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Abstrakt 
Bakgrund Palliativ vård handlar om mer än att vårda döende patienter och att vara en patient 

i palliativt skede medför existentiell ensamhet, vilket betyder att det behövs mer än medicinsk 

vård. Redan under utbildningen kommer sjuksköterskestudenter att behöva ge palliativ vård. 

Internationellt finns dock en kunskapsbrist kring palliativ vård vilket kan påverka 

vårdkvalitén. 

 

Syfte Att beskriva sjuksköterskestudenters praktiska erfarenheter av att ge palliativ vård. 

 

Metod Arbetet är en systematisk litteraturstudie med 9 artiklar identifierade i CINAHL, 

PsycINFO och PubMed. Dessa 9 artiklar kvalitetsgranskades, analyserades och diskuterades. 

 

Resultat Resultatet presenteras i tre huvudkategorier med två subkategorier vardera. De tre 

huvudkategorierna benämns: Svårigheter att utföra palliativ vård, Att ha fokus på patienten 

och familjen samt Att ändra inställning. De sex subkategorierna benämns: Att möta döden, 

Att känna sig oförberedd och osäker, Den viktiga relationen till patienten och familjen, Att ge 

stöd och omsorg till patienten och familjen, Från att vilja bota till att främja välbefinnande 

samt Praktisk erfarenhet gör skillnad. 

 

Slutsats Den systematiska litteraturstudiens slutsats är att praktiska erfarenheter är minst lika 

viktiga som teoretisk kunskap från utbildning och att båda dessa faktorer behöver förbättras. 

 

 

Nyckelord 
Palliativ vård, vård i livets slutskede, sjuksköterskestudenter, erfarenheter, systematisk 

litteraturstudie 
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1 Inledning 

Sjuksköterskor kommer oavsett vårdinriktning att möta patienter som befinner sig i 

slutskedet av sina liv och trots detta varierar graden av utbildning i palliativ vård i den 

allmänna sjuksköterskans utbildning (Socialstyrelsen, 2006). Inför detta arbete 

diskuterade vi våra egna upplevelser av att ha kommit i kontakt med palliativ vård under 

vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Redan under den första VFU-perioden i den 

andra terminen mötte och vårdade vi patienter i palliativt skede, vilket omfattade 

medicinsk behandling men även bemötande av frågor av existentiell karaktär. Några av 

dessa patienter avled kort efter vårt möte med dem och vid denna tidpunkt kände vi oss 

som sjuksköterskestudenter inte förberedda inför den palliativa vårdens omfattning. 

Under den fjärde terminen spenderade en av oss den andra VFU-perioden på en 

vårdavdelning inriktad på palliativ vård samt gick en kurs i palliativ vård i början av den 

femte terminen. Då den andra författaren inte har samma erfarenheter eller gick samma 

kurs, diskuterades olikheterna i våra förutsättningar att vårda patienter i palliativt skede.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Palliativ vård 

Enligt World Health Organization (WHO, 2015) innebär palliativ vård att vårda för att 

förbättra livskvalitén för de patienter, barn såväl som vuxna, samt deras familjer som 

står inför livshotande sjukdomar. Enligt Socialstyrelsen (2013) finns det dock vissa 

skillnader mellan att vårda ett barn och en vuxen i palliativt skede, exempelvis gällande 

kommunikationsnivå och, självbestämmande. Med barn avses individer under 18 år 

(Förenta Nationerna [FN], 1989). Begreppet patient avser i sin tur en person som söker 

eller får vård och att förbättra livskvalitén för en patient innebär att främja hens liv till 

ett så gott liv som möjligt (Dahlberg & Segesten, 2010; Sandman & Kjellström, 2013). 

Palliativ vård skiljer sig från kurativ vård då målet med palliativ vård inte är att bota 

eller bekämpa patientens sjukdom (Socialstyrelsen, 2013). När en patient ska vårdas 

palliativt trappas de kurativa åtgärderna successivt ned. I tidiga faser av obotliga eller 

progressiva sjukdomsförlopp ges palliativ vård med syftet att förlänga liv medan det i 

senare skeden ges för att lindra lidande. Ett brytpunktssamtal hålls med patienten och 

dennes närstående när den palliativa vården övergår från den tidiga till den senare fasen 

(ibid.). Att lindra lidande handlar om att lindra både de subjektivt upplevda symptomen 

men även de känslor som uppstår i samband med dessa symptom (Sandman & 
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Kjellström, 2013). Det finns dock en skillnad mellan allmän och specialiserad palliativ 

vård (Socialstyrelsen, 2013). Allmän palliativ vård utförs av vårdpersonal med 

grundläggande kompetens och kunskap i palliativ vård medan specialiserad palliativ 

vård utförs av vårdpersonal med specificerad kompetens och kunskap (ibid.). Johansson 

och Lindahl (2012) visade i en studie att sjuksköterskor som utövade palliativ vård 

strävade efter att göra allt vad de kunde för patienterna och deras familjer då det 

handlade om patientens sista tid i livet. Att vårda patienter i palliativt skede medförde 

att sjuksköterskorna i sina möten med patienterna, även mötte deras frågor om livet och 

döden (ibid.). För att åstadkomma en värdig eller god död var det enligt patienter och 

närstående viktigt att ta hänsyn till biologiska, psykologiska, sociala och spirituella 

aspekter av livet (Lee, Woo & Goh, 2013).  

 
En helhetssyn på patienten inom palliativ vård stödjer individen till att leva ett värdigt 

liv och med största möjliga välbefinnande tills livets slut (Socialstyrelsen, 2013). 

Värdighet handlar om det värde en individ tillskriver sig själv och hur andra människor 

behandlar individen (Franklin Larsson, 2013). Enligt WHO (2015) är målet med 

palliativ vård att tidigt identifiera, bedöma och behandla symptom som exempelvis 

smärta, för att förebygga och lindra lidande på psykosocial, andlig eller fysisk nivå.  

 

2.1.1 De fyra hörnstenarna 

Inom palliativ vård finns det fyra grundläggande hörnstenar (Socialstyrelsen, 2013). De 

fyra hörnstenarna är symptomlindring, samarbete, närståendestöd samt kommunikation 

och relationer. Symptomlindring syftar till att lindra smärta och andra symptom hos 

patienten men innebär även att tillgodose patienters psykiska, existentiella, fysiska och 

sociala behov. Den andra hörnstenen, samarbete innebär ett koordinerat arbete av olika 

vårdprofessioner i ett vårdteam (ibid.). Genom att olika vårdprofessioner samverkar kan 

patienters och närståendes önskemål bemötas. Detta ger möjlighet till att stödja 

närstående i deras förlust samt att patienter kan leva ett så aktivt liv som möjligt livet ut 

(WHO, 2015). Närståendestöd innefattar att stödja närstående under patientens vårdtid 

och efter patientens bortgång (Socialstyrelsen, 2013). Syftet med närståendestöd innebär 

också att närstående ska ges möjlighet att vara delaktiga i patientens vård. Närstående 

avser de som patienten anser vara sina närstående och som anser sig vara närstående till 

patienten (Dahlberg & Segesten, 2010).  Den fjärde hörnstenen, kommunikation och 
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relation, syftar till att gynna patientens livskvalité. Detta förutsätter god kommunikation 

inom vårdteamet, till andra vårdteam samt till patientens och dennes närstående (ibid.). 

 

2.1.2 Att vara patient i palliativt skede 

Att veta att den egna döden nalkas, innebär att veta att det inte finns någon återvändo 

vilket skapar en situation då de existentiella gränserna nås (Ternstedt, Österlind, Henoch 

& Andershed, 2012). När en patient närmar sig döden, kan social isolering, hopplöshet, 

depression, existentiellt lidande, rädsla inför framtiden och att vara en börda för sina 

medmänniskor upplevas (Boston, Bruce & Schreiber, 2011). De fyra grundläggande 

dragen i den existentiella gränssituationen är den personliga kampen med döden vilket 

skapar ångest, kampen om friheten till att göra egna val, kampen om ansvarighet och 

skuld samt isolering som en klyfta mellan sig själv och andra människor. Existentiell 

utsatthet kan även medföra meningslöshet vilket tvingar människor att söka och skapa 

mening med sitt lidande. Att uppleva ångest inför döden är något som är unikt och 

personligt (ibid.). 

 

Ternestedt et al. (2012) menar att många i mötet med sin egen död upplever existentiell 

ensamhet, en form av ensamhet som är svår eller inte möjlig att dela med andra 

människor. Att stå inför döden ger också en medvetenhet om att förlora sitt 

sammanhang genom olika förluster i livet, exempelvis att inte kunna se barn och 

barnbarn växa upp (ibid.). Att möta döden är något som patienten gör ensam men det är 

ändå betydelsefullt för patienten att ha någon vid sin sida (Henoch, 2013). Att berätta 

om sitt liv kan ge patienten möjlighet att hitta mening samt se sammanhang och 

patienten får också möjlighet att fundera över om det finns något mer som hen vill se 

eller vara med om (ibid.). Att vårda en patient i palliativt skede handlar därmed om mer 

än att bara vårda, det handlar också om att ge stöd och kraft oavsett i vilket livsskede 

personen befinner sig i (Friedrichsen, 2012). 

 

 

2.1.3 Sjuksköterskans roll inom palliativ vård 

Sjuksköterskans roll inom den palliativa vården är bland annat koordinerade, 

relationsskapande, stödjande och kommunikativ (Friedrichsen, 2012). Den vård som en 

sjuksköterska ska utföra, förutsätter att en god relation har skapats till patienten och 

dennes närstående. En god relation innebär att patienten upplever tillit och trygghet 
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samt att hen vågar be om hjälp (ibid.). I en studie av Milberg, Wåhlberg, Jakobsson, 

Olsson, Olsson och Friedrichsen (2012) visade resultatet att patienter upplevde det som 

viktigt att kunna behålla känslan av att vara sig själva trots att de försämrades i sina 

tillstånd. Att uppleva den palliativa vården som trygg medförde att patienterna kände sig 

säkrare i att bevara sin självkänsla (ibid.).För att kunna skapa relationer till patienter 

behöver sjuksköterskan vara medveten och uppmärksam på sin maktposition 

(Friedrichsen, 2012.). Sjuksköterskans maktposition över patienten uppkommer i sin tur 

till följd av sjuksköterskans yrkeskompetens (ibid.). 

 

En sjuksköterska kan stötta patienter och närstående genom att exempelvis vara 

behjälplig, uppmuntrande och närvarande (Friedrichsen, 2012). Att som sjuksköterska 

vara behjälplig betyder att sjuksköterskan underlättar för patienten genom att 

exempelvis använda sin erfarenhet och yrkeskunskap anpassat till patientens och 

närståendes nivå för att ge adekvat information (ibid.). Denna förmedling av 

information leder till att närstående upplever trygghet (Grøthe, Biong, Grov & Grøthe, 

2015). Att som patient och närstående få tillräckligt med information innebar mindre 

oro samt känslan av att vara förberedd inför det fortsatta förloppet (Milberg et al., 

2012). Kommunikationsfärdigheter och rätt tidpunkt när information delges ansågs 

också vara viktigt för patienter och närstående (ibid.) Trots att patienten befinner sig i 

ett palliativt skede är det viktigt för sjuksköterskan att se det friska hos patienten och 

uppmuntra till att upprätthålla intressen samt andra glädjeämnen (Friedrichsen, 2012). 

Närvaro, den tysta passiva gemenskapen, kan ibland vara det som är mest betydelsefullt 

för en patient (ibid.).  

 

Både muntlig och tyst kommunikation ingår i sjuksköterskans kommunikativa roll 

(Friedrichsen, 2012). Det handlar om en förmåga att som sjuksköterska veta när det är 

lämpligt att tala och när det inte är det. Patientens önskemål  är viktiga  att beakta och 

kommunikation kan innefatta nivåer som är fysiska, psykiska, existentiella och sociala 

(ibid.). I en studie av Chacko, Anand, Rajan, John och Jeyaseelan (2014) deltog 140 

patienter varav 74,3% menade att det var viktigt diskutera sin ångest och rädsla. Att 

även diskutera livskvalité var något som 84,3% av patienterna ansåg vara viktigt (ibid.). 

Som sjuksköterska är det även viktigt att vara medveten att det är ett helt team som 

jobbar kring patienten och att sjuksköterskan själv inte kan vara expert på allt 

(Friedrichsen, 2012). Ärlighet i kommunikationen mellan sjuksköterska och patient är 



  
 

8 

 

grundläggande då ärlighet är en förutsättning för palliativ vård och ett mänskligt behov 

(ibid.). 

 

2.2 Utbildningsnivåns betydelse för palliativ vård 

Sjuksköterskan är den som många gånger först möter samt bedömer patienten  vilket ger 

sjuksköterskan en central koordinerade roll (Friedrichsen, 2012). Dock, har en 

övervägande majoritet av den vårdpersonal som finns internationellt liten eller ingen 

kunskap om varken grunderna eller utövningen av palliativ vård (WHO, 2014). 

Patienter som tillskrivs palliativ vård finns dock inom fler vårdinriktningar än enbart de 

som är avsedda för palliativ vård (Friedrichsen, 2012; Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2012). WHO (2014) menar att skolor som utbildar vårdpersonal har ett 

ansvar i spridningen av kunskap av palliativ vård. Att inkludera palliativ vård redan i 

grundutbildningen är viktigt, då all sjukvårdspersonal kommer att träffa patienter i 

palliativt skede och deras anhöriga oavsett vårdinriktning (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2012).  

