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Abstrakt 
Bakgrund Palliativ vård behöver bli mer tillgänglig utanför den specialiserade 

palliativa kontexten. Sjuksköterskan förväntas ha kompetens kring allmän palliativ vård 

och det finns utarbetade riktlinjer att förhålla sig till. Trots detta kan sjuksköterskan 

uppleva att det är en obekväm arbetssituation, vilket föranleder ett behov av ökad 

kunskap kring sjuksköterskans upplevelser.  

Syfte Beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda vuxna i livets slutskede, utanför 

den specialiserade palliativa kontexten. 

Metod En systematisk litteraturstudie genomfördes, där artiklar söktes i databaserna 

Cinahl, PubMed och PsycINFO. Nio artiklar kvalitetsgranskades varav åtta 

inkluderades slutligen i resultatet. Dessa analyserades med manifest innehållsanalys.   

Resultat Sjuksköterskans upplevelser presenterades i två kategorier med tre 

underkategorier vardera. Det framkom att sjuksköterskan blir känslomässigt påverkad, 

reflekterar över förhållningssätt till patienten samt upplever svårigheter i att parallellt 

vårda palliativa och kurativa patienter. Faktorer som det fysiska rummet och 

sjuksköterskans behov av stöd och utveckling inverkar på sjuksköterskans 

förutsättningar att bedriva god vård. 

Slutsats Trots en strävan efter att utföra god vård i livets slutskede är förutsättningarna 

för sjuksköterskan otillräckliga. Det föreligger behov av strukturell anpassning där stöd 

är framträdande för att sjuksköterskan ska finna balans och trygghet och därmed kunna 

bedriva god vård i livets slutskede utanför den specialiserade palliativa kontexten. 

 

Nyckelord 
Livets slutskede, palliativ vård, sjuksköterskor, systematisk litteraturstudie, upplevelser 

 

 

Tack 
Ett varmt tack till våra handledare Pernilla Hedengård och Liselott Årestedt för god 

handledning genom arbetet. 
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1 Inledning 
Idag är det endast en mindre patientgrupp som får kvalificerad vård i livets slutskede, 

men det finns behov av förändring då allt fler behöver tillgång till vård i sin sista tid i 

livet. Detta innebär att den palliativa vården behöver bli mer tillgänglig utanför den 

specialiserade kontexten (Ternestedt & Andershed, 2013). Under vår 

sjuksköterskeutbildning och under de perioder vi arbetat inom vården har vi båda mött 

patienter i livets slutskede. Detta på såväl kommunalt särskilt boende, somatisk 

allmänvårdsavdelning samt på palliativ vårdavdelning. Möten med patienter i livets 

slutskede har gjort avtryck och gett upphov till reflektion hos oss. Som blivande 

sjuksköterskor har dessa möten väckt en nyfikenhet kring sjuksköterskans upplevelse av 

att frekvent möta och vårda denna patientgrupp, vilket föranledde detta examensarbete. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Begreppet palliativ vård 
Palliativ vård avser vård för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada där 

syftet är att lindra lidande och främja livskvalitet. Det innefattar att ta hänsyn till 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt att stödja närstående 

(Socialstyrelsen, 2013; WHO, 2015). Patienter i behov av palliativ vård finns i alla 

kedjor av vården och kräver att vårdpersonal inom hälso- och sjukvård har 

grundläggande kompetens kring allmän palliativ vård (Field & Addington-Hall, 2000). 

Allmän palliativ vård ska utföras till obotligt sjuka patienter av personal med 

grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård (Socialstyrelsen 2013), medan 

specialiserad palliativ vård utförs av ett multiprofessionellt team med särskild 

kompetens i palliativ vård (Socialstyrelsen, u.å.). 

 

Då palliativ vård kan sträcka sig över flera år kan en indelning i tidig och sen fas göras, 

där den sena fasen ofta är kort och omfattar dagar, veckor eller någon månad. Oavsett 

vilken grundsjukdom människan lider av, kännetecknas den sena fasen av liknande 

symtom. Det kan till exempel vara ångest, smärta, illamående, orkeslöshet och hosta 

(SOU, 2001:6). När döden är förväntad inom en överskådlig framtid, kan benämningen 

palliativ vård i livets slutskede användas (Socialstyrelsen, 2013). Motsatsen till palliativ 

vård benämns kurativ vård, vilket innebär botande vård vars behandling leder till 

utläkning (Kurativ, u.å.).  
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2.2 Den palliativa vårdens utveckling 

I slutet av 1800-talet vårdades döende på hospice-verksamheter, där vårdandet 

präglades av en kristen människosyn och där religiös övertygelse gav trygghet för såväl 

patienter som personal. I mitten av 1900-talet förändrades denna vård och döende 

människor vårdades i allt större utsträckning på sjukhus. Förändringen medförde ett 

positivt genomslag i symtomlindring, men synen på död kom att uppfattas som ett 

misslyckande och inte som en naturlig del av livscykeln. Detta gjorde döden svår att 

hantera för närstående och personal. Få vårdenheter är idag kallade hospice, vilket 

Eckerdal (2012) menar bero på den psykologiska effekten av ordet; att döende inte vill 

vårdas på en enhet där livets slut så uppenbart är nära (Eckerdal, 2012). Även om 

begreppen hospice vård och palliativ vård har likartade filosofiska grunder och används 

synonymt, skiljs begreppen åt. Hospice syftar främst till vård för obotligt sjuka patienter 

med mindre än 6 månader kvar i livet, medan den palliativa vården är initierad när som 

helst under den obotliga sjukdomens förlopp. Kortfattat så syftar den palliativa vården 

att främja livskvalité och tillgodose en värdig död, medan hospicevård syftar att 

förbättra kvalitén av döendet (Meghani, 2004). Oavsett diagnos, vårdkontext och 

geografisk placering ska patienter i behov av palliativ vård tillförsäkras denna vård på 

lika villkor (SOU, 2001:6). Sjuksköterskan kommer därför, i sitt yrkesliv, att möta 

patienter i livets slutskede.  

 

2.3 Sjuksköterskans roll  
Den internationella professionsetiska koden för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014) fastställer att sjuksköterskan har fyra grundläggande 

ansvarsområden; att främja hälsa, förebygga ohälsa, återställa hälsa samt lindra lidande. 

I ett palliativt perspektiv anses god hälsa som en situation där patientens känsla av 

välbefinnande, trygghet och kontroll maximeras (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 

2014). Inom den palliativa vården används helhetsvård som ett koncept för att nå god 

livskvalité, vilket innebär att betrakta människan ur fyra dimensioner; det fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella. Det gäller att förstå dessa dimensioner var och en för 

sig, men också se deras samverkan. Det vill säga att ett problem, som till exempel 

smärta, inte enbart påverkar den fysiska delen av kroppen, utan kan även inverka på de 

andra dimensionerna. Det kan innebära psykiska konsekvenser i form av oro och 

nedstämdhet; sociala konsekvenser i form av isolering (om smärtan gör en stillasittande) 

och det kan ge upphov till existentiella tankar (Strang, 2012). För att tillgodose 

dimensionerna vilar den palliativa vården på fyra hörnstenar; symtomkontroll, 
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teamarbete, kommunikation och relation samt närståendestöd (SOU, 2001:6). 

Symtomkontroll innebär att lindra såväl fysiska, psykiska, sociala samt existentiella 

behov med beaktande av patientens integritet och autonomi. Med samarbete menas att 

undersköterskor, sjuksköterskor, läkare med flera ska samarbeta i ett så kallat 

mångprofessionellt arbetslag. God kommunikation och relation är viktigt inom och 

mellan arbetslag, samt i förhållande till patienten och dennes närstående. Vidare ska 

stöd till närstående tillgodoses under sjukdomstiden och efter dödsfallet (SOU, 2001:6).  

 

Inom den somatiska sjukhusvården ska adekvat palliativ vård erbjudas oavsett 

avdelning och med hänsyn till patientens bästa och önskemål (Eckerdal, 2012; SOU, 

2001:6). Vårdandet av palliativa patienter är därmed en integrerad del av 

sjuksköterskans kliniska arbete, oavsett sjukdom och vilket skede som patienten 

befinner sig i (Nordgren & Olsson, 2004). Att möta denna patientgrupp innebär att möta 

människor som är plågade, upplever smärta och har frågor kring mening (Cox & James, 

2004). Schuster (2006) menar att människor som upplever ett stort lidande kan befinna 

sig i en så kallad gränssituation. En sådan situation karaktäriseras av förtvivlan och 

lidande med en såväl inre som yttre kamp hos individen, där människor som står inför 

döden befinner sig i en just sådan gränssituation. I denna situation kan sjuksköterskan 

möta patienten, där den kunskap vi har om vår existens ställs på sin spets och skapar ett 

rum att mötas i för båda parter (Schuster, 2006).  

