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Abstrakt 
Litteraturöversiktens teoretiska referensram utgår från Patricia Benners teori om kompentensstadium. 
Detta ramverk nyttjas för att beskriva vikten av klinisk erfarenhet under sjuksköterskors 
professionsutveckling. Klinisk erfarenhet anses vara grundläggande för sjuksköterskors utveckling i 
yrkesrollen (Benner, 1993). Bakgrund: Palliativ vård har idag fått en global spridning. I Sverige har 
den palliativa vården utvecklats samt förbättrats sedan milleniumskiftet. Kompetens och utveckling är 
grundförutsättningar hos sjuksköterskor inom den palliativa vården. Syfte: Syftet med denna 
litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta inom den palliativa vården. 
Metod: Studien är en litteraturöversikt med kvalitativ forskning i form av vetenskapliga artiklar. 
Datasökningarna utfördes i databaserna Cinahl, MEDLINE, PsycINFO och PubMed. Artiklarna 
granskades med hjälp av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 
granskningsmall. Resultat: Resultatet belyser sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta inom den 
palliativa vården. Viktiga faktorer hos sjuksköterskor som framkom var ansvar, samarbete, känslor 
och tid samt resurser. En god palliativ vård grundades i sjuksköterskors tillgänglighet och närhet. 
Slutsats: Faktorer som eftersträvades av sjuksköterskor inom den palliativa vården var samarbete, 
ansvar, känslor och tid. Betydelsefulla egenskaper hos sjuksköterskor inom den palliativa vården var 
vänlighet, värme och medkänsla. Kunskap, personlig- och professionell erfarenhet ansågs vara viktiga 
aspekter hos sjuksköterskorna. 
 
Nyckelord 
palliativ vård, sjuksköterskor, erfarenhet samt hopp. 
 
Tack 
Författarna vill inledningsvis passa på att tacka vår handledare Gudrun Borgudd som under vårt 
intensiva arbete har stöttat och väglett oss. Gudrun har bidragit med uppmuntrande samt konstruktiva 
rekommendationer som orienterat författarna mot arbetets mål.   
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1 Inledning 
I Sverige avlider varje år mellan 90 000 och 100 000 personer, de flesta är i behov av palliativ 

vård före döden (Socialstyrelsen, 2017). Den stora frågan om döden har alltid intresserat 

människan. Människan har under varje tid och kultur format menings- och tolkningsmönster 

för att underlätta den stora, eviga frågan om döden. Människan har skapat sig olika 

livsåskådningar, allt från att tro på Gud och att livet fortgår efter döden till att liv inte existerar 

efter döden. I det moderna samhället har förhållningssättet till döden förändrats där 

medellivslängden ökat och barnadödligheten minskat (Ternestedt, 2016). Sjuksköterskor 

beskriver att de upplever det svårt att behöva lämna svåra besked till patienter inom den 

palliativa vården. Hur bevarar sjuksköterskor hoppet hos patienten efter ett svårt besked har 

givits? Det är inte beskedet i sig som fråntar patienten känslan av hopp. Det är sättet som 

beskedet ges på samt hur uppföljningen ser ut. Sjuksköterskors uppgift är att skapa 

förutsättningar för hopp hos patienten (Björklund, 2012). Sjuksköterskor kan aldrig få ett 

fullständigt svar på vad som sker hos en människa under de allra sista minuterna av livet. Det 

är genom personlig erfarenhet som den kunskapen kan inhämtas. Varje patient har en identitet 

som avspeglar vem de är, vem andra anser de vara och vem de själva anser sig vara. 

Sjuksköterskor inom den palliativa vården införskaffar sig kunskap om patientens identitet 

samt förhållningssätt om döden när interaktion mellan de båda sker (Norberg & Ternestedt, 

2013). Men hur upplever sjuksköterskor det är att arbeta med människor i livets slutskede? 

 

2 Bakgrund 
World Health Organizations (WHO) definition av palliativ vård innebär ett professionellt 

förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliten för patienter och anhöriga. Patienter 

samt anhöriga bör underrättas och erhålla hjälp att planera framtiden innan patienten övergår 

till en sen fas i den palliativa vården. Denna planering kan framkalla en känsla av kontroll och 

självbestämmande, vilket kan resultera i ett välbefinnande för patienten samt anhöriga (WHO, 

2002).     

 

2.1 Palliativa vårdens tidiga - respektive sena fas 
Den palliativa vården delas in i tidig- respektive sen fas. Under den tidiga fasen av palliativ 

vård kan patienten periodvis uppleva god hälsa. För att patienten ska uppleva välbefinnande 

kan behovet av vård variera. Denna variation kan innebära avsaknaden av vård till ett stort 

vårdbehov som kan innebära operation eller läkemedelsbehandling. Vid en försämrad hälsa 
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hos patienten skiftar vården fokus och övergår till den sena fasen inom palliativ vård. Den 

sena fasen innebär att patientens sjukdom ej går att bota och vårdens fokus förflyttas till att 

lindra patientens lidande (Strang, 2012).  

 

2.2 Nationell och global spridning  
I Hälso- och sjukvårdslagen § 2b klargörs att patienter inom den palliativa vården ska erhålla 

individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd samt om den vård, undersökningar 

och behandling som finns (SFS 1982:763). Idag har kunskap om palliativ vård fått en global 

spridning. År 2006 hade 157 av världens 234 länder en eller flera palliativa vårdenheter. 

Tillgången av palliativ vård i den tredje världen är dock än idag mycket låg. Palliativ vård bör 

vara en mänsklig rättighet dock återstår mycket arbete för att denna typ av vård ska vara 

rättvist tillgänglig (Ternestedt & Andershed, 2016). Intresset för palliativ vård i Sverige 

utvecklades under 1970-talet och expanderade därefter successivt. Socialstyrelsens första 

utredning kom 1979 där syftet var att ge en mångsidig belysning av den palliativa vården. 

Drygt 20 år efter denna extensiva utredning publicerades, 2001, en ny utredning som anses 

vara en fortsättning på den första utredningen (Ternestedt & Andershed, 2016). I Sverige har 

möjligheterna att erhålla palliativ vård utvecklats och förbättrats sedan millenniumskiftet. 

Dock är verksamheterna geografiskt ojämnt fördelade vilket resulterar i att alla kommuner 

inte har möjlighet att erbjuda vård på palliativa enheter (Socialstyrelsen, 2006).  

 

2.3 Brytpunktssamtal  
Socialstyrelsens definition av brytpunktssamtal inom palliativ vård i livets slutskede innebär 

att det huvudsakliga målet med vården ändras från att vara livsförlängande till att vara 

lindrande (Socialstyrelsen, 2011). Brytpunktssamtal innebär ett samtal där patienten övergår 

från den palliativa vårdens tidiga fas till den sena fasen. Patienter samt anhöriga beskriver att 

ett brytpunktssamtal kan framkalla känslor så som hopp, hopplöshet och omänskligt 

(Friedrichsen, 2016). I brytpunktssamtalet medverkar ansvarig eller tjänstgörande läkare, 

sjuksköterskor samt patienten. Anhöriga erbjuds i samråd med patienten att delta i 

brytpunktssamtalet (Socialstyrelsen, 2012). Begreppet patient innebär en person som är 

registrerad eller erhåller hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2007). Med anhöriga avses, ur 

ett vårdvetenskapligt perspektiv, de personer som framhålls av patienten som anhöriga samt 

accepterar att bli betraktade som anhöriga. Anhöriga kan bestå av maka/make, partner, barn, 

föräldrar, annan släkting, vän eller granne (Dahlberg & Segesten, 2013). 
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2.4 Sjuksköterskors roll i den palliativa vården 
Sjuksköterskor som arbetar inom den palliativa vården uttrycker ofta att de vill göra gott, att 

yrket är meningsfullt samt att yrket ses som en utmaning. När en patient befinner sig i livets 

slutskede ställs många saker på sin spets, avancerade symtom uppkommer, relationer kan 

rubbas samt existentiella frågor blir aktuella. Sjuksköterskor menar att det är en utmaning att 

försöka bidra till en viss balans samt stabilitet hos patienter och anhöriga i livets slutskede 