 

I en studie av Lees, Maryland, West och Germaine (2014) ansåg de medverkande 

närstående att den palliativa vårdens kvalité påverkades av vårdgivarnas kompetens och 

kunskaper inom området. Både närstående och patienter upplevde dessutom trygghet 

när palliativ vård utfördes av kunnig och kompetent vårdpersonal (Jack, O’Brien, 

Scrutton, Baldry och Groves, 2015). Nielsen och Glasdam (2013) fann i sin studie att 

optimal vård av döende patienter inte gavs om vårdgivarna hade bristande utbildning. 

Bristande utbildning i sin tur berodde på att vårdgivarna antingen inte hade fått eller 

hade fått begränsad utbildning. Utbildning visade sig kunna förbättra själva utövandet 

av vård till döende patienter (ibid.).  

 

2.2.1 Sjuksköterskeutbildning i Sverige 

Sedan 1982 ges en grundläggande treårig sjuksköterskeutbildning på högskolenivå 

(Dahlborg-Lyckhage, 2014). Målet med utbildningen är att den ska ge en vetenskaplig 

grund så att sjuksköterskestudenter utvecklar ett kritiskt synsätt. Ämnet omvårdnad 

började även utvecklas i och med helhetstänkandet kring patienten. I dag grundas 

sjuksköterskans utbildning och sjuksköterskeyrket även på vårdvetenskap för att 

säkerställa etiska principer och etiskt förhållningssätt i den praktiska utövningen av 

yrket (ibid.). Sjuksköterskeutbildningen är en kombination av teoretiska kunskaper samt 
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praktisk erfarenhet i form av verksamhetsförlagd utbildning (Finnström, 2014). Efter 

grundutbildningen, kan sjuksköterskan välja att specialisera sig inom ett visst område på 

avancerad nivå vilket avslutas med en magisterexamen (Willman, 2013). Det finns 

också en möjlighet för grundutbildade sjuksköterskor att specialisera sig inom palliativ 

vård (Ternestedt & Andershed, 2013). 

 

2.2.2 Grundutbildade sjuksköterskestudenters kunskapsnivå inom palliativ vård 

Enligt Europarlamentet (2013) skall sjuksköterskestudenter, som utbildar sig inom ett 

land tillhörande Europeiska Unionen (EU), tillägna sig teoretiska kunskaper på 

yrkesskola, yrkesutbildning, högskola eller universitet med hjälp av kvalificerade lärare 

eller annan behörig personal. Sjuksköterskestudenten skall även ingå i ett arbetslag där 

hen ska utföra, planera och värdera vårdens insatser utifrån den kunskapsnivå 

sjuksköterskestudenten har uppnått under den teoretiska utbildningen (ibid.) Redan 

under sin utbildning till sjuksköterska kommer studenten att träffa patienter i palliativt 

skede och det är viktigt att förbereda studenten inför den kliniska utbildningen (Terry & 

Carroll, 2008). Sjuksköterskor behöver både kunskap och möjlighet till att träna för att 

kunna ge palliativ vård av god kvalité samt för att kunna stödja sina patienter (McCourt, 

Power och Glackin, 2013).  

 

Friedrichsen presenterade i en rapport för Socialstyrelsen (2006) att utbildning inom 

palliativ vård ska ingå i den svenska sjuksköterskans grundutbildning men ges i 

varierande omfattning, från tre timmar till fem veckor. Sjuksköterskestudenter som 

endast hade läst en teoretisk kurs i palliativ vård ansåg att utbildning inom palliativ vård 

borde vara grundläggande då utbildning inom denna vårdinriktning även bidrar med 

färdigheter som kan tillämpas i andra former av vård (Bush & Shahwan-Akl, 2013). 

Studenterna ansåg även att utbildning inom palliativ vård gav dem uppfattningen att de 

inför klinisk praxis skulle vara kompetenta nog att ge palliativ vård (ibid.). Ballesteros, 

Centeno och Arantzamendi (2014) utförde en studie bland studenter som endast gick i 

en teoretisk kurs om palliativ vård där de fick besvara en fråga om vad de ansåg att 

kursen tillförde till deras kompetensutveckling. Studenterna ansåg att palliativ vård gav 

en förståelse och en överblick över sjuksköterskeyrket och att kurser inom palliativ vård 

är viktigt att ha i sjuksköterskeutbildningen (ibid.). Kompetensutveckling anses i sin tur 

vara en bidragande faktor till en palliativ vård med god kvalité (Friedrichsen, 2012; 

Regionala cancercentrum i samverkan, 2012).  
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2.3 Begreppsdefinition 

2.3.1 Erfarenhet 

Personlig erfarenhet är ett begrepp som innefattar kunskap som kan förvärvas på tre 

olika sätt (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Personliga erfarenheter kan fås av kunskap från 

sin egna levda erfarenhet, genom att teoretisk kunskap tillämpas i praktiken och 

kunskap från praktiskt arbete (ibid.). I detta arbete används begreppet erfarenhet i 

betydelsen av personliga erfarenheter definierat av Dahlborg-Lyckhage (2012).  

 

2.3.2 Praktik 

Enligt Svenska Akademiens ordlista (SAOL, u.å.) innebär praktik övning eller 

yrkesutövning tillämpad i verkligheten. I den systematiska litteratursökningen avser 

begreppet praktik den definition som anges av SAOL (u.å.). Praktisk  erfarenhet i sin tur 

avser erfarenheter som förvärvas under praktik. 

 

3 Teoretisk referensram 

Omsorg är en del av omvårdnad och betyder att genom att visa omsorg bry sig om den 

andre (Jakobsson Ung & Lützén, 2014). Utöver att bry sig om andra medmänniskor, 

kan omsorg också handla om att bry sig om sig själv (Wiklund Gustin, 2013). Att visa 

omsorg för andra människor ses som ett av sjuksköterskans mål och är eftersträvansvärt 

för sjuksköterskestudenter att förstå och lära sig (Ung & Lützén, 2014). Då en individ är 

som mest sårbar i slutskedet av sitt liv och då också har störst behov av omsorg valdes 

omvårdnadsteorin om omsorg av Benner och Wrubel (1989, refererad i Kirkevold, 

2000; Regionala cancercentrum i samverkan, 2012) som teoretisk referensram i denna 

systematiska litteraturstudie. Benner och Wrubels omvårdnadsteori kring omsorg, 

förklarar hur omsorg är grundläggande för att kunna utföra och förstå omvårdnad. 

Omvårdnad är dessutom en av den palliativa vårdens grundpelare (Widell, 2003). 

 

Benner och Wrubel (1989, refererad i Kirkevold, 2000) menar i sin omvårdnadsteori att 

omsorg är grundläggande i allt mänskligt liv men också i omvårdnad. Omsorg är ett sätt 

att förhålla sig till omvärlden och handlar om vad en människa urskiljer som 

meningsfullt från det som anses vara mindre meningsfullt eller väsentligt. Omsorg 

handlar därmed inte bara om relationer till andra människor utan också om relationen 
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till det som anses vara betydelsefullt eller meningsfullt. Att bry sig om någon eller något 

är vad som ger möjlighet till att kunna bemästra en situation men kan också ge upphov 

till sårbarhet, stress och risker. Upplevelsen av stress eller sårbarhet uppstår hos en 

individ när hen upplever att det finns risk för att förlora någon eller något betydelsefullt. 

Att bry sig om andra människor eller ting medför att individen binds till, värdesätter och 

handlar i förhållande till det. Att bry sig skapar även möjligheter både för att hjälpa men 

även för att själv låta sig bli hjälpt då det skapar ett omsorgspräglat mellanmänskligt 

förhållande med tillit mellan individerna. En människa i sig skapas men skapar också 

sig själv i relation till det sammanhang som hen lever i (ibid.). 

 

Människor har fyra karaktäristiska egenskaper; kroppslig intelligens, 

bakgrundsförståelse, speciella intressen och är placerad i en situation utfrån 

omvårdnadsteorin av Benner och Wrubel (1989, refererad i Kirkevold, 2000). Kroppslig 

intelligens avser kunskap som fås direkt via kroppen och är däremed inte kunskap som 

erhålls via omvärlden eller sinnesintryck från den inre och yttre omgivningen tolkade av 

intellektet. Människor föds med och är beroende av kroppsliga känslor och 

sinnesintryck som utvecklas under hela livet. Den kroppsliga intelligensen är en 

utvecklad färdighet som finns hos en människa som utvecklat färdigheter för att kunna 

bemästra sin situation. Den förståelse som en människa får genom att växa upp i en 

bestämd kultur, benämns som bakgrundsförståelse. Bakgrundsförståelse finns inbyggt i 

språket och andra medier som för vidare kultur genom vilka bakgrundsförståelse 

nedärvs. Genom bakgrundsförståelsen tolkar människor sin omvärld och den är 

dessutom något som förändras och växer under livets gång genom levda erfarenheter. 

Det en människa engagerar och involverar sig i, benämns som speciella intressen. 

Genom att människan engagerar sig i speciella intressen, involveras hen i omvärlden. 

Kroppslig intelligens och bakgrundsförståelse förklarar hur och speciella intressen 

förklarar varför människan involveras i sin omvärld. Människans speciella intressen 

bestämmer vem hen är och hur hen uppfattar sin omvärld. Om något utgör en risk för en 

människas speciella intressen, utgör det även en risk för hen. Med sin kroppsliga 

intelligens, bakgrundsförståelse och speciella intressen, uppfattar och engagerar sig 

varje människa i sin situation utifrån den mening som hen ser i den. Den kontext som en 

människa finns i omfattar den historia, det kulturella och det sociala sammanhang hen 

har med sig. Kontexten förändras dock när människor står inför nya situationer, 

exempelvis sjukdom. I nya situationer blir självförståelsen, bakgrundsförståelsen samt 
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den kroppsliga intelligensen otillräcklig vilket skapar stress och människan behöver då 

reflektera över sin situation. Denna stress utgör en form av störning som kräver 

bearbetning och innebär att individen behöver bemästra sin situation, vilket kan göras 

på olika sätt beroende på individens förutsättningar (ibid.).  

 

4 Problemformulering 

Palliativ vård skiljer sig från kurativ vård i och med att palliativ vård syftar till att 

upprätthålla den sjukes livskvalitet och lindra hens lidande istället för att bota 

sjukdomen. En patient i palliativt skede befinner sig i en existentiell gränssituation som 

kan medföra existentiell ensamhet, en ensamhet som inte kan delas med andra. En 

patient i palliativt skede behöver därmed mer än bara medicinsk vård. Inom palliativ 

vård intar sjuksköterskan en viktig roll genom att bland annat koordinera vården, 

kommunicera med och stödja patienten och familjen. Redan under utbildningen 

kommer sjuksköterskestudenter i kontakt med patienter som vårdas palliativt dock är 

utbildningsinslaget av palliativ vård varierande. I Sverige varierar mängden utbildning 

för den grundutbildade sjuksköterskan  mellan tre timmar till fem veckor men 

internationellt sett har också en kunskapsbrist inom palliativ vård identifierats. 

Bristande kunskaper i palliativ vård hos sjuksköterskor innebär att vårdens kvalité blir 

sämre då patienten riskerar att inte få den vård som hen behöver. Det kan därför vara av 

betydelse att undersöka och beskriva sjuksköterskestudenters praktiska erfarenheter av 

att ge palliativ vård.  

 

5 Syfte 

Att beskriva sjuksköterskestudenters praktiska erfarenheter av att ge palliativ vård. 

 

6 Metod 

För att besvara arbetets frågor och syfte utfördes en systematisk litteraturstudie. Målet 

med systematiska litteraturstudier är att söka och värdera relevant litteratur som sedan 

presenteras i arbetets resultat (Kristensson, 2014). Den litteratur som väljs ut för 

systematiska litteraturstudier, kan väljas i från olika databaser (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006). Då systematiska litteraturstudier inkluderar både kvalitativ och 

kvantitativ forskning innebär det att problemet som ska undersökas kan vinklas ur flera 
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olika perspektiv (Axelsson, 2012). I detta arbete sammanställs primärkällor vilket avser 

att materialet har utarbetats och genomförts av författaren själv (Axelsson, 2012). När 

en systematisk litteraturstudie utförs, föregås den ofta av ett behov av att sammanställa 

forskning för att kunna besvara en specifik fråga och för att förstå eller lösa ett problem 

(Kristensson, 2014).  

 

6.1 Sökprocess och urval 

Studiens sökningar utfördes på tre av de databaser som finns tillgängliga för 

Linnéuniversitetet. Dessa databaser är Cumulative Index of Nursing and Allied Health 

(CINAHL), PubMed och PsycINFO (Forsberg & Wengström, 2008). För att få en 

översikt av det material som finns inom arbetets forskningsområde, utfördes först en 

pilotsökning och därefter utformades olika inklusions- samt exklusionskriterier. 

 

6.2 Pilotsökning 

För att inleda arbetet utfördes en pilotsökning i oktober 2016. En pilotsökning är en 

form av översiktlig sökning som ger en översyn av det vetenskapliga material som finns 

avseende det aktuella området (Axelsson, 2012). Då arbetets syfte var att beskriva 

sjuksköterskestudenters praktiska erfarenheter av att ha gett palliativ vård, valdes 

sökorden palliative care, nurse student och experience. Pilotsökning utfördes med en 

fritexttsökning i CINAHL med sökorden palliative care, nurse student och experience. 

