorp et al., 

2019; Kastbom et al., 2017). I svensk sjuksköterskeföreningen (2017) beskrivs att 

sjuksköterskor har till uppgift att patienter skall kunna ha en möjlighet att behålla hälsan så 

länge som möjligt samt en bra livskvalité fram till livets slutskede. Sjuksköterskor skall göra 

patienter delaktiga och på så sätt bevara deras autonomi. Författarna reflekterade över att 

sjuksköterskor behövde ha hjärtat med sig och vara personlig, inte enbart fokusera på att 

smärtlindra patienter med mediciner. Författarna höll med om att det var viktigt att kunna 

ge tid och ha erfarenhet för att kunna arbeta inom den palliativa vården. I resultatet framkom 

vikten av att hitta tid och att sjuksköterskor kunde stanna upp och kunde lyssna var viktigt. 

Sjuksköterskor kunde beskriva att bemötande och ärlighet gav stöd i samtalen. Vilket 

tydliggör och framkom i tidigare forskningen att när sjuksköterskor kunde ge av sin tid och 

frågade hur patienter ville ha och utforma vården därefter. Samtalen mellan sjuksköterskor 

och patienter kunde beskriva att när patienter fick dela med sig av sin livshistoria och berätta 
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hur de ville ha det. Det kunde upplevas betydelsefullt och gav patienter känslan av att vara 

unik (Dusseldorp et al., 2019; Kastbom et al., 2017). Resultatet visade att den palliativa 

vården kunde innebära emotionella utmaningar för sjuksköterskor men också för alla 

inblandade. Sjuksköterskor kunde beskriva att de ställdes inför emotionell stress och press i 

olika situationer vilket även framgick i studien där sjuksköterskors roll kunde vara att hitta 

tid att informera samt delge anhöriga om patienters tillstånd. Information och stödjande 

samtal ansåg anhöriga vara viktigt under hela sjukdomsförloppet. Anhöriga kunde uppleva 

att sjuksköterskors bemötande i olika situationer var viktigt eftersom sjuksköterskor erbjöd 

lugn som anhöriga eftersträvade i jobbiga situationer (Grøthe et al., 2015; Lundberg et al., 

2013). I resultatet framkom det att kunna hantera emotionella utmaningar var det viktigt att 

jobbet hade en mening och sjuksköterskor kunde beskriva att de hade olika strategier vid 

jobbiga situationer för att inte ta med sig arbetet hem. Sjuksköterskor kunde beskriva att det 

var viktigt att göra skillnad på arbete och fritid, att ha ett betydelsefullt liv utanför arbetet och 

att hämta energi där var av största vikt för att orka med arbetet i denna form av vård. 

Kollegialt var även av betydelse för återhämtning. En av den palliativa vårdens hörnstenar 

innefattar teamarbete som Strang (2012) beskrev att sjuksköterskor inom den palliativa 

vården har ett behov av att arbeta som ett team och ventilera och få stöd i jobbiga och svåra 

beslut. Sjuksköterskor kunde uppleva att de hade en vilja vilket påvisades i resultatet att 

underlätta för patienter och ge den bästa möjliga vården till livets slut. Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) har beskrivit att sjuksköterskors åtagande innefattade att 

möjliggöra ett välbefinnande för döende patienter för att de ska kunna få känna 

välbefinnande och en livskvalitet till livets slutskede. Detta innebär att bemöta patienter och 

deras behov tillsammans med anhöriga och arbetsteamet och på så sätt värna om patienters 

autonomi och självbestämmande. Hälso-och sjukvårdslagen SFS (2017:30) fastställer att 

hjälpen patienter är berättigad till ska utföras på ett respektfullt sätt och utgå från enskilda 

patienters vårdbehov. Vårdbehovet ska fullföljas tills att patienter drar sitt sista andetag i 

livet. Tidigare forskning påvisade att patienter kunde uppleva ett behov av att bli bemött med 

förståelse samt att sjuksköterskan fokuserade på patienters enskilda behov och på så sätt 

involvera patienters önskan och vilja, att tillmötesgå patienter var viktigt i 

omvårdnadsprocessen (Dahlborg-Lyckhage & Lidén, 2010; Black et al., 2018). 

