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“Ingen kan fly från döden, men även i livets slutskede finns det en möjlighet att bejaka livet 

och verkligen få leva tills man dör”. (Okänd) 
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Abstract 

Bakgrund: I den palliativa vården handlar vårdandet om att stödja patienten oavsett vilken 

sjukdom det gäller. Sjuksköterskans uppgift är att förebygga och lindra lidande, men framför 

allt att förbättra livskvaliteten för patienten. Det finns en vårdmodell som sjuksköterskan kan 

använda sig av inom palliativ vård som heter “de 6 S:n” som syftar till att gynna patientens 

delaktighet under livets slutskede med fokus på patientens perspektiv. 

Syftet:Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter i palliativt 

skede. 

Metod: Metoden var en allmän litteraturstudie från Forsberg och Wengström (2015). 

Sökningar utfördes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Nio artiklar 

kvalitetsgranskades och analyserades. 

Resultat: Resultatet presenteras i tre  kategorier; Skapa en vårdande relation, 

kommunikationens betydelse inom palliativ vård och Stöd, kompetens och utbildning för 

sjuksköterskan. Sjuksköterskorna belyste att kommunikationen var viktig för att skapa en god 

relation till patienter och dess närstående för att kunna utföra en god vård. Resultatet visade 

dock att sjuksköterskorna behövde mer utbildning, tid och resurser för att kunna genomföra 

en så professionell palliativ vård som möjligt.  

Konklusion: Sjuksköterskan upplevde brister i kunskap vilket resulterade i begränsad 

kompetens. Detta kan i sin tur innebära att sjuksköterskan känner sig otillräcklig inom 

palliativ omvårdnad. Sjuksköterskan beskrev även vikten av att kommunikation var en central 

del av vårdandet för att kunna förmedla en holistisk vård. 

Nyckelord: palliativ vård, palliativ vårdfilosofi, sjuksköterskans erfarenhet 
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INLEDNING 
I dagens samhälle ställs människan ständigt inför svåra val samt frågor att besvara genom sin 

livstid. Hur vi handlar/tänker i dessa situationer speglas av hur livet betraktas. Konsekvenser 

av ens handlande samt hur liv ter sig kan mycket väl vara lämnat åt ödet. Likväl är så ställs 

alla någon gång ingör döden. Frågan är bara när, var och hur? Vad som är en god död i 

relation till detta blir då en intressant fråga. I synnerhet om man tittar närmre på 

sjuksköterskans roll inom vården och hur den bör vara i livets slutskede, dvs palliativ vård.  

Palliativ vård har alltid intresserat författarna då båda har haft yrkesrelaterade samt personliga 

erfarenheter av möten med döende personer. Döden kan vara något som kommer plötsligt och 

oförutsägbart både för patient, närstående och sjuksköterska. Då varje enskilt fall är en 

komplex och unik situation så behöver sjuksköterskans vårdande anpassas utifrån 

förutsättningarna. Dagens forskning indikerar att en god död avser att fokus bör läggas på 

livet och dess kvalitet. Tonvikten bör läggas vid att säkerställa att döden blir så bra som 

möjligt ur den enskilda individens perspektiv. För detta krävs specifika kunskaper, ett 

empatiskt förhållningssätt och kreativitet (Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed 2012).  

Sjuksköterskans roll är en viktig del i vårdandet som genom sitt agerande säkerställer att den 

sker på ett förtroendeingivande sätt. Följande uppsats har sitt fokus i att belysa omvårdnaden i 

det palliativa skedet ur sjuksköterskans perspektiv. Målet är att uppbringa en djupare 

förståelse för sjuksköterskans erfarenheter inom palliativ vård; vilka faktorer som främjar en 

vård där respekt ges för den enskilda människans värdighet och tillgodoser patienten och de 

närståendes behov av trygghet.  

BAKGRUND 
Under följande rubrik beskrivs palliativ vård, sjuksköterskans roll samt en modell för 

personcentrerad palliativ vård.  

PALLIATIV VÅRD 

Socialstyrelsen (2011) betonar att begreppet palliativ vård innebär att lindra lidande och 

stödja välbefinnande för patienter med fortskridande kroniska lidanden vilket innebär 

hänsynstagande till fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt stöd till närstående. 

Definition av palliativ vård är följande: Hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och 

främja livskvalitet för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär 
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beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till 

närstående (Socialstyrelsen, 2011). 

När patienten övergår från palliativ vård till vård i livets slutskede bör ett brytpunktsamtal äga 

rum.  I ett brytpunktsamtal ändras inriktningen på vårdandet så att livskvalitet blir prioriterat 

istället för livskvantitet (Friedrichsen, 2012). Enligt Keall, Clayton och Butow, (2014)  anser 

sjuksköterskor att det är viktigt att vara öppna och ärliga i mötet med patienten och att denna 

får sjuksköternskans fulla uppmärksamhet. Skulle närvaron vara bristande så är detta något 

som patienten lätt upplever. 

Vårdpersonal kan möta patienter i palliativt skede inom många olika sammanhang i vården 

tex. specifika avdelningar för palliativ vård, hospice, olika vårdavdelningar samt i hemmet. 

Eckerdal, (2016) understryker att målet för hospice är att lindra smärta och mildra plågsamma 

symtom, ge psykologiskt stöd till patienten, hjälpa patienten att leva ett så aktivt liv som 

möjligt samt ge stöd till närstående under vårdtiden. Schöldéen (2016) betonar att i praktiken 

är det ingen större skillnad mellan enheter som kallar sig palliativ slutenvård och de som 

kallar sig hospice. Historiskt sett har hospice haft en tydlig koppling till kyrkan men idag är 

båda typerna en del av den ordinarie sjukvården. 

Vad som är en god död eller inte kan se olika ut beroende på vem som är betraktaren. 

Ternestedt (2016) beskriver att begreppen värdig död, god död, fridfull död och sund död har 

många likheter. Frånsett ordval beskriver de olika uttrycken meningen av att bli respekterad 

för den man är, bli sedd som person, om möjligt bevara sociala relationer, få bästa möjliga 

symptomlindring samt att kunna tillämpa självbestämmande vid livets slut. Ternestedt (2016) 

understryker vidare att vid vårdens planering bör fokus vara på patientens behov, värderingar 

och vilja. Detta bör vara den självklara utgångspunkten. Palliativ vård ska bygga på en 

helhetssyn av den enskilda människan. Sjuksköterskan ska stödja, skapa, möjligheter för ett 

levnadsätt i värdighet och välbefinnande oavsett diagnos eller ålder (Socialstyrelsen, 2011). 