Axelsson (2012) menar att det kan vara fördelaktigt att inleda pilotsökningen med en 

fritextsökning. Pilotsökningen resulterade i att relevanta sökord erhölls från artiklars 

major subject headings, dessa var terminal care, end of life care, life support care, 

dying, death, view, perception och perspective. För att hitta ytterligare förslag och 

varianter på sökord användes även Svensk Medical Subject Headings (Svensk MeSH) 

(Kristensson, 2014). Svensk MeSH är en ordbok som används för att översätta 

medicinska termer mellan engelska samt svenska och dessa termer kan sedan användas 

som sökord (Karolinska Institutet, u.å,). Från Svensk MeSH valdes sökorden Palliative 

Treatment; Student, Nursing; Nursing Student; Nursing Students; Pupil Nurses; Nurses 

Pupil; Nurse, Pupil; Pupil Nurse. Forsberg och Wengström (2008) menar även att 

rådgivning från en bibliotikarie kan tillföra material och sökord till sökningen. Från 

bibliotekarien Anna Wolke på Linnéuniversitets universitetsbibliotek i Kalmar, erhölls 

sökorden emotion, opinion och attitude. Utifrån den genomförda pilotsökningen, 
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bedömdes det att det fanns vetenskapligt material inom det valda problemområdet och 

att det var möjligt att genomföra en systematisk litteraturstudie. 

 

6.3 Inklusions- och exklusionskriterier samt avgränsningar 

En litteraturstudie ska utformas med så aktuell forskning som möjligt och sökningen 

kan därför avgränsas med ett visst tidsintervall (Axelsson, 2012). För att utföra 

sökningar med ett avgränsat tidsintervall, inkluderades endast artiklar som publicerats 

mellan 2006 till 2016. Vidare inkluderades endast artiklar som uppfyllde kriteriet peer-

review vilket innebär att artikeln är publicerad i vetenskaplig tidsskrift (Östlundh, 

2012). Valda artiklar skulle dessutom vara skrivna på engelska eller svenska och ur 

sjuksköterskestudentens perspektiv. Om inte alla deltagare i artiklarna hade praktisk 

erfarenhet av att ge palliativ vård till patienter, patienterna var under 18 år eller om 

artiklarna saknade abstrakt, exkluderades artikeln manuellt.  

 

6.4 Den egentliga litteratursökningen 

Syftet med den egentliga litteratursökningen var att generera de artiklar som sedan 

skulle presenteras i resultatet (Östlundh, 2012). I var och en av de datatbaser som 

användes, söktes ämnesord i de olika ämnesordsdatabaserna (CINAHL Headings, 

Thesaurus och MeSH) utifrån de sökord som erhölls från pilotsökningen. Frisökta ord 

trunkerades i den egentliga sökningen vilket utförs genom att sätta ett trunkeringstecken 

direkt efter ordets stam (Östlundh, 2012). I CINAHL, PubMed och PsycINFO används 

asterisker “*”, som trunkeringstecken. Eftersom fler än ett sökord användes, tillämpades 

så kallad boolesk söklogik. Boolesk söklogik omfattar olika operatorer och i detta arbete 

användes operatorerna AND och OR (Östlundh, 2012). Genom att använda operatorn 

AND inkluderas alla de gällande sökorden medan användning av OR generades ett 

resultat med träffar på någon av de använda söktermerna (ibid.). För att sökningen 

skulle utföras så brett som möjligt gjordes sökningarna både med ämnesord och fritext. 

Fritextsökning avser sökning som inte är bundet till ämnesord och ämnesord är ord som 

ges till artiklar för indexera dem (Kristensson, 2014). Utifrån de sökträffar som erhölls i 

de olika databaserna, lästes alla de titlar som fanns i träfflistan och om titlarna 

bedömdes vara relevanta, lästes även abstrakt. Bedömdes även abstrakt vara relevant 

lästes hela artikeln minst en gång innan kvalitetsgranskning. Abstrakt och titlar 

bedömdes vara irrelevanta om de inte motsvarade arbetets syfte. Om hela artikeln eller 

delar av artikeln bedömdes vara relevant gick den vidare till kvalitetsgranskning. 
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6.4.1 CINAHL 

CINAHL är en omvårdnadsbaserad databas (Forsberg & Wengström, 2008). Ämnesord 

i CINAHL hittades i CINAHL Headings och sökningen utfördes genom att söka i tre 

block (se bilaga 1). Liknande sökord kombinerades med OR för att bilda ett block och 

slutligen kombinerades de tre blocken med AND.  I det första blocket var de primära 

ämnesorden som användes Palliative Care vilket gav de primära ämnesorden Hospice 

and Palliative Nursing, Terminal Care och Hospice Care. Från ämnesordet Terminal 

Care erhölls Terminally Ill Patients. Ytterligare primära ämnesord som användes var 

Life Support Care och Death. Sökord som användes som fritext var palliative 

treatment*, end of life car* och dying*. I det andra blocket användes de primära 

ämnesorden Students Nursing vilket gav Students, Nursing; Practical och Students, 

Nursing, Baccalaureate. Fritextsökord som användes var student nurs*, nurse pupil* 

samt pupil nurs*. I det tredje blocket användes följande primära ämnesord Student 

Experiences vilket erhölls genom att i CINAHL HEADINGS söka på “experience”. 

Ytterligare primära ämnesord var Attitudes som gav Attitude to Death och Student 

Attitudes. Det sista primära ämnesordet var Emotions. Fritextssökorden view*, 

perspective*, percepti* och opinion* användes i det tredje blocket. En kombination av 

de tre blocken med AND och Peer Reviewed, 2006-2016, engelska samt svenska som 

avgränsning gav ett resultat på 274 träffar (se bilaga 1). 

 

6.4.2 PsycINFO 

PsycINFO är en databas som bland annat rör omvårdnadsrelaterade artiklar (Forsberg & 

Wengström, 2008). I PsycINFO hittades databasens ämnesord under Thesaurus och 

även i PsycINFO uppdelades sökning i block. Sökningen uppdelades i två block där den 

booleska sökningen OR användes för sökord som liknade varandra och AND för att 

kombinera blocken. I block ett användes de primära ämnsorden Palliative Care utifrån 

vilket Terminally Ill Patients, Hospice och Life Sustaining Treatment erhölls. Det sista 

ämnesordet i block ett var Death and Dying. Block ett kompletterades med 

fritextsökorden palliative* och end of life car*. Primärt sökord i block två var Nursing 

Students vilket kompletterades med fritextsökning där student nurs*, nurse pupil* och 

pupil nurs* användes. Efter att ha avgränsat sökningen med Peer Reviewed, 2006-2016, 

engelska och svenska erhölls 181 träffar (se bilaga 2). Om artiklar från PsycINFO som 

inkluderades i dataanalysen också kunde hittas i minst en av de andra databaserna, 
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CINAHL och PubMed, markerades artikelns nummer utifrån artikelmatrisen med en 

parentes i redovisningstabellen för PsycINFO. 

 

6.4.3 PubMed 

Databasen PubMed omfattar vetenskapliga publikationer om omvårdnad, medicin, och 

odontologi (Forsberg & Wengström, 2008). De ämnesord som användes i PubMed var 

MeSH-termer. Likt sökningen i PsycINFO uppdelades sökorden i två block, där 

liknande sökord kombinerades med den booleska sökningen OR och de två blocken 

med AND. I det första blocket användes MeSH-termerna Palliative Care vilket gav 

Hospice and Palliative Care Nursing och Hospice Care. Fler MeSH-termer som 

användes var Life Support Care, Terminal Care och Death. Fritextsökord i block ett var 

end of life car* och dying*. I det andra blocket användes MeSH-termen Students, 

Nursing vilket komplementerades med fritextsökorden student nurs*, nurse pupil* och 

pupil nurs*. Dessa kombinerades och avgränsades med  de senaste tio åren (2006-

2016), engelska och svenska vilket gav 128 träffar (se bilaga 3). För att se om  specifika 

artiklar uppnådde Peer Review-kriteriet, kontrollerades de tidskrifter som artiklarna 

publicerats för eller den specifika artikeln, i Ulrichsweb (Ulrichsweb, n.d.). Om artiklar 

från PubMed som inkluerades i dataanalysen också kunde hittas i CINAHL eller 

PsycINFO, markerades artikelnummer utifrån artikelmatrisen med en parentes i 

redovisningstabellen för PubMed. 

 

6.4.4 Sekundär sökning 

För att finna ytterligare vetenskapliga artiklar att analysera utfördes en sekundär 

sökning i referenslistorna i de artiklar som kvalitetsgranskat. Östlundh (2012) menar att 

sekundära sökningar bidrar till att förbättra slutresultatet samt ökar chansen att relevant 

litteratur innefattas i arbetet. Efter att litteratursökningar genomförts i de tre databaserna 

CINAHL, PsycINFO och PubMed genomsöktes referenslistorna i de artiklar som 

kvalitetsgranskats. De artiklar från kvalitetsgranskade artiklars referenslistor som 

tycktes vara relevanta gentemot arbetets syfte jämfördes därefter med de bestämda 

inklusions- och exklusionskriterierna. Utifrån den sekundära sökningen erhölls en 

artikel som ansågs vara relevant för detta arbete (se artikel nummer 8, bilaga 6). För att 

kontrollera om artikeln var peer-reviewed kontrollerades den i databasen CINAHL. 
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6.5 Kvalitetsgranskning 

För att bedöma de vetenskapliga artiklarnas kvalité användes och utformades två 

granskningsmallar, en för kvalitativa studier respektive en för kvantitativa studier. 

Granskningsmallarna utformades med inspiration från Kristensson (2014), Statens 

beredning för social och medicinsk utredning (SBU, 2014), Forsberg och Wengström 

(2008) samt Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) granskningsmallar. Beslutet att 

utforma två olika granskningsmallar togs då kvalitativa och kvantitativa artiklar inte bör 

granskas med samma mall (Kristensson, 2014). I sin tur kan studier med exempelvis en 

kvantitativ ansats vara utformad med olika studiedesign vilket innebär att olika frågor 

bör ställas för att kunna granska den aktuella studien (ibid.). För studier utformade med 

mixad metod, utfördes granskningen med båda granskningsmallarna. För att ta hänsyn 

till att studier med samma ansats kan ha olika studiedesign, inkluderas alternativet “Ej 

tillämpligt” i granskningsmallarna. Bedömningen av artiklars kvalité utfördes med hjälp 

av ett poängsystem där “ja” på alla aspekter förutom de under intressekonflikt gav ett 

poäng och under intressekonflikt gav svaret “nej” ett poäng (se bilaga 4 & 5). Om svaret 

“oklart” eller “nej”, med undantag intressekonflikt gavs, erhölls noll poäng. Alternativet 

“Ej tillämplig” innebar att poängen inte räknades med i maxpoängen. Då olika 

maxpoäng kunde erhållas i kvalitetsgranskningarna, beräknades poängen för varje 

artikel procentuellt mot den aktuella maxpoängen. Genom att tillämpa 

procentomräkning kan granskade studier jämföras med varandra (Willman et al., 2006). 

Kvalitetsgranskningen av relevanta artiklar utfördes först enskilt och därefter 

granskades varje artikel gemensamt. Om författarna inte var överens på en punkt 

diskuterades punkten tills konsensus nåtts. Kristensson (2014) menar att enskild 

granskning med en gemensam diskussion är viktigt när flera författare tillsammans 

skriver ett arbete. Innan det enskilda granskningsarbetet enades författarna om en 

kvalitetsgräns på minst 60%. Artiklarnas kvalité graderas efter olika kvalitetsklasser där 

hög kvalité avser 80-100%, medel kvalité 60-79% och allt under 60% som låg kvalité. 

Vid beräkning av procentsatser har avrundning gjorts enligt matematiska regler. Av 13 

kvalitetsgranskade artiklar bedömdes 9 fullständiga artiklar eller delar av artiklar minst 

ha uppnått den bestämda gränsen 60%  (se bilaga 6).  

 

6.6 Dataanalys 

Detta arbetes analysprocess inspirerades av Kristenssons (2014) utformningsförslag av 

kvalitativ innehållsanalys. Som ett första steg i analysprocessen lästes artiklarna 
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upprepade gånger individuellt för att skapa en uppfattning av deras innehåll. Artiklarna 

diskuterades därefter gemensamt för att erhålla en gemensam uppfattning om materialet. 

I nästa steg av analysen identifierades meningsenheter, som var relevanta mot studiens 

syfte, gemensamt med en parallell diskussion om deras relevans. En meningsenhet avser 

relevanta delar i en text som är väsentliga för ett arbetes syfte (Kristensson, 2014). 

Genom att flera forskare analyserar sitt material, finns det mindre risk för att resultatet 

påverkas av en enskild forskares förförståelse (ibid.). I det tredje steget av analysen 

kondenserades meningsenheterna genom att de omformulerades och blev kortare utan 

att deras innehåll förändrades. Kondensation av text bevarar textens kärna och 

förespråkas av Graneheim och Lundman (2004). Parallellt med att meningsenheterna 

kondenserades, översattes de till svenska. För att säkerställa att översättningen av 

meningsenheterna utfördes så korrekt som möjligt, tillämpades ordbok vid tveksamhet. 

De kondenserade meningsenheterna genomlästes och därefter kodades dem. Den kod 

som tilldelades en meningsenhet, sammanfattade dess innehåll (Kristensson, 2014). Alla 

koder skrevs ut, klipptes, lästes var för sig och sorterades efter samhörighet. De koder 

som bedömdes höra samman med varandra, indelades i kategorier, vilka speglar koders 

övergripande mening (Kristensson, 2014). Kondensering, kodning och kategorisering av 

materialet utfördes gemensamt då en diskussion kunde hållas om förfarandet, dess 

relevans gentemot syftet och hantering av förförståelse för att på så sätt inte tolka eller 

förändra materialets innehåll.  Individuellt, lästes kategorierna och deras innehåll för att 

kontrollera logiken i kategoriseringen, relevansen mot arbetets syfte och om 

kategorierna kunde sammanföras i huvudkategorier. Den slutliga utformningen av 

huvudkategorier och subkategorier utfördes gemensamt. Dessa huvudkategorier och 

subkategorier presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 1 Utdrag från analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

It appears to be the first 

encounter with death 

that fills the students 

with different emotions 

of fear and 

nervousness.  