(Friedrichsen, 2012). Grundförutsättningar för att sjuksköterskor utövar en god vårdkvalitet 

till patienten och anhöriga är utbildning och kompetens. Efterfrågan på palliativa vårdformer 

har förändrats över tid, denna förändring kräver en prioritering av resurser (Ternestedt & 

Andershed, 2016). Sjuksköterskor upplever en känslomässig börda när de vårdar patienter i 

den palliativa vården. Vidare uttrycker sjuksköterskorna att det uppstår negativa känslor av att 

vårda en patient inom den palliativa vården. De negativa känslorna som beskrivs är 

hopplöshet, depression samt ångest trots att de hade medkänsla och sympati i 

patientkontakten. Ett känslomässigt obehag skapades hos sjuksköterskorna då de inte hade 

möjlighet att anpassa sig till de kliniska situationer som uppstod (Valiee, Negarandeh & 

Dehghan Nayeri, 2012). Sjuksköterskor beskriver att de är i stort behov av stöd vid arbetet 

inom den palliativa vården. Detta stöd, menar sjuksköterskor, genererar ett behov av ökad 

kunskap om den palliativa vårdformen (Törnquist, Andersson & Edberg, 2013). Hopp är ett 

av vårdvetenskapens centrala begrepp och anses vara erforderligt i varje människas existens. 

Hoppet anses kunna övervinna kraftiga påfrestningar. Då människan förlorar hoppet anses 

livet vara faktiskt och potentiellt över. Skapandet av förutsättningar för känslan av hopp är en 

omvårdnadshandling som bör utföras av sjuksköterskor för att minska patientens lidande, 

stärka välbefinnande samt hälsa. Upplevelsen av hopp besitter en ofantlig styrka och kraft 

(Benzein, 2013). 

 

2.5 Teoretisk referensram 
 Den teoretiska referensramen menar att en sjuksköterska utvecklar sina färdigheter genom att 

passera fem stadier. Dessa stadier är novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och 

expert. Det finns tre aspekter som återspeglar sjuksköterskans förändring i de kvalificerade 

prestationerna. Den första aspekten innebär ett beroende av fasta principer i kliniska 

situationer till användandet av tidigare klinisk erfarenhet. Den andra aspekten innebär en 

förändring där sjuksköterskan utvecklar en klinisk blick vid patientkontakt. Den tredje och 

sista aspekten innebär att sjuksköterskan övergår från att vara en fristående observatör till att 

aktivt delta i kliniska situationer (Benner, 1993). Den teoretiska referensramen ansågs 
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relevant i förhållande till litteraturöversikten då den har sin utgångspunkt i det praktiska 

vårdarbetet. Sjuksköterskor inom den palliativa vården kräver en teoriutveckling där 

interaktion mellan teoretisk och praktisk omvårdnad sker. Den teoretiska referensramen kan 

nyttjas av sjuksköterskor inom den palliativa vården för att tolka den yrkesmässiga 

kompetensen.  

 

3 Problemformulering  
Efterfrågan på palliativa vårdenheter expanderar i takt med att befolkningens medellivslängd 

ökar, vilket medför att allt fler sjuksköterskor i framtiden kommer att arbeta inom den 

vårdformen. Sjuksköterskor inom den palliativa vården arbetar dagligen med svårt sjuka och 

döende patienter. Arbetet innebär att med ett professionellt förhållningssätt hjälpa patienter 

och anhöriga att planera framtiden innan patienten övergår till en sen fas i den palliativa 

vården. Sjuksköterskorna uttrycker att arbetet är meningsfullt och att det ses som en 

utmaning, men beskriver samtidigt att vården av patienter och anhöriga i den palliativa vården 

kan innebära svårigheter. Svårigheterna består bland annat av en rädsla över att avsluta den 

kurativa vården, brist på erfarenhet och utbildning. Genom att belysa sjuksköterskors 

erfarenhet av att arbeta inom den palliativa vården kan eventuella förbättrings-

/förändringsområden i det kliniska arbetet uppmärksammas.   

 

4 Syfte 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta inom 

den palliativa vården.  

 

5 Metod 
Denna studie är en litteraturöversikt med kvalitativ forskning som är baserad på data 

publicerad i form av vetenskapliga artiklar. Målet med litteraturöversikten var att belysa 

sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta inom den palliativa vården. En litteraturöversikt 

handlar om att skapa kunskap om ett specifikt omvårdnadsrelaterat område eller ett problem 

inom sjuksköterskors kompetensområde. En kvalitativ studie har som primärt mål att ge en 

ökad förståelse av ett specifikt fenomen (Friberg, 2012). För att åstadkomma en utveckling 

inom forskningen kan kvalitativ ansats användas. Forskarens ändamål är att utforska 

informanternas subjektiva erfarenhet samt skapa en helhet i forskningen genom kvalitativa 
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undersökningar (Polit & Beck, 2012). Författarna har använt sig av artiklar med kvalitativ 

ansats för att få en djupare förståelse för sjuksköterskors erfarenhet.  

 

5.1 Sökord 
Sökningarna utfördes gemensamt av författarna där de första sökningarna genomfördes i 

Cinahl. Blocken presenterade begreppen ur det formulerade syftet: palliativ vård och 

sjuksköterskans erfarenhet (bilaga 1).  

Det första blocket omfattade sökorden palliative care* AND nurses experience* AND 

hospital setting. Det andra blocket omfattade sökorden palliative care* AND communication 

AND experience. Det sista, tredje blocket omfattade sökorden end of life care or palliative 

care AND nursing role or nursing care AND Hope. De avgränsningar som användes var: 

kvalitativa artiklar publicerade mellan år 2007-2017, skrivna på svenska eller engelska, vuxna 

patienter över 18 år, peer review, innehålla relevanta sökord samt motsvara 

litteraturöversiktens angivna syfte. Via dessa kombinationer fann författarna relevanta 

artiklar. 

På sökorden palliative care* och nurses experience* använde författarna sig av trunkering (*). 

Trunkering innebär att sökningen ger fler böjningsformer av det bundna sökordet (Östlundh, 

2012). 

För att avgränsa sökningen till relevanta artiklar inom det område som avses användes 

relevanta sökord. Svenska sökord översattes med hjälp av svensk MeSH till engelska. 

Formuleringen av sökorden är av betydelse då irrelevanta artiklar kan undvikas och sökord 

som används grundas från formulerat syfte. AND eller OR är booleska sökoperatorer som 

kombinerar sökorden till olika block. Sökningen blir bredare vid användning av OR. 

Sökblock bör användas enskilt initialt innan de kombineras (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

 

5.2 Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterier hjälper författarna att urskilja relevanta artiklar som svarar an mot 

litteraturöversiktens syfte (Forsberg & Wengström, 2016). Författarnas inklusionskriterier för 

de utvalda artiklarna var: palliativ vård, sjuksköterskeperspektiv och sjuksköterskans 

erfarenhet. Artiklar skrivna ur ett patient- och/eller anhörigperspektiv exkluderades.  
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5.3 Databassökning 
I denna litteraturöversikt användes aktuella databaser med inriktning på omvårdnad och 

medicin. De databaser som användes i denna studie var Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature (Cinahl), MEDLINE, PsycINFO och PubMed. Cinahl är en 

referensdatabas för ämnesområdet omvårdnadsforskning. MEDLINE är en ledande 

informationskälla inom ämnesområdet medicin gällande bland annat omvårdnad samt hälso- 

och sjukvård. PsycINFO är en referensdatabas där bland annat tidskriftsartiklar och 

avhandlingar finns inom omvårdnadsforskning. PubMed är en referensdatabas där artiklar om 

omvårdnad finns samlade (Linnéuniversitetet, 2017). I en litteraturöversikt är det inte tillåtet 

att enbart utföra sökningar i en databas. Författarna har valt att utföra sökningen i fyra 

databaser för att öka litteraturöversiktens trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

5.4 Dataurval 
Efter den utförda databassökningen granskade författarna, oberoende av varandra, artiklarnas 

abstrakt. Vid ett senare tillfälle jämfördes anteckningarna för att erhålla en större tyngd i 

granskningen (SBU, 2014). Vid misstänkt relevans lästes artikelns abstrakt av båda 

författarna. Vid relevans i artikelns abstrakt lästes artikeln i fulltext och därefter bedömdes 

som endera relevant för syftet eller irrelevant. Om artikeln var irrelevant förkastades den. 