PALLIATIV VÅRDFILOSOFI 

Thulesius (2016) framhåller att den palliativa vården bygger på fyra hörnstenar vilka handlar 

om symtomlindring, teamarbete, kommunikation och stöd till närstående. Dessa hörnstenar är 

stödjande verktyg i syfte att analysera arbetssätt likväl resurser som kan vara användbara i 

vårdandet.  Om den palliativa vården byggs på de fyra hörnstenarna så öppnas möjligheter till 

att få en helhetssyn på den döende människan. De fyra hörnstenarna kan beskrivas som följer: 

Symtomlindring handlar om att lindra svåra symtom t ex smärta och illamående. Teamarbete 
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innefattar de olika professionerna som samarbetar med att uppfylla patientens behov. 

Kontinuitet och kommunikation handlar om att de sjuka, närstående och vårdpersonalen är 

betydelsefulla. Stöd innebär att sjuksköterskan tar hänsyn till önskemål från både patient och 

närstående samt ser att behovet av stöd inte uteslutande bör vara riktat mot patienten utan 

även närstående. Birgegård (2016) belyser att desto tryggare sjuksköterskan känner sig i sin 

kunskap, desto bättre är förutsättningarna för en god kommunikation.  Många patienter har 

svåra smärtor och smärta är ett vanligt problem i livets slutskede. Om det inte finns en 

möjlighet till tillfrisknande så ska smärtan alltid lindras (Strang, 2012). I Karlsson, Kasén och 

Wärnå-Furu (2017) studie beskrivs att känslor som berör patientens fysiska problem 

motiverade sjuksköterskor att vilja agera och ta ansvar. Patientens fysiska lidande var tydligt 

och konkret, synligt för alla sjuksköterskor. Sjuksköterskorna i studien ville vara mer 

medvetna och förstå patientens lidande för att skapa en känsla av gemenskap. Strang (2012) 

menar att dåligt behandlad smärta kan leda till existentiell ångest, likväl bidra till att de 

kroppsliga plågorna förstärker dödsångest. Signalerna från kroppen kan leda till att smärtan 

upplevs starkare och att detta i sin tur förstärker den upplevda smärtan. Som sjuksköterska är 

det viktigt att ge en tillräcklig symtomlindring i syfte att ge patienten en viss känsla av 

kontroll och autonomi, vilket är en förutsättning för god livskvalitet.  

Respekt är ett ledande begrepp för den enskilde sjuksköterskan, men de ska också återfinnas i 

övriga professioner inblandade i vårdprocessen. Det palliativa teamet har ett helhetsansvar för 

patienterna och arbetet med palliativ vård som huvudsaklig arbetsuppgift dygnet runt. De 

olika medlemmarna i teamet som tillexempel läkare, sjuksköterska, kurator, dietist och 

arbetsterapeut har både specifika och allmänna arbetsuppgifter att utföra. Detta kräver visad 

respekt för varandras kompetensområden. För att få ett framgångsrikt teamarbete så är 

nyckeln till framgång kommunikation (Thorén Todoulos, 2012). Det är viktigt att varje 

medlem är medveten om sin roll samt de övriga roller i teamet. Då det är lätt hänt att 

omedvetet överskrida andras roller vilket kan resultera i förvirring istället för att ge 

effektivitet och trygghet (Thorén Todoulos, 2012). Det är viktigt för sjuksköterskan att känna 

till olika kommunikationsformer och psykologiska redskap för att förstå såväl som kunna 

samarbete med både kollegor, patienten och närstående i syfte att synliggöra deras livsvärldar 

(Birkler, 2015). Kelley och Morrisons (2015) studie fann att kommunikation var av yttersta 

vikt vid palliativ vård i mötet/samarbete mellan den enskilda individen och sjuksköterskan. 

Om det finns en fungerande kommunikation så skapas möjligheten för sjuksköterskan att 

betrakta patienten som en unik individ.  
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Henriksson (2016) understryker att inom palliativ vård har närstående en betydande roll för 

svårt sjuka patienter och studier visar att de inte har tillräckligt med kunskap eller 

förberedelse för att hantera givna situationer vilket kan ha negativa implikationer till följd. 

Författaren visar att det är viktigt för sjuksköterskan att ge stöd till närstående och ge 

tillräcklig information under vårdtiden. Detta i avsikt att möta närståendes behov, vilket inte 

alltid lätt, då behovet av stöd naturligt skiljer sig från individ till individ. Närstående kan 

påpeka att de upplever sig behöva anta dubbla roller där de vårdar, stödjer, men har själv 

behov av stöd. Sjuksköterskan skulle i en sådan situation kunna inta ett adaptivt 

förhållningssätt gentemot närstående och erbjuda stöd av olika slag, till exempel visa 

tillgänglighet genom att ta initiativ till samtal (Henriksson (2016). 

SJUKSKÖTERSKANS ROLL 

Sjuksköterskans roll och arbete inom palliativ vård och anser att den kan vara betydelsefull i 

olika sammanhang (Friedrichsen (2012). Oavsett vart sjuksköterskan befinner sig så behövs 

det specialiserad kunskap för att möta den svårt sjuke patienten och dennes närstående med 

respekt och integritet. Keall, Clayton och Butow (2014) beskriver att det är viktigt med 

respekt. Detta betyder att om sjuksköterskan är både empatisk och mänsklig, kommer 

patienten till slut vara mer benägen att känna förtroende. Friedrichsen (2012) illustrerar att det 

som är det mest centrala för sjuksköterskan inom palliativ vård är att agera och uppträda i 

patientens och närståendes intressen så långt det är möjligt. Det är även viktigt att 

sjuksköterskan är förtroendeingivande, utåtriktad, öppen och nyfiken på nya idéer. Karlsson,  

Kasen och Wärån-Furu (2017) nämner att vara sjuksköterska innebär ett ansvarstagande 

gentemot patienter. Detta ger sjuksköterskan styrka och känsla av meningsfullhet och hen kan 

då utföra bättre vård.  

Friedrichsen (2012) framhåller flera viktiga faktorer som sjuksköterskan ska ta hänsyn till 

likväl som prioritera sin roll som vårdare av en patient. En sådan faktor är möjligheten till 

relationsskapande och för att bygga upp en relation krävs att sjuksköterskan är villig att 

relatera till patientens situation. Han framhåller att det kan handla om att prata om 

existentiella frågor, diskutera allmänna saker i livet eller dess djupaste frågor. Det är viktigt 

att sjuksköterskan inte blir alltför ledande i samtalen utan ger patienten/närstående tid och 

utrymme i samtalet. Det handlar om att kunna anpassa sig till patienten. En annan viktig 

faktor för sjuksköterskan är att vara stödjande för den lidande patienten och närstående 

oavsett hur hopplös situationen känns för dem. Sjuksköterskans uppgifter att stödja kan på 
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många sätt vara av varierande art, tillexempel att underlätta, uppmuntra och vara närvarande. 