Första mötet med 

döden ger olika 

känslor av rädsla 

och nervositet.  

Nervositet 

och rädsla 

för döden. 

Att möta 

döden 

Svårigheter 

att utföra 

palliativ vård 
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In this universe, caring 

for patients becomes 

odd and frightening, 

and shows them how 

unprepared they are 

regarding the technical-

scientific procedures 

needed for the 

situation.   

Att vårda patienter 

bli märklig och 

skrämmande, visa 

hur oförberedd de 

är avseende 

vårdtekniska 

moment.  

  

Känsla av 

att inte vara 

förberedd. 

Att känna sig 

oförberedd och 

osäker 

  

  

  

  

  

  

  

  Attention to 

relationship as an 

important component 

of the experience of 

caring for dying 

patients and their 

families was clear in 

the participants' 

descriptions. 

Relationer är en 

viktig komponent i 

upplevelsen av att 

vårda en döende 

patient och dennes 

familj. 

Relationer 

är viktigt. 

Den viktiga 

relationen till 

patienten och 

familjen 

 

Att ha 

fokus på 

patienten 

och 

familjen 

Moreover, the students 

said they often 

provided social support 

to patients who had no 

family caregivers with 

them in the hospital. 

Socialt stöd gavs 

ofta till patienter 

som inte hade 

familj med sig på 

sjukhuset. 

Socialt stöd 

till 

patienter 

utan familj. 

 Att ge stöd och 

omsorg till 

patienten och 

familjen 

They want to be able to 

care for patients as well 

as possible and be able 

to contribute something 

positive as death nears. 

De vill vara i stånd 

till att vårda så bra 

som möjligt och 

bidra med något 

positivt inför 

döden. 

 

Att ge den 

bästa 

vården 

inför 

döden. 

Från att vilja 

bota till att 

främja 

välbefinnande 

Att ändra 

inställning 

These results suggest a 

positive change in 

attitude toward death 

following the hospice 

experience. 

Efter erfarenhet 

från hospicen, 

visar sig en positiv 

förändring i 

attityden gentemot 

döden. 

Erfarenhet 

ger 

positivare 

attityd.  

Praktisk 

erfarenhet gör 

skillnad 

 

 

6.7 Etiska överväganden 
För att en artikel skulle kunna inkluderas i arbetet krävdes det att den minst blivit etiskt 

godkänd av en etisk kommitté. Forsberg och Wengström (2008) anser däremot att en 

vetenskaplig artikel kan inkluderas om den har blivit etiskt godkänd eller om det förs ett 

etiskt resonemang i den. För att ta hänsyn till om artikeln blivit etiskt godkänd av en 

etisk komitté formulerades en fråga med hänsyn till denna aspekt. Om den etiska 
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statusen inte framgick i artikeln, kontrollerades de etiska riktlinjer som tidskriften följde 

i vilken artikeln publicerats i. En vetenskaplig artikel kan dock föra ett utvecklat etiskt 

resonemang och för att i kvalitetsgranskningen av artiklar ta hänsyn till detta, 

formulerades även frågan “Finns relevant etiskt resonemang?” i de båda 

granskningsmallarna vilket gav ett poäng vid positivt svar. Om etiskt resonemang inte 

fanns med i artikeln besvarades frågan med “Nej” eller “Oklart”.  

 

Under arbetets resultat presenteras relevant material oavsett vad resultatet i de 

presenterade artiklarna visade. För att säkerställa att material presenterades oberoende 

av resultat har alla artiklar behandlats likvärdigt och författarna till detta arbete valde 

även att presentera sin förförståelse. Att enbart presentera artiklar som stödjer 

författarens ståndpunkt, anses vara etiskt fel (Forsberg & Wengström, 2008). En annan 

aspekt som ses som etiskt fel är att avsiktligen förvanska presenterat material genom att 

fabricera, kopiera eller stjäla data (ibid.). För att tydliggöra att presenterat material inte 

har fabricerats, kopierats eller stulits, har arbetet utförts med transparens och använda 

artiklar presenteras i en artikelmatris för att läsaren själv ska kunna kontrollera detta (se 

bilaga 6).  

 

 

7 Resultat 

Resultatet presenteras i form av tre huvudkategorier och sex subkategorier (se tabell 2).  

 

Tabell 2  Huvudkategorier med tillhörande subkategorier 

Svårigheter att utföra 

palliativ vård 

Att ha fokus på 

patienten och familjen 

 

Att ändra inställning 

Att möta döden Den viktiga relationen till 

patienten och familjen 

 

Från att vilja bota till att 

främja välbefinnande 

 

Att känna sig oförberedd 

och osäker 

Att ge stöd och omsorg till 

patienten och familjen 

Praktisk erfarenhet gör 

skillnad 

 

 

 

7.1 Svårigheter att utföra palliativ vård 

7.1.1 Att möta döden 

Att träffa och vårda patienter i palliativt skede väckte olika sorters känslor hos 

sjuksköterskestudenter (Allchin, 2006; Bassah, Cox & Seymour, 2016; Ek et al., 2014; 
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Sadala & da Silva, 2009). Särskilt att vårda en patient som sedan avlider, upplevdes som 

traumatiskt (Ek et al., 2014; Sadala & da Silva, 2009) och att bli konfronterad med en 

främmande situation medförde också att studenter upplevde rädsla (Allchin, 2006). 

Själva tanken på att möta döende eller nyligen avlidna patienter var skrämmande men 

det var det första mötet med döden som framkallade mest rädsla och nervositet (Ek et 

al., 2014). Då studenter mötte döende patienter upplevde de utöver rädsla också ångest, 

smärta och brist på självförtroende (Allchin, 2006; Sadala & da Silva, 2009). Trots att 

det var skrämmande att möta och vårda döende patienter, var inte döden det som var 

mest oroande (Ek et al., 2014). Det mest oroande, var bristen på kunskap om hur 

patienters lidande skulle bemötas och hanteras, rädslan för sin egen reaktion samt att 

förlora sin emotionella kontroll. Studenter kände sig osäkra kring hur de skulle vårda 

patienter när de uttryckte existentiellt lidande samt då patienternas önskemål inte kunde 

tillfredsställas. Då patienter upplevde sig missnöjda över sin vård, hade studenter svårt 

att förstå vad detta missnöje innebar och även om vården var adekvat, kunde patienter 

uttrycka lidande vilket väckte oroande känslor hos studenterna (ibid.). 

 

Studenter upplevde att det var utmattande och frustrerande att vårda patienter som inte 

förbättrades i sina tillstånd och vården ansågs då vara meningslös (Sadala & da Silva, 

2009). Att bli tilldelad ansvaret för att vårda patienter i palliativt skede upplevdes som 

obekvämt (Bassah et al., 2016) och vissa studenter ville inte vårda patienter i palliativt 

skede eller patienter med en ogynnsam prognos (Sadala & da Silva, 2009). Studenter 

upplevde dock en kluvenhet mellan plikten att stanna och hjälpa patienten samt att fly 

från situationen (Sadala & da Silva, 2009) och för att undanhålla sig från 

överengagemang, emotionella risker eller risken för att inte kunna hantera situationen 

ville studenter ha så lite kontakt som möjligt med patienten (Mutto, Errázquin, Rabhansl 

& Vilar, 2010). Patienters sårbarhet och lidande resulterade ibland i att patienterna 

öppet visade sina känslor vilket medförde att studenter hade svårt att dölja sin sorg (Ek 

et al., 2014). Då  studenterna inte kunde dölja sin sorg eller inte klarade av att bli 

konfronterade med sina känslor undveks kontakt (Ek et al., 2014) men även samtal om 

döden med patienter och deras famljer undveks (Bassah et al., 2016). Studenter kunde 

dock ändå få frågor av existentiell karaktär från patienten och familjen men också 

behöva förmedla dåliga nyheter (ibid.). Det var svårt för studenter att acceptera en 

patients död då de påmindes om sin egen dödlighet (Sadala & da Silva, 2009) och den 

döende patienten framkallade personliga minnen av sorg, förlust och närståendes död 



  
 

22 

 

(Allchin, 2006). Att träffa patienter i palliativt skede och deras familjer medförde även 

att studenter sökte efter meningen med sitt vårdande och reflekterade kring den vård de 

själva skulle kunna få i livets slutskede (Bassah et al., 2016). Reflektioner kring sorg, 

förlust och död hjälpte dock studenterna att bearbeta både sina personliga och kliniska 

erfarenheter (Allchin, 2006). Att möta och konfrontera sina känslor upplevdes som både 

negativt och positivt då studenter blev tvungna att hantera svåra situationer men också 

kunde se en mening med att ge palliativ vård (Ek et al., 2014). 

 

7.1.2 Att känna sig oförberedd och osäker 

Osäkerheten kring sin vårdande roll är något som brukar förekomma bland studenter 

och som förstärks när de vårdade patienterna är i palliativt skede (Allchin, 2006). När 

studenterna i fråga utövade palliativ vård, blev det uppenbart för dem hur oförberedda 

de var gällande de vårdtekniska momenten (Sadala & da Silva, 2009). Upplevelsen av 

att inte vara förberedd visade sig även när studenterna skulle prata och interagera med 

patienterna (Sadala & da Silva, 2009) och att inte veta hur palliativ vård skulle tillämpas 

och utföras skapade en tveksamhet hos studenterna (Allchin, 2006). Denna tveksamhet 

och utövandet av palliativ vård försvårades ytterligare då patienten eller familjen inte 

kände till patientens diagnos eller prognos (Allchin, 2006), saknade kunskaper om 

palliativ vård, förnekade döden eller gav upp hoppet om patienten (Bassah et al., 2016). 

Det var även svårt att utöva palliativ vård då patienten uttryckte en negativ attityd, 

motsatte sig vården eller var medvetslös (ibid.). När patienter inte kunde uttrycka sina 

önskemål, inte var redo eller villiga att prata om döden upplevde studenter en osäkerhet 

kring hur de skulle vårda patienten under hens återstående dagar  (Bassah et al., 2016; 

Ek et al., 2014). Desto sjukare en patient var, desto svårare var det dessutom utföra 

omvårdnad då studenterna upplevde att kommunikationen blockerades (Sadala & da 

Silva, 2009).  

 

När vårdpersonalen inte stöttade studenterna i deras vårdande upplevde studenterna 

svårigheter i att utföra palliativ vård (Sadala & da Silva, 2009). Kvalificerade 

sjuksköterskor kunde till och med hindra studenter från att vårda patienter i palliativt 

skede genom att delegera studenterna andra arbetsuppgifter (Bassah et al., 2016). De 

kvalificerade sjuksköterskorna menade att det inte fanns någon mening för studenterna 

att utföra palliativ vård då patienterna ändå skulle avlida och visade samtidigt en negativ 

attityd till att vårda patienter i palliativt skede samt bristande kunskaper i palliativ vård. 
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Det fanns dock även kvalificerade sjuksköterskor som stöttade studenter och 

möjliggjorde att studenterna överhuvudtaget kunde utföra palliativ vård (ibid.). Den 

kunskap och expertis som vårdpersonalen hade uppskattades också av studenterna 

(Allchin, 2006). Ytterligare en underlättande faktor i att tillämpa palliativ vård i 

praktiken var om patienten och familjen var stöttande (Bassah et al., 2016). 

 

7.2 Att ha fokus på patienten och familjen 

7.2.1 Den viktiga relationen till patienten och familjen 

Att skapa någon sorts relation och intimitet med patienter beskrevs som betungande 

men gav också möjligheten för studenterna att ge av sig själva (Ek et al., 2014). Om 

studenter blev tvungna att balansera de krav och begränsningar som ställdes av 

vårdorganisationen mot patientens behov upplevdes tidsbrist, vilket medförde att 

kommunikationen mellan studenter samt patienter och deras familjer kunde bli 

bristande (Watts, 2014). I interaktionen med patienter kunde studenter känna sig 

obekväma eller uppleva att de trängde sig på men dessa känslor minskade ju  mer 

studenterna interagerade med eller lärde känna patienterna (Allchin, 2006). Att vårda 

och interagera med patienter upplevdes som positivt och skapandet samt fördjupandet 

av en vårdrelation ansågs vara personligt berikande för studenterna (Allchin, 2006; Ek 

et al., 2014; Kwekkeboom, Vahl & Eland, 2006). Studenterna betonade även att det var 

viktigt att utöver patienten också känna samhörighet med patientens familj och 

vårdpersonalen (Allchin, 2006).  