Efter den oberoende granskningen beslutades det gemensamt om artikeln skulle inkluderas 

eller exkluderas i litteraturöversikten (Forsberg & Wengström, 2016).  

5.5 Cinahl 
Författarna utförde den första sökningen i Cinahl. Sökningen utfördes via varierande 

kombinationer samt sökblock, dessa nämns ovan under underrubriken “sökord”. Den första 

kombinerade sökningen med författarnas begränsningar gav 71 artiklar. 71 titlar lästes och 

sedan lästes 48 abstrakt som ansågs vara relevanta i förhållande till litteraturöversiktens syfte. 

I detta skede förkastades de kvantitativa artiklarna då avseendet med litteraturöversikten var 

att besvara syftet som handlade om att belysa sjuksköterskors erfarenhet. Tio artiklar kvarstod 

totalt som svarade an mot syftet och dessa lästes i sin helhet. Efter att artiklarna lästes 

förkastades ytterligare åtta artiklar då de inte ansågs svara an till syftet. Totalt användes en 

artikel i litteraturöversikten. Den andra kombinerade sökningen med författarnas 

begränsningar gav 433 artiklar. 46 titlar lästes och sedan lästes 21 abstrakt som ansågs vara 

relevanta i förhållande till litteraturöversiktens syfte. I detta skede förkastades de artiklarna 

Borttaget: två

Borttaget: lar
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som ansågs vara irrelevanta till studiens syfte. Sex artiklar kvarstod totalt som svarade an mot 

syftet och dessa lästes i sin helhet. Efter att författarna läst artiklarna förkastades samtliga sex 

artiklar då de inte ansågs svara an mot litteraturöversiktens syfte. Den tredje kombinerade 

sökningen med författarnas begränsningar gav 123 artiklar. 52 titlar lästes och sedan lästes 37 

abstrakt som ansågs vara relevanta i förhållande till litteraturöversiktens syfte. I detta skede 

förkastades de artiklar som ansågs vara irrelevanta till studiens syfte. Åtta artiklar kvarstod 

totalt som svarade an mot syftet och dessa lästes i sin helhet. Efter att artiklarna lästes 

förkastades ytterligare sju då dem inte ansågs svara an mot syftet. Totalt användes en artikel i 

litteraturöversikten.  

5.6 MEDLINE 
Vidare utfördes sökningar i databasen MEDLINE, där användes sökord i kombinationen 

decision making AND palliative care all nurse experience. Med författarnas begränsningar 

gav sökningen 42 artiklar. Totalt lästes 42 titlar och sedan att lästes 24 abstrakt som ansågs 

vara relevanta i förhållande till litteraturöversiktens syfte. I detta skede förkastades de artiklar 

som ansågs vara irrelevanta till studiens syfte. Tre artiklar kvarstod totalt som svarade an mot 

syftet och dessa lästes i sin helhet. Efter att författarna läste artiklarna förkastades ytterligare 

två artiklar då de inte ansågs svara an mot syftet. Totalt användes en artikel i 

litteraturöversikten.  

5.7 PsycINFO 
Vidare utfördes sökningar i databasen PsycINFO, där användes sökord i kombinationen 

palliativ care AND nurse experience. Med författarnas begränsningar gav sökningen 216 

artiklar. Totalt lästes 98 titlar och sedan lästes 56 abstrakt som ansågs vara relevanta i 

förhållande till litteraturöversiktens syfte. I detta skede förkastades de artiklar som ansågs 

vara irrelevanta till studiens syfte. Sex artiklar kvarstod totalt som svarade an mot syftet och 

dessa lästes i sin helhet. Efter att artiklarna lästes förkastades ytterligare fyra artiklar då de 

inte ansågs svara an mot syftet. Totalt användes två artiklar i litteraturöversikten.  

5.8 PubMed 
Den sista sökningen utfördes i databasen PubMed, där en fritextsökning utfördes med sökord i 

kombinationen palliative care, nurse experience och hope. En fritextsökning innebär att alla 

de referenser som databasen innehåller inkluderas via de valda sökorden (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). Med författarnas begränsningar gav sökningen 42 artiklar. Totalt lästes 42 

titlar och sedan lästes 19 abstrakt som ansågs vara relevanta i förhållande till 
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litteraturöversiktens syfte. I detta skede förkastades de artiklar som ansågs vara irrelevanta till 

studiens syfte. Fyra artiklar kvarstod totalt som svarade an mot syftet och dessa lästes i sin 

helhet. Efter att artiklarna lästes förkastades ytterligare tre artiklar då dem inte ansågs svara an 

mot syftet. Totalt användes en artikel i litteraturöversikten.  

I samband med databassökningen fann författarna en artikel med en referens som utmärkte 

sig. För att finna denna artikel användes en kedjesökning (SBU, 2014). Via kedjesökningen 

analyserades de referenslistor som fanns i den redan funna studien där artikeln hittades och 

lästes i förhållande att svara an mot litteraturöversiktens syfte. Artikeln som inkluderades med 

hjälp av kedjesökning var Bloomer, Endacott, O´Connor & Cross (2013). Totalt inkluderades 

sju artiklar i denna litteraturöversikt.  

 

5.9 Kvalitetsgranskning 
En kvalitetsgranskning genomförs för att bedöma vilken kvalitet en artikel kan tilldelas 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Författarna kvalitetsgranskade de utvalda artiklarna 

med utgångspunkt i granskningsmallen “Mall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik” som är framtagen av Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU), där artiklarnas kvalitet bedömdes som hög, medelhög eller låg.  

Oberoende av varandra utfördes en kvalitetsgranskning i två steg av den insamlade datan 

(SBU, 2014). I det första steget av kvalitetsgranskningen lästes artiklarnas titlar och abstrakt 

med litteraturöversiktens syfte som utgångspunkt. I det andra steget granskades de artiklar 

som ansågs relevanta för litteraturöversikten. Totalt fem artiklar klassificerades med 

kvaliteten hög och två artiklar ansågs vara av medelhög kvalitet (bilaga 2). Vid 

kvalitetsgranskningen fann författarna två artiklar som inte ansågs svara an mot 

litteraturöversiktens syfte. De två artiklar som exkluderades från litteraturöversikten var 

Ekeström, Olsson, Runesdotter & Fürst (2014) och Stilos, Wynnychuk, DasGupta, Lilien & 

Daines (2016). 