 

2.4 Sjuksköterskans perspektiv 
För att fånga in patienten i sin helhet och nå god kvalité inom den palliativa vården 

krävs det att flera professioner samarbetar aktivt (Socialstyrelsen, 2013; SOU 2001:6), 

där sjuksköterskan är den som generellt har mest kontakt och närvaro med patienten 

(Beckstrand & Kirchhoff, 2005; Peterson et.al., 2010; WHO, 2007). Möten med 

patienter i livets slutskede kan väcka starka känslor hos sjuksköterskan som i sin tur 

framkallar ett ansvar, både professionellt och personligen (Schuster, 2006). 

Sjuksköterskan förväntas ha relevant kunskap och färdigheter för att ge såväl fysisk som 

psykisk vård för att möta de behov som patient och anhöriga uttrycker. Trots det känner 

många sig obekväma med att vårda patienter i livets slutskede och anser att de har 

bristande kunskaper att utföra denna typ av vård (Bloomer, Endacott, O´Conner & 

Cross, 2013).  
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Sjuksköterskor som arbetar på palliativa avdelningar upplever vårdandet av patienter i 

livets slutskede som en känslomässig påfrestning, där bland annat känslor av förlust kan 

uppstå när patienten dör. Denna känslomässiga påverkan kan upplevas som dränerande 

eller som en börda (Skilbeck & Payne, 2003). Klinisk erfarenhet och därmed ökad 

självkännedom upplevs underlätta arbetet med att vårda patienter i livets slutskede 

(Keall, Clayton & Butow, 2014; Mishelmovich, Arber & Odelius, 2016). Även 

kommunikativa färdigheter anses vara viktigt för att känna sig bekväm att närma sig 

samtal om existentiella frågor samt vara ett stöd åt såväl patient som anhöriga i deras 

situation. För att patienten ska kunna känna förtroende upplever dessa sjuksköterskor att 

de bör ha förmågan att känna samt visa medkänsla och empati. Dock upplever 

sjuksköterskorna att tidsbrist samt en rädsla för att förvärra patientens situation utgör 

hinder för att ge god vård i livets slutskede (Keall, Clayton & Butow, 2014). 

 

2.5 Teoretisk referensram 
Det är av nytta för författarna att presentera en teori i sin studie, vars syfte är att 

problematisera och argumentera för valt problemområde. När studien har en induktiv 

ansats används den teoretiska referensramen som ett redskap att reflektera mot i slutet 

av studien (Henricson, 2012). I denna studie kommer resultatet avslutningsvis i 

diskussionen reflekteras mot begreppet medlidande, som Eriksson (2015) menar utgör 

kärnan i allt vårdande. 

 

Förmåga att känna medlidande innebär en förmåga att lida med en annan människa, 

dock är det inte synonymt med att själv uppleva lidande. Snarare kan upplevelsen av det 

egna lidandet utgöra ett hinder för att känna äkta medlidande. Olikheterna i dessa två 

sätt att uppleva lidande kan vara svåra att urskilja. Förmåga att känna medlidande kräver 

mod och ansvar av människan (Eriksson, 2015). Dessa utgångspunkter framställer 

begreppet medlidande som ett grundbegrepp inom vårdvetenskapen där ”vårdaren har 

mod att ta ansvar för den andre (patienten) och… vårdaren har mod att offra någonting 

av sig själv för den andre” (Eriksson, 2015, s.54). Denna handling, att ge något av sig 

själv till den andre, grundar sig i en rent oegoistisk handling där vårdaren inte vill uppnå 

personlig vinning, utan känner en genuin vilja att göra något för den andre. Det innebär 

att vårdaren sätter sin egen lycka åt sidan för viljan att hjälpa där behovet av hjälp är 

som störst. Medlidande är således temat i vårdarens handlingar (Eriksson, 2015). 
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Eriksson (2015) menar att människan alltid har strävat efter att bevara liv och har en 

inneboende vilja att utföra gärningar med barmhärtighet och kärlek som ledmotiv.  

Vården och barmhärtighetens historia är tätt sammanflätade, där viljan att göra gott 

kvarstår oberoende av omvärlden. Medlidande utgör källan till barmhärtigheten och ger 

människan möjlighet att ta plats som medmänniska (Eriksson, 2015).  

 

3 Problemformulering 
Palliativa enheter är inte den vårdkontext där flest människor i behov av vård i livets 

slutskede vårdas, utan det sker på allmänna vårdavdelningar inom den somatiska 

vården, på särskilda boenden för äldre samt i hemmet (Jakobsson et al., 2014). 

Sjuksköterskan kommer därmed, utan fördjupade kunskaper inom området, att möta 

personer i behov av vård i livets slutskede oavsett arbetsplats. Eftersom palliativ vård 

kan upplevas som en börda för sjuksköterskan kan det utgöra hinder för att bedriva god 

vård. För att ge god vård behövs kunskap kring orsakerna till varför vård i livets 

slutskede kan upplevas påfrestande. Genom att beskriva sjuksköterskans upplevelser av 

att vårda vuxna patienter i livets slutskede utanför den specialiserade palliativa 

kontexten vill vi öka kunskapen och förutsättningarna för sjuksköterskan att utföra god 

vård i livets slutskede. 

 

4 Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda vuxna i livets slutskede, 

utanför den specialiserade palliativa kontexten. 

 

5 Metod 
Detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att vi utgick från 

ett problemområde och därifrån kritiskt granskade relevant litteratur inom valt område. 

Genom att arbeta på detta sätt utvecklas och fördjupas kunskaper inom det valda 

problemområdet (Friberg, 2012). 

 

5.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterier för denna studie innebar att artiklarna skulle ha relevans utifrån vårt 

syfte, vara publicerade mellan åren 2000-2016 samt skrivna på engelska. Artiklarna 

skulle vara peer-reviewed och genomgått vår kvalitetsgranskning med ett resultat på 

över 60%. Ingen geografisk avgränsning gjordes. Artiklar som inkluderade studenter, 

pediatrisk vård och palliativa enheter exkluderades. 
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5.2 Sökningsförfarande och urval  
För att finna relevant litteratur som relaterade till vår problemformulering och syfte 

valde vi att söka i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO, då dessa är inriktade på 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2016). Det första steget i 

litteratursökningen inleddes med att identifiera nyckelord utifrån syftet. Det gjorde vi 

genom att skriva upp syftet på ett papper och där markera nyckelorden; sjuksköterskor, 

upplevelser och livets slutskede. Utifrån dessa identifierades relevanta engelska sökord 

och dess synonymer, samt även indexord för de valda databaserna. Ett strukturerat 

arbetssätt med sökord och nyckelbegrepp är viktigt för att kunna sålla bland miljontals 

vetenskapliga publikationer (Kristensson, 2014) och det underlättade arbetet att strikt 

hålla oss till vårt syfte. Efter att ha identifierat nyckelorden vände vi oss till en 

bibliotekarie för att påbörja vårt sökningsförfarande, vilket Forsberg och Wengström 

(2016) menar är av nytta för att erhålla fördjupad kunskap i sökningsteknik. 

 

I samtliga databaser använde vi oss av samma sökord och dess synonymer, men 

anpassade våra indexord till den aktuella databasen. För att kombinera sökorden och 

indexorden tog vi främst hjälp av de booleska operatorerna “AND” och “OR”, men i 

viss mån även “NOT”. Dessa operatorer underlättar sökningsförfarandet genom att 

specificera sökningen mot syftet (Forsberg & Wengström, 2016). För att få olika 

varianter på ett och samma ord använde vi trunkering (*). Från början begränsades 

sökningen till att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2006-2016, men när 

sökningarna inte längre gav några nya resultat valde vi, efter rådgivning med 

bibliotekarie, att vidga årspannet till åren 2000-2016. Detta var nödvändigt då den första 

begränsningen inte gav oss den mängd data vi behövde. Sökningarna presenteras i 

bilaga A.  

 

Efter att ha sökt i databaserna utfördes manuella sökningar, vilket innebär att vi gick 

igenom referenslistor på artiklar och böcker  för att finna relavanta publiceringar. 

Slutligen hade vi nio artiklar som gick vidare till kvalitetsgranskning. Åtta är 

inkluderade i resultatet, varav en av dessa artiklar är hittad genom en manuell sökning.  

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

För att säkerställa kvalitén på valda artiklar använde vi oss av Carlsson och Eimans 

(2003) bedömningsmallar för kvantitativa och kvalitativa studier. Att använda sig utav 
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granskningsmallar är till hjälp för att systematiskt granska studier och därmed kunna 

värdera studiens kvalité (Forsberg & Wengström, 2016). I Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall poängsätts de olika delarna i studien utifrån en fyrgradig skala (0, 1, 2, 

3) där totalpoängen resulterar i en procentsats. Kvalitén på studien avgörs  efter denna 

procentsats som fastställer i vilken klass (I, II, III) studien hamnar i. Grad I innebär 

högsta kvalité, vilket kräver att studien har över 80 % i procentsatsen. En modifiering 

av mallarna gjordes då vi tog bort raden “Patienter med lungcancerdiagnos”, vilket 

gjorde att totalpoängen minskade med tre poäng. Se bilaga B. Först lästes och 

kvalitetsgranskades artiklarna enskilt, för att sedan jämföra de enskilda granskningarna 

och komma överens om en slutgiltig kvalitetsbedömning. Kvalitetsbedömningen 

presenteras i vår artikelmatris, se bilaga C.  