  

Uppfattningen bland studenter var att döende patienter borde omges  av sina närstående 

men om detta inte var möjligt fanns förhoppningen om att vårdpersonalen tillsammans 

skulle ge tid för att skapa en optimal vård för patienten (Ek et al., 2014). Studenter 

betonade dock betydelsen av att inkludera och stötta familjemedlemmar i vården vilket 

utfördes genom att ge emotionellt stöd, spendera tid, kommunicera och lyssna (Watts, 

2014). Att kommunicera med patienten och familjen om döden sågs som det mest 

effektiva sättet att förhindra och underlätta ångest samt emotionellt lidande (Watts, 

2014) och både patienter och deras familjer uppskattade relationen med studenterna 

(Kwekkeboom et al., 2006). Ett intensivt engagemang med patienter och deras familjer 

kunde dock också upplevas som oroande av studenter (Ek et al., 2014). De studenter 

som fick en närmare relation till patienten visade djup sorg och vånda gällande 

patientens vårdprocess (Sadala & da Silva, 2009).  
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7.2.2 Att ge stöd och omsorg till patienten och familjen 

Studenter ansåg att det var viktigt att ha ett personcentrerat och empatiskt synsätt som 

inkluderade familjemedlemmarna (Watts, 2014). Särskilt då patienter inte hade 

närstående närvarande eller vårdades inadekvat av vårdteamet, kände studenter 

medlidande och empati för patienterna vilket medförde att dessa patienter fick mer 

socialt stöd (Bassah et al., 2016).  Oro och sorg uttrycktes även över patienters 

livskvalité, personliga förluster och död (Allchin, 2006) och studenter underströk vikten 

av att visa patienten hur viktig hen var (Ek et al., 2014). I de fall då patienter var 

medvetslösa, förvirrade eller sov valde vissa studenter att istället endast vara hos 

patienten eller att prata med besökande närstående (Kwekkeboom et al., 2006). Trots att 

studenterna kunde ha mycket att göra på vårdavdelningen, prioriterades det att spendera 

tid med patienter i palliativt skede och deras familjer för att kunna undersöka och lyssna 

på de bekymmer och känslor som de upplevde (Bassah et al., 2016). Ett sätt att inge 

hopp till patienten och familjen var att vårda spirituellt, exempelvis genom att be 

tillsammans och använda berättelser från Bibeln (ibid.). 

 

Fysisk kontakt ansågs vara en viktig aspekt i vårda (Ek et al., 2014) men att ge psykiskt 

stöd ansågs dock av vissa studenter vara det mest direkta sättet att utföra palliativ vård 

(Bassah et al., 2016). När studenten hade chansen att på ett adekvat sätt hantera 

patienters död, kunde de uppleva att de fått möjligheten att göra något positivt för 

patienten (Ek et al., 2014.). Det starkaste minnet för många studenter var dock 

frustrationen i att inte kunna göra mer för patienten och deras oförmåga att kunna hjälpa 

patienter och deras familjer (Ek et al., 2014; Sadala & da Silva, 2009).  

 

7.3 Att ändra inställning 

7.3.1 Från att vilja bota till att främja välbefinnande 

Efter det första mötet med en patient i palliativt skede, kunde vissa studenter se nya mål 

med vården (Sadala & da Silva, 2009) och studenter önskade att de skulle bidra med 

något positivt inför döden (Ek et al., 2014). Vissa studenter upptäckte att palliativ vård 

kunde ges i stödjande och underlättande syfte (Sadala & da Silva, 2009), och istället för 

bot kunde vårdens mål vara att hjälpa patienten leva den sista tiden av sitt liv så bra som 

möjligt (Ek et al., 2014; Sadala & da Silva, 2009). I sina redogörelser beskrev studenter 

svåra och prövande situationer men att det trots allt fanns en mening i att vårda döende 
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patienter (Ek et al., 2014). Studenter ansåg att det var viktigt att främja patientens 

välbefinnande (Kwekkeboom et al., 2006; Watts, 2014) och det primära målet ansågs 

vara att säkerställa välbefinnande på både fysisk och psykisk nivå (Watts, 2014). Att 

vårda döende patienter handlade enligt studenter om att bekräfta patienters smärta, sorg, 

ensamhet och genom att lyssna på patienterna, oavsett vad de ville prata om (Sadala & 

da Silva, 2009)  Även om patienten inte var vid medvetande fanns det ändå omvårdande 

handlingar som studenter kunde utföra för att främja patientens välbefinnande, 

exempelvis att läsa för patienten, hålla i patientens hand, massera patientens hud med 

hudkräm med mera (Kwekkeboom et al., 2006). För många studenter ansågs dock det 

högsta målet vara att uppnå en god död genom att identifiera patienters sårbarhet, att se 

och lindra lidande, skydda och bevara värdigheten samt att ge valmöjligheter (Watts, 

2014). Enligt studenters erfarenhet, uppnåddes en god död med hjälp av en god 

symptomkontroll samt kommunikation till patienterna och då adekvat symptomkontroll 

inte gavs, associerades detta med lidande och en ovärdig död. Studenter försäkrade sig 

om att det fanns åtgärder för att kontrollera patienters smärta då patientens lidande även 

påverkade de närstående (ibid.). Studenter beskrev dock att de sällan utförde smärt- eller 

symptomkontroll men att i de fall då detta utfördes, utfördes främst smärtkontroll som 

inte var av farmakologisk karaktär (Bassah et al., 2016).  

 

7.3.2 Praktisk erfarenhet gör skillnad 

Praktiska erfarenheter av palliativ vård gav studenter en förståelse för sin roll i att vårda 

patienter i palliativt skede (Hold, Blake & Ward, 2015) samt möjligheten att hantera den 

tidigare ångesten och bristen på självförtroende (Sadala & da Silva, 2009). Efter att i 

praktiken ha utfört palliativ vård och ha fått positiva erfarenheter, kombinerat med 

utbildning, förändrades den initiala uppfattningen om vad palliativ vård omfattade 

(Watts, 2014) samt att studenter fick en positivare inställningen till döden   (Allchin, 

2006; Gilliland, 2015). Genom att gradvis närma sig döden, vårda en döende patient 

eller att möta en avliden patient lärde sig studenter att hantera och komma över sin 

ångest och sina rädslor relaterade till döden samt inför att vårda patienter i palliativt 

skede i framtiden (Allchin, 2006; Ek et al., 2014, Kwekkeboom et al., 2006).  

 

Att som student få vårda en patient i palliativt skede sågs också som förberedande inför 

framtiden, då erfarenheten gav stöd i utvecklingen mot att bli sjuksköterska och 

färdigheter som kunde tillämpas i praktiken (Allchin, 2006). Efter att i praktiken ha 
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vårdat patienter i palliativt skede, uttryckte studenter en önskan om att framtida 

vårdrelationer skulle anpassas efter patientens behov (Mutto et al., 2010). Argentinska 

studenter under det femte året av sin utbildning med mer klinisk erfarenhet i jämförelse 

med studenter undet det första året av sin utbildning, upplevde dock att vårdrelationen 

var mindre tillfredsställande och att yrket ansågs vara mindre givande. De argentinska 

studenterna under det femte året av sin utbildning visade även en större preferens för att 

undvika emotionellt engagemang och för att begränsa vårdrelationen till endast det som 

ansågs väsentligt (ibid.). 

 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Metoddiskussionens struktur inspirerades av Friberg (2012) som rekommenderar att 

arbetet diskuteras utifrån dess process genom att värdera arbetets metod, 

urvalsförfarande och analys.  

 

8.1.1 Metod 

En systematisk litteraturstudie valdes som metod i föreliggande studie  för att erhålla en 

översikt över det material som finns utifrån arbetets syfte, för att på så sätt erhålla en 

djupare förståelse för forskningsfrågan (Forsberg & Wengström, 2008). Författarna 

ansåg att det var fördelaktigt att utföra en systematisk litteraturstudie då arbetets resultat 

sammanställs ifrån flera olika vetenskapliga artiklar (Axelsson, 2012; Kristensson, 

2014), vilket författarna anser ger resultatet en stark grund . Denna starka grund skapas 

då material sammanställs och flera eller olika pusselbitar från de vetenskapliga 

artiklarna sammanfogas till en ny helhet. Nackdelen är att de vetenskapliga artiklarna 

kan ha en svag grund, vilket också ger den systematiska litteraturstudien en svag grund. 

 

8.1.2 Sökprocessen 

Sökandet efter relevanta vetenskapliga artiklar utfördes i databaser med 

omvårdnadsrelaterade artiklar vilket innebär att sökningen utförs bland relevant 

material. Då endast tre databaser användes för den systematiska sökningen kan 

relevanta artiklar från andra databaser ha missats (Forsberg & Wengström, 2008). För 

att hitta relevant material behövdes först relevanta sökord hittas, vilka erhölls med hjälp 
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av en pilotsökning i CINAHL och svensk MeSH. En svaghet i arbetet kan ha varit att 

pilotsökningen inte också utfördes i PubMed och PsycINFO. Beslutet att endast utföra 

pilotsökningen i en av de tre använda databaserna togs baserat på att CINAHL är den 

databas av de tre som var mest inriktad på det vårdvetenskapliga området (Kristensson, 

2014). Att pilotsökningen inte utfördes i PubMed och PsycINFO kan dock ha inneburit 

att relevanta sökord missats, men i den egentliga litteratursökningen återkom artiklar 

som hittades i varje databas också i de övriga två databaserna, det vill säga dubbletter. 

Eftersom dubbletter hittades i de tre databaserna ansåg författarna att pilotsökningen 

kunde ses som acceptabel för detta arbete samt då pilotsökningen även inkluderade 

sökord från svensk MeSH. En styrka med pilotsökning var att vi tog hjälp av en 

bibliotekarie som inte bara bidrog med nya sökord utan även hade mer kunskaper om de 

använda databaserna, vilket Forsberg och Wengström (2008) poängterar är en styrka i 

sökprocessen.  

 

Den egentliga litteratursökningen utfördes i tidsspannet 2006-2016 för att inkludera så 

aktuellt material som möjligt (Axelsson, 2012). Det kan dock argumenteras för att 

erfarenheter inte förändras och att sökningen därmed hade kunnat utföras i ett bredare 

tidsspann. Något som däremot kan förändras över tid är sjuksköterskeutbildningen. 

Utifrån Dahlborg-Lyckhages (2012) definition av personliga erfarenheter, är teoretiska 

kunskaper något som bidrar i skapandet av personliga erfarenheter. Teoretiska 

kunskaper kan i sin tur vara utbildning (ibid.). Vi menar att eftersom 

sjuksköterskeutbildning kan förändras över tid, så kan även de erfarenheter som 

sjuksköterskestudenter får se annorlunda ut över tid och av denna anledningen utfördes 

litteratursökningen med arbetets valda tidsspann. En annan svaghet var att endast 

artiklar på engelska eller svenska inkluderades då en av författarna har tysk bakgrund. 

Tyska artiklar exkluderades ändå eftersom dessa artiklar hade behövt översättas vilket 

hade medfört en risk för feltolkning, felaktig granskning och felaktig analys. Artiklar 

där det var otydligt om sjuksköterskestudenterna hade utfört palliativ vård i praktiken 

exkluderades också då de inte ansågs svara på arbetets syfte men utgör även en 

eventuell felkälla. Vi inkluderade dock artikeln ”Nursing education: the experience, 

attitudes and impact of caring for dying patients by undergraduate Argentinian nursing 

students” från Mutto et al. (2010) i vilken bara 78% (528 deltagare) hade erfarenhet av 

att vårda en patient i palliativt skede. Författarna valde att ändå inkludera studien av 

Mutto et al. (2010) då den hade ett relevant resultat som ansågs vara viktigt att 
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presentera. Socialstyrelsen (2013) menar att det finns en skillnad mellan att ge palliativ 

vård till barn respektive vuxna och för att ta hänsyn till detta exkluderades artiklar med 

patienter under 18 år. I vårt resultat inkluderades dock artikeln “A qualitative evaluation 

of the impact of a palliative care course on preregistration nursing students practice in 

Cameroon” (Bassah et al., 2016) i vilken de deltagande studenterna bland annat vårdade 

barn. Bassah et al. (2016) poängterar dock i artikeln att majoriteten av de patienter som 

vårdades av studenterna var vuxna. Författarna valde att inkludera artikeln av Bassah et 

al. (2016) ändå eftersom artikeln utifrån kvalitetsgranskning höll hög kvalité och 

författarna utifrån granskning av resultat inte kunde påvisa att resultat påverkats av att 

barn hade vårdats.  Forsberg och Wengström (2008) påpekar att en vetenskaplig artikel 

ska vara utformad med ett abstrakt och då endast vetenskapliga artiklar skulle 

inkluderas i arbetet exkluderades artiklar utan abstrakt. I arbetet lästes dock inte alla 

abstrakt vilket kan anses vara en felkälla. Däremot lästes alla titlar och trots att 

författarna anser att titlarna har lästs samt bedömts noggrannt, finns det ändå en risk för 

att relevant material kan ha missats. 

 

För att få en systematisk utgångspunkt fick de första sökorden förankring ifrån syftet 

(Forsberg & Wengström, 2008; Kristensson, 2014). I de olika databaserna användes inte 

identiska sökord eftersom sökningar i olika databaser kräver olika sökstrategier 

(Kristensson, 2014). I arbetets sökningar kombinerades sökord i olika block för att på 

ett åskådligt sätt kunna kombinera olika sökord. Utifrån de sökord som erhölls ansåg 

författarna att det var fördelaktigt att ha så många relevanta sökord och deras 

synonymer som möjligt för att bredda sökningarna. För att erhålla ett lämpligt antal 

träffar kombinerades också de olika blocken på olika sätt i de olika databaserna. 

Författarna anser att en systematisk och grundlig litteratursökning har utförts och att en 

ytterligare styrka är att sökningen kompletterades med en sekundär sökning. I detta 

arbete togs beslutet att inte göra en geografisk begränsning eftersom kunskap om 

palliativ vård både i Sverige och internationellt anses vara ett 

problemområde  (Socialstyrelsen, 2006; WHO 2014). 