 

5.10 Dataanalys 
Vid analysering av de funna artiklarna delades materialet upp i mindre delar (Forsberg & 

Wengström, 2016). Analysprocessen i litteraturöversikten genomfördes enligt Fribergs (2012) 

femstegsmetod. Författarna såg, vid analysen av de vetenskapliga artiklarna, från dess helhet, 

till delarna vidare till en ny helhet. Vid denna analys uppstod med avsikt delar av de bärande 
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aspekterna med betydelse för syftet (Friberg, 2012). Femstegsmetoden användes för att 

analysera insamlad data. Det första steget innebar att de valda vetenskapliga artiklarna lästes 

ett flertal gånger, detta för att skapa en känsla för innehållet i dem. Vidare diskuterades 

artikelns innehåll. I det andra steget fokuserade författarna på artiklarnas resultat. Ställning 

togs till det som var framträdande i resultatet och sattes i relation till litteraturöversiktens 

syfte. I steg nummer tre utfördes en sammanställning av studiens resultat vilket resulterade i 

en samlad översikt. Det fjärde steget innebar att relatera de olika vetenskapliga artiklarnas 

resultat till varandra, där likheter och skillnader mellan de vetenskapliga artiklarna 

identifierades. Materialets likheter fördes samman och nya övergripande teman skapades. I 

det femte och sista steget presenterade författarna grunden i nya teman. Där presenterades 

temat tydligt och läsbart. Totalt kunde fem nya teman framställas där det fanns ytterligare 

bärande ord som bildade subteman. Dessa teman och subteman utgjorde grunden för 

litteraturöversiktens resultat (Friberg, 2012). 

 

5.7 Forskningsetiska överväganden 
I denna litteraturöversikt har forskningsetiska överväganden använts. Forskningsetiska 

överväganden innebär att tala sanning om forskningsresultatet, öppet redovisa metod och 

resultat, medvetet granska och redovisa utgångspunkterna, artiklarna ska vara granskade av en 

etisk nämnd, inte stjäla forskningsresultat från andra studier samt rättvis bedöma andras 

forskning (Gustafsson, Hermerén & Petersson, 2006). Ett examensarbete ska innehålla 

forskningsetik, från val av ämne och frågeställning till genomförande och spridning av 

resultatet (Kjellström, 2012). Författarna har i litteraturöversiktens metoddel valt att öppet 

redovisa sökprocessen och Samtidigt varit väl medvetna om att inte plagiera andra studiers 

resultat. Detta för att skapa ett korrekt etiskt övervägande i litteraturöversikten. Det valda 

ämnet var sedan tidigare inte obekant. Följaktligen fanns negativa föreställningar om att 

sjuksköterskor inom den palliativa vården upplevde yrket som betungande känslomässigt på 

grund av den komplexa situation som kan uppstå. Det fanns misstankar om att sjuksköterskors 

professionella förhållningssätt påverkades då de blev känslomässigt engagerade i patientens 

och anhörigas situation. Författarna försökte bortse från sina negativa föreställningar under 

litteraturöversiktens dataanalys. 
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6 Resultat 
Fem teman uppstod med tillhörande subteman som beskriver sjuksköterskors erfarenhet av att 

arbeta inom den palliativa vården.  

Teman Subteman 

Viktiga faktorer hos 

sjuksköterskor inom 

palliativ vård 

Sjuksköterskors ambition och engagemang, sjuksköterskors ansvar 

i den palliativa vården, vikten av god kommunikation, 

sjuksköterskors erfarenhet av att medverka i den sena fasen av 

palliativ vård, sjuksköterskors erfarenhet och kunskap, 

sjuksköterskors medkänsla och samarbete mellan sjuksköterskor. 

Sjuksköterskors 

känslor och erfarenhet 

Otillräcklighet, frustration, sorg, förlust och bristande kunskap, 

etiskt dilemma, att finna styrka i sin yrkesroll och resursbrist. 

Fysisk och existentiell 

mening  

Relation mellan sjuksköterskor och patienten och tillgänglighet 

gentemot patienter och dess anhöriga.  

Hopp Inge eller bevara hopp för patienten och samtala kring hoppet. 

Sjuksköterskors 

kompetens och 

utveckling  

 

 

6.1 Viktiga faktorer hos sjuksköterskor inom palliativ vård 
Resultatet belyser att ansvar, samarbete, känslor och tid samt resurser var viktiga faktorer som 

krävs för sjuksköterskor att arbeta i den palliativa vården. Sjuksköterskor inom den palliativa 

vården har uttryckt höga ambitioner och ett särskilt intresse för denna vårdform. 

Sjuksköterskor ansåg att det var ett stort ansvar att vårda allvarligt sjuka och döende patienter. 

Sjuksköterskor menar att de hade ett ansvar att skapa goda förutsättningar för en patient att 

känna vid en god död. Ansvaret innebär vidare att sjuksköterskor förväntades agera 

självständigt och att det var sjuksköterskors bedömning samt rapportering som låg till grund 

för läkarens ordinationer och beslut (Wallerstedt & Andershed, 2007). Ytterligare en viktig 

faktor som framkom i resultatet var att sjuksköterskorna inom den palliativa vården bör utföra 

en god kommunikationsförmåga. En effektiv palliativ vård grundas i en god 

kommunikationsförmåga. Viktiga egenskaper hos sjuksköterskor inom den palliativa vården 



  
 

11 
 

var social förmåga, aktivt kommunicera med patienten och visa intresse för patientens tidigare 

liv (Johnston & Smith, 2006). Resultatet visar att strävan efter en fullständighet innebär att 

sjuksköterskor upplevde en känsla av att de utfört en god vård till patienten samt att de kände 

sig tillfredsställda med de arbete som utfördes. Sjuksköterskor upplevde känslan av 

tillfredsställelse när patienten uttryckte en positiv upplevelse av den givna vården. Resultatet 

indikerar att arbetet mellan sjuksköterskor, patienter och anhöriga i den palliativa vården 

resulterade i att sjuksköterskor upplevde bekräftelse och stimulans i arbetet. Detta hjälpte 

sjuksköterskor att finna styrka och mening i sin yrkesroll och i den vård som utfördes. 

Sjuksköterskor upplevde att det var ett privilegium att arbeta med patienter och anhöriga i den 

palliativa vården. När en patient upplevde vården tillfredsställande resulterade det i att 

sjuksköterskor fann en meningsfullhet i arbetet. Det uppstod enighet hos sjuksköterskor att en 

god palliativ vård framkallar yrkestrygghet (Johansson & Lindahl, 2012). I resultatet framkom 

att sjuksköterskor skapade, vid varje möte med patienten och anhöriga, ovärderlig erfarenhet 

och kunskap som användes för sjuksköterskors egen vinning men även i andra 

patientsituationer. Detta, menade sjuksköterskor, bidrog till en kontinuerlig utveckling av 

kunskap vilket resulterade i en ökad professionell trygghet och säkerhet (Wallerstedt & 

Andershed, 2007). Resultatet belyser att sjuksköterskor tillsammans med patienter var eniga 

om att de tre mest betydelsefulla egenskaperna hos sjuksköterskor som arbetade inom den 

palliativa vården var vänlighet, värme och medkänsla (Johnston & Smith, 2006). Inom den 

palliativa vården visade resultatet att sjuksköterskor ansåg att samarbete inom teamet var 

mycket positivt (Wallerstedt & Andershed, 2007). När en patients smärtlindring inte var 

under kontroll tog sjuksköterskor inom den palliativa vården hjälp av varandra för att klargöra 

för läkaren att patienten var i behov av mer smärtlindring (Karlsson, Roxberg, Barbosa da 

Silva & Berggren, 2010).  