Att underlätta kan innebära att sjuksköterskan kan använda sin breda kunskap och erfarenhet 

genom att informera vad patienten kan kräva att avstå ifrån. Vikten av att informera dem om 

hur vården går till eftersom många patienter i livets slutskede inte vet vilka möjligheter som 

finns. Enkel information kan underlätta mycket för närstående och patient. Att uppmuntra den 

sjuke och närstående är mycket viktigt i palliativ vård. Närvarande kan ibland vara den 

viktigaste stödjande funktionen och behöver inte alltid visas med ord eller aktiva handlingar, 

utan endast genom fysisk närvaro. Närvaro utan synbar aktivitet, där man bara är, med 

medmänsklighet, förståelse och uppmärksamhet kan utgöra ett stöd  (Friedrichsen, 2012).   

Friedrichsen (2012) poängterar att professionaliteten för en sjuksköterska ligger i att kunna 

kommunikation samt veta när man bör tala och när man bör vara tyst eller hänvisa till någon 

annan. För detta krävs olika kunskap. Teoretisk kunskap om kommunikation, om 

patientens/närståendes perspektiv på kommunikation. Här bör sjuksköterskan ha 

fingertoppskänsla, ödmjukhet, respekt och närvaro. Ärlighet i kommunikationen är 

grundläggande för sjuksköterskan och hen bör man visa en följsamhet i kommunikation. 

Sjuksköterskan bör inte öppet värdera patientens uttryck utan analysera dem med hjälp av sin 

teoretiska och kliniska kunskap för att göra en värdering vad innebörden är. Sjuksköterskan 

bör tänka på att vara taktfull och inte påbörja samtal om döende och död innan patienten är 

redo för detta. Då detta kan medföra en risk för att skapa oro och ångest samt förbise 

relationen till det palliativa teamet. 

Friedrichsen (2012) betonar att alla relationer kan inte alltid bli förtroendefyllda, även om det 

bör vara vår strävan. Han påpekar att för att kunna bygga upp en relation krävs det att 

sjuksköterskan är beredd att gå in i patientens situation en stund, och försöka hitta 

gemensamma nämnare där ett band kan knytas. Det gäller att inte vara för påstridig utan ge 

patienten tid och plats, att ge snabb respons till deras behov, och att vara pålitlig och lyssna. 

TEORETISK REFERENSRAM 
Referensramen är vald att vara centrerad kring de 6:sn eftersom det bygger på en helhetssyn 

av patienten samt de psykiska, sociala och existentiella behoven inom palliativ vård. 

Ternestedt et. al, (2012) menar att grunden för palliativ omvårdnad bör sträva mot en 

personcentrerad vård som kan bidra till att livet för patienten blir uthärdligt och får mening. 

Kärnan i personcentrerad vård är att se patienten som en person, det vill säga den person 

patienten framhäver sig som. Som vårdare är det viktigt att se personen framför sig som en 
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unik person med unika behov. Den personcentrerade vården ska alltid ha en given 

utgångspunkt i patienten som person. Vidare framhålls att genomförandet och planeringen av 

vården ska utgöras av patientens berättelse om sig själv, sitt aktuella hälsostatus och tidigare 

liv. Patienten ska kunna lyfta sina känslor samt tankar inför framtiden vilka skall vara 

utgångspunkten tillsammans med kunskaper hos vårdaren och de resurser som finns till 

förfogande. 

Ternestedt et.al, (2012) beskriver en modell för personcentrerad palliativ vård med 

utgångspunkt i de 6:sn som innefattar följande:  

• Självbild: Handlar om hur en person tänker om sig själv och känslorna som hen har 

inför sig själv. 

• Självbestämmande: Handlar om patientens psykologiska behov och att ha kontroll och 

inflytande över sitt eget liv. 

• Sociala relationer: Handlar om patientens sociala behov av gemenskap med andra och 

stödet från närstående. 

• Symtomlindring: Handlar om att belysa lidande och kroppslig omvårdnad.  

• Sammanhang: Handlar om hur patienten lever i nuet och hur den ser på sin situation. 

• Strategier: Handlar om patientens andliga/existentiella behov men även val av 

strategier och förhållningssätt inför döden (Ternestedt et.al, 2012). 

Personalens vetenskapsbaserade kunskaper och beprövade erfarenheter inom vård i livets 

slutskede möter patientens empiriska erfarenheter av att vara sig själv. Författarna poängterar 

att modellen för personcentrerad vård inte bygger på att vårdaren hävdar sin roll i relation till 

patientens kunskaper så att patienten tvingas ta tuffa/svåra beslut. Grunden är i stället att utgå 

från den enskilda patienten som individ och dennes mål för att sedan sätta detta i kontext till 

hälsostatus samt de resurser som finns till förfogande. Modellen kan bli en säkerhet för 

vårdaren för att kunna nå patientens upplevelser av sig själv samt sin bild på sin situation. Det 

är svårt att i verkligheten skilja behoven åt eftersom de ömsesidigt påverkar varandra 

(Ternestedt, et al. 2012).  
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PROBLEMFORMULERING 
Vård i livets slutskede benämns med begreppet palliativ vård. Detta är något som finns både 

på de specifika avdelningarna för palliativ vård, men även inom andra delar av vården. God 

palliativ vård ska kunna erbjudas var än patienten vistas: i hemmet, på sjukhus eller på 

vårdboenden. För sjuksköterskan gäller det att känna till patientens behov behöver 

tillfredsställas vilket kan bli både omfattande samt krävande. Friedrichsen (2012) betonar att 

det är av vikt att inte vara för påstridig utan ge patienten tid och plats, att ge snabb respons till 

deras behov, och att vara pålitlig och lyssna. Situationen kring döden kan alltså ses som 

problematisk och det handlar främst om att alla är enskilda individer med olika syn på liv och 

död. Vi vill med denna studie bidra till en förståelse kring sjuksköterskans erfarenheter av att 

vårda palliativa patienter. Målet med att vårda palliativa patienter är medverka till största 

möjliga livskvalitet. För att kunna uppnå målet är det av största vikt att belysa sjuksköterskans 

erfarenheter vid vård av dessa patienter. Författarnas önskan med litteraturöversikten är att 

den ska belysa vad som är av vikt för att kunna identifiera sjuksköterskans erfarenheter av att 

vårda patienter i palliativt skede. Ingen har erfarenhet av att dö men många kan känna rädsla 

för döden. Problematiken inom vården ligger i att kunna bemöta patient/närstående då de 

befinner sig i en situation som kan väcka starka psykiska reaktioner likväl existentiella frågor.  

SYFTE 
Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter i palliativt skede. 

METOD 
En litteraturöversikt genomfördes enligt Forsberg och Wengström (2015). Metoden syftar till 

att sammanställa redan publicerade studier och har använts till denna litteraturöversikt för att 

redovisa kunskap om sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter i palliativt skede.  

DATAINSAMLING 

INKLUSSIONSKRITERIER 

Artiklar med aktuell forskning söktes från perioden 2007 - 2017. För att få ett bredare 

sökresultat gjordes ingen geografisk avgränsning. Sökningarna begränsades till artiklar som 

var vetenskapligt granskande – peer review, vilket innebär att artiklarna är publicerade i 

vetenskapliga artiklar. 