Resultatet påvisade vikten av att skapa relationer mellan patienter och anhöriga för att kunna 

uppfatta och tillgodose patienters behov. Detta stämmer överens med studien att sjuka 

patienter kunde uppleva en känsla av att vara mer trygg när sjuksköterskor hade skapat en 

relation med deras anhöriga och en ärlig kommunikation fanns mellan alla inblandade 

parter. Relationsskapande kunde ge patienter större chans att få sina behov tillfredsställda då 

allt kanske inte framkom under samtal med patienter själv på grund av den rådande 

situationen (Norinder et al., 2017). Resultatet visade att förtroende skapades genom samtal 

med patienter och deras anhöriga men också att sjuksköterskor kunde vara närvarande och 

kunde ge stöd till både patienter och deras anhöriga för att informera under hela 

sjukdomsförloppet. Friedrichsen (2013) påvisar att kommunikation är en förutsättning för 

att kunna skapa nödvändiga relationer med patienter och deras anhöriga. Även svensk 

sjuksköterskeförening (2017) lyfte fram i sin beskrivning av legitimerade sjuksköterskors 

uppgift att omvårdnad som huvudansvar innefattar vetenskaplig kunskap om patientnära 

vård. Sjuksköterskor skall även ha en förståelse och en empatisk människosyn och på så sätt 

kunna tillgodose patienter och deras behov. Vidare var det viktigt att skapa vårdrelation och 

kommunikation med patienter och deras anhöriga som grund för att patienter skall få ett 

värdigt slut. Samtalen som kunde handla om hur livet skulle te sig under patienters sista 

dagar var av stor vikt för både sjuksköterskor och inblandade parter. Eriksson (1994) 
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beskriver vikten av att se hela människan som en unik enhet och inte bara sjukdomen. När 

människan hotas av en allvarlig sjukdom förändras tillvaron och livet ställs på sin spets, då 

bekämpar människan en kamp för sitt liv och hälsa mot lidande och sin död. Utgångspunkten 

att se patienter som unika människor hjälper sjuksköterskor att kunna förstå deras behov. 

Eriksson menar att i omvårdnaden av patienter var det viktigt att se till både kropp, själ och 

ande. Detta för att kunna hjälpa patienter under deras sjukdom och situation. I resultatet 

framkom det att kommunikationen, både verbalt men även genom kroppsspråket och goda 

relationer kunde vara viktiga verktyg inom vård generellt men kanske särskilt inom palliativ 

vård. Vilket också Strang (2012) beskriver som två viktiga hörnstenar i omvårdnaden. Det 

som framkom i resultatet som författarna inte hade reflekterat över tidigare var anhörigas 

inflytande och betydelse i omvårdnaden av patienter. Socialstyrelsen (2011) beskriver att i 

den palliativa vården är det viktigt att se patienter och deras anhörigas behov för att kunna ge 

en god livskvalité genom hela sjukdomsförloppet. Tidigare forskning påvisar också att kunna 

involvera anhöriga genom information kunde ge en tillfredsställelse och en trygghet för både 

patienter och deras anhöriga (Grøthe et al., 2015; Lundberg et al., 2013). Resultaten visade 

även att sjuksköterskor kunde ha erfarenheter av både den egna och patienters existentiella 

frågor. Sjuksköterskor kunde uppleva svårigheter i mötet med döden och existentiella frågor 

runt detta. Kunskap i att bemöta sjuka patienter i existentiella frågor kring tro var av stor 

betydelse. Den tidigare forskningen påvisade att patienter kunde beskriva att sjuksköterskor 

förbisåg patienters behov och fokuserade på rutinmässiga moment istället för de 

känslomässiga. Studien beskrev även att när sjuksköterskor bara utförde palliativ vård som 

ett rutinarbete kunde det upplevas som att de bortsåg från patienters och anhörigas behov 