 

6.2 Sjuksköterskors känslor och erfarenhet 
Sjuksköterskorna beskrev att det fanns för- och nackdelar med att arbeta inom den palliativa 

vården vilket medförde ökad yrkeserfarenhet. Vidare menade sjuksköterskor att 

yrkeserfarenheten bidrog till en ökad och förbättrad yrkesidentitet. De nackdelar som fanns 

inom den palliativa vården menade sjuksköterskorna grundades i brist på resurser, brist på 

stöd och svår familjedynamik (Penz & Duggleby, 2011). Utifrån de krav patientens anhöriga 

hade, upplevde sjuksköterskor också viss maktlöshet när de vårdade en patient inom den 

palliativa vården. Maktlösheten innebar att sjuksköterskor var tvungna att fortsätta en 

behandling samt känna ett beroende av läkaren när det gällde patientens smärtlindring. 
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Sjuksköterskor uppfattade en känsla av otillräcklighet på grund av bristande stöd från läkaren 

och kände återigen en maktlöshet när de förstod att den döende patientens livskvalitet inte 

längre prioriterades (Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva & Berggren, 2010). Resultatet 

konkretiserar att sjuksköterskor upplevde känslor som otillräcklighet, frustration, sorg och 

förlust när de vårdade en patient i den palliativa vården (Wallerstedt & Andershed, 2007). Det 

uppstod frustration mellan sjuksköterskor när personalgruppen inte var enig över vilken vård 

som borde ha givits till patienten. Sjuksköterskor antog att frustrationen skapades på grund av 

brist på kunskap om smärtlindring inom den palliativa vården. I resultatet framkom även att 

etiska dilemman kan uppstå i den palliativa vården. Bristande kunskap inom personalgruppen 

resulterade i ett etiskt dilemma som oroade sjuksköterskor. Vidare uppstod etiska dilemman 

då sjuksköterskor ansåg sig besitta kunskap om patienten som läkaren ignorerar i förhållande 

till patientens ofullständiga smärtlindring. Ett dåligt självförtroende uppstod hos 

sjuksköterskor när de stod inför ett dilemma där anhöriga motsatte sig patientens önskemål 

där sjuksköterskor stod utan lösning på problemet. Denna situation gav upphov till stor 

osäkerhet och frustration hos sjuksköterskor (Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva & 

Berggren, 2010). Resultatet visar att sjuksköterskor uttryckte en brist på resurser, stöd och 

personalbrist (Penz & Duggleby, 2011). Att tvingas arbeta med ett mindre antal 

sjuksköterskor i tjänst gav upphov till ökad stress. Den palliativa vården ansågs krävande av 

sjuksköterskor då tid med patienterna inte kunde frigöras på grund av att de ansvarade för ett 

högt antal palliativa patienter (Wallerstedt & Andershed, 2007). Ett högt tempo inom den 

palliativa vården resulterade i att sjuksköterskor inte hade möjlighet att ge den 

uppmärksamhet som patienten samt anhöriga önskade (Bloomer, Endacott, O´Conner & 

Cross, 2013). När sjuksköterskor inte kunde uppfylla patientens och anhörigas behov av tid 

med sjuksköterskor gav det upphov till en känsla av otillräcklighet (Johansson, & Lindahl, 

2012). 

 

6.3 Fysisk och existentiell mening 
Resultatet visar att när sjuksköterskor kan föreställa sig samma situation som patienten, blir 

de existentiella frågorna tydligare och först då var det tillåtet att diskutera dessa känslor. 

Patienternas fysiska och existentiella behov fick sjuksköterskor att känna sig professionellt 

osäkra och deras personliga integritet påverkades. Sjuksköterskor uttryckte en stark önskan att 

utföra en god palliativ vård vilket upplevdes svårt att uppfylla. Det palliativa vårdandet ansågs 

utmanande då sjuksköterskor uttryckte en önskan att uppfylla patientens och anhörigas 

önskemål. Vidare beskrev sjuksköterskor att de upplevde en fullständighet när de mötte 
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patienter och anhöriga inom den palliativa vården. Arbetet med patienter där palliativ vård 

genomfördes var ofta en svår upplevelse för sjuksköterskor. Tillgänglighet och närhet hos 

sjuksköterskor var en förutsättning för att se och lära känna patienten och anhöriga. Detta 

resulterade i en god palliativ vård för patienten (Johansson & Lindahl, 2012).  

 

6.4 Hopp 
Sjuksköterskor ansågs utgöra en betydande roll för patienten och anhöriga i den palliativa 

vården. Denna roll innefattade att inge känslan av hopp till patienten och anhöriga (Benzein & 

Saveman, 2008). För sjuksköterskor var ett av de största problemen inom den palliativa 

vården att försöka bevara hopp. Det var av stor vikt att sjuksköterskor bevarade det egna 

hoppet och samtidigt hjälpte patienten och anhöriga att inte förlora hopp. Att harmonisera 

hopp var för sjuksköterskorna viktigt. Detta återkom genom att sjuksköterskorna gjorde sitt 

bästa, reflekterade över sin inverkan samt att fann mening och syfte i sitt arbete och liv (Penz, 

& Duggleby, 2011). I resultatet framkom att sjuksköterskor skapade en gynnsam upplevelse 

för patienten med hjälp av hälsofrämjande samtal kring hopp och lidande tillsammans med 

patient och anhöriga. Det framkom till exempel att det var av stor vikt att sjuksköterskor 

lyssnade aktivt och medverkade fördomsfritt i dessa samtal för att inge hopp hos patienten 

och anhöriga (Benzein & Saveman, 2008). 

 

6.5 Sjuksköterskors kompetens och utveckling 
Resultatet visar att sjuksköterskor inom den palliativa vården fick möjlighet att uttrycka 

synpunkter på den vård som givits till patienterna. En effektiv vård, menade sjuksköterskor, 

krävdes för att ge patienten en god palliativ vård. Vidare ansågs att det var av stor vikt att 

kunskap, personlig- och professionell erfarenhet fanns hos sjuksköterskor inom den palliativa 

vården (Johnston & Smith, 2006). Känslor som maktlöshet, frustration och oro skapades hos 

sjuksköterskor då etiska dilemman uppstod i kontakten med patienten och anhöriga. Vidare 

menade sjuksköterskor att det skapades en konflikt med de egna grundläggande 

värderingarna/samvetet när etiska dilemman uppstod i det palliativa arbetet (Karlsson, 

Roxberg, Barbosa & Berggren, 2010).  

 

7 Diskussion 
Med fördel kan diskussionen indelas i två underrubriker, metoddiskussion och 

resultatdiskussion. Litteraturöversiktens resultat grundas i befintliga studier inom samma 

ämnesområde (Friberg, 2012). Författarna har under metoddiskussionen redovisat den valda 
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metodens styrkor samt svagheter. Under resultatdiskussionen diskuteras litteraturöversiktens 

resultat samt övrig relevant litteratur. En litteraturöversikt valdes att utföras för att undersöka 

sjuksköterskors erfarenhet. Författarna fann relevant material som svarade an mot 

litteraturöversiktens syfte. I nedanstående text diskuteras metod samt resultat.  

 

7.1 Metoddiskussion 
I litteraturöversikten valde författarna att fokusera på sjuksköterskors erfarenhet av att vårda 

en patient i den palliativa vården. Det finns två alternativ att skriva en litteraturöversikt, 

kvalitativ ansats eller kvantitativ ansats. Då syftet med litteraturöversikten var att belysa 

sjuksköterskor erfarenhet, ansågs kvalitativ ansats bättre lämpad. Genom kvalitativ forskning 

tilldelas värdefull information där forskaren erhåller en fördjupad kunskap om ett specifikt 

fenomen där subjektiva upplevelser uppmärksammas (Polit & Beck, 

2012).  Litteraturöversikten är baserad på sju vetenskapliga artiklar, vilka hittades i fyra olika 

databaser. Datan i de utvalda artiklarna samlades in av forskarna genom intervjuer och 

observationer. Majoriteten av artiklarnas data var insamlad genom intervjuer, där 

sjuksköterskors subjektiva erfarenhet av den palliativa vården framkom.  

Initialt var litteraturöversiktens syfte att studera sjuksköterskors upplevelser av att medverka i 

ett brytpunktssamtal inom den palliativa vården. Det valda syftet gav svårigheter i att finna 

relevanta artiklar vilket resulterade i att syftet omformulerades till litteraturöversiktens 

nuvarande syfte. För att begränsa litteraturöversikten valde författarna att fokusera på 

sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta inom den palliativa vården. Detta ansågs som ett 

fängslande ämne och gav således styrka samt motivation till litteraturöversikten. En bred 

sökning utfördes med sjuksköterskors erfarenhet i fokus för att undvika en begränsad sökning. 