 

8.1.3 Kvalitetsgranskning 

I denna systematiska litteraturstudie utformades två granskningsmallar med ett 

poängsystem i procent. Willman et al. (2006) lyfter att det är en styrka att använda sig 

av procenträkning för att kunna avväga och jämföra studier men att nackdelen är att 
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artiklars kvalité kan under- eller övervärderas. För att minimera risken för att under- 

eller övervärdera artiklar, granskades alla artiklar först enskilt och därefter diskuterade 

författarna varje enskild artikel tills konsensus uppnåtts (Kristensson, 2014). Att arbeta 

enskilt och sedan diskutera, är en form av forskartriangulering vilket stärker arbetets 

trovärdighet då tillförlitligheten stärks (ibid.). I arbetets granskningsmallar gav varje 

fråga ett poäng (beroende av poänggivande svar). Att tilldela varje fråga ett poäng kan 

vara en nackdel då vissa aspekter kan anses vara viktigare än andra. 

 

Då de funna artiklarna var både kvalitativa och kvantitativa, var det en styrka att 

använda sig av olika granskningsmallar (Kristensson, 2014; Willman et al., 2006). 

Författarna resonerade att det kunde vara fördelaktigt att använda fler inspirationskällor 

för att utforma en så relevant granskningsmall som möjligt. Svagheten i att inspireras av 

flera olika mallar är att författarna kan ha varit värderande i vilka punkter från 

ursprungsmallarna som inkluderades. Kristensson (2014) menar även att det inte finns 

något behov av att skapa en egen mall då olika mallar redan finns att välja mellan. En 

fördel med den systematiska litteratursökningens granskningsmallar var alternativet “Ej 

tillämplig” eftersom granskningen gavs möjlighet att anpassas efter granskade artiklars 

design. Alternativet “Oklart” valdes om författarna var osäkra över hur den granskade 

aspekten skulle bedömas men detta alternativ gav också noll poäng vilket är en nackdel 

då artikeln trots forskartriangulering kan ha felbedömts. En viss risk för att värdera 

artiklar felaktigt finns dock alltid (Willman et al. 2006). 

 

8.1.4 Dataanalys 

Kristenssons (2014) metod valdes då den ansågs skapa ett resultat som formas av det 

erhållna materialet och mindre av författarnas förförståelse. Kristenssons (2014) metod 

ansågs också ge en detaljerad bild av materialet då multipla genomläsningar utfördes 

och relevanta delar för arbetets syfte identifierades. Då relevanta delar ur materialet 

identifierats, kunde syftet besvaras men de olika delarna kunde även ses ur ett nytt 

perspektiv då de sammansattes till en ny helhet (ibid.). Med utgångspunkt i arbetets 

syfte, att beskriva erfarenheter, bidrog även Kristenssons (2014) metod till att kartlägga 

det som skulle undersökas och om de beskrivna erfarenheterna utgjorde någon form av 

sammanhang då likheter i materialet identifierades. Då författarna i det första steget av 

analysen enskilt läste alla artiklar och därefter diskuterade för att uppnå konsensus, så 

applicerades forskartriangulering även i denna del av arbetet vilket stärker 
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tillförlitligheten och trovärdigheten (ibid.). Kristensson (2014) föreslår att 

kondenseringen och kodningen initialt görs gemensamt men att denna del i processen 

sedan delas upp och görs enskilt. Författarna valde däremot att utföra kondenseringen 

och kodningen helt gemensamt vilket ansågs vara gynnsamt då författarna förde en 

parallell diskussion för att kunna nå konsensus. Att utföra majoriteten av 

analysprocessen gemensamt var ett beslut som togs av författarna eftersom det ansågs 

vara fördelaktigt för att kunna hantera förförståelse. Nackdelen är att de gemensamt 

utförda stegen i analysprocessen hade kunnat utföras enskilt och därefter hade en 

diskussion kunnat hållas istället för att föra diskussionen parallellt, vilket hade stärkt 

tillförlitligheten och trovärdigheten (Kristensson, 2014). Tillförlitlighet handlar dock 

även om att göra analysprocessen så transparent som möjligt för läsaren (ibid.). 

Författarna anser att tillförlitligheten  har stärkts då analysprocessen tydligt beskrivits 

och de identifierade meningsenheterna inte översattes till svenska. Genom att behålla de 

identifierade meningsenheterna i originalspråket, ansåg författarna att läsaren själv ges 

möjligheten att bedöma deras relevans. 

 

8.1.5 Etiska överväganden 

Beslutet att inkludera artiklar om de minst blivit etiskt godkända togs då etiskt 

godkännande kräver att forskningsetiska principer och föreskrifter följs (CODEX, 

2016b). Författarna ansåg att etiskt resonemang inte nödvändigtvis innebär att stadgade 

principer och föreskrifter har följts men att det är en fördel då det utvecklar en artikels 

etiska överväganden. I denna systematiska litteraturstudie höjer därmed ett etiskt 

resonemang endast en artikels kvalité. Att presentera relevanta artiklar oavsett resultat 

utfördes i sin tur för att följa olika etiska regler och principer som gäller forskare 

(CODEX, 2016a). Enligt CODEX (2016a) är det forskarens ansvar att forskningen är 

moraliskt acceptabel och håller hög kvalité. Författarna anser att den  systematiska 

litteraturstudien får högre kvalité då arbetsprocessen genomförs med transparens och 

resultatet inte förvrängs i från de ursprungliga artiklarna. Då författarna också 

presenterat sin förförståelse, ger det läsaren möjlighet att avgöra om författarna förhöll 

sig objektivt till materialet.  

 

8.1.6  Resultatets överförbarhet 

Arbetets kontext har inte begränsats vilket kan ha påverkat resultatets överförbarhet till 

andra mer specifika vårdkontexter. Författarna har i detta fall inte avgränsat kontexten 
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vad gäller plats eller till någon av de två faserna i palliativ vård specifikt. Med 

avgränsning gällande plats avser författarna om patienter vårdats exempelvis hemma, på 

sjukhusavdelning eller hospice. Författarna beslutade att inte begränsa kontexten till en 

specifik plats eller någon av den palliativa vårdens faser då materialet inom det 

studerade området var begränsat. Wright, Wood, Lynch och Clark (2008) menar att det 

finns skillnader i hur utvecklad den palliativa vården är mellan olika länder. I denna 

systematiska litteraturstudie sammanställdes resultatet från artiklar från ett flertal olika 

länder men också Sverige. Efter att ha läst och bearbetat artiklarna, menar detta arbetets 

författare att det inte fanns slående skillnader mellan de olika studenternas praktiska 

erfarenheter från palliativ vård och resultatet kan därmed vara överförbart mellan olika 

länder. Kristensson (2014) menar att överförbarhet innefattar den utsträckning ett 

arbetes resultat har möjlighet att vara giltigt i andra sammanhang än de som undersökts. 

Författarna anser ändå att det finns en tydlig beskrivning av urvalsmetoden, 

datainsamlingsmetoden och analysmetoden  vilket utgör indikatorer för arbetets 

överförbarhet (Lundman & Graneheim, 2012). Enligt Kristensson (2014) är det viktigt 

att beakta att kvalitativa artiklar inte avser att generalisera sitt resultat på samma sätt 

som kvantitativa artiklar. Rosberg (2012) menar att ett resultats överförbarhet är 

beroende av dess djup, innebördsrikedom och variation. Författarna anser att den 

systematiska litteraturstudiens resultat ger djup, innebördsrikedom och variation då 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar har inkluderats. Författarna anser att det finns 

en överförbarhet i arbetet till liknande kontexter men att det slutligen är läsaren som gör 

en  bedömning av överförbarheten (Kristensson, 2014).  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Den systematiska litteraturstudiens syfte var att beskriva sjuksköterskestudenters 

praktiska erfarenheter av att ge palliativ vård. Resultatet gav tre olika huvudkategorier. 

Den första huvudkategorin “Svårigheter att utföra palliativ vård” lyfter studenters 

erfarenheter av att möta döden och hur studenter kände inför att inta en vårdande roll. 

Den andra huvudkategorin “Att ha fokus på patienten och familjen” innefattar 

studenters erfarenheter av att forma och skapa relationer samt att vilja patienten och 

familjen väl. Den sista huvudkategorin “Att ändra inställning” handlar om hur 

studenters synsätt på palliativ vård förändrats och vilken betydelse studenters 

erfarenheter haft på olika faktorer. 
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8.2.1 Svårigheter att utföra palliativ vård 

Vårt arbetes resultat beskriver att det var svårt för studenter att bemöta och hantera 

döden men att det var det första mötet med döden som skrämde studenterna mest. Även 

Edo-Gual, Tomás-Sábado, Bardallo-Porras och Monforte-Royo (2014) kom i sin studie 

fram till att det var den första erfarenheten av en patients död som hade en stor inverkan 

på sjuksköterskestudenter då själva mötet med döden innebar att studenterna upplevde 

maktlöshet och frustration. Studenter beskrev det första mötet med döden som en 

erfarenhet de aldrig kommer glömma. Parry (2011) beskrev dock att även om studenter 

hade tidigare vårderfarenheter från andra vårdkontexter, skulle det inte underlätta inför 

deras första möte med en patients död. Vår studies resultat belyser även att den största 

svårigheten inte var rädslan för döden eller det första mötet med döden utan bland annat 

bristen på kunskap om hur patienters lidande skulle hanteras. Detta resulterade i att 

studenter blev tveksamma i sina vårdhandlingar.  Cooper och Barnett (2005) fann också 

att sjuksköterskestudenter hade svårigheter i att bemöta patienters fysiska lidande 

medan färdiga sjuksköterskors respons på patienters fysiska lidande motiverade dem att 

skrida till handling (Karlsson, Kasén, & Wärnå-Furu, 2016). Benner och Wrubel (1989, 

refererad i Kirkevold 2000) poängterar att en människas bakgrundsförståelse (vilken 

inte bara formas av den kulturella bakgrunden utan även genom livserfarenhet) och 

kroppsliga intelligens utmanas när människan ställs inför nya situationer.  I nya 

situationer behöver individen reflektera för att bearbeta sin situation (ibid.).  Resultatet i 

vår systematiska litteraturstudie visar att studenter efter att ha mött patienter i palliativt 

skede, reflekterade över sitt vårdande för att kunna hantera sina praktiska och personliga 

erfarenheter. Karlsson et al. (2016) poängterade att reflektion kring sin egen dödlighet 

och att vara medveten om sin egen sårbarhet, hjälpte sjuksköterskor till att ge bättre 

vård och att hantera sina personliga problem. 

 

Arbetets resultat visar också att studenter kände sig osäkra och oförberedda när de 

skulle inta en vårdande roll men att de med hjälp av stöd från annan vårdpersonal kunde 

utföra palliativ vård. Då vårdpersonalen inte var stöttande försvårades dock utförandet 

av palliativ vård för studenterna.  Jeffers (2014) beskrev i sin studie att motsättningar 

även kunde komma från studenter om de ansåg att det inte fanns någon mening i att 

vårda patienter i palliativt skede samt om deras fokus låg på att bota istället för att bara 

vårda. Upplevde handledaren att studenten inte såg någon mening i att vårda patienter i 

palliativt skede, försökte hen att få studenten förstå att även små vårdande handlingar 
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kan bidra till patientens välbefinnande (ibid.). En handledare utgör en form av klinisk 

förebild för studenten och har därmed inverkan på studenters läroprocess (Doucette et 

al., 2014). Inom palliativ vård, kan studenter lära sig hur patienter och familjer ska 

vårdas genom att handledaren ger återkoppling samt uppmuntrar studenter till reflektion 

så att de kan känna sig säkrare i sitt vårdande (ibid.). Då vårt resultat visar att kunskap 

och expertis från annan vårdpersonal uppskattades och behövdes av studenter, bör 

aspekten med handledning tas i beaktande. 

 

8.2.2 Att ha fokus på patienten och familjen 

Detta arbetes resultat visade att studenter genom interaktion och kommunikation kunde 

skapa en relation till patienten och familjen. Genom kommunikation kunde studenter 

också hjälpa patienter och deras familjer att bearbeta ångest och lidande. 

Kommunikation kan ses som en grundförutsättning för att förstå en annan individs 

lidande (Fredriksson, 2013) men ett samtal med en patient bör alltid utgå från patienten 

för att allt fokus inte ska placeras på patientens medicinska tillstånd (Birkler, 2007). I en 

studie av Keall, Clayton och Butow (2014) beskrev sjuksköterskor vikten av goda 

kommunikationsförmågor för att kunna bemöta en patients existentiella och spirituella 

lidande. Sjuksköterskorna beskrev också att deras kommunikationsförmåga förbättrades 

ju mer erfarenhet de förvärvade (ibid.). Patienter i palliativt skede framhäver att 

sjuksköterskor behöver balansera ärlighet mot att vara varma, vänliga, medkännande, 

autentiska och närvarande (Friedrichsen, 2013). Patienter framhäver också att 

sjuksköterskan bör lyssna och samtala om deras känslor samt gynna kommunikation 

inom familjen (ibid.). I vårt resultat beskrivs tidsbrist som en faktor som påverkar 

kommunikationen negativt vilket också styrks av Clarke och Ross (2006). Vårt resultat  

visade att studenter utförde vårdande handlingar genom att bland annat endast vara hos 

patienten eller hålla i patientens hand trots att patienten var medvetslös. Dahlberg och 

Segesten (2010) menar att det finns en form av tyst kommunikation som förmedlas med 

exempelvis ögonkontakt och beröring samt att en sjuksköterska med den tysta 

kommunikationen också kan skapa en relation. Kozlowska och Doboszynska (2012) 

beskrev att sjuksköterskor skapade kontakt med patienter med hjälp av icke-verbal 

kommunikation, exempelvis genom att hålla patienten i handen, tyst närvara med och le 

mot patienten. I Kozlowska och Doboszynskas (2012) studie hade 64 av 95 

sjuksköterskor utbildats i kommunikation men 48 sjuksköterskor ville ytterligare 

fördjupa sina kunskaper. Då vårt resultat visar att studenter upplevde svårigheter i att 
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kommunicera med patienter i palliativt skede och deras familjer och även 

sjuksköterskor önskar ytterligare träning av sina kommunikationsförmågor, indikerar 

det att träning i kommunikation bör vara något som ingår i sjuksköterskans utbildning. 