 

5.4 Analys 
Datan analyserades genom att göra en manifest induktiv innehållsanalys, inspirerad av 

Friberg (2012) samt Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Det innebär att läsa 

materialet som en helhet för att sedan fördela det till mindre enheter och slutligen sätta 

samman en ny helhet (Friberg, 2012). Inledningsvis läste vi materialet enskilt för att 

bekanta oss med innehållet, vilket är viktigt för att få en övergripande förståelse 

(Friberg, 2012). Därefter identifierades innehållet i varje artikels resultatdel genom att 

plocka ut meningsbärande enheter. Detta gjorde vi enskilt för att sedan gemensamt 

jämföra valda meningsenheter och välja de som ansågs relevanta. Meningsenheterna 

kondenserades och kodades i konsensus, för att sedan fördelas in i relevanta 

underkategorier och därefter i kategorier. I den sista delen av analysfasen sattes en ny 

helhet ihop med hjälp av de kategorier som skapats utifrån de mönster som framkom i 

materialet. Exempel på meningsenheter, kondensering, kod, underkategori och kategori 

visas i bilaga D.  

 

5.5 Etiska överväganden 
Forsberg och Wengström (2016) påpekar att etiska aspekter är viktiga för att undvika 

fusk och ohederlighet genom arbetet. I denna systematiska litteraturstudie har vi använt 

artiklar som genomgått noggranna etiska överväganden eller fått tillstånd av en etisk 

kommitté. Vi har granskat artiklarna efter bästa förmåga och inte tagit bort något 

innehåll eller förvrängt resultatet. Fabricering av data, stöld eller plagiat har inte 

förekommit i denna studie. 
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Då vi tidigare har erfarenhet av att vårda patienter i livets slutskede har en genomgående 

ansträngning gjorts för att sätta denna förförståelse åt sidan för att inte låta den påverka 

studiens resultat. Det råder delade meningar kring hur förförståelsen ska användas i en 

kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012), dock menar 

Forsberg och Wengström (2016) att syftet med en kvalitativ innehållsanalys är att 

beskriva specifika fenomen där manifest innehållsanalys innebär att man analyserar 

direkt synliga mönster i texten. Därför valde vi att medvetandegöra och distansera oss 

från vår förförståelse för att i så stor utsträckning som möjligt enbart beskriva 

sjuksköterskornas upplevelser. 

 

6 Resultat 
Resultatet presenteras i två kategorier med tillhörande underkategorier. 

 

Tabell 1 Indelning i kategorier och underkategorier  

Kategori Underkategori 

Mötet med patienten i livets slutskede - Att bli påverkad 

- Att ge av sig själv 

- Att parallellt vårda kurativa och 

palliativa patienter  

Förutsättningar för att ge god vård - Behovet av stöd och utveckling 

- Hinder och förutsättningar för god 

vårdkvalité  

- Det fysiska rummets betydelse 

 

6.1 Mötet med patienten i livets slutskede 

Att befinna sig utanför den specialiserade palliativa kontexten och vårda både kurativa 

och palliativa patienter parallellt har visat sig ge påverkan på sjuksköterskan, där 

kombinationen gör att sjuksköterskan kan känna sig splittrad i sin yrkesroll. I denna 

kategori beskrivs även hur sjuksköterskan förhåller sig till patienten samt hur mötet kan 

ge påverkan på ett såväl professionellt som personligt plan. 

 
6.1.1 Att bli påverkad 

Vårdandet av patienter i livets slutskede innebär att jobba nära döden, vilket 

sjuksköterskorna upplever ger insikt och medvetenhet om livet och döden (Andersson, 
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Salickiene & Rosengren, 2016; Wallerstedt & Andershed, 2007). Patientens 

existentiella behov kan ge såväl professionell osäkerhet som personlig påverkan hos 

sjuksköterskan, vilket kan skapa en känsla av att döden är en naturlig del av livet samt 

väcka existentiella tankar kring sin egen dödlighet (Johansson & Lindahl, 2012). 

Patienter i livets slutskede kan även påverka sjuksköterskan privat, då hen kan uppleva 

att det är svårt att släppa jobbet mentalt även när arbetsdagen är över (Andersson et al., 

2016). Sjuksköterskorna upplever framförallt svårt att släppa taget när de känner starka 

band till patienten och blir djupt rörd av denne (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

Tillsammans med dessa känslomässiga reaktioner kan somatiska besvär, som 

sömnproblem, uppstå hos sjuksköterskan (Mak, Chiang & Chui, 2013).  

 

Vård i livets slutskede upplevs vara både utmanande och personligt utvecklande. 

Sjuksköterskorna beskriver det som en viktig utveckling för sin egen självkännedom 

och livserfarenhet (Andersson et al., 2016; de Arajúo, da Silva & Francisco, 2004). 

Trots det faktum att sjuksköterskan alltjämt möter patienter i livets slutskede, vars 

tillstånd successivt försämras, blir hen berörd av och lider med varje unik patient (de 

Arajúo et al., 2004; Johansson & Lindahl, 2012). Det framkommer dock en delad 

inställning bland sjuksköterskorna, där vissa uppskattar att hjälpa patienter i livets 

slutskede (de Arajúo et al., 2004), medan andra känner låg vilja att vårda denna 

patientgrupp (Cevik & Kav, 2013). 

 

Vårdandet av en patient i livets slutskede kan framkalla komplexa känslor hos 

sjuksköterskan, där känslor av otillräcklighet och missnöje till följd av oförmåga att leva 

upp till sin ambitionsnivå är starkt framträdande. Det kan innebära att sjuksköterskan 

upplever att hen inte lyckas ge vad som behövs eller vara ett bra stöd för patient och 

närstående, eller inte lyckades utföra det arbete hen har planerat (Johansson & Lindahl, 

2012; Mak et al, 2013; Wallersted & Andershed, 2007). Sjuksköterskor beskriver också 

en känsla av hjälplöshet till följd av att patienten inte får tillräcklig symtomlindring 

(Andersson et al, 2016). Även komplexa reaktioner kan uppstå hos sjuksköterskan i 

mötet med patienter i livets slutskede. Det innebär att sjuksköterskan, trots medvetenhet 

om patientens situation, tappar kontrollen över sina reaktioner och upplever frustration 

samt bristande tålamod mot patienten (Wallerstedt & Andershed, 2007). Vårdandet av 

patienter i livets slutskede kan framkalla negativa känslor som hjälplöshet, melankoli 

och sorg hos sjuksköterskan (de Arajúo et al., 2004; Cevik & Kav, 2013). När en patient 
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sedan dör kan sjuksköterskan känna sig otillräcklig, frustrerad och plågad, varav det 

sistnämnda framförallt uppstår vid plötslig och oväntad död. Dödsfall kan även göra att 

sjuksköterskan agerar okänsligt, vilket beskrivs av sjuksköterskorna som likgiltighet 

och att vara osympatisk gentemot anhöriga (Mak et al., 2013). 

 

I mötet med patienter i livets slutskede upplever sjuksköterskorna även positiva känslor. 

När patienten och anhöriga är nöjda med vården, och när sjuksköterskan fått positiv 

feedback, upplever hen känslor av tillfredsställelse (Andersson et al., 2016; Thompson, 

McClement & Daeninck, 2006). Tillfredsställelse och tacksamhet uppstår även när 

sjuksköterskorna upplever att de haft möjlighet att vårda patienten som helhet 

(Wallerstedt & Andershed, 2007), kunnat erbjuda fullvärdig vård (de Araújo et al., 

2004), vårdat utanför ramarna (Mak et al., 2013) samt gett patienten ett bra avslut på 

livet (Johansson & Lindahl, 2012). 

 
6.1.2 Att ge av sig själv 

Sjuksköterskorna upplever vårdandet av patienter i livets slutskede som ett stort ansvar, 

vilket de anser kräver ömhet, omsorg och hängivelse (de Arajúo et al., 2004; 

Wallerstedt & Andershed, 2007). I mötet med patienten upplever sjuksköterskan att hen 

behöver ge mycket av sitt personliga och professionella jag, vilket kan resultera i att 

mötet blir energikrävande och påfrestande. Å andra sidan kan mötet vara bekräftande 

samt upplevas stimulerande och energigivande (Johansson & Lindahl, 2012; 

Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskorna menar att ett känslomässigt 

engagemang är en central del i vårdandet av patienter i livets slutskede, men för att 

dagligen orka möta dessa patienter upplever sjuksköterskorna att de måste hitta en inre 

styrka och en känslomässig balans. De menar att det är viktigt att varken bli för 

personligt involverad eller distanserad (de Arajúo et al., 2004; Johansson & Lindahl, 

2012; Roche-Fahy & Dowling, 2009). Å andra sidan upplever vissa sjuksköterskor att 

det krävs en total känslomässig distans för att vårda patienter i livets slutskede (de 

Arajúo et al., 2004). 