EXKLUSIONSKRITERIER 
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Författarna valde att exkludera barn under 18 år i studien eftersom det fordras att 

sjuksköterskan har specialistutbildning inom det området. 

SÖKNINGSFÖRFARANDE OCH URVAL 

Litteratursökningen genomfördes mellan 2017- 10-11- 2017-11-30 i databaserna Cinahl, 

Pubmed och PsycInfo. 

Inledningsvis genomfördes en pilotsökning för att undersöka om det fanns vetenskapliga 

tidskrifter inom det valda området. Granskär och Höglund-Nielsen (2012) förklarar att 

användning av ”pilotsökning”, innebär att sökningen är utan begränsning och är 

fritextbaserad. Genom detta förfarande kunde det utrönas om huruvida det fanns god kvantitet 

av vetenskapliga artiklar inom området värda att undersöka närmare.  Den inledande 

pilotsökningen kan bidra till att avgöra om sökningen är lyckad eller behöver vidare 

precisering (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Pilotsökningar gjordes i syfte att testa 

ämnesord i respektive databas. Senare insikter tvingade oss att prioritera de sökord som 

valdes, eftersom för många kombinerade söktermer gav för få sökresultat. Därav indeddes 

sökningarna samma ämnesord som fanns i respektive PubMed, Cinahl och PsycInfo. 

Sökorden som användes var palliative care, experience, end of life och nurse patient 

relations.  

Det är inte alltid möjligt att relevanta termer finns i ämnesordlistan. Detta innebär att 

fritextsökning kan göras, det vill säga söka på självvalda ord i den information om artiklarna 

som finns i databaserna (Universitetsbiblioteket, 2017).  Thesaurus är en ämnesindelad 

ordlista i en specifik databas (Östlundh, 2017). Enligt Friberg (2012) är thesaurus ett bra 

hjälpmedel vid litteratursökningar. En thesaurus skulle kunna beskrivas som en skattkammare 

där sökaren kan hitta alla ämnesord, så kallade deskriptioner, som är gällande i den databas 

där tesaurusen återfanns i. I Cinahl och Pubmed användes MesH-termer och i PsycInfo 

användes Thesaurus. I PsycInfo så var endast sökordet "Palliative care" ett thesaurus sökord 

medan de resterande sökorden var fritextsökord.  

Sökningarna påbörjades i Cinahl, vilket är en mindre databas som indexerar tidskrifter med 

inriktning på vård. Därefter gjordes sökningar i PsycInfo som är en databas som indexerar 

tidskrifter inom psykologi, medicin, fysiologi, sociologi, språkvetenskap och andra relaterade 

ämnen (Forsberg & Wengström, 2015). Redan i ett tidigt skede upptäcktes att sökträffarna 

inte var tillräckliga. Därav beslutades att utöka sökningarna med ytterligare en databas. 

Sökningarna utökades och PubMed inkluderades, en större databas som indexerar tidskrifter 
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inom medicin (Forsberg & Wengström, 2015). Under alla sökningar kombinerades sökorden 

med AND för att få ett smalare resultat (bilaga 1).  

Urvalet resulterade i nio stycken artiklar (bilaga 4),  åtta kvalitativa och en kvantitativ 

inkluderades.  

KVALITETSGRANSKNING 

Före kvalitetsgranskningen översattes artiklarna från engelska till svenska med hjälp av 

lexikon. Östlundh (2017) betonar att de flesta databaser är baserade på det engelska språket 

och det kan vara svårt att hantera olika språkliga utmaningar för den som inte har engelska 

som modersmål.  Översättningen gjordes först individuellt, sedan tillsammans för att säkra att 

översättningen överensstämde. Även elektroniska program användes till hjälp för att översätta 

vissa delar av texten. 

De kvalitativa artiklarna granskades med hjälp av en granskningsmall från Forsberg och 

Wengström, (2015), den kvantitativa artikeln granskades med hjälp av Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) granskningsmall. Utifrån Forsberg och Wengström (2015) fanns det endast 

två olika kvantitativa granskningsmallar att utgå ifrån, dessa var RCT (randomiserade 

kontrollerade studier) och kvasiexperimentella studier. Eftersom vår kvantitativa artikel inte 

motsvarade dessa användes William, Stoltz och Bahtsevani (2011) granskningsmall. 

Granskningen av artiklarna gjordes var för sig och därefter tillsammans för att öka 

trovärdigheten (Carlsson, 2012). Artiklarna bedömdes genom att ett positivt svar gav ett 

poäng och negativt svar gav 0 poäng (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). För att bedöma 

kvaliteten på artikeln graderades poängen på en skala. Graderna för de kvalitativa artiklarna 

var låg, medel och hög där 0-11 poäng är lågt, 12–15 poäng medel och 16–19 poäng är högt. 

Ett ja svar ger 1 poäng men i fråga 19 ger ett negativt svar ett positivt utslag.  

För de kvantitativa artiklarna var 0-7 poäng lågt, 7–9 poäng medel, 10–11 poäng högt. 

Granskningen har genomförts på nio artiklar och alla valdes till resultatet (bilaga 4). Friberg 

(2012) betonar att när granskningen av forskningsartiklar är genomförd, förstås det bättre vad 

den enskilda artikeln handlar om. Då kan ställning tas ifall texterna passar syftet och om 

kvaliteten är tillräckligt god. På detta sätt tränas det kritiska tänkandet. Forsberg och 

Wengström (2015) menar att mallen som består av frågor, besvaras och svaren ger en bas för 

att kunna värdera studiens kvalitet. De menar också att varje designs genomförande kan 

värderas som hög, medel eller låg kvalitet. Studier med låg kvalitet bör inte inkluderas i en 

systematisk litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2015). Av de nio artiklar som 
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granskades av författarna hade alla medel eller hög kvalitet vilket tyder på trovärdiga studier. 

(bilaga 4). 

ANALYS 

Analysen inspirerades av Forsberg och Wengströms (2015) metod för innehållsanalys för 

allmänna litteraturstudier. Denna analysmetoden valdes eftersom den var enkel att förstå och 

utgå ifrån. På grund av att arbetet innefattade både kvalitativa och kvantitativa studier 

bedömdes Forsberg och Wengströms beskrivning vara en passande hjälp att följa, då de 

tydligt beskriver hur en analys kan se ut. Först lästes studierna av författarna var för sig och 

därefter lästes de tillsammans. Innehållet diskuterades därefter gemensamt för att kunna 

jämföra likheter och skillnader i artiklarnas resultat som överensstämde med syftet. Resultatet 

från respektive artikel lästes ett flertal gånger, utsagor sorterades ut som stämde överrens med 

syftet och därefter kondenserades utsagorna, som fick en kod, vilket resulterade i fyra olika 

koder (Kommunikation, Livskvalite, Utbildning, Respekt) i syfte att förenkla kategoriesering 

ytterligare. Därefter assignerades de fyra koderna till tre olika kategorier: Kommunikationens 

betydelse inom palliativ vård, Tillgodose patientens behov samt Kompetens och utbildning 

för sjuksköterskan inom palliativ vård (se 6.3.1 Tabell ur analysprocessen). 
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TABELL 1. EXEMPEL PÅ ANALYSSTEG FRÅN UTSAGA TILL KATEGORI 

Artikeln

ummer

Utsaga Översättning Kondensering Kod Kategori

Artikel 1

Kvalitativ 

artikel

To be honest and 

openopen in 

communication with 

patient was 

experienced as an 

extremly difficulty 

when their wishes 

about lifesustaining 

or not was unclear.