Booleska sökord användes för att underlätta litteratursökningen, detta är specificerat under 

litteraturöversiktens metodavsnitt. Med de booleska sökorden kunde författarna på ett 

effektivt sätt finna relevanta artiklar som berörde litteraturöversiktens syfte. Relevanta artiklar 

påträffades i databassökningen som genomfördes i Cinahl, MEDLINE, PsycINFO och 

PubMed. Sökningarna begränsades i de olika databaserna för att finna specifika samt 

relevanta artiklar som svarade an mot syftet. De begränsningar som användes var årtal, språk, 

kvalitativ ansats, patienter över 18 år, relevanta sökord och väsentligt för litteraturöversiktens 

syfte. Begränsningar användes till fördel då relevanta samt specifika artiklar påträffades. 

Begränsningarna var samtidigt en nackdel då artiklar exkluderades, som eventuellt kunde 

varit till fördel för litteraturöversikten. Årtal som begränsning gav den senaste forskningen 
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inom det valda ämnet dock exkluderades artiklar på grund av denna begränsning. Den 

booleska termen OR gav ett bredare resultat och AND gav sökningen ett smalare resultat 

(Forsberg & Wengström, 2016). I litteraturöversikten kunde det booleska sökordet OR med 

fördel använts mer frekvent då sökningen eventuellt hade blivit bredare. Detta kan anses som 

en nackdel i litteraturöversiktens resultat. Dock anses att det använda booleska sökordet AND 

gav sökningen en mer specifik sökning där artiklarna i större utsträckning svarade an mot 

litteraturöversiktens syfte. Studier söktes inom den palliativa vården vilket resulterade i att 

sjukhus- och hemsjukvård presenterades. Majoriteten av de funna artiklarna presenteras i en 

sjukhuskontext. Litteraturöversiktens resultat belyser därmed främst sjuksköterskor som 

arbetar i en sjukhuskontext vilket kan anses vara en nackdel då resultatet inte får den bredd 

som eventuellt är nödvändig. Författarna valde att utföra datasökningen med primärt mål på 

sjukhuskontext på grund av att litteraturöversikten hade blivit för omfattande relaterat till den 

tidsbegränsning som fanns. De funna artiklarna var skrivna på engelska och detta är en fördel 

då språket behärskars. Att artiklarna var från olika länder påverkade inte resultatet i någon 

större utsträckning då grunden i problemet var överensstämmande. Det fanns inga svårigheter 

att sammanställa resultatdelen då flertalet av artiklarna innehöll liknande information samt 

problem. Vidare ansågs även att det inte fanns några svårigheter att besvara 

litteraturöversiktens syfte. 

Författarna upplevde att det var tidskrävande att hitta relevanta artiklar. Med tidskrävande 

menas svårigheter att formulera korrekta sökord samt relevanta sökkombinationer. För att 

underlätta arbetet användes svensk MeSH, detta för att översätta sökorden till engelska 

medicinska termer. För att erhålla ett smalare resultat i sökningarna användes den booleska 

söktermen AND. Med utgångspunkt i det formulerade syftet kombinerades sökorden i olika 

sökblock. Sökningarna i databaserna Cinahl och PubMed ansågs som lättarbetade då 

databaserna tidigare nyttjas i föregående arbeten. MEDLINE och PsycINFO ansågs vara mer 

tidskrävande då dessa databaser betraktades som obekanta. För att bedöma en kvalitativ 

studies trovärdighet diskuterades begreppen överförbarhet och tillförlitlighet. Begreppet 

överförbarhet innebär att studiens resultat kan nyttjas i andra kontexter än den studien ämnas 

avse (SBU, 2014). Författarna granskade med hjälp av SBUs granskningsmall artikels kvalitet 

och trovärdighet. Denna mall består av 21 frågor som avser bedöma en studies kvalitet. Det 

ansågs att mallens frågor kunde misstydas. För att minska detta missförstånd diskuterades 

först frågorna gemensamt innan granskningen påbörjades. Frågorna som ingick i 

granskningsmallen kunde besvaras med ja, nej, delvis eller oklart. Att granska artiklarna var 
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tidskrävande då författarna valde att initialt utföra granskningen separat för att sedan 

diskuteras gemensamt, detta för att sammanställningen av kvaliten skulle vara hög. Under 

granskningen bör författarna inta ett objektivt synsätt för att få en ökad autenticitet i 

litteraturöversikten, vilket innebär att inte påverkas av varandra (SBU, 2014). I 

litteraturöversikten, under analysprocessen, valde författarna att exkludera två vetenskapliga 

artiklar. Dessa artiklar valdes att exkludera då de inte ansågs relevanta i förhållande till 

litteraturöversiktens syfte. I resultatet skapades nya teman och subteman. Under ett av de nya 

teman skapades inga subteman då huvudtemat ansågs som tillräckligt. Författarna i arbetet var 

komfortabla med varandra, detta ansågs som en styrka vilket underlättade arbetsprocessen.  

 

7.2 Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av att vårda en patient 

i den palliativa vården. De brister som finns inom sjuksköterskors yrkesroll belyses i 

litteraturöversikten tillsammans med deras subjektiva erfarenhet. Med hjälp av de sju 

kvalitativa vetenskapliga artiklar som författarna har funnit framkom upprepad information 

där ett tydligt samband anträffades.  

 

I litteraturöversikten framkom att sjuksköterskor inom den palliativa vården bör finna en 

styrka samt mening i sin yrkesroll. Författarna anser att sjuksköterskors engagemang och 

ambitioner är en viktig del inom den palliativa vården. Vidare framkommer att sjuksköterskor 

bör ha goda kunskaper för att uppfylla de krav som krävs inom den palliativa vården. En 

förutsättning för att oerfarna sjuksköterskor ska utvecklas i sin yrkesroll är att hantera ett antal 

faktiska vårdsituationer. I dessa sammanhang krävs stöd i de faktiska vårdsituationer som 

uppstår (Benner, 1993). Litteraturöversikten visade på vikten av en god kommunikation för 

sjuksköterskor inom den palliativa vården. Detta tror författarna kan generera i en styrka hos 

sjuksköterskorna inom den palliativa vården vilket kan resultera i en ökad yrkeserfarenhet. 

Vidare förmodas att ett uteblivet samarbete mellan sjuksköterskor inom den palliativa vården 

resulterar i en känsla av maktlöshet. Det är nödvändigt för en oerfaren sjuksköterska att 

erhålla stöd samt hjälp för att upprätthålla de regler som styr handlandet i yrkesrollen (Benner, 

1993).  

 

Borttaget: åtta 
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Resultatet visade att sjuksköterskor upplever det extra betungande när en patient avlider och 

den professionella relationen upphör. Detta tror författarna resulterar i att sjuksköterskors 

personliga engagemang tar överhand och medför därmed svårigheter att frigöra sig från 

arbetet även på ledig tid. Författarna vill med hjälp av nedanstående citat styrka att 

sjuksköterskors personliga engagemang ibland kan ta överhand i interaktionen mellan patient 

och sjuksköterska. 

You could get totally furious at her (the patient). She could drive you completely 

nuts. Most of all I would have liked to tell her she was acting horribly. You can’t do 

that – you’re being destructive. I naturally couldn’t do that. At the same time I 

thought she had many really good, strong sides to her. There was a woman with three 

children – small children, and she wasn’t much older than me. And of course that 

gets to you, naturally. You have trouble letting go of patients like that. You feel so 

terribly close to them. Their problems, everyday problems are exactly like your own 

everyday problems. You wake up at night and go over it and go through 

everything…and start over again (Wallerstedt & Andershed, 2007, s.36). 