 

I vårt resultat, beskrev studenter att det var viktigt att skapa en relation till patienten och 

familjen men att ju närmare relationen blev, desto mer påverkades studenterna av 

patientens situation. Skilbeck och Payne (2003) beskrev i sin studie att vårdandet av 

palliativa patienter är ett emotionellt arbete som kan oroa och plåga vårdpersonal. 

Benner och Wrubel (1989, refererad i Kirkevold, 2000) menar att omsorg visas till de 

människor som en individ bryr sig om och genom att visa omsorg kan en individ få 

förmågan att hantera en situation eller så upplever individen sårbarhet och stress. I 

arbetets resultat ses studenter som har en relativt outvecklad kompetens inom palliativ 

vård och vissa av dessa studenter reagerar med sorg, oro och vånda vilket kan tolkas 

som att de inte har lärt sig att bemästra sin situation. Utifrån Benner och Wrubels (1989, 

refererad i Kirkevold, 2000) teori, innebär det att studenterna behöver lära sig att 

bemästra att ge palliativ vård för att den kroppsliga intelligensen ska kunna utvecklas. 

Sjuksköterskor inom palliativ vård upplevde dock mindre emotionell utmattning, 

avhumanisering och såg sitt yrke som mer givande i jämförelse med sjuksköterskor 

inom andra vårdområden (Gama, Barbosa, & Vieira, 2014). Resultatet från Gama, 

Barbosa och Vieira (2014) kan med Benner och Wrubels (1989, refererad i Kirkevold, 

2000) teori ses som att sjuksköterskorna har lärt sig att bemästra sin situation och att de 

utvecklat sin kroppsliga intelligens genom praktisk erfarenhet.  

 

8.2.3 Att ändra inställning 

Vårt resultat påvisar att studenter som hade kommit längre i sin utbildning och som 

hade mer erfarenhet av att vårda patienter i palliativt skede, upplevde att relationen till 

patienten var mindre tillfredsställande, att sjuksköterskeyrket var mindre givande samt 

ville undvika emotionellt engagemang och ha en begränsad vårdrelation (Mutto et al., 

2010). Vårt resultat kan jämföras med resultatet från en studie av Chen, Ben, Fortson, 

och Lewis (2006) där studenter med olika grad av erfarenheter från situationer 

relaterade till döden undersöktes. Studenter med mer erfarenhet av situationer relaterade 

till döden upplevde mer rädsla inför dödsprocessen och det okända än de studenter som 

hade mindre erfarenhet. Det fanns en signifikant åldersskillnad mellan studenterna och 

de studenter som hade mer erfarenhet var äldre. För studenter som hade mer 
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erfarenhet  fanns en större sannolikhet att de förlorat en närstående (ibid.). Mutto et al., 

(2010) beskriver att medelåldern för studenterna under det femte året var 32,9 år medan 

medelåldern för studenterna under det första året var 24,9 år. Studenterna under det 

femte året upplevde även att deras utbildning kring vård av kroniskt sjuka patienter och 

patienter i livets slutskede var mindre omfattande jämfört med studenter under det första 

året. Det är dock viktigt att notera att 38% av 289 studenter under det första året inte 

vårdat kroniskt sjuka patienter eller patienter i palliativt skede (ibid.). Då studenterna i 

det femte året hade mer klinisk erfarenhet och uppfattade sin utbildning annorlunda, kan 

det utifrån Benner och Wrubels (1989, refererad i Kirkevold, 2000) tankar ses som att 

deras bakgrundsförståelse, kroppsliga intelligens och den kontext de befinner sig i är 

annorlunda jämfört med studenterna i det första året. Att studenterna i det femte året 

föredrar att undvika emotionellt engagemang kan ses som deras sätt att hantera och 

bemästra sin situation (ibid.). Benner och Wrubel (1989, refererad i Kirkevold, 2000) 

menar att det finns olika sätt att bemästra en situation och att det avgörs beroende på 

den enskilde individens förutsättningar. Skilbeck och Payne (2003) beskrev att den 

emotionella påverkan en sjuksköterska kan uppleva av att vårda patienter i palliativt 

skede kunde upplevas som en börda. Sjuksköterskor använde sig av olika strategier för 

att undvika den emotionella påfrestningen exempelvis genom att hålla distans till 

patienten, försöka upprätthålla normaliteten men även dölja sina känslor (ibid.). 

Skilbeck och Payne (2003) poängterar också att det är viktigt med handledning i 

situationer då sjuksköterskan påverkas av att vårda patienter i palliativt skede. Då vårt 

resultat påvisar att vissa studenter vill undvika emotionellt engagemang samt såg yrket 

som mindre tillfredsställande, så anser vi att det kan vara viktigt att redan under 

utbildningen stödja studenter för att undvika vårdlidande och upprätthålla vårdens 

kvalité. Om sjuksköterskor begränsar vårdrelationen, begränsas även det 

vårdengagemang som riktas mot patienten vilket innebär att ett vårdlidande uppstår 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

I vårt resultat inkluderades bland annat studier där studenterna fått teoretisk utbildning i 

palliativ vård innan de utförde palliativ vård i praktiken (Bassah et al., 2016; 

Gilliland,2015; Hold et al., 2015; Kwekkeboom et al., 2006). Hos vissa studenter 

noterades positiva förändringar efter att de gett palliativ vård i praktiken (Gilliland, 

2015; Hold, 2015; Kwekkboom, 2006). Enligt Wallerstedt och Andershed (2007) kan 

vårdandet av patienter i palliativt skede bidra till att sjuksköterskor upplever sig mer 
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kompetenta och säkra i utförandet av palliativ vård, vilket också styrker vårt resultat. 

Studenterna i Bassahs et al. (2016) studie visade däremot på svårigheter i tillämpningen 

av palliativ vård trots utbildning, exempelvis då handledande sjuksköterskor hade en 

negativ attityd till att vårda patienter i palliativt skede eller saknade kunskaper om 

palliativ vård. Bassahs et al. (2016) studie utfördes dock i Kamerun där spridningen av 

palliativ vård fortfarande är relativt liten (Wright et al., 2008). Sjuksköterskor som 

deltog i en studie av Johnston och Smith (2006) ansåg att det var viktigt med 

professionell utbildning, praktiska samt personliga erfarenheter för att kunna arbeta 

inom palliativ vård.  Sjuksköterskestudenter redogjorde dock för sin uppfattning om att 

det var deras personliga erfarenheter och inte teoretisk kunskap förvärvad genom 

utbildning som var mest avgörande för att utföra palliativ vård (Adesina, DeBellis & 

Zannettino, 2014). Sammanfattningsvis, krävs det både teoretiska kunskaper och 

praktiska färdigheter för att kunna utöva sitt yrke som sjuksköterska (Birkler, 2007). 

Teoretiska kunskaper i sin tur förvärvas både genom klinisk praktik och teoretisk 

utbildning. Att ha teoretisk kunskap är nödvändigt för att kunna utveckla färdigheter 

i  praktiken men teoretiska kunskaper utvecklas dock inte utan praktiska kunskaper 

(ibid). 

 

9 Föreslag på kliniska implikationer och framtida 

forskning  

Vårt resultat uppmärksammade oss på att studenter inte alltid kände sig förberedda inför 

den palliativa vårdens omfattning och upplevde olika rädslor. Dessa olika rädslor kunde 

dock bli mindre eller hanterbara när studenterna fick praktisk erfarenhet av palliativ 

vård. Vi föreslår därför att obligatorisk praktik inom palliativ vård införs i 

sjuksköterskans grundutbildning för att förbereda studenter på sitt framtida jobb som 

sjuksköterskor. För att sedan utvärdera om en obligatorisk praktik inom palliativ vård är 

fördelaktigt, kan framtida forskning av longitudinell karaktär utföras. Om studenter går 

ut i praktik, är det också viktigt att det finns kompetenta handledare. Utifrån vårt resultat 

uppmärksammades vi på att studenter upplevde svårigheter i att utföra palliativ vård och 

att vissa studenter valde att undvika patienter. Vi blev även uppmärksammade på att 

handledning möjliggjorde att studenter kunde utföra palliativ vård samt att handledning 

från både handledare och vårdpersonal uppskattades av studenterna. Då handledaren är 

den kliniska förebilden för studenten, är det viktigt att handledaren förstår sin roll i att 
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utbilda studenten. Det är dock inte bara handledaren utan hela vårdteamet som 

studenten kommer att möta. Därför anser vi att det kan vara fördelaktigt om vårdteamet 

också blir mer delaktiga i studenters praktiska utbildning. Att få hela vårdteamet att bli 

delaktiga i studenters praktiska utbildning skulle exempelvis kunna genomföras med 

hjälp av att riktlinjer kring hur studenter ska stöttas utformas av handledare eller 

vårdorganisationen. 

 

10 Slutsatser 

Syftet med den systematiska litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskestudenters 

praktiska erfarenheter av att ge palliativ vård. Arbetets resultat visar att 

sjuksköterskestudenter beskrev svårigheter att utföra palliativ vård, placerade fokus på 

patienten och familjen samt att studenterna under och efter praktiken ändrade inställning 

till palliativ vård. Resultatet visar olika faktorer som påverkar tillämpningen av palliativ 

vård i praktiken och att studenterna behöver handledning för att kunna utföra palliativ 

vård. Studenterna visade olika rädslor inför att ge palliativ vård men dessa rädslor blev 

generellt mindre med tiden vilket indikerar att dessa rädslor kan bearbetas med hjälp av 

praktik. Bearbetas inte dessa rädslor leder det i förlängningen till att vårdens kvalité blir 

sämre och att vårdlidande kan uppstå, av denna anledning blir inte bara de teoretiska 

kunskaperna viktiga utan också de praktiska erfarenheterna.  

 

Vår slutsats är därmed att de praktiska erfarenheterna inom palliativ vård är minst lika 

viktiga som teoretisk kunskap förvärvad genom utbildning och att det finns ett behov av 

att förbättra båda dessa faktorer för sjuksköterskestudenter.  
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S31 S30 % 181 181 82 9 (6), (7) 

 

  



  
 

V 

 

Bilaga 3 
 

Sökning PubMed, 2016.10.19 

* = Trunkering     Mesh = Ämnesord     OR och AND = Boolesk söklogik 

 & =2006-2016  %=språk engelska  och svenska 

 

Söknings

-nummer 

Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

1 “Palliative 

Care” [Mesh] 

45008 - - - - 

2 “Hospice and 

Palliative Care 

Nursing” 

[Mesh] 

258 - - - - 

3 “Hospice Care” 

[Mesh] 

5216 - - - - 

4 “Life Support 

Care” [Mesh] 

8162 - - - - 

5 “Terminal 

Care” [Mesh] 

44271 - - - - 

6 end of life car* 7402 - - - - 

7 “Death” [Mesh] 130522 - - - - 

8 dying* 28999 - - - - 

9 1 OR 2 OR 3 

OR 4 OR 5 OR 

6 OR 7 OR 8 

235415 - - - - 

10  “Students, 

Nursing” 

[Mesh] 

19415 - - - - 

11 student nurs* 3172 - - - - 

12 nurse pupil* 2 - - - - 

13 pupil nurs* 37 - - - - 

14 10 OR 11 OR 

12 OR 13 

20719 - - - - 

15 experienc* 860955 - - - - 

16 “Attitude” 

[Mesh] 

294631 - - - - 



  
 

VI 

 

17 “Attitude to 

Death” [Mesh] 

14474 - - - - 

18 view* 390302 - - - - 

19 perspective* 226000 - - - - 

20 “Perception” 

[Mesh] 

364287 - - - - 

21 “Emotions” 

[Mesh] 

192979 - - - - 

22 opinion* 93080 - - - - 

23 15 OR 16 OR 

17 OR 18 OR 

19 OR 20 OR 

21 OR 22 

2119136 - - - - 

24 S9 AND S14 

AND S23 

267 - - - - 

25 24 & 118 - - - - 

26 25 % 109 - - - - 

27 9 AND 14 341 - - - - 

28 27 & 140 - - - - 

29 28 % 128 128 52 16 2, (3), (4), 

(5), (7), 

(9) 

 

  



  
 

VII 

 

Bilaga 4 
 

Granskningsmall för kvalitativa studier Ja  Nej  Oklart Ej 

tillämplig 

     

Syfte     

Finns ett tydligt formulerat syfte eller 

undersökningsfråga? 

    

     

Studiedesign     

Är studiens design relevant till syftet?     

     

Urval     

Är urvalet relevant för studien?     

Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?     

Är kontexten tydligt beskriven?     

Finns etiskt godkännande?     

Finns relevant etiskt resonemang?     

Är relationen mellan forskare och urval tydligt 

beskriven? 

    

     

Datainsamling     

Är datainsamlingen tydligt beskriven?     

Är datainsamlingen relevant i förhållande till 

syftet/frågeställningen? 

    

Har datamättnad uppnåtts?     

Har forskaren hanterat sin förförståelse i 

förhållande till datainsamlingen? 

    

     

Dataanalys     

Är dataanalysprocessen tydligt beskriven?     

Är analysförfarandet relevant i förhållande till 

datainsamlingsmetoden? 

    

Råder analysmättnad?     

Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i 

förhållande till dataanalysen? 

    

     

Resultat     

Är resultatet logiskt?     

Är resultatet tydligt beskrivet?     

Är resultatet pålitligt?     

Är resultatet trovärdigt?     

Genereras hypotes/teori/modell?     