 

Att hantera döden och patienter i livets slutskede upplevs enklare av sjuksköterskor med 

stark tro än de med mindre stark tro. Dock upplever ändå majoriteten av 

sjuksköterskorna att deras svagare tro har ingen eller liten effekt på vårdandet av 

patienter i livets slutskede. Det framkommer även att sjuksköterskor med dödsrädsla 

upplever det svårt att arbeta med patienter i livets slutskede (Cevik & Kav, 2013). 
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Sjuksköterskorna upplever också att det är svårare att vårda patienter i livets slutskede 

om hen känner sig obekväm att närma sig samtal om existentiella frågor (Andersson et 

al., 2016; Cevik & Kav, 2013), trots det faktum att kommunikation, såväl verbal som 

icke-verbal, anses vara viktigt i denna typ av vård (de Arajúo et al., 2004).  

 
6.1.3 Att parallellt vårda kurativa och palliativa patienter  

Vårdandet av patienter i livets slutskede anser sjuksköterskorna är en grundläggande del 

av professionen (de Arajúo et al., 2004), dock upplever de att det är svårt att parallellt 

vårda patienter där vården är kurativt inriktad och patienter där vården är palliativt 

inriktad (Andersson et al., 2016; Wallerstedt & Andershed, 2007). Att simultant vara 

ansvarig för dessa patientgrupper upplevs förhindra möjligheten till att vara närvarande 

och skapa djupare relationer till patienter i livets slutskede, vilket i sig skapar känslor av 

olust hos sjuksköterskorna. Kombinationen av patientgrupperna innebär även att 

sjuksköterskan måste röra sig mellan olika situationer och anpassa sin roll till varje 

unikt möte. Anpassningen kan ske medvetet eller omedvetet, men anses vara en 

integrerad del i sjuksköterskerollen (Johansson & Lindahl, 2012). Dock kan 

anpassningen medföra att sjuksköterskan känner sig splittrad i sin yrkesroll, vilket kan 

skapa en önskan om att vårdandet av patienter i livets slutskede istället sker på en 

palliativ enhet eller av ett palliativt team (Andersson et al., 2016; Johansson & Lindahl, 

2012). Samtidigt upplever sjuksköterskan att vårdandet av kurativa patienter inte är lika 

krävande, vilket upplevs som ett andrum i arbetet (Johansson & Lindahl, 2012).   

 

6.2 Förutsättningar för att ge god vård 
Under denna kategori beskrivs sjuksköterskans upplevelse av vilka behov som 

föreligger för att kunna ge god vård åt patienter i livets slutskede, där stöd och 

utveckling huvudsakligen belyses. Här beskrivs också utomstående faktorer vilka 

sjuksköterskan upplever påverkar vårdkvalitén i en positiv eller negativ riktning samt 

det fysiska rummets betydelse för den vård som bedrivs. 

 
6.2.1 Behovet av stöd och utveckling 

Grundutbildningen anses vara tillräcklig för att vårda patienter i livets slutskede (Cevik 

& Kav, 2013). Dock upplever sjuksköterskorna frustration kring sin begränsade 

kunskap och erfarenhet i början av karriären, vilket de menar påverkar kvalitén på 

vården (Andersson et al., 2016). Erfarna sjuksköterskor upplever ett behov av 

kontinuerlig utbildning inom palliativ vård (Roche-Fahy & Dowling, 2009), men 

påpekar att det likaväl är viktigt med självkännedom och insikt utöver utbildning 



  
 

12 

(Johansson & Lindahl, 2012). De upplever att erfarenhet är nödvändigt för att känna sig 

bekväm och vara närvarande i mötet med patienter i livets slutskede (Thompson et al., 

2006), och påpekar att varje enskilt möte ger ovärderlig kunskap och erfarenhet 

(Wallerstedt & Andershed, 2007). 

 

Nyutbildade sjuksköterskor upplever ett behov av stöd och hjälp i att utveckla sina 

färdigheter från erfarna sjuksköterskor (Andersson et al., 2016; Roche-Fahy & Dowling, 

2009). Erfarna sjuksköterskor upplever i sin tur ett behov av stöd från specialister inom 

palliativ vård, vilket är av värde för både sjuksköterska och patient. När det kommer till 

den egna fysiska och psykiska hälsan upplever sjuksköterskorna att reflektion med 

kollegor är ett bra stöd, för att bland annat hantera de känslor som vård av patienter i 

livets slutskede bidrar till (Johansson & Lindahl, 2012). Dock upplevs ett bristande 

engagemang och stöd från ansvariga chefer, vilket i slutändan kan bidra till att denna 

patientgrupp upplevs som en belastning för sjuksköterskan (Wallerstedt & Andershed, 

2007) 

 
6.2.2 Hinder och förutsättningar för god vårdkvalité 

Många sjuksköterskor upplever att tidsbrist är ett problem som påverkar kvalitén på den 

vård de ger personer i livets slutskede (Wallerstedt & Andershed, 2007). Detta skapar 

frustration hos sjuksköterskorna, framförallt eftersom de anser att palliativ vård kräver 

mer tid än kurativ vård (Andersson et al., 2016; Roche-Fahy & Dowling, 2009). 

Sjuksköterskorna upplever att läkares tendenser att prioritera bort palliativa patienter 

och deras brist på palliativ erfarenhet, samt hög arbetsbelastning, skapar barriärer för 

god vårdkvalité i livets slutskede (Andersson et al, 2016; Thompson et al., 2006). Ett 

annat problem som belyses av sjuksköterskorna är icke-flexibla arbetsförhållanden, 

vilket beskrivs som att vara bunden till rutinsysslor och sjukhusets riktlinjer. Detta 

skapar missnöje och upplevs som ett hinder för god vårdkvalité (Mak et al., 2013). 

 

För att nå god vårdkvalité upplever sjuksköterskorna att de behöver vårda patienten som 

helhet (de Araújo et al., 2004; Roche-Fahy & Dowling, 2009; Wallerstedt & Andershed, 

2007). Det vill säga att sjuksköterskan behöver tillgodose fysiska, psykiska och 

spirituella behov samt involvera och stödja anhöriga (de Araújo et al., 2004; Roche-

Fahy & Dowling, 2009). Även samarbete med såväl kollegor, patienten och dess 

närstående anses vara viktigt för att nå god vårdkvalité vid livets slutskede. Att arbeta 

tillsammans i team med sina kollegor och dela arbetet med varandra, gör att ansvaret 
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upplevs enklare att hantera. Dock kan teamarbete bli försvårat när sjuksköterskan 

känner att läkaren inte har intresse för eller erfarenhet av palliativ vård. Det kan leda till 

att sjuksköterskan känner ett extra ansvar att se till att involvera läkaren i vårdandet av 

patienter i livets slutskede (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

 
6.2.3 Det fysiska rummets betydelse 

Sjuksköterskorna upplever att det finns ett behov av speciellt anpassade rum för 

patienter i livets slutskede (Roche-Fahy & Dowling, 2009). Speciellt utformade rum 

som exempelvis är större, vars väggar är målade i mjuka färger och som har bekväma 

sittplatser åt anhöriga, inger en känsla av lugn och harmoni (Johansson & Lindahl, 

2012) vilket ökar förutsättningarna för god vård (Johansson & Lindahl, 2012; 

Thompson et al., 2006). I frånvaro av dessa speciellt anpassade rum krävs det tid och 

energi av sjuksköterskan för att anpassa den befintliga miljön (Roche-Fahy & Dowling, 

2009). När sjuksköterskorna däremot inte kan påverka vårdmiljön och anpassa den till 

patienten i livets slutskede, upplever de frustration och oro. Dessa känslor blir som mest 

påtagliga när en patient i livets slutskede vårdas i ett tvåbäddsrum där den andra 

patienten är kurativ. Sjuksköterskorna upplever då att det är jobbigt för den kurativa 

patienten att, ofrivilligt, vara en del av en så pass intim situation mellan den döende 

patienten och dess närstående (Thompson et al., 2006). Denna brist på avskildhet 

upplever även sjuksköterskorna som en extra påfrestning för den döende patienten och 

dess närstående (Roche-Fahy & Dowling, 2009). 

 

7 Diskussion 
I ett examensarbete är författaren från början vanligen novis, men utvecklar nya 

kunskaper och förståelse för forskningsprocessen under arbetets gång (Henricson, 

2012). Med tanke på denna utgångspunkt ser vi brister i vårt arbete som kan ha 

påverkats av vår bristande kunskap och erfarenhet, vilket diskuteras i 

metoddiskussionen. I resultatdiskussionen lyfts studiens huvudresultat och ställs i 

kontrast mot tidigare forskning samt den teoretiska referensramen (Henricson, 2012).  

 

7.1 Metoddiskussion  
Detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie, vilket vi anser har varit en bra 

metod för att belysa vårt identifierade problemområde och svara an på vårt syfte. 

Genom att ha en väl lämpad metod ökar trovärdigheten i studien (Henricson, 2012). En 

systematisk litteraturstudie ska sträva efter att granska all relevant litteratur inom 

området för att öka resultatets tillförlitlighet (Kristensson, 2014), men med tanke på den 
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begränsade tid vi haft till vårt förfogande går det inte att garantera att all relevant 

litteratur blivit identifierad. Det uppstod vissa problem under datainsamlingen då vi till 

en början hade en alltför snäv avgränsning rörande publiceringsår och geografisk bredd. 