(Black et al.,2018; Dahlborg-Lyckhage & Lidén, 2010). Resultatet påvisade att sjuksköterskor 

kunde beskriva att med respekt för patienter och förmågan att se patienter som den hela 

människan var viktigt. Eriksson (2015) beskriver att patienter ska ses som en helhet av 

kropp, själ och ande. För att sjuksköterskor ska vara delaktiga i patienters lidande innebär att 

de vågar vara i patienters värld. I resultatet framkom att oron hos sjuksköterskor för att 

känna otillräcklighet belystes. För att kunna hantera patienters existentiella frågor kan delvis 

bottna i brist på erfarenhet och kunskaper att hantera sådana frågor. Det tycks kunna finnas 

ett behov av mer kunskaper om hur bemötandet av patienters existentiella frågor hanteras. 

Vilket också framgår i tidigare forskningen att patienter många gånger kunde uppleva att 

sjuksköterskor inte förmådde uppfatta deras existentiella lidande. Patienter kunde uppleva 

att känna hopp och tro i någon form gav tröst när beskedet om en obotlig sjukdom 

diagnostiseras (Håkanson & Öhlén, 2015; Dahlborg-Lyckhage & Lidén, 2010; Black et al., 

2018). Det är också något som Eriksson (1997) beskriver som att människan är i behov av att 

känna tro, hopp och kärlek. Att våga finnas i patienters sfär här och nu och bara vara visade 

resultatet och Erikssons teoretiska perspektiv kan beskriva att det var en viktig professionell 

färdighet hos sjuksköterskor. Sjuksköterskor ska ha kunskap att inge hopp och tro i 

vårdandet av patienter. Sjuksköterskor förmedlar hopp genom att involvera patienter i 

omvårdnaden, tro att våga prata om existentiella frågor när patienter vill berätta och på så 

sätt även ge lindring till patienters själ. 

Sammanfattningsvis visade resultatet att det kan kopplas till den palliativa vårdens fyra 

hörnstenarna; symtomlindring, närståendestöd, teamarbete samt kommunikation och 

relation, i enlighet med Strang (2012). Symtomlindring till palliativa patienter bestod av att 

inte bara fokusera på sjukdomen och deras medicinska behandling utan där patienten finns i 

sjukdomsprocessen.  Sjuksköterskor kunde beskriva att finnas där för patienter i form av stöd 

och se helhetsbehovet och på så sätt ge omsorg anpassat utefter patienters behov. 

Kommunikation och relation i denna form av vård är absolut den viktigaste hörnstenen i 



22 

omvårdnaden. Relationen mellan sjuksköterskor patienter och deras anhöriga skapades 

genom kommunikation och att få en helhetsbild av patienter och deras önskan till livets slut. 

Teamarbetet runt patienter och deras anhöriga bygger på kommunikation och relation och är 

minst lika viktig som relationen mellan sjuksköterskor och patienter. Ordets betydelse är en 

grund för att kunna tillgodose patienters vilja och önskan till livets slut. 

6.3 Etikdiskussion 

I detta examensarbete togs det återkommande hänsyn till de etiska regler som finns beskriva 

i (Codex, 2018). Resultatet byggdes på artiklar som noggrant valdes ut för att de svarade mot 

uppsatsens syfte. De artiklar som valdes var alla peer reviewed vilket innebär att alla svarade 

upp mot såväl god forskningskvalitet som forskningsetik. Författarna strävade efter att 

översättningen skulle vara så korrekt som möjligt för att innehållet inte skulle ändra 

betydelse och innebörden bli fel. Artiklarna lästes igenom ett flertal gånger för att kontrollera 

att resultaten och undvika att felaktigheter. Strävan var att presentera resultaten som de 

framkom i artiklarna utan egna tolkningar eller förutfattade meningar. Referenserna gjordes 

löpande i texten i APA-style för att styrka att resultaten på byggde på peer reviewed 

forskningsartiklar och för att undvika risk för plagiat. Nyckelorden var textnära för att det 

inte skulle uppkomma tolkningar eller felaktigheter. Citat som användes skrevs i APA-style 

på originalspråk vilket stärkte resultatdelen och studiens syfte att beskrev sjuksköterskors 

erfarenheter. Författarna har båda erfarenhet inom vården som skulle kunna tolkas in och 

påverka skrivandet (Codex, 2018). Priebe & Landström (2017) beskriver att alla människor 

har en förförståelse vilket författarna har haft i åtanke och återkommande diskuterat detta 

under examensarbetet.  