Att vara ärlig och 

öppen i 

kommunikationen 

med patienter 

upplevdes svårt när 

det gällde deras 

önskemål om livs 

uppehållande 

behandling eller 

inte.

Kommunikationssv

årigheter gällande 

livsuppehållande 

behandling

Kommunikation

Artikel 3

Kvalitativ 

artikel

According to the 

nurses, genuine 

presence was during 

conversation of an 

existential nature.

Enligt 

sjuksköterskor var 

äkta närvaro av 

yttersta vikt under 

samtal av 

existentiell natur.

Äkta närvaro är 

viktigt vid 

existentiella samtal

Kommunikation

Artikel 5

Kvalitativ 

artikel

Nurses encounter 

numerous 

challenges in their 

work, but they also 

have possibility to 

improve the quality 

of the patients life.

Sjuksköterskor 

möter många 

utmaningar i sitt 

arbete, men har 

också möjlighet till 

att förbättra 

patientens 

livskvalitet.

Sjuksköterskor kan 

förbättra patientens 

livskvalitet.

Livskvalitet Tillgodose 

patientens 

behov

Artikel 7 

Kvantitati

v artikel

More possitive 

attituder where also 

found among nurses 

who were more 

educated about 

palliative care and 

those who had 

carried out 

professional or 

personal study 

about palliative care.

Fler positiva 

attityder hittades 

bland 

sjuksköterskor som 

var mer utbildade 

inom palliativ vård 

och de som hade 

studerat eller utfört 

palliativ vård.

Utbildade 

sjuksköterskor inom 

palliativ vård har 

mer positiv attityd 

gällande palliativ 

vård.

Utbildning Kompetens och 

utbildning för 

sjuksköterskan 

inom palliativ 

vård

Artikel 8

Kvalitativ 

artikel

It is therefore of 

great significans to 

identify what is 

important in the 

persons life, or more 

precislsy to ask: 

What is important 

for you now? And 

then allow and 

support the person 

in his or her choice

Det är därför av 

stor betydelse att 

identifiera vad som 

är viktigt i 

personens liv, eller 

mer exakt fråga: Vad 

är viktigt för dig 

nu? Och sedan 

stödja personen i 

hans eller hennes 

val. 

Se vad som är 

viktigt i personens 

liv och respektera 

och stödja 

personens val.

Respekt Tillgodose 

patientens 

behov

Kommunikatione

ns betydelse 

inom palliativ 

omvårdnad
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FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Hänsyn är tagen till att forskare alltid måste vara hederliga med sina resultat och får aldrig 

förvränga, vilseleda eller plagiera. Det innebär att forskningsresultat måste redovisas öppet så 

att andra forskare kan kontrollera och upprepa forskningen, det är först då forskningen kan 

betraktas som vetenskapligt godtagen (Vetenskaprådet, 2017). Det är oetiskt att endast 

inkludera de artiklar som stärker forskarens egen åsikt och exkludera artiklar som inte gör det 

(Forsberg & Wengström, 2015). Av artiklarna inkluderades de som var etiskt granskade vilket 

betyder att forskning endast får godkännas av en etiknämnd om den kan utföras med respekt 

för människovärdet och att mänskliga rättigheter samt grundläggande friheter som alltid ska 

tas hänsyn till vid etikprövning (Vetenskapsrådet, 2017). Forsberg och Wengström (2015) 

prononcerar att det är viktigt att samtliga artiklar som är inkluderade har fått godkännande av 

etisk kommitté eller att etiska övervägande har utförts.  

RESULTAT 
Resultatet grundades på nio vetenskapliga artiklar vars innehåll baserades på totalt 308 

informanter vilka var sjuksköterskor arbetande inom vården. De nio vetenskapliga artiklarna 

var publicerade i Sverige, Norge, Kanada, Sydafrika och Iran. Se bilaga 4. 

TILLGODOSE PATIENTENS BEHOV 
Sjuksköterskan ansåg att det var av stor vikt att identifiera vad som är viktigt i patientens liv 

samt stödja valen i hälsoprocessen med respekt för patientens integritet (Jeppson & Thomé, 

2015).  Sjuksköterskan uttryckte att aspekten av störst signifikans var att bekräfta patientens 

känslor och tillstå dess uppfattningar. Vidare ansåg de att det var viktigt att respektera och 

uppfylla patientens behov, vare sig det handlade om behov i livet eller inför den stundande 

döden.  Sjuksköterskan betonade att det var viktigt att vara noga om att begära tillstånd hos 

patienten för att få tillträde till dess privata territorium och att vissa av dessa territorier var 

tvungna att förbli privata (Strang, Henoch, Danielson, Browall & Melin-Johansson,  2014). 

Sjuksköterskan beskrev att vårda patienter i livets slutskede ofta ställde stora krav. Ibland 

kunde dessa krav vara psykiskt påfrestande och för att skydda sig själv kunde sjuksköterskan  

dra sig undan emotionellt från patienten. Brister i samarbetet kunde skapa problem i 

planeringen och utförandet av vården såväl som att det ofta upplevdes som att de orsakade 

fördröjda eller felaktiga beslut (Hov, Hedelin &Athlin, 2013). Det kan därför i dessa 

situationer behövas stöd till sjuksköterskan för att kunna klara av pressen samt skapa 

förutsättningar för ett mer hållbart arbetssätt.  Andra externa förhållanden som sjuksköterskan 
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uppmärksammade som kunde få negativ inverkan var bristen på tid och resurser (Bergdahl, 

Benzein, Ternestedt & Andershed, 2011).  Sjuksköterskan uttryckte betydelsen av att vara 

tillmötesgående och inte ingripa för snabbt eller presentera förhastade åtgärdsförslag (Strang 

et al. 2014).  För att sjuksköterskan ska kunna leverera holistisk vård var det viktigt för 

sjuksköterskan att beskriva patientens och närståendes psykosociala problem för att kunna 

rådgöra med de andra i teamet. Sjuksköterskan beskrev att om de inte hade kompetens att ge 

den vård som krävs, måste de hänvisa patienten till en annan vårdgivare så att rätt hjälp kan 

erhållas (Schaepe, Campbell & Bolmsjö 2011). Sjuksköterskan uppmuntrade även stöd från 

närstående till vårdande patient att komma på besök eftersom patienten kunde känna trygghet 

när närstående var närvarande (Kisorio, Langley & Gayle, 2016). 