Det resulterade i att vi fick utöka publiceringsåren från tio till sexton år, det vill säga år 

2000-2016, samt inkludera artiklar från hela världen. Denna korrigering underlättade för 

oss att komma vidare i sökningsprocessen samt hitta fler artiklar, men kan ha bidragit 

till vissa svagheter i studien då forskningen riskerar att vara inaktuell samt att den 

kulturella bredden riskerar att påverka forskningens överförbarhet. Det kan dock ses 

som en styrka att vi fann återkommande och liknande upplevelser hos sjuksköterskorna, 

oavsett år och kultur som studien var genomförd i. Trots det faktum att artiklarna saknar 

en genomgående definition av palliativ vård, berör de alla sjuksköterskor som vårdar 

eller har vårdat patienter vilka förväntas dö inom en överskådlig framtid. Detta kan då 

stärka överförbarheten av vår studies resultat. Lundman och Hällgren Granheim (2012) 

påpekar dock att det alltid är upp till läsaren att avgöra om resultatet går att överföra till 

en annan eller liknande kontext.  

 

Vid sökningsförfarandet var det svårt att få fram enbart sjuksköterskans upplevelse utan 

att artikeln inkluderade andra professioner eller sjuksköterskestudenter. I syfte att 

utesluta studenter från vår sökning provade vi att använda den booleska söktermen 

“NOT” i vår sökning i PsycINFO. “NOT” är en sökterm som bör användas i ytterst liten 

mån då det innebär att sökningen tar bort alla resultat där ordet, som ska uteslutas, 

nämns någon gång i artikeln (Friberg, 2012). Därav finns det risk att vi gått miste om 

relevant forskning enbart för att det bortvalda ordet förekommer. Det faktum att vi 

använde söktermen är med andra ord en svaghet i vårt sökningsförfarande, men en 

strategi från vår sida för att experimentera med ett sökningsförfarande som var svårt att 

komma vidare i. Till en början valde vi att utesluta artiklar där det framkom i abstract 

och urval att studien innehöll andra perspektiv än sjuksköterskans. Det gjorde vi utan att 

kontrollera i artikelns resultat om det förekom en särskiljning på de olika 

professionernas upplevelser, vilket kan innebära att vi gått miste om relevanta artiklar. I 

våra valda artiklar förekommer en undersköterska och en specialistsjuksköterska i 

varsin artikel, dock anser vi att de inte påverkar artiklarnas resultat och därmed inte 

heller denna studies resultat. Vi ser det som en styrka att den absoluta majoriteten av 

informanterna i vår studie är sjuksköterskor, vilket är det perspektiv vi utgick från.  
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Ett antal artiklar exkluderades även utifrån sin rubriksättning, då vissa rubriker 

upplevdes irrelevanta mot vårt syfte. Även det kan ha bidragit till att vi gått miste om 

relevanta artiklar. Vi har sökt artiklar i de tre databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycINFO. Att söka i flera databaser ökar möjligheten att finna relevanta artiklar, vilket 

kan öka studiens trovärdighet (Henricson, 2012). De första sökningarna genomfördes i 

Cinahl, vilken var den databas som gav flest relevanta artiklar. Flertalet av dessa artiklar 

återkom i databaserna Pubmed och PsycINFO, dock har vi inte dokumenterat dessa 

dubbletter. Pubmed och PsycINFO tillförde i övrigt varsin artikel som gick vidare till 

kvalitetsgranskning. Slutligen fann vi ytterligare en artikel via manuell sökning i 

referenslistor, vilket är en metod som kan användas när författarna kör fast i 

sökningsförfarandet (Friberg, 2012). 

 

För att kvalitetsgranska artiklarna användes Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall, vilken modifierades för att passa till denna studies syfte. 

Granskningen av artiklarna genomfördes enskilt för att sedan gemensamt jämföras, 

diskuteras och i konsensus bedömas. Trots att vi använde granskningsmallar upplevde 

vi det ibland problematiskt att bedöma artiklarnas kvalité då vi är noviser på området, 

men genomförde granskningen efter bästa förmåga. Totalt kvalitetgranskades nio 

artiklar varav sju klassades med hög kvalité, en med medelhög kvalité och en blev 

underkänd på grund av låg kvalité. Detta bedömdes initialt som ett tillräckligt antal för 

att belysa sjuksköterskans upplevelser, men i efterhand inser vi att fler artiklar hade 

kunnat styrka resultatet genom att fler informanter berättar om sina upplevelser av 

samma fenomen.  

 

Samtliga artiklar som kvalitetsgranskades hade genomgått noga etiska överväganden 

eller fått godkännande av en etisk kommitté. Två av de svenska artiklarna (Andersson et 

al., 2016; Johansson & Lindahl 2012) hade inte ansökt om godkännande av etisk 

kommitté med hänvisning till att svensk lag (Codex, 2015; SFS 1982:763, refererad i 

Andersson et al., 2016) yttrar att detta inte är nödvändigt när personal är inkluderade i 

datainsamling. Dock har båda artiklarna informerat samtycke, konfidentialitet samt 

möjlighet för informanterna att avbryta sitt deltagande utan repressalier. Trots att 

författarna inte har sökt godkännande från en etisk kommitté, styrks artiklarnas 

vetenskapliga värde på grund av deras etiska överväganden samt det faktum att de 

genomgått peer-review (Henricsson, 2012). 
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Vid analysen läste vi artiklarnas resultat för att skapa oss en helhetsbild, därefter 

plockade vi enskilt ut meningsenheter för att sedan diskutera våra valda meningsenheter 

och gemensamt välja de som var relevanta mot vårt syfte. Kondensering, kodning och 

kategorisering av dessa gjordes sedan gemensamt, vilket kan utgöra en svaghet i en 

systematisk litteraturstudie. Syftet med att författarna analyserar enskilt är att få två 

synvinklar på samma fenomen, så kallad triangulering (Forsberg & Wengström, 2016). 

I kategoriseringsprocessen är det viktigt att det insamlade datamaterialet inte passar in i 

flera kategorier än en eller inte passar in överhuvudtaget. Denna regel är dock svår att 

förhålla sig till när texten handlar om människors upplevelser som tenderar att gå in i 

varandra och därmed passa in i flera olika kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Detta upplevde vi var ett problem med vårt material, men efter noggrann 

analysering av materialet är vi tillfreds med valet av kategorier. Artiklarna som är 

skrivna på engelska har vi översatt gemensamt med hjälp av lexikon och 

översättningsprogram, men eftersom vi har svenska som modersmål går det inte att 

garantera att texten är korrekt tolkad och översatt vilket kan utgöra en svaghet i studien.  

 

Innan vi valde att fördjupa oss i detta ämne hade vi redan erfarenheter kring hur det är 

att arbeta som vårdpersonal med patienter i livets slutskede, vilket innebär att vi gick in 

i studien med en viss förförståelse kring upplevelserna av detta fenomen. Denna 

förförståelse har vi kontinuerligt jobbat med under arbetet för att inte låta den påverka 

resultatet. Det har stundtals varit en utmaning att ha förhålla sig till vad materialet 

faktiskt säger utan att lägga in tolkningar och värderingar. Detta problemet har vi 

angripit genom att sinsemellan diskutera texten och påminna varandra om vad som är 

våra tolkningar och vad det är texten faktiskt säger.  

 

7.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i 

livets slutskede utanför den specialiserade palliativa kontexten. I resultatet framkommer 

upplevelser kring Att bli påverkad, Att ge av sig själv, hur det är Att parallellt vårda 

kurativa och palliativa patienter samt Behovet av stöd och utveckling. Dessa delar av 

resultatet kommer vi att lyfta fram för vidare diskussion, då vi anar ett återkommande 

mönster som vi anser är viktigt att lyfta för diskussion. Ytterligare ett resultat, som 

förekommer i en av artiklarna, är sjuksköterskans upplevelse av trons påverkan på 



  
 

17 

vården. Då det är är ett utstickande resulat är det relevant för vidare diskussion 

(Henricsson, 2012). 

 

Något som löper genom resultatet och som tydligt framkommer genom subkategorierna 

är en strävan efter balans. Detta påvisas bland annat genom sjuksköterskornas 

uttalanden om att finna en balans mellan såväl involvering och distansering, som mellan 

personligt och professionellt engagemang i underkategorin Att ge av sig själv. Att ha en 

professionell distansering, det vill säga att hålla sina personliga känslor från vårdandet, 

upplevs som viktigt för att hantera arbetet med patienter i livets slutskede (Peterson et 

al., 2010). Strävan efter balans påvisas även genom sjuksköterskornas uttalanden i 

underkategorin Att bli påverkad, då vårdandet av patienter i livets slutskede fick 

sjuksköterskorna att känna allt från otillräcklighet och sorg till tillfredsställelse och 

tacksamhet men även likgiltighet. Dessa känslospektrum är återkommande i andra 

artiklar (Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt & Häggström, 2010; Mohan, Wilkes, 

Ogunsiji & Walker, 2005) och är ofta kopplade till sjuksköterskans upplevelse av hur 

god vård hen gett patienten och anhöriga, hur djupt berörd hen har blivit samt förmåga 

att hantera situationen. 