7 SLUTSATSER 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede 

inom palliativ vård. Examensarbetet visar att sjuksköterskor inte hade tillräckligt med 

kunskap för att kunna hantera arbetet och tillgodose patienter och anhörigas behov vilket 

kunde leda till emotionella svårigheter i vårdandet. Sjuksköterskor kunde ha bristande 

kunskap som påverkade utförandet av omvårdnaden och relationen till patienter och 

anhöriga. Sjuksköterskor kunde beskriva att de var i behov av stöd både privat och i arbetet 

som var en medveten strategi för att orka med arbetet. Att ha en blandad personalgrupp med 

olika erfarenheter kunde upplevas som en fördel för att kunna bemöta patienter och 

anhörigas behov. Den ökade förståelsen av palliativ vård påvisade att anhörigas betydelse tog 

mer plats än vad författarna till examensarbetet hade uppfattat tidigare. 
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7.1 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Resultatet av detta examensarbete visar att det är viktigt för sjuksköterskor i palliativ vård att 

ha professionell kunskap och erfarenhet och att det fanns emotionella utmaningar för 

sjuksköterskor i mötet med döende patienter. Resultatet visar att detta bland annat kan bero 

på bristande kunskaper och praktisk erfarenhet gällande emotionella och existentiella frågor 

hos sjuksköterskor. Mot den bakgrunden skulle det vara av intresse att forska kring hur 

nyblivna sjuksköterskor med begränsade kunskaper och erfarenhet upplever frågor som rör 

existentiella frågor och hantering av svåra emotionella situationer. Det skulle vidare vara av 

intresse forska om ett mentorsprogram för nyblivna sjuksköterskor skulle påverka de deras 

förmåga att hantera emotionella situationer i arbetet i den palliativa vården. Resultatet visar 

också att det är viktigt med ett kollegialt stöd inom palliativ vård för att kunna hantera 

emotionella utmaningar. Mot den bakgrunden skulle det vara intressant att studera om ett 

strukturerat och institutionaliserat program för kollegialt stöd kan bidra till att öka 

sjuksköterskors förmåga att hantera emotionella utmaningar. 

Resultatet visar att förmåga att skapa relationer med patienter och deras anhöriga är viktigt 

för att för att kunna lindra lidandet och hantera känslor och frågor som uppkom kring döden. 

Det skulle vara av värde att studera hur erfarna sjuksköterskor bygger upp goda relationer 

med patienter och anhöriga för att kunna sprida dessa kunskaper till andra inom bland annat 

sjuksköterskeutbildningen och i eventuella kommande mentorprogram. 
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Alvariza, A., 

Mjörnberg, M., & 

Goliath, I. 

 

Tidskrift: Journal 

of clinical nursing 

År:2019 

Land: Sverige 

Titel: 

Palliative care nurses’ 

strategies when 

working in private 

homes- A photo-

elicitation study. 

Syfte: 

Syftet var att utforska 

palliativ 

sjuksköterskans 

erfarenheter i att arbeta 

med patienter i livets 

slutskede i privata hem. 

 

Metod: 

Kvalitativa intervjuer 

 

Metodanalys: 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Antal deltagare:10 

sjuksköterskor 

Resultat: 

Resultatet visar att 

sjuksköterskor anpassade 

vården efter patienters behov 

och färdigheter. 

Sjuksköterskor beskriver att 

alla patienter är unika för att 

kunna ge patienter rätt vård 

behöver sjuksköterskor ha 

rätt kompetens och 

erfarenheter.  
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Andersson, E., 

Salickiene, Z., & 

Rosengren, K. 