Förmågan till humor och glädje tillsammans i vårdandet var ett sätt att föra människor 

närmare varandra, stärka förtroende och bygga relationer. Sjuksköterskan beskrev även att 

lagarbete i vården var viktigt om inte avgörande och det behövde samspela för att olika 

professioner skulle kunna komplettera varandra. Ett bra teamarbete fick även 

sjuksköterskorna att känna sig utrustade för stressiga situationer (Kinsman Dean & Major, . 

2008). 

KOMMUNIKATIONENS BETYDELSE INOM PALLIATIV VÅRD 

Studiernas resultat påvisade kommunikationens betydelse inom palliativ vård. Sjuksköterskor 

behöver skapa relationer till dem de ska vårda samt deras närstående för att en kommunikativ 

grund ska kunna läggas. Om detta inte uppnås så kan det få negativa konsekvenser. När frågor 

om patientens livsuppehållande behandling var oklara upplevde sjuksköterskan situationen 

som krävande samt att det var problematiskt att upprätthålla en god transparens i 

kommunikationen med patienten. Sjuksköterskan belyste att det var viktigt att se patienter 

som individer och inte slentrianmässigt betrakta dem utifrån deras diagnos (Jeppsson & 

Thomé, 2015 och Bergdahl et al, 2011). 

Sjuksköterskorna betonade dessutom vikten av goda konversationsfärdigheter och att fokus 

skulle ligga i att kunna balansera samtalen, men också att erbjuda tillfälle till samtal. Vidare 

beskrev sjuksköterskorna att det fanns viktiga element i aktivt lyssnande som de använde sig 

av tex. öppna frågor, humor om lämpligt samt ett försiktigt bruk av laddade ord. Samtidigt 

undvek att göra diskussionerna mer djupgående än nödvändigt. Sjuksköterskan underströk att 

det var av största vikt att respektera patienternas önskemål och tillgodose behovet av samtal, 
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men likväl vara medveten om att patienter inte alltid är villiga att kommunicera (Strang et al, 

2014).   

När det gällde existentiella samtal ansåg sjuksköterskorna att det var deras ansvar att öppna 

dialogen och bistå vid dessa mellan patienten och närstående. För att möjliggöra detta 

behövde sjuksköterskan skapa förtroende, vara öppen, tillgänglig och flexibel. Enligt 

sjuksköterskorna var det också viktigt att vara närvarande vid de existentiella samtalen. Dessa 

samtal ansågs kunna vara en belastning och riskerade att eventuellt påverka sjuksköterskans 

psykiska hälsa. De tyckte att det var svårt att veta hur man leder en svår konversation när 

hopplösheten genomsyrade det emotionella klimatet. Vid tillfällen då sjuksköterskorna inte 

kunnat erbjuda tröst eller saknade kompetens var det viktigt att hänvisa till personer med 

lämplig specialisering inom ämnet (Strang et al. 2014).  Sjuksköterskan beskrev att närstående 

ibland kunde prata genom sjuksköterskan och hen agerade språkrör mellan närstående och 

patient. Viktigt att  vara medveten om att de inte kan reparera skadade relationer, men att de 

kan stödja och uppmuntra närstående genom att prata med varandra. Dessvärre upplevdes 

närstående många gånger inte yttra sina behov av stöd eftersom de inte ville ta tid, resurser 

eller uppmärksamhet från den som var sjuk. Detta innebär att de närstående höll tillbaka sina 

rädslor och känslor i syfte att osjälviskt lägga större vikt på patientens kamp och lidande 

(Strang et al. 2014). Sjuksköterskan erfor också att det fanns många olika 

religionsåskådningar och att det kan vara svårt att förstå en patient som inte har samma tro 

annan än sjuksköterskan.  Sjuksköterskan kan då erbjuda detta stöd genom att hänvisa till 

kurator eller andlig ledare som genom samtal med patienten om möjligt får denna känna inre 

ro och acceptans (Schaepe, Campbell & Bolmsjö, 2011).  

KOMPETENS OCH UTBILDNING FÖR SJUKSKÖTERSKAN INOM PALLIATIV VÅRD 

Svårigheter för god omvårdnad beskrev sjuksköterskan vara brist på kompetens hos personal, 

samt bristande patientspecifik kunskap och otillräckliga resurser på grund av underbemanning 

(Hov, Hedelin & Athlin, 2013). Sjuksköterskan ansåg att erfarenhet och kompetens var två 

viktiga komponenter av betydelse för att omvårdnaden ska bli så bra som möjligt (Hjelm, 

Hartwig & Berterö, 2007). Rutiner och resurser ansåg sjuksköterskan vara otillräckliga. Detta 

för att nyutbildade sjuksköterskor kände sig särskilt utsatta när de möttes av existentiella 

konversationsbehov som de inte ansåg sig vara utbildade i att tillmötesgå (Strang et al, 2014). 

Sjuksköterskorna önskade också bredare kunskapsbas för att hantera problematiska möten och 

situationer i patienternas hem. De bad också om diskussionsmöjligheter med andra erfarna 



 19 

vårdare med erfarenhet av palliativ vård särskilt när det gällde etik och i de fall då hemmet 

var patienternas vårdplats (Bergdahl et al, 2011). Sjuksköterskan framhävde dessutom att mer 

erfarenhet och utbildning inom det palliativa vårdandet underlättar hanteringen av tillvaron 

och bidrog till ett bättre arbetsklimat trots att utmanande situationer är oundvikliga (Razban, 

Iranmanesh & Rafiei, 2013). 

DISKUSSION  

METODDISKUSSION 

I början av studien kontaktades en bibliotekarie från universitetsbiblioteket som bistod med 

hjälp vid informationssökning och det kan ses som en tillgång i studien enligt Östlundh 

(2017). Varför en bibliotekarie kontaktades är att de ofta är bekanta med databaserna och 

känner till tillvägagångsättet och strukturen.  

En strukturerad sökstrategi användes för att samla litteratur. Författarna utförde en 

systematisk sökning från databaserna: Cinahl, PubMed och PsycInfo. Vid sökningsförfarandet 

användes två sökord: palliative care och nurse patient relations. För att se om fler träffar 

erhölls användes sökorden experience samt end of life vilket inte resulterade i några fler 

artiklar. Författarna valde även att kombinera sökorden med hjälp av den booleska operatorn 

”AND” och inte OR eftersom användandet av denna booleska operatorn resulterade i alltför 

många artiklar för att kunna gå igenom. Forsberg och Wengström (2015) beskriver att AND  

kombination används för att begränsa en sökning och för att ge ett ”smalare” resultat och OR 

utvidgar en sökning och ger ett bredare resultat. Att söka med operatorn AND istället för OR i 

detta fallet bör ses som en styrka så antalet artiklar i annat fall blivit oerhört stor. Som 

exempel; vid sökning i PsycInfo med operand OR erhölls 217579 st träffar, jämfört med 73st 

vid bruk av operatorn AND då sökord 1-4 inkluderandes. Denna volym är lättare att bearbeta 

vilket sågs som fördelaktigt ur en kvalitativ synvinkel. 