 

Sjuksköterskorna upplevde en splittring i sin yrkesroll när hen vårdar palliativa och 

kurativa patienter samtidigt, till följd av att sjuksköterskan upplevde ett behov av att 

anpassa sig till varje situation vilket beskrivs som en svårighet. Detta kan ses som en 

strävan efter balans under de tillfällen sjuksköterskan måste vårda de olika 

patientgrupperna parallellt. Även i annan forskning är detta en upplevelse som 

sjuksköterskorna betraktar som en stor utmaning (Bloomer et al., 2013), samtidigt som 

vårdandet av patienter i livets slutskede anses vara en del av yrkesrollen (McDonnell, 

Johnston, Gallagher & McGlade, 2002). Det framkom att sjuksköterskorna, oavsett 

erfarenhetsnivå, upplevde ett behov av stöd i vården av patienter i livets slutskede. Stöd 

är nödvändigt för sjuksköterskan för att finna såväl känslomässig balans i mötet med 

patienten som för att finna en balans i sin roll när hen kombinerar palliativ och kurativ 

vård. Sjuksköterskorna i vår studie upplevde att stöd rörande den egna mentala hälsan 

inte var prioriterad av chefer. Denna frånvaro av stöd från såväl chefer och kollegor är 

ett återkommande problem (McDonnell et al., 2002; Törnquist, Andersson & Edberg, 

2013), där närvaro av stöd upplevs som en viktig faktor för att hantera arbetet (Peterson 

et al., 2010; Törnquist et al., 2013). Stöd kan exempelvis innebära att få handledning 
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(Törnquist et al., 2013), eller att få hjälp med att utveckla strategier för att hantera de 

känslor som uppstår inför och i mötet med patienten i livets slutskede (Mohan et al., 

2005). 

 

Ett utstickande fynd i vårt resultat var trons påverkan på vårdandet av patienter i livets 

slutskede. En utav de åtta studiernas resultat bestod till stor del av upplevelser kring att 

vårda patienter i livets slutskede kopplat till hur pass troende sjuksköterskan var (Cevik 

& Kav, 2013). Detta resultat uppkom då författarna valde att ha tro som en infallsvinkel, 

vilket naturligt påverkar att trons betydelse blir en stor del av resultatet. Det är möjligt 

att resultatet hade sett annorlunda ut om Cevik och Kav (2013) valt att göra en kvalitativ 

studie med ostrukturerade intervjuer, då informanterna istället pratat fritt kring sina 

upplevelser. I vår studies övriga artiklar uppkom inte tro som en aspekt, vilket kan bero 

på såväl metodval som kulturella skillnader. I andra studier framkommer dock att tro är 

en betydande del för att hantera arbetet med patienten i livets slutskede (Iranmanesh et 

al., 2012; Peterson et al., 2010), där övertygelsen om guds vilja och ett liv efter döden 

underlättar för sjuksköterskan att närma sig patienten (Iranmanesh et al., 2010). 

Religion används även som resurs, för att exempelvis hjälpa sjuksköterskan att hantera 

patientens existentiella frågor, där patienter istället kan erbjudas att ventilera med en 

pastor. Sjuksköterskan kan även själv använda religion som resurs vid dödsfallet av en 

patient genom att be en bön, samtala med en pastor eller finna tröst i tanken på att 

himlen väntar på patienten (Peterson et al., 2010). 

 

Medlidande är utgångspunkten i allt vårdande (Eriksson, 2015) och kan diskuteras mot 

våra underkategorier; Att ge av sig själv, Att bli påverkad, Att parallellt vårda kurativa 

och palliativa patienter samt Behovet av stöd och utveckling. Förmåga att känna 

medlidande kräver att sjuksköterskan är närvarande i mötet med patienten i livets 

slutskede och inte låter sina egna känslor ta över hand, vilket Eriksson (2015) menar 

utgör ett hinder för att känna medlidande. En oförmåga att finna balans i sitt sätt att bli 

påverkad eller att ge av sig själv till patienten, kan alltså utgöra ett hinder för att känna 

medlidande med patienten. Det krävs också ett mod från sjuksköterskan att offra något 

av sig själv samt mod att ta ansvar för patienten (Eriksson, 2015). Om sjuksköterskan 

känner sig splittrad i sin yrkesroll, kan det upplevas som en påfrestning att ta ansvar för 

varje unik patient och våga ge lite av sig själv i varje situation. Medlidande bör 

genomsyra sjuksköterskans handlingar och grundas i en genuin vilja att göra något för 
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den andre, vilket beskrivs som att vara en medmänniska (Eriksson, 2015). Därför blir 

vikten av att finna balans extra tydlig för att sjuksköterskan ska kunna ha mod att ta 

ansvar, mod att ge av sig själv samt uppleva en äkta vilja att finnas där för patienten, 

utan att själv uppleva lidande och därmed riskera att vårdandet blir en belastning. Detta 

kan tyckas vara en självklarhet, men utan stöd kan dessa grundvillkor orsaka en såväl 

emotionell obalans som en obalans i rollen som sjuksköterska. Sammanfattningsvis ser 

vi att balans är en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna känna medlidande, med 

patienten, där stöd utgör en grundpelare för att sjuksköterskan ska finna balans.  

 

8 Slutsats och kliniska implikationer 
Vård av patienter i livets slutskede utanför den specialiserade kontexten visar sig 

påverka sjuksköterskan på många olika sätt, men framförallt skildrar upplevelserna en 

strävan efter att utföra god vård som känns bra för såväl patient och dess närstående 

som för sjuksköterskan. Förutsättningarna att sjuksköterskan ska kunna genomdriva god 

omvårdnad upplever vi däremot som otillräckliga. Det föreligger ett behov av en 

strukturell anpassning av bland annat arbetsförhållanden, det fysiska rummet samt stöd 

för sjuksköterskan. Om sjuksköterskan kan få ett fullvärdigt stöd kan förutsättningarna 

för hen att finna balans i sin yrkesroll ökas, och därmed vara närvarande för patienten 

och känna medlidande med denne. Den, för sjuksköterskan, ökade tryggheten i att vårda 

patienter i livets slutskede tillsammans med anpassning av ovanstående faktorer, kan 

möjliggöra optimal vård för såväl kurativa som palliativa patienter. Då kan även den 

palliativa vården bli mer tillgänglig utanför den specialiserade kontexten. 

 

Då denna studie visar att det föreligger behov av stöd och utveckling för att kunna 

upprätta en balans i såväl sin yrkesroll och som person, menar vi att spegling på 

arbetsplatsen med kollegor och chefer kan vara till användning för sjuksköterskan. Detta 

för att finna stöd, skapa en trygghet samt utvecklas i sin yrkesroll. På så sätt kan 

förutsättningen för sjuksköterskan att bedriva god vård till patienter i livets slutskede 

utanför den specialiserade palliativa kontexten öka. Vi ser även behov av vidare 

forskning där både sjuksköterskans och patientens upplevelser av att vårda samt vårdas 

utanför den specialiserade palliativa kontexten belyses. Genom att jämföra deras 

upplevelser kan möjligtvis gemensamt viktiga upplevelser och eventuella samband 

mellan dessa synliggöras. En sådan typ av forskning kan bidra till de slutsatser vi 

kommit fram till utifrån vår studies resultat. Slutligen ser vi behov av forskning som 

studerar om religion och tro har betydelse och kan användas i vården av patienter i 
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livets slutskede. Detta för att ytterligare öka förutsättningarna för sjuksköterskan att ge 

god vård till patienter i livets slutskede utanför den specialiserade palliativa kontexten.  

 

 

 

 



  
 

21 
 

*Artiklar inkluderade i resultatet 

 

Referenser 
*Andersson, E., Salickiene, Z., & Rosengren, K. (2016). To be involved: A qualitative 

study of nurses experiences of caring for dying patients. Nurse education today, 38, 

144-149. doi: 10.1016/j.nedt.2015.11.026 

 

*de Araújo M.M.T., da Silva, M.J.P., & Francisco, M.C.P.B. (2004). Nursing the dying: 

essential elements in the care of terminally ill patients. International Nursing Review, 

51(3), 149-158.  

 

Beckstrand, R.L., & Kirchhoff, K.T. (2005). Providing end-of-life care to patients: 

Critical care nurses´ percieved obstacles and supportive behaviors. American Journal of 

critical care, 14 (5), 395-403. 

 

Bloomer, M.J., Endacott, R., O’Connor, M., & Cross, W. (2013). The ‘dis-ease’ of 

dying: Challenges in nursing care of the dying in the acute hospital setting. A qualitative 

observational study. Palliative Medicine, 27(8) 757-764. 

doi:10.1177/0269216313477176  

 

Carlsson, S., & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad: Studiematerial för 

undervisning inom projektet ”Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete mellan 

Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola” (Malmö högskola, rapport nr 2). 