 

Tidskrift: Nurse 
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Land: Sverige 

Titel: 

To be involved- A 

gualitative study of 

nurses’ experiences of 

caring for dying 

patients 

 

Syfte:  

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskans 

erfarenheter att ta hand 

om patienter i livets 

slutskede i palliativ 

vård. 

 

Metod: 

Kvalitativa intervjuer 

 

 

Metodanalys: 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

 

Antal deltagare:6 

sjuksköterskor 

Resultat: 

Sjuksköterskor hade inte 

tillräckligt med kunskap för 

att vårda patienter i livets 

slutskede i palliativ vård. 

Behov av kunskap och 

livserfarenhet ansåg 

sjuksköterskor var viktiga i 

vården. 
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palliative care  
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Titel: 

Caring for dying and 

meeting death: 

Experiences of Iranian 

and Swedish nurses 

 

Syfte: 
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sjuksköterskors 

erfarenheter av att ta 

hand om patienter i 

livets slutskede i 

palliativ vård i Iran och 

Sverige. 

 

Metod: 

Kvalitativa intervjuer 

 

Metodanalys: 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Antal deltagare:16 

sjuksköterskor 
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med patienter i livets 

slutskede väcker etiska krav 
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insatser. Sjuksköterskor 
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se hela individen och lyssna i 

vårdandet och att även 

involvera anhöriga. 

  

4 Författare: 
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Kasèn, A., & 

Wärnå-Furu, C. 

 

Tidskrift: 

Palliative & 

supportive care 

 

År:2017 

Land: Sverige 

Titel: 

Reflecting on one’s own 

death: The existential 

questions that nurses 

face during end of life 

care 

 

Syfte: 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskans 

erfarenhet och 

förståelsen för 

existentiella frågor i sitt 

arbete med patienter i 

livets slutskede i 

palliativ vård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod:  

Kvalitativa intervjuer 

 

Metodanalys: 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Antal deltagare:14 

sjuksköterskor 

Resultat: 

Resultatet visar att 

sjuksköterskor växer med 

kunskap och erfarenhet i 

mötet med patienter i livets 

slutskede i palliativ vård. 

Sjuksköterskors avsikt är att 

vilja kunna göra sitt bästa för 

patienter för att de ska få ett 

värdigt slut. 

 



 

 

5 Författare: 

Kaup, J., Höög, 

L., & Carlsson, 

M.E. 

Tidskrift: 

Journal of 

hospice and 

palliative nursing 

 

År:2016 

Land: Sverige 

Titel: 

Care for dying patients 

at Midlife 

 

Syfte: 

Syftet var att lyfta fram 

sjuksköterskans 

erfarenheter och 

hanteringsstrategier av 

att vårda patienter i 

livets slutskede palliativ 

vård. 

 

 

 

 

 

 

 

Metod: 

Kvalitativa intervjuer, 

 

 

Metodanalys: 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Antal deltagare:14 

sjuksköterskor 

Resultat: 

Sjuksköterskors arbete och 

synsätt spelar en viktig roll i 

palliativ vård både för 

patienter och närstående i 

livets slutskede i palliativ 

vård. Sjuksköterskor 

beskriver att ett 

organisatoriskt stöd har 

betydelse för att kunna göra 

sitt arbete tillfredställande. 

 

 

 

6 Författare:    

Keall, R., Clayton, 

J., & Butow, P. 

 

Tidskrift:   

Journal of clinical 

nursing 

År:2014 

Land: Australien 

 

Titel: 

How do Australian 

palliative care nurses 

address existential and 

spiritual concerns? 

Faciliators, bariers and 

strategies 

Syfte: 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskans 

erfarenheter av 

hantering i existentiella 

och andliga problem i 

mötet med patienter i 

livet slutskede i 

palliativ vård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod: 

Kvalitativa intervjuer  

 

Metodanalys: 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Antal deltagare:20 

sjuksköterskor 

Resultat: 

Sjuksköterskor beskriver att 

det är viktigt att få patienters 

förtroende för att kunna 

stödja i existentiella och 

andliga frågor. Resultatet 

visar även att sjuksköterskor 

inte har tillräckligt med 

kompetens och tid för att 

kunna hjälpa patienter. Det 

krävs också att 

sjuksköterskor har erfarenhet 

för att kunna ha en bra 

kommunikation. 