Till en början användes inte trunkering i våra sökningar vilket kan ses som en nackdel då det 

kunde ha genererat ett större antal träffar. Orsaken till detta var okunskap kring söktekniken. I 

efterhand undersöktes om trunkering kunde bidra till fler artiklar. 

Under sökningsprocessen framkom det artiklar som var fjärrlån men eftersom tiden inte 

räckte till och det innebar extra kostnader så exkluderades dessa artiklar och det kan i sin tur 

resultera i en förlust av artiklar som kunnat vara relevanta för syftet. Detta kan ses som 
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ytterligare en svaghet i studien. Om dessa hade inkluderats så kan slutgiltiga resultatet fått ett 

annat utfall.  

Om fem år valts istället för tio, så hade det antagligen resulterat i mer aktuell forskning, men 

färre studier i förhållande till syftet. 

Det har varit av vikt att vara samstämmiga i alla beslut som tagits om vad som ska inkluderas 

eller exkluderas i studien. Styrkan i att gemensamt ha kommit fram till likheter och skillnader 

har varit effektivt eftersom båda varit insatta i datamaterialet. Forskartriangulering valdes 

vilket innebär att en eller flera individer analyserar och tolkar ett material för att på så vis 

stärka resultatet (Kristensson, 2014).  

Utifrån sökningarna fanns ingen avsikt med att välja kvalitativa eller kvantitativa artiklar utan 

de studierna som var relevanta för syftet valdes. Större delen av de framtagna artiklarna i 

studien var kvalitativa vilka kartlägger deltagarnas upplevelser på ett djupare plan. Forsberg 

och Wengström (2015) menar att genom att ta del av kvalitativ forskning så ger det läsaren en 

möjlighet att få insikt i och förståelse för olika individers verklighet. De skriver vidare att det 

ger läsaren ökad insikt i varför människor reagerar på ett visst sätt och vad reaktionen kan 

innebära för olika individer samt vilka tankar och känslor som ligger till grund för individers 

beteende. Av de artiklarna som inkluderades var åtta stycken kvalitativa och en artikel 

kvantitativ. Genom att inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier ger det  trovärdighet 

då det specifika ämnet kan belysas ur flertalet perspektiv. Författarna betonar att kvaliteten på 

den kvantitativa forskningen kan variera från låg till mycket hög, och det är synnerligen 

viktigt att studier med högst bevisvärde tas med. Den kvantitativa artikeln hade medelhög 

kvalitet och eftersom den svarade på studiens syfte så beslutades det att inkludera studier med 

hög respektive medel-kvalitet i syfte att öka trovärdigheten i studien. Majoriteten av de 

studier som inkluderades i resultatet är kvalitativa artiklar vilket författarna är medvetna om, 

det kan innebära att det blir svårt att generalisera resultatet på en population. Svårigheter med 

generaliserbarheten innebär att det är problematiskt att föra över information från en situation 

till att gälla fler andra liknande situationer (Forsberg & Wengström, 2015). 

Artiklarna som utgör resultatet härstammar från Sverige, Norge, Iran, Kanada och Sydafrika. 

Synen på döden och palliativ vård kan variera beroende på kultur och religion. Hultkvist och 

Olsson (2012) beskriver att kulturella skillnader kan bli extra tydliga när döden är närstående. 

Författarna valde att inkludera artiklar från hela världen då samhället är mångkulturellt. 

Henricson (2012) nämner vikten att jämföra och diskutera vad olika nationaliteters skillnader 
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som eventuellt kan påverka överförbarheten negativ. Resultatet borde kunna överföras till 

svenska sammanhang då artiklarna beskriver människor oavsett ursprung. Överförbarhet 

anses inte vara relevant när det gäller artikeln från Sydafrika eftersom sjuksköterskan där har 

andra befogenheter jämförelse med svenska sjuksköterskor. Triangulering har använts i 

studien för att undvika felaktiga tolkningar samt för att öka förståelsen för resultatet i de olika 

tidskrifterna. Forsberg och Wengström (2015) understryker att vanligaste trianguleringen är 

”metoden”; denna innebär att både kvantitativa och kvalitativa ansatser använts för att belysa 

en frågeställning. Vidare belyser de att det är en fördel i studien och stärker tillförlitligheten 

men även resultatet då det inte riskerar att återspegla en enskilds författares förförståelse.  

RESULTATDISKUSSION 

Resultatet visade att det var viktigt att sjuksköterskan såg, bekräftade och respekterade 

patienten och tog hänsyn till patientens behov. Studiens resultat visade också att 

sjuksköterskan behövde skapa sociala relationer till patienten samt de närstående.  Ternestedt 

et al. (2012) belyser att när det gäller sociala relationer är det viktigt för sjuksköterskan att 

stödja patienten så att hen, utifrån sin egen vilja, kan bevara viktiga relationer. De skriver 

vidare att närstående ofta finns som stöd och som omsorgsgivare. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan ska kunna stödja närstående så att de orkar att stödja den döende personen, 

men även säkerställa att de själva mår så bra som möjligt (Ternestedt et al. 2012). Resultatet 

framhävde att närstående inte var villiga yttra sina behov av stöd eftersom de inte önskade att 

ta tid, resurser eller uppmärksamhet från den som var sjuk. Det i sin tur kan innebära att 

närstående undantrycker sina rädslor och känslor. Keall, Clayton och Butow  (2014) uttryckte 

att sjuksköterskor som vidhöll en god patientrelation kunde skapa en dialog så att patient och 

dess närstående kunde känna tillit och till slut möjliggöra samtal på en djupare nivå.  Dock 

visar resultatet i vår studie att det var brist på tid, resurser och utbildning som låg till grund 

för den bristande kompetensen hos sjuksköterskor inom vården. Sjuksköterskorna 

efterfrågade mer utbildning för att kunna hantera svåra situationer och få en djupare förståelse 

om vårdandet av patienter i livets slutskede. Karlsson, Kasen och Wärån-Furu (2017) 

beskriver att sjuksköterskor ville sympatisera och ta ansvar för patienterna i livets slutskede. 

Vidare beskriver de att många sjuksköterskor i olika sammanhang upplevde brist av tid och 

resurser vilket hindrade dem från att bemöta patienten efter bästa förmåga. Resultaten har 

även understrukit att de som hade erfarenhet och utbildning inom palliativ vård hade en mer 

positiv attityd vilket således skulle kunna beskrivas som professionell trygghet då hen vet hur 

den ska handla med säkerhet. Resultatet i denna studie påvisade att nyutbildade 
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sjuksköterskor ansåg att mer utbildning krävs. Weilenmann (2017) belyser att med färre 

sjuksköterskor ökar mortaliteten, sjukhusrelaterade infektioner, återinskrivningar och 

dessutom minskar patienternas tillfredställelse. Vidare beskrivs det att det finns sofistikerad 

data, baserad på ett stort antal patienter, sjukhus och sjuksköterskor i Europa, USA och Asien. 