Malmö: Malmö Högskola. Från 

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/660/rapport_hs_05b.pdf?sequence=1 

 

*Cevik, B., & Kav, S. (2013). Attitudes and experiences of nurses toward death and 

caring for dying patients in Turkey. Cancer Nursing, 36(6), E58-E65. doi: 

10.1097/NCC.0b013e318276924c 

 

Codex. (2015). The humanities and social sciences: Rules & guidelines for research. 

Hämtad 29 november, 2016, från Codex, 

http://www.codex.vr.se/en/forskninghumsam.shtml 

 

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/660/rapport_hs_05b.pdf?sequence=1


  
 

22 

Cox, K., & James, V. (2004). Professional boundaries in palliative care. I S. Payne., J. 

Seymour. & C. Ingleton (Red.), Palliative care nursing: Principles and Evidence for 

Practice (s. 605-620). Berkshire: Open University Press. 

 

Eckerdal, G. (2012). Sluten palliativ vård och hospice. I P. Strang. & B. Beck-Friis 

(Red.), Palliativ medicin och vård (s. 162-169). Stockholm: Liber. 

 

Eriksson, K. (2015). Den lidande människan (2. uppl.). Stockholm: Liber.  

 

Field, D., & Addington-Hall, J. (2000). Extending specialist palliativ care to all? Social 

science & medicine, 48(9), 1271-1280. doi: 10.1016/S0277-9536(98)00430-4 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: 

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning (4. uppl.). Stockholm: 

Natur & Kultur. 

 

Friberg, F. (2012). Att utforma ett examensarbete. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (2. uppl., s. 81-94). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Henricson, M. (2012). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: från idé till examination inom omvårdnad (s. 471-478). Lund: Studentlitteratur.  

 

Iranmanesh, S., Axelsson, K., Sävenstedt, S., & Häggström, T.  (2010). Caring for 

dying and meeting death: experiences of iranian and swedish nurses. Indian Journal of 

Palliative Care, 16(2), 90-96. doi: 10.4103/0973-1075.68405 

 

Jakobsson, E., Andersson, M., & Öhlén, J. (2014). Livets slutskede. I F. Friberg & J. 

Öhlén (Red.), Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt. (2. uppl., s. 

180-209). Lund: Studentlitteratur. 

 

*Johansson, K., & Lindahl, B. (2012). Moving between rooms - moving between life 

and death: Nurses experiences of caring for terminally ill patients in hospitals. Journal 

of Clinical Nursing, 21(13-14), 2034-2043. doi: 10.1111/j.1365-2702.2011.03952.x 



  
 

23 

 

Keall, R., Clayton, M.J., & Butow, P. (2014). How do Australian palliative care nurses 

address existential and spiritual concerns? Faciliators, barriers and stragies. Journal of 

Clinical Nursing, 23(21-22), 3197-3205. doi: 10.1111/jocm.12566 

 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik: För 

studenter inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur.  

 

Kurativ. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 7 december, 2016, från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kurativ  

 

Lundman, B. & Hällgren Graneheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I M. 

Granskär. & B. Höglund-Nielsen (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 

sjukvård (2. uppl., s. 187-202). Lund: Studentlitteratur.   

 

*Mak, Y.M., Chiang, V.C.L., & Chui, W.T. (2013). Experiences and perceptions of 

nurses caring for dying patients and families in the acute medical setting. International 

Journal of Palliative Nursing, 19(9), 423-431.  

 

McDonnell, M., Johnston, G., Gallagher, G.A., & McGlade, K. (2002). Palliative care 

in district general hospitals: the nurse´s perspective. International Journal of Palliative 

Nursing, 8(4), 169-175. 

 

Meghani, S.H. (2004). A concept analysis of palliative care in the United States. 

Journal of Advanced Nursing, 46(2), 152-161. doi: 10.1111/j.1365-2648.2003.02975.x 

 

Mishelmovich, N., Arber, A., & Odelius, A. (2016). Breaking significant news: The 

experience of clinical nurse specialist in cancer and palliative care. European Journal of 

Oncology Nursing, 21, 153-159. doi: 10.1016/j.ejon.2015.09.006 

 

Mohan, S., Wilkes, L.M., Ogunsiji, O., & Walker, A. (2005). Caring for patients with 

cancer in non-specialist wards: the nurse experience. European Journal of Cancer Care, 

14(3), 256-263.  

 



  
 

24 

Nordgren, L., & Olsson, H. (2004). Palliative care in a coronary care unit: a qualitative 

study of physicians and nurses perceptions. Journal of Clinical Nursing, 13(2), 185-193. 

doi: 10.1111/j.1365-2702.2004.00816.x 

 

Peterson, J., Johnson, M., Halvorsen, B., Apmann, L., Chang, P-C., Kershek, S., Scherr, 

C., Ogi, M., & Pincon, D. (2010). Where do nurses go for help? A qualitative study of 

coping with death and dying. International Journal of Palliative Nursing, 16(9), 432-

438.  

 

*Roche-Fahy, V. & Dowling, M. (2009). Providing comfort to patients in their 

palliative care trajectory: experiences of female nurses working in an acute setting. 

International Journal of Palliative Nursing, 15(3), 134-141.  

 

Schuster, M. (2006). Profession och existens: en hermeneutisk studie av asymmetri och 

ömsesidighet i sjuksköterskors möten med svårt sjuka patienter (Akademisk avhandling, 

Lärarhögskolan vid Stockholms universitetet, Institutionen för samhälle, kultur och 

lärande). 

 

Skilbeck, J., & Payne, S. (2003). Emotional support and the role of Clinical Nurse 

Specialist in palliative care. Journal of Advanced Nursing, 43(5), 521-530. doi: 

10.1046/j.1365-2648.2003.02749.x 

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 29 november, 2016, från Riksdagen, 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763 

 

Socialstyrelsen. (u.å.). Palliativ. I Socialstyrelsens termbank. Hämtad 27 september, 

2016, från http://termbank.socialstyrelsen.se/  

 

Socialstyrelsen. (2013). Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede: 

Vägledning, rekommendationer och indikatorer – Stöd för styrning och ledning. 

Stockholm: Socialstyrelsen. Från 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-6-4  

 



  
 

25 

SOU 2001:6. Döden angår oss alla: värdig vård vid livets slut. Stockholm: 

Socialdepartementet. Från http://www.regeringen.se/  

 

Strang, P. (2012). Ett palliativt förhållningssätt: enligt WHO. I P. Strang. & B. Beck-

Friis (Red.), Palliativ medicin och vård (4 uppl., s. 31-34). Stockholm: Liber AB. 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: 

Svensk Sjuksköterskeförening. Hämtad från http://www.swenurse.se 

 

Ternestedt, B-M., & Andershed, B. (2013) Den palliativa vårdens utveckling. I 

Andershed, B., Ternestedt, B-M., & Håkansson, C. (Red.), Palliativ vård: Begrepp & 

perspektiv i teori och praktik (s.103-116). Lund: Studentlitteratur.   

 

*Thompson, G., McClement, S., & Daeninck, P. (2006). Nurses perceptions of quality 

end-of-life care on an acute medical ward. Journal of Advanced Nursing, 53(2), 169-

177. doi: 10.1111/j.1365-2648.2006.03712.x 

 

Törnquist, A., Andersson, M., & Edberg, A-K. (2013). In search of legitimacy - 

registered nurses’ experience of providing palliative care in a municipal context. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 27(3), 651-658. doi: 10.1111/j.1471-

6712.2012.01074.x 

 

*Wallerstedt, B., & Andershed, B. (2007). Caring for dying patients outside special 

palliative care settings: experiences from a nursing perspective. Scandinavian Journal 

of Caring Science, 21(1), 32-40.  

 

WHO. (2007). Cancer control: Palliative Care (Serienamn, nr x). Hämtad från 

http://www.who.int/cancer/publications/cancer_control_palliative/en/ 

 

WHO. (2015). Palliative care. Hämtad 4 oktober, 2016, från 

Världshälsoorganisationen, http://www.who.int     

 



  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A Tabeller över sökningsförfarandet 
Sökning i Cinahl mellan perioden september-oktober 2016.  