 

 

7 Författare: 

Lokker, M., 

Swart, S., 

Rietjens, J., Van 

Zuylen, L., Perez, 

R., & Van Der 

Heide, A. 

 

Tidskrift:  

Applied nursing 

research 

 

År: 2018 

Land: 

Nederländerna 

 

Titel: 

Palliative sedation and 

moral distress: A 

qualitative study of 

nurses 

 

Syfte: 

Syftet var att utforska 

sjuksköterskans 

rapporter om praktik av 

palliativ sedation med 

fokus på 

sjuksköterskans 

erfarenheter i livets 

sista fas i palliativ vård. 

 

 

 

 

 

 

 

Metod: 

Kvalitativa intervjuer 

 

Metodanalys: 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Antal deltagare:36 

sjuksköterskor 

Resultat: 

Resultatet visar att 

sjuksköterskor beskriver att 

det krävs en bra 

argumentation och kunskap 

för att kunna hjälpa patienter 

i sitt lidande. Utifrån 

sjuksköterskors beskrivning 

stämde inte alltid läkaren och 

sjuksköterskors beslut 

överens för patienters bästa. 

 

8 Författare:        

Parola, V., 

Coelho, A., 

Sandgren, A., 

Fernandes, O., & 

Apóstolo, J. 

 

Tidskrift: Journal 

of hospice and 

palliative nursing        

År:2018 

Land:Portugal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel: 

Caring in palliative care 

Syfte: 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskans 

erfarenheter i en 

palliativ vård.  

Metod: Kvalitativa 

intervjuer 

 

Metodanalys: 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Antal deltagare:9 

sjuksköterskor 

Resultat: 

Resultatet visar att 

sjuksköterskors erfarenheter 

i att komma i kontakt med 

patienter i lidande och död i 

olika sammanhang. 

Sjuksköterskor beskriver att 

arbetet ger en tillfredställelse 

av att kunna hjälpa patienter 

och anhöriga i livets 

slutskede i palliativ vård. 

 

 



 

 

9 Författare: 

Tornoe, K.A., 

Darbont, L.J., 

Kvigne, K., & 

Sorlie, V. 

 

Tidskrift: BMC 

nursing 

 

År:2015 

Land: Norge 

Titel: 

The challenge of 

consolation: nurse’s 

experiences with 

spiritual and existential 

care for the dying- a 

phenomenological 

hermeneutical study 

 

Syfte: 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskans 

erfarenhet samt 

betydelsen för andlig 

existentionell vård för 

patienter i livets 

slutskede i palliativ 

vård. 

 
 
 
 
 
 
 

Metod: 

Kvalitativa intervjuer 

 

Matodanalys: 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Antal deltagare:6 

sjuksköterskor 

Resultat: 

Resultatet visade att 

sjuksköterskors tröst hjälpte 

patienter vid det sista stadiet 

att dö. Sjuksköterskor kunde 

inte lindra den andliga och 

existentiella önskan och 

behov av att försonas med sitt 

förflutna och Gud. 

 
 
 

10 Författare:    

Törnquist, A., 

Andersson, M., & 

Edberg, A. 

 

Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 

År:2013 

Land: Sverige 

 
 

Titel: 

In search of legitimacy - 

registered nurses’ 

experience of providing 

palliative care in a 

municipal context.  

Syfte: 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskans 

erfarenheter att vårda i 

livets slutkede i 

palliativ vård i 

kommunalt 

sammanhang. 

 
 

Metod: 

Kvalitativa 

gruppintervjuer 

 

Metodanalys: 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Antal deltagare:20 

sjuksköterskor 

Resultat: 

Sjuksköterskor beskriver att 

kunskap och erfarenhet i 

organisationen var bristfällig. 

Sjuksköterskor saknade 

förutsättningar för att 

tillhandahålla kvalitativt 

vårdsätt att vårda patienter i 

livets slutskede i palliativ 

vård. 
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