Är resultatet överförbart till liknande 

sammanhang/kontext? 

    

Kan resultatet återkopplas till 

syftet/frågeställning? 

    

     

Diskussion     



  
 

VIII 

 

Finns det en tydlig diskussion om eventuella 

risker för bias? 

    

     

Intressekonflikter     

Finns intressekonflikt?     

Finns det risk för att resultat kan ha påverkats av 

eventuell intressekonflikt? 

    

 

Inspirerad av SBU (2014); Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) samt Forsberg och 

Wengström (2008). 

  



  
 

IX 

 

Bilaga 5 
 

Granskningsmall för kvantitativa studier Ja  Nej  Oklart Ej 

tillämplig 

     

Syfte     

Finns det en tydligt formulerad forskningsfråga 

eller hypotes? 

    

     

Studiedesign     

Är studiens design relevant i förhållande till 

forskningsfrågan eller hypotesen? 

    

     

Undersökningspopulation     

Är populationen och dess urvalskriterier tydligt 

beskrivna? 

    

Är populationen representativ?     

Finns etiskt godkännande?     

Finns relevant etiskt resonemang?     

Är populationens storlek lämplig för studien?     

Beskrivs de olika gruppernas storlek och hur 

många som ingick i analysen? 

    

Finns tydlig beskrivning av 

randomiseringsprocessen? 

    

Finns tydlig beskrivning av interventionen/-erna?     

Förekom blindning?     

Var grupperna likvärdiga vid studiens start?     

     

Mätmetoder och datainsamling     

Finns det en tydlig beskrivning över hur data har 

insamlats? 

    

Finns det en tydlig beskrivning över vilka 

mätmetoder som har tillämpats? 

    

Finns det en tydlig beskrivning av när de olika 

mätningarna har utförts? 

    

Finns det en tydlig beskrivning av vilka statistiska 

metoder som har tillämpats? 

    

Har reliabiliteten beräknats?     

Diskuterades validiteten?     

     

Resultat      

Redovisas och analyseras bortfall?     

Beskrivs anledning till bortfallet?     

Finns en tydlig beskrivning av baslinjedata?     

Finns det en tydlig redovisning av relevanta 

statistiska mått för varje utfallsmått? 

    

Fanns signifikanta skillnader mellan grupperna?     

     

Diskussion     



  
 

X 

 

Finns det en tydlig diskussion om eventuella 

risker för bias? 

    

Finns det en tydlig och relevant bedömning av 

resultatets generaliserbarhet? 

    

     

Intressekonflikter     

Föreligger intressekonflikt?     

Finns det risk för att resultat kan ha påverkats av 

eventuell intressekonflikt? 

    

     

 

Inspirerad av SBU (2014); Kristensson (2014); Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) 

samt Forsberg och Wengström (2008). 

  



  
 

I 
 

Bilaga 6 
 

Nr Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod (ansats, urval, 

datainsamling och analys) 

Resultat Kvalitet 

1 Allchin, L. 

 

2006 

 

USA 

Journal of Hospice and 

Palliative Nursing 

 

Caring for the dying: nursing 

students perspective. 

The goal of the study 

was to elucidate and 

clarify the depth of 

students' experiences 

in caring for dying 

patients and their 

families to enhance 

the utility of death and 

dying content for 

nursing students. 

- Kvalitativ hermeneutisk 

studiedesign 

 

- 12 kvinnliga 

sjuksköterskestudenter på 

kandidatnivå 

 

- Individuella intervjuer 

 

- Tematisk analys 

3 teman: 

 

- Initial tveksamhet och 

obekvämlighet 

 

- Reflektiva 

inspirationer 

 

- Personliga och 

professionella fördelar 

Hög 

kvalité 

 

81% 

2 Bassah, N., 

Cox, K., & 

Seymour, J. 

 

2016 

 

Storbritannien 

BMC Palliative Care 

 

A qualitative evaluation of the 

impact of a palliative care 

course on preregistration 

nursing students’ practice in 

Cameroon. 

 

This paper aims to: 

1.Describe 

Cameroonian 

preregistration nursing 

students’ report of the 

transfer of their 

palliative care learning 

to practice during 

placement. 

 

  

2.Identify the 

- Longitudinell 

kvasiexperimentell pretest-

posttest studie med både 

kvalitativ och kvantitativ 

ansats 

 

- 23 sjuksköterskestudenter 

som gick andra och tredje 

året på 

sjuksköterskeutbildningen 

på universitet 

 

3 teman: 

 

- Studenterna berättade 

om hur de 

implementerade vad de 

lärt sig i praktiken 

 

- Vilka faktorer som 

underlättar den lärda 

kunskapens överföring 

till praktiken  

 

Hög 

kvalité  

 

88% 



  
 

II 

 

facilitators and 

barriers to this transfer 

perceived by the 

students 

  

3.Examine what claim 

can be made about the 

perceived impacts of 

palliative care 

education on 

preregistration nursing 

students’ practice 

during placement. 

 

- 3 tre fokusgrupper samt 

semistrukturerade enskilda 

intervjuer  

 

-Tematisk analys 

- Hindrande faktor  

relaterade till 

överförandet mellan 

den lärda kunskapen till 

praktik 

 

 

3  Ek, K., 

Westin, L., 

Prahl, C., 

Österling, J., 

Strang, S., 

Bergh, I., 

Henoch, I. 

Hammerlund, 

K. 

 

2014 

 

Sverige 

International Journal of 

Palliative Nursing 

 

Death and caring for dying 

patients; exploring first-year 

nursing students´descriptive 

experiences. 

The purpose of this 

ongoing study is to 

describe first-year 

nursing students’ 

experiences of death 

and caring for end-of-

life patients. 

- Del av longitudinell studie 

 

- 17 sjuksköterskestudenter 

som anmält intresse som 

deltagit i tidigare studie i 

den longitudinella studien 

 

- Intervjuer 

 

- Tematisk analys 

4 teman: 

 

- Tanken på döden är 

mer skrämmande än 

den faktiska 

upplevelsen 

 

- Att våga bemöta den 

döende patienten och 

att erbjuda något av sig 

själv 

- Upplevelsen av att 

inte räcka till vid döden 

 

- Att konfronteras av 

Hög 

kvalité 

 

85% 



  
 

III 

 

sina egna känslor 

4  Gilliland, I. 

 

2015 

 

USA 

Journal of Nursing Education 

 

Effects of a Community-Based 

Hospice Experience on 

Attittudes and Self-Perceived 

Competencies of 

Baccalaureate Senior Nursing 

Students. 

The purpose of the 

current study was to 

examine the effects of 

a clinical hospice 

experience on senior-

level nursing students’ 

attitudes toward death 

and their perceived 

competency in 

providing EOL care. 

- Kvantitativ experimentell 

design och 

studentreflektioner 

 

- 61 sjuksköterskestudenter 

via ett bekvämlighetsurval 

 

- 2 frågeformulär (The 

Attitudes Towards Death 

Survey och End-of-Life 

Competencies Survey) samt 

studenters 

reflektionsuppgifter 

 

 

- Medelpoängen på 

frågeformuläret om 

attityder förändrades 

signifikant vilket 

indikerade att 

interventionen gav en 

positiv förändring av 

attityd. 

 

- Medelpoängen på 

frågeformuläret om 

kompetens visade på 

skillnad men inte av 

signifikant värde. 

 

- Studentreflektioner 

indikerade att 

studenters attityder till 

palliativ vård förändrats 

och att kompetensen 

förbättrats 

Medel resp 

låg kvalité 

 

Kvantitativ 

del 62% 

 

Kvalitativ 

del 48% 

 

 

5 

 

Hold, J., 

Blake, B. och 

Ward, E. 

 

2015 

 

Nurse Education Today 

 

Perceptions and Experiences 

of Nursing students enrolled in 

a palliative and end-of-life 

nursing elective: A qualitative 

The purpose of this 

qualitative study was 

to examine 

perceptions and 

experiences of nursing 

students enrolled in a 

- Kvalitativ 

forskningsdesign 

 

- Ändamålsenligt urval med 

19 sjuksköterskestudenter 

som hade fullföljt den 

3 teman: 

 

- Att lära sig från 

andras berättelser 

 

- Att lära av att vara där 

Medel 

kvalité 

 

76% 



  
 

IV 

 

USA study. palliative and end-of-

life elective nursing 

course that was 

developed based on 

the three professional 

apprenticeships. 

palliativa tillvalskursen 

 

- Datainsamling med hjälp 

av fokusgrupper  

 

- Tematisk analys 

 

 

- Att lära sig av att 

vårda 

6 Kwekkeboom, 

K. L., Vahl, 

C., & Eland, 

J.  

 

2006 

 

USA 

Journal of Palliative Medicine 

 

Impact of a volunteer 

companion program on 

nursing students´knowledge 

and concerns related to 

palliative care. 

The purpose of this 

study was to test the 

impact of the 

Palliative Care 

Companion program 

on students’ 

knowledge and 

attitudes about 

palliative care and 

concerns about caring 

for dying patients. 

- Kvasiexperimentell design 

med kontrollgrupp och pre- 

och posttest, kvantitativ 

ansats 

 

- 56 sjuksköterskestudenter 

på kandidatnivå 

 

- 3 frågeformulär:  

   - Palliative Care Quiz for 

Nurses 

   - Attitudes Toward 

Palliative Care 

   - Concern About Caring 

for Dying Patients 

 

- Dagböcker vilka beskrev 

studenternas upplevelser av 

palliativ vård 

- Frågeformulär om 

attityder analyserades 

inte då bristande intern 

överensstämmelse 

rådde 

 

- Inga signifikanta 

skillnader i poäng på de 

frågor som avsedda 

kunskap 

 

- Signifikanta skillnader 

i poäng angående de 

bekymmer som 

studenter har angående 

palliativ vård i 

interventionsgruppen. 

 

- Interventionsgruppens 

dagböcker beskrev 

aktiviteter som att 

besöka patienter, se 

Hög 

kvalité 

 

84% 

 

 

                                                    



  
 

V 

 

videoer om livets 

slutskede, deltagande i 

allmänna föreläsningar 

och föreläsningar i 

utbildningssyfte, 

självständiga studier 

och att 

efterlevnadssamtal via 

telefon till 

familjemedlemmar 

 

7 Mutto, E. M., 

Errázquin, A., 

Rabhansl, M. 

M., & Villar, 

M. J.  

 

2010 

 

Argentina 

Journal of Palliative Medicine 

  

Nursing education: the 

experience, attitudes, and 

impact of caring for dying 

patients by undergraduate 

Argentinian nursing students. 

The goals of the study 

were to establish: (1) 

undergraduate nursing 

students’ experience 

and attitude toward 

dying patients and 

training in end-of-life 

issues, (2) students 

wishes regarding care 

of terminally ill 

patients and their 

future caring 

approaches in the 

relationships with 

them, and (3) the 

opinion about the 

quantity and content 

of end-of-life care in 

- Kvantitativ ansats 

 

- 680 sjuksköterskestudenter 

från 8 sjuksköterskeskolor i 

första till femte året av sin 

utbildning 

 

- En semistrukturerad 

frivillig enkät 

 

- ANOVA variationsanalys 

och SPSS 15 

- Studenterna 

bekräftade direkt 

interaktion med döende 

patienter 

 

- Högt skattade attityder 

till döende patienter 

 

- Studenter i det femte 

året av sin utbildning 

uttryckte att relationen 

till döende patienter var 

mindre 

tillfredsställande 

jämfört med studenter i 

det första året av sin 

utbildning. 

 

Hög 

kvalité 

 

81% 



  
 

VI 

 

the curriculum. - Studenter i det femte 

året av sin utbildning 

ansåg också att pallitivt 

vårdande var ett mindre 

glädjande yrke och 

visade på en större 

preferens för att 

undvika emotionellt 

engagemang till döende 

patienter 

8 Sadala, M., & 

da Silva, F. 

 

2009 

 

Portugal 

Revista da Escola de 

Enfermagem da USP 

 

Taking Care of Terminal 

Patients: Nursing Students’ 

Perspective. 

To understand how 

nursing 

undergraduates 

perceive themselves 

when taking care of 

terminal patients, and 

present the meanings 

of their experience. 

- Fenomenologisk design 

med kvalitativ ansats 

 

- 14 sjuksköteskestudenter 

som gick andra, tredje eller 

fjärde året i utbildningen 

 

- Intervjuer där studenten 

fick besvara en inledande 

öppen från 

 

- Ideografisk och nomoetisk 

analys  

3 teman: 

 

- Att hantera situationen 

avseende vårdandet av 

en obotligt sjuk patient 

 

- Relationen med 

patienten och familjen 

 

- Reflektion om 

erfarenhet 

 

Medel 

kvalité 

 

76% 

9  

 

Watts, T. 

 

2014 

 

Wales, 

Journal of Palliative Nursing 

 

Final-Year nursing 

undergraduates´understandings 

of palliative care: a qualitative 

The aim of this work 

was to explore nursing 

undergraduates’ 

understandings of 

palliative care. 

- Del av en större kvalitativ 

studie, kvalitativ ansats 

 

- Bekvämlighetsurval med 

11 sjuksköterskestudenter 

2 huvudteman med 4 

subteman: 

 

- Den palliativa vårdens 

gränser 

Hög 

kvalité 

 

92% 



  
 

VII 

 

Storbritannien 

 

study in Wales, UK.  

- Individuella intervjuer 

 

- Tematisk analys 

   - Inkluderande 

inställning 

   - Temporära 

dimensioner 

 

- Utövningen av 

palliativ vård 

    - I riktning mot ett 

ideal av en god död 

    - Stödjande av 

kärnvärderingar 

 

 