MH = Ämnesord. * = trunkering. OR och AND = Booleska sökord 

 

Nr Sökord Träffar Avgränsningar 
Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 
Granskade 

Inkluderade 

i resultatet 

 Sökning 1       

S1 nurs* 632.769      

S2 experience*  186.22      

S3 

MH 

"palliative 

care" 

20.947      

S4 hospital 223.502      

S5 

S1 AND S2 

AND S3 

AND S4 

180 2000-2016 83 3 1 1 

 Sökning 2       

S1 nurs* 455.623 2000-2016     

S2 end of life 15.386 2000-2016     

S3 

MH 

"medical-

surgical 

nursing" 

3.476      

S4 
S1 AND S2 

AND S3 
21 2000-2016 21 2 1 1 

 Sökning 3       

S1 nurs*  632.769      

S2 
palliative 

care 
26.692      

S3 hospital 223.502      

S4 experiences 154.012      

S5 perceptions 70.277      



  
 

II 

S6 caring 27.817      

S7 S4 OR S5 210.191      

S8 

S1 AND S2 

AND S3 

AND S4 

AND S7 

79  54 3 2 2 

 Sökning 4       

S1 

MH 

"terminal 

care" 

11.859      

S2 

MH 

"palliative 

care" 

20.947      

S3 
MH "nurse 

attitudes" 
20.569      

S4 S1 OR S2 30.265      

S5 S3 AND S4 681      

S6 S3 AND S4  589 2000-2016     

S7 dying patient 4.496 2000-2016     

S8 
S3 AND S4 

AND S7 
157 2000-2016 61 4 1 1 

 Sökning 5       

S1 
MH "nurse 

attitudes" 
20.569      

S2 

MH 

"terminally 

ill" 

8.059      

S3 S1 AND S2 192 2000-2016 21 2 1 1 

 

 

  



  
 

III 

Sökning i PsycINFO mellan perioden september – oktober 2016 

DE = Ämnesord. * = trunkering. OR och AND och NOT 

 

 

Nr Sökord Träffar Avgränsningar 
Läsa 

abstract 

Lästa 

artiklar 
Granskade 

Inkluderade 

i resultatet 

 Testsökning       

S1 

DE 

"Palliative 

care"  

10.825      

S2 

DE 

"terminally 

ill patients" 

4.393      

S3 DE "Nurses" 23.054      

S4 
DE 

"Nursing" 
18.257      

S5 
DE 

"Attitudes" 
23.532      

S6 S1 OR S2 13.542      

S7 S3 OR S4 35.257      

S8 
S5 AND S6 

AND S7 
8      

S9 nurs*  136.757      

S10 end of life 23.259      

S11 experience 472.146      

S12 view 190.298      

S13 attitude 485.986      

S14 perspective 258.013      

S15 terminally ill 5.886      

S16 S10 OR S15 27.32      

S17 

S11 OR S12 

OR 13 OR 

14 

1,161,548      

S18 
S9 AND S16 

AND S17 
2354      

S19 S18 1.686 
Publicerad 2006-

2016 
    



  
 

IV 

S20 S5 OR S17 1,161,548      

S21 
S6 AND S9 

AND S20 
2.242      

S22 S21 1.608 
Publicerad 2006-

2016 
    

S23 hospital 213.279 
Publicerad 2006-

2016 
    

S24 
S22 AND 

S23 
664      

S25 patient 666.145      

S26 
S24 AND 

S25 
538 

Publicerad 2006-

2016 
    

S27  

S26 NOT 

pediatric 

NOT 

intensive 

care unit OR 

icu OR 

critical care 

OR critical 

care unit 

408 
Publicerad 2006-

2016 
    

 Sökning 1       

S1 

DE 

"Terminally 

ill patients" 

4.393      

S2 

DE 

"Palliative 

care" 

10.825      

S3 
DE "death 

and dying" 
26.737      

S4 
S1 OR S2 

OR S3 
37.612      

S5 nurs*  136.757      

S6 
DE 

"attitudes" 
23.532      

S7 
S4 AND S5 

AND S6 
52  21 2 0 0 

 Sökning 2       

S1  
Registerd 

nurs* 
4.591      

S2 experience 472.834      

S3 

DE 

"Palliative 

care"  

10.862      

S4 dying patient 10.812      



  
 

V 

S5 

S1 AND S2 

AND S3 

AND S4 

18  7 1 0 0 

 Sökning 3       

S1 

DE 

"palliative 

care" 

10.862      

S2 

DE 

"Terminally 

ill patients" 

4.396      

S3 

DE Nurses" 

OR DE 

"Nursing" 

35.298      

S4 

DE 

"Experiences 

(Events)" 

15.921      

S5 

S1 AND S2 

AND S3 

AND S4 

0      

S6 
S1 AND S2 

AND S3  
82 

Pubicerad 2006-

2016 
25 0 0 0 

 Sökning 4       

S1 

DE 

"Palliative 

care" 

10.862      

S2 

DE 

"Terminally 

ill patients" 

4.396      

S3 S1 OR S2 13.578      

S4 
nurse 

attitudes 
20.447      

S5 

experience 

or 

perceptions 

894.821      

S6 

S3 AND S4 

AND S5 

NOT student 

300 
Pubicerad 2006-

2016 
95 3 1 1 

 

 

  



  
 

VI 

Sökning PubMed mellan perioden september – oktober 2016. 

Mesh = Ämnesord. * = trunkering. OR och AND = booleska sökord 

 

 

Nr Sökord Träffar Avgränsningar 
Läsa 

abstract 

Lästa 

artiklar 
Granskade 

Inkluderade 

i resultatet 

 Sökning 1       

S1 

Nurs* 

AND 

"dying 

patients" 

AND 

experience 

58 

Senaste 10 åren 

AND nursing 

journals 

20 1  0 

 Sökning 2       

S1 

“caring for 

dying” 

AND nurs* 

AND 

attitude*  

125 

Senaste 10 åren 

AND nursing 

journals 

53 1  0 

 Sökning 3       

S1 

"Palliative 

care" 

(Mesh) 

45.097      

S2 

Nurse* 

AND 

perceptions 

11.964      

S3 
S1 AND 

S2 
357      

S4 S3 329 2000-2016     
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sjuksköterskorna 

genomgår ett skifte i 
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International Journal 

of Palliative Nursing.  

 

Palliative care in 
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perspective 
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stöd samt hög 
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studien saknar 
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otillräcklighet och 
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hantera att vårda 

döende patienter 

 

Grad I 

Roche-Fahy,V. & 

Dowling, M. (2009). 

 

Irland 

 

 

International Journal 

of Palliative Nursing.  
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patients in their 

palliative care 
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att utforska 

sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 
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Hermeneutisk 

fenomenologi 

 

Urval: tolv 
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experiences of 
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Analys: 

Innehållsanalys 

påfrestande att vårda 
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att vården behövde 
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vikten av utbildning 

och support från 
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Thompson, G., 

McClement, S. & 

Daeninck, P. (2006). 

 

Kanada 

 

 

Journal of Advanced 

Nursing 

 

Nurses’ perceptions 

of quality end-of-life 

care on an acute 

medical ward 

Syftet med studien var 

att utveckla en förståelse 

för processen 

sjuksköterskor går 

igenom när de vårdar 

patienter i livets 

slutskede och att 

utveckla en teori kring 

deras upplevelser 

 

 

Metod: Kvalitativ 

ansats. Grounded 

theory för att 

undersöka 

fenomenet 

 

Urval: 

Ändamålsenligt 

urval, tio 

sjuksköterskor 

deltog intervjuerna. 

Även observationer 

genomfördes 

 

Analys: Pågående, 

komperativ analys 

samtidigt som 

datainsamling 

Sjuksköterskorna 

upplevde det svårt att 

ge god vård i livets 

slutskede när man 

arbetar på en 

avdelning där man 

slits åt olika håll. 

Sjuksköterskorna 

upplevde det viktigt, 

men svårt, att skapa 

en trygg övergång för 

den döende patienten 

Grad I 



  
 

VI 

Wallerstedt, B. & 

Andershed, B. (2007).  

 

Sverige 

Scandinavian Journal 

of Caring Science  

 

Caring for dying 

patients outside 

special palliative care 

settings: experiences 

from a nursing 

perspective 

Syftet med studien 

upplevelser av att vårda 

allvarligt sjuka och 

döende patienter utanför 

den specialiserade 

palliativa vårdenheten 

Metod: Kvalitativ 

ansats. 

Fenomenologisk 

metod 

 

Urval: nio 

sjuksköterskor 

intervjuades 

 

Analys: 

Innehållsanalys  

Sjuksköterskorna har 

höga ambitioner att 

ge god vård i livets 

slutskede, dock 

upplever de olika 

nivåer av missnöje i 

denna vård beroende 
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stöttning, tid, resurser 

samt otillräckligt 
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Grad I 
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The majority of 

the nurses 
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talking about 
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patients…  

 

Sjuksköterskorna 

upplevde samtal 

med patienten om 

döden som 

obekväma 
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död  

Att ge av sig 

själv  

Mötet med 

patienten i 

livets 

slutskede 

They described 

difficulties in 

caring for 

patients in a 

palliative phase 

at the same 

time, as they 

were caring for 

other patients in 

a curative phase 
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att växla mellan 

kurativ och 

palliativ vård 

Svårt att 

växla 

Att parallellt 

vårda kurativa 

och palliativa 

patienter  

Mötet med 

patienten i 

livets 

slutskede 

Holistic care is 

also felt by 

many nurses to 

be a necessary 

approach in 
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better quality of 

care… 

 

Sjuksköterskorna 

påpekar att 

holistisk vård är 

viktigt för 

vårdkvalitén 

Holistisk 

vård 

Hinder och 

förutsättningar 

för god 

vårdkvalité 

Förutsättninga

r för att ge 

god vård 

Thoughts 

regarding end-

of-life situations 

are often 

difficult to 

leave, even 

when the 

working day is 

over. 

 

Upplever det svårt 

att lämna jobbet 

mentalt  

Jobbet 

stannar kvar 

Att bli 

påverkad 

Mötet med 

patienten i 

livets 

slutskede 
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