Som oerfaren sjuksköterska inom den palliativa vården finns avsaknaden av erfarenhet 

gällande hur sjuksköterskor förväntas prestera i olika situationer. Det är av stor vikt att 

sjuksköterskor får möjlighet att uppfylla sina uppgifter för att åstadkomma nödvändig 

utveckling samt erfarenhet (Benner, 1993). Författarna anser att det är psykiskt påfrestande 

för en sjuksköterska att arbeta inom den palliativa vården. Vidare menas att arbetet är psykiskt 

påfrestande för att sjuksköterskorna involverar sig i patienterna både på en professionell och  

en medmänsklig nivå. Vidare påvisar litteraturöversikten att det finns en resursbrist inom den 

palliativa vården som innebär personalbrist. Resursbristen kan resultera i en känsla av 

otillräcklighet hos sjuksköterskorna där de lämnas ensamma i kliniska vårdsituationer. 

Känslan av frustration hos sjuksköterskor tror författarna uppstår då erfarenhet inom den 

palliativa vården saknas. Det anses vara nödvändigt för en oerfaren sjuksköterska att erhålla 

regler som bistår deras handlande, då erfarenhet krävs för att på egen hand vårda patienten. 

Vid avancemang från oerfaren sjuksköterska till avancerad nybörjare krävs att handledaren 

utformar handlingsprinciper med grund i sjuksköterskans insamlade erfarenhet. En avancerad 

nybörjare inom yrket kräver fortsatt stöd i de kliniska situationer som uppstår (Benner, 1993). 

Litteraturöversikten visar vikten av att som sjuksköterska spendera tid med patienten i den 

palliativa vården. Att som sjuksköterska frigöra tid för patienten menar författarna kan 

genomföras då en förändring av prioriteringar sker i det kliniska arbetet. Vidare menas att 
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patienten finner lugn och trygghet då sjuksköterskor finner utrymme att närvara hos patienten 

under sitt skift. Detta menar författarna kan ske först när erfarenhet inhämtas hos 

sjuksköterskorna. Avancemanget till en kompetent sjuksköterska sker när hon/han har arbetat 

under samma villkor i två till tre år. Denna utveckling sker då sjuksköterskan objektivt 

analyserar sina egna handlingar. En kompetent sjuksköterska kan analysera samt överväga de 

problem som uppstår i yrket. Oförutsedda händelser kan behärskas av den kompetenta 

sjuksköterskan vilket effektiviserar yrket och yrkesprofessionen anses organiserad (Benner, 

1993). Författarna anser att en kompetent sjuksköterska kan inse samt medvetandegöra de 

eventuella konsekvenser som kan uppstå vid interaktion mellan patient samt anhöriga. Vidare 

tror författarna att det kan uppstå en rädsla över att involvera anhöriga i patientens vård. Med 

detta menas att sjuksköterskor kan uppleva detta som en onödig börda för patientens anhöriga. 

Med den onödiga bördan avses de beslut som rör patientens fortsatta vård och liv.  

 

Litteraturöversikten belyser att sjuksköterskor anser att det är av stor vikt att uppfylla de 

grundläggande fysiologiska- och psykosociala behoven hos patienten samt anhöriga. 

Författarna ser detta som viktiga delar för patientens och anhörigas känsla av hopp. Denna 

uppfattning styrks med hjälp av nedanstående citat: 

I guess simply if you don't have hope, it's really hard to continue on and like if you're 

dealing with other people that have very little or no hope, it's difficult to give them 

any if you don't have any yourself. [That kind of interconnected hopes of your hopes 

with your clients' and vice versa?] Yes, both are influenced by each other. As such 

their own hope helped them provide high quality care and strive forward day-to-day 

in their lives (Penz & Duggleby, 2011, s. 286). 

Författarna anser att sjuksköterskor innehar en viktig roll i att förmedla en realistisk prognos 

och behandling till patienten och anhöriga. Med detta menas att det är av stor vikt då falska 

förhoppningar om patientens vård inte ska förmedlas vilket ger patienten och anhöriga en 

möjlighet att förflytta sitt hopp till realtid. Detta styrks av Dobrina, Tenze & Palese (2014). 

Med hjälp av sjuksköterskors erfarenhet finns en förmåga att se vårdsituationer ur dess helhet. 

De skickliga sjuksköterskorna kan uppmärksamma när den förväntade och normala bilden för 

patienten inte infinner sig (Benner, 1993). När sjuksköterskor fråntar patienten känslan av 

hopp innebär det att patientens mänskliga värde kränks. Samtidigt kan sjuksköterskor hjälpa 

en patient att finna och formulera sitt hopp, vilket resulterar i att patienten upplever en känsla 

av värdighet (Krook, 2012). Hoppet hos en patient kännetecknas av att bli frisk och att återgå 
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till det normala livet och vardagen. Att patienten får behålla sina stödjande relationer samt att 

viktiga personer i omgivningen mår bra är för patienten avgörande faktorer för att uppleva 

hopp (Benzein, 2013).   

 

Tillgången till palliativ vård globalt är idag varierande samt ojämlik. Den palliativa vården 

har hittills företrädesvis varit inriktad till patienter med cancersjukdom (Ternestedt & 

Andershed, 2016). Författarna tror att sjuksköterskor inom den palliativa vården står inför 

stora utmaningar. Dessa utmaningar grundas i den mångkulturella globala spridning som sker 

idag. Människor tvingas fly från sina hemländer där den kulturella kontexten ofrivilligt 

förändras. Denna förändring kan innebära svårigheter när sjukvård måste uppsökas. 

Författarna anser att den palliativa vården kan komma att kräva en förändring för att kunna 

erbjuda jämlik vård till människor med olika kulturella bakgrunder. Förändringen kan 

innebära ökad kunskap om olika kulturer samt religionskunskap. Sjuksköterskor i Sverige 

behöver därmed grundläggande kunskaper samt kompetens inom den palliativa vården för att 

behärska den framtida utmaningen. I Sverige är intresset för palliativ vård idag framstående. 

Detta kan bidra till förhöjd kunskap och intresset medför ökad forskningsverksamhet 

(Ternestedt & Andershed, 2016).  

 

Litteraturöversikten visade att sjuksköterskor som arbetar inom den palliativa vården känner 

ett personligt värde i sitt val av yrke. Trots de negativa omständigheter som finns i denna 

vårdform visar litteraturen att sjuksköterskor upplever positiva resultat och belöningar. 

Sjuksköterskor upplever att de utgör en skillnad i människors liv vilket är en mycket positiv 

aspekt. De studier som finns idag har primärt fokus på patienterna och det vårdbehov som 

finns. Dock framträder ett forskningsbehov där sjuksköterskors erfarenhet inom den palliativa 

vården uppmärksammas.  

 

Litteraturöversikten bidrar till ökad insikt i sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta inom den 

palliativa vården. Denna kunskap anser författarna som betydande då alla sjuksköterskor, 

oavsett arbetsplats, påträffar patienter i palliativ vård. Litteraturöversikten visar på vikten av 

stöd från kollegor för sjuksköterskorna inom den palliativa vården samt ett behov av 

handledning i det kliniska vårdarbetet. Vidare belyser litteraturöversikten vikten av att som 

sjuksköterska reflektera tillsammans med kollegor vid svåra kliniska situationer som upplevs 

betungande. 

 

Borttaget: i arbetet

Borttaget:  med

Borttaget: o
Borttaget:  
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8 Slutsatser 
Målet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta inom den 

palliativa vården. Sjuksköterskor strävade efter att uppnå faktorer som ansvar, samarbete, 

känslor och tid samt resurser inom den palliativa vården. Att vårda allvarligt sjuka och döende 

patienter ansåg sjuksköterskor var ett stort ansvar. Sjuksköterskor inom den palliativa vården 

strävade efter att uppnå en fullständighet som innebar en tillfredsställelse när de gav patienten 

en god vård. De tre mest betydelsefulla egenskaperna hos sjuksköterskor inom den palliativa 

vården var vänlighet, värme och medkänsla. Det uppstod känslor som otillräcklighet, 

frustration, sorg och förlust hos sjuksköterskor när de vårdade patienter i den palliativa 

vården. Brist på resurser, stöd och personalbrist ansåg sjuksköterskor fanns inom den 

palliativa vården. Dessa brister gav upphov till en ökad stress. Tillgänglighet och närhet hos 

sjuksköterskor inom den palliativa vården resulterade i en god palliativ vård för patienten. För 

patienter och anhöriga inom den palliativa vården ansågs sjuksköterskor ha en betydande roll 

då de ingav känslan av hopp. Sjuksköterskor menade att en effektiv palliativ vård kunde 

uppnås när de själva fick lämna synpunkter på den givna vården till patienten och anhöriga. 

Kunskap, personlig och professionell erfarenhet var viktiga aspekter hos sjuksköterskor som 

arbetade inom den palliativa vården.  
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och lidande 
inom den 
palliativa 
vården där 
patienten 
vårdas i 
hemmet. 

Semistrukturerade 
intervjuer med 
sex par där varje 
par hade deltagit i 
3 hälsofrämjande 
samtal med en 
sjuksköterska. En 
innehållsanalys 
genomfördes. 

Sjuksköterskan 
har en 
betydande roll 
för patienten 
och anhöriga. 
Denna roll 
utgjordes av att 
vara ett stöd i 
samtalet utan 
att varken 
dominera eller 
döma samtalets 
innehåll. 
Sjuksköterskan 
ingav en känsla 
av hopp till 
patienten och 
anhöriga. Att 
sjuksköterskan 
var närvarande 
i samtalet 
ansågs som 
hälsofrämjande. 

Medelhög. 



  
 

 

Bloomer, 
MJ., 
Endacott, 
R., 
O´Connor, 
M., & 
Cross, W. 
(2013). 
USA. 

Palliative Medicine. 
 
The ‘dis-ease’ of dying: 
Challenges in nursing 
care of the dying in the 
acute hospital setting. 
A 
qualitativeobservational 
study. 

Syftet med 
studien var att 
förstå 
sjuksköterskors 
inverkan på 
den palliativa 
vården samt 
lyhördheten för 
patienten. 

En kvalitativ 
metod med icke-
deltagande 
observationer 
följt av 
fokusgrupp och 
individuella 
intervjuer. 

Sjuksköterskor 
visade 
varierande grad 
av obehag vid 
palliativa vård 
vilket tyder på 
att de finns 
behov av 
utbildning. 
Vidare gav 
sjuksköterskor 
vård till 
patienten tills 
en läkare 
dödförklarade 
patienten. 

Hög. 



 

 

 

 

Johansson, 
K., & 
Lindahl, B. 
(2012). 
Sverige. 

Journal of 
Clinical Nursing. 
 
Moving between 
rooms - moving 
between life and 
death: nurses' 
experiences of 
caring for 
terminally ill 
patients in 
hospitals. 

Belysa 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
att vårda 
patienter inom 
den palliativa 
vården på 
sjukhus.  

8 sjuksköterskor på 2 
olika sjukhus 
intervjuades. 
Sjuksköterskorna 
arbetade inom 
kurativ och palliativ 
vård. Intervjuerna 
analyserades med 
hjälp av 
fenomenologisk 
hermeneutisk metod 
inspirerad av 
Ricoeur filosofi. 

Sjuksköterskor 
strävar efter att en 
ideal vård till 
patienter inom den 
palliativa vården. 
Sjuksköterskorna 
uttryckte en 
tacksamhet över att få 
medverka i patientens 
sista tid av livet. Om 
patienten är nöjd med 
vården känner sig 
sjuksköterskorna 
nöjda. Denna känsla 
resulterar i att 
kvaliteten på vården 
ökar. Att få tillbringa 
tid tillsammans med 
patienten och 
anhöriga får 
sjuksköterskorna att 
känna sig bekväma, 
nöjda och trygga i sin 
yrkesroll. 

Medelhög. 

Johnston, B., 
& Smith, 
LN. (2006). 
England. 

Journal of 
Advanced 
Nursing. 
 
Nurses' and 
patients' 

Syftet med 
denna studie var 
att redovisa 
patienter och 
sjuksköterskors 
uppfattningar 

Ett 
bekvämlighetsurval 
genomfördes där 
urvalet bestod av 22 
sjuksköterskor och 
22 patienter som 

Sjuksköterskor yttrar 
att det är av stor vikt 
att ha kunskap samt 
personlig och 
professionell 
erfarenhet i den 

Hög. 



  
 

 

perceptions of 
expert 
palliativenursing 
care. 

om palliativ 
vård. 

vårdades i den 
palliativa vårdens 
sena fas. Detta är en 
fenomenologisk 
studie med 
innehållsanalys där 
djupintervjuer 
genomfördes. 

palliativa vården. Det 
krävs av 
sjuksköterskan att 
lindra smärta och 
kontrollera 
plågsamma symtom 
vilket det idag saknas 
bevis för att stödja 
detta uttalande. 
Patienten och 
sjuksköterskornas 
perspektiv av den 
palliativa vården är 
viktig att belysa för 
omvårdnadens praxis 
och fortsatt behov av 
stöd.  

Karlsson, 
M., 
Roxberg, A., 
Barbosa, S., 
& Berggren, 
I. (2010). 
Sverige. 

International 
Journal of 
Palliative 
Nursing.  
 
Community 
nurses experience 
of ethical 
dilemmas in 
palliative care: a 
swedish study.  

Syftet var att 
belysa 
sjuksköterskors 
upplevelse av 
etiska dilemman 
inom den 
palliativ vården. 

Sju sjuksköterskor 
beskrev sina 
upplevelser av etiska 
dilemman inom 
palliativ vård. Data 
analyserades med 
hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys. 

Sjuksköterskor 
beskrev känsla av 
maktlöshet, 
frustration och oro 
över 
brytpunktssamtalet. 

Hög. 

Penz, K., &  Palliative & 
Supportive Care. 

Syftet med 
studien var att 

Forskarna använde 
konstruktivistisk 

Arbetets upp- och 
nedgångar påverkade 

Hög. 



  
 

 

Duggleby, 
W. (2011). 
England. 

 
Harmonizing 
hope: a grounded 
theory study of 
the experience of 
hope of 
registered nurses 
who 
providepalliative 
care in 
community 
settings. 

undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenhet av 
hopp inom den 
palliativa 
vården. 

grundad teori som de 
kombinerade med 
formella 
intervjutekniker och 
analyser av 
dagböcker och 
tidskrifter. 

sjuksköterskors 
erfarenhet av hopp. 
Sjuksköterskor 
uttrade brister inom 
den palliativa vården 
som till exempel brist 
på resurser, svår 
familjedynamik, brist 
på stöd, 
överväldigande 
arbetsbelastning och 
personalbrist. En 
känsla av hopp hos 
sjuksköterskan 
underlättade det 
fortsatta arbetet inom 
den palliativa vården.  

Wallerstedt, 
B., & 
Andersehed, 
B. (2007). 
Sverige. 

Scandinavian 
Journal of caring 
Sciences 
 
Caring for dying 
patients outside 
special palliative 
care settings: 
experience from 
a nursing 
perspective.  

Syftet med 
studien var att 
beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
att ta hand om 
en allvarligt 
sjuk och döende 
patient inom 
palliativ vård.  

Bandinspelade 
kvalitativa intervjuer 
med nio 
sjuksköterskor. 
intervjuerna 
analyserades med 
fenomenologisk 
metodik.  

Sjuksköterskor 
yttrade en positiv 
attityd angående 
palliativ vård. Ett 
flexibelt arbetssätt för 
sjuksköterskan är 
nödvändigt för att 
framkalla livskvalitet 
för patienten. 
Sjuksköterskan tycker 
det är ett stort ansvar 
att vårda en patient i 
livets slutskede.  

Hög. 
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