Likheterna i hur sjuksköterskor arbetar är stora. Weilenmann (2017) framhäver hur viktig 

utbildningsnivån är. Det impliceras även att när proportionen högskoleutbildade 

sjuksköterskor ökar med 10% minskar dödligheten på sjukhusen samtidigt med 75%. 

Socialstyrelsen (2011) rekommenderade att öka kunskapsstödet för den palliativa vården 

inom landstingen, regionerna samt kommunerna genom att erbjuda fortbildning till personal 

som arbetar med i palliativ vård.  Med en väl fungerande handledning ökas möjligheten till 

optimal vård för patienten. Om personal inte får fortbildning i palliativ vård och inte heller 

handledning är det möjligen en indikation på att den palliativa vården fortfarande är eftersatt 

avseende kompetensutveckling och personalstöd. Detta kan medföra svårigheter att tillgodose 

patientens behov av palliativa åtgärder såsom symtomlindring samt bemötande av både 

patient och närstående. Denna litteraturstudies resultat visar att det var problematiskt med god 

omvårdnad då det fanns brist på kompetens samt behovet av resurser rutiner för nyutbildade 

var eftersatt. Problemet som sjuksköterskan behövde hantera var att varje människa är unik 

och döden är något personligt vilken hen behövde förhålla sig till. Detta är något som under 

senare delen av 1970-talet utreddes och förbättrades då man arbetade fram vårdmodeller så 

som gruppvård, parvård och senare även egen sjuksköterskesystem. Detta begränsade 

sjuksköterskans patientantal och gjorde det på så vis lättare för densamme att se 

helhetsperspektivet för varje enskild patient och ge en i allt större utstäckning personcentrerad 

vård (SOU 1979:26). Detta bör beaktas även i nutid och är av oss en viktig vårdmodell för att 

ge möjlighet att utöva vård i förhållande till studiens teorentsika referensram. I nutid  är vår 

empiriska observation att patientansvaret hade kunnat delats upp mer inom avdelningarna för 

att minska belastningen och öka kvaliten på vården för den enskilda individen. Vården av 

palliativa patienter går inte att göras om och handledning betyder att personal inte känner sig 

trygg i bemötandet av patienter i palliativ vård. Bristen på trygghet i bemötandet är något som 

av oss relateras till rädsla för att utan intentionen bemöta patienten på ett sätt som påverkar 

hen negativt. Detta kan enligt Dahlberg och Segesten (2010) förskjuta fokuset från patienten i 

andra riktningar vilket i detta fall är mot sjuksköterskans osäkerhet i situationen. Då är det av 

vikt att betrakta patientens livsvärld ur ett vårdvetenskapligt perspektiv och se att patientens 

lidande inte gagnas av att sjuksköterskan lägger fokus vid sin osäkerhet. Detta är inte att ta 

hänsyn till patientens välbefinnande vilket i sin tur är en fundamental vårdvetenskaplig 
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åtgärd. Strang (2012) beskriver att mer än hälften av sjuksköterskestudenterna hade färre än 

30 timmars utbildning inom palliativ vård. Något som av oss anses vara att underskatta 

komplexiteten av vård av patienter som ligger inför döden. Att anta att 30 timmars utbildning 

ska kunna ge dig tillräckliga kunskaper och förtroende i rollen som palliativ vårdare är att ur 

ett vårdvetenskapligt perspektiv att underskatta problematiken som de ställs inför. 

Kallin (2016) bekräftar att arbeta med patienter i palliativt skede kan vara känslomässigt 

svårt, då kan handledning vara ett sätt att få stöd. Dock påvisas en brist i den kommunala 

hälso- och sjukvården. Endast var åttonde sjuksköterska erbjuds handledning varje kvartal. På 

sjukhusen erbjuds mellan 10–50 procent av sjuksköterskorna inom palliativ verksamhet 

handledning varje kvartal. 

Resultatet indikerade att sjuksköterskor upplevde att kommunikation är centralt inom palliativ 

vård, och det handlade framförallt mellan sjuksköterskan och patient, men även i 

arbetsteamet. Resultatet visade också att lagarbetet var avgörande och behövde fungera så att 

olika professioner ska kunna komplettera varandra. Teamarbete som fungerade bra fick 

sjuksköterskan att känna sig förberedd inför stressiga situationer. Enligt Shaw, Kearney, 

Glenns och Mckay (2016) beskriver de att ha ett bra lagarbete, var det möjligt för 

sjuksköterskan att kunna fokusera på att ge bästa möjliga omsorg till sina patienter. Vidare 

skriver de om att skapa goda sociala relationer och ömsesidigt förtroende bland 

sjuksköterskor. Något som möjliggör sökandet av emotionellt stöd från varandra, vilket är en 

viktig del i det palliativa vårdandet. 

Om man vidare ser utifrån den självbestämmade delen av referensramen så kan följande 

utrönas. Russel och Sander (1998) betonar att det är viktigt att man i vården utgår från det 

friska hos den person som ligger inför döden och att man stödjer personen i dennas strävan att 

leva den sista tiden på det sätt som hen önskar. Att främja patientens hälsa innefattar att hjälpa 

patienten att reflektera kring sina begränsningar och utvärdera sina realistiska möjligheter att 

förverkliga de mål hen önskar. Den egna kontrollen och självbestämmandet är en del i detta. 

För en enligt författaren hälsosam död är det också viktigt att familjen ses som en enhet och 

att familjemedlemmarna stöttas och ges möjligheter att vara delaktiga i vården på vilket sätt 

de önskar (Russel & Sander, 1998). Resultatet påvisade att stöd var ett viktigt element för 

både patient och sjuksköterska. Lagarbetet var ett viktigt stöd för att sjuksköterskan skulle 

kunna hantera svåra situationer och att sjuksköterskan i sin tur bidra med samma stöd för 

patienten. Resultatet visade att sjuksköterskan  möjligen blir en medlare i dessa situationer 
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samt måste se till att patientens välbefinnande hamnar i fokus utan att kränka individens 

integritet. Brattgård (2012) styrker att varje människas liv är ett stycke världshistoria och när 

en människa på grund av sjukdom eller ålderdom närmar sig livets slutskede, har hen rätt att 

behålla sin värdighet och självbestämmande ända in i döden.  

Frågan är då vad som är en god död och hur sjuksköterskan kan ge en så fulländad palliativ 

vård till patienten som möjligt. Vad som är en god död är följaktligen ett mångfacetterat 

begrepp, men det huvudsakliga för att kunna säkerställa och skapa möjligheter för en god död 

handlar enligt Ternestedt et.al (2012) om att efterfölja deras modell för personcentrerad 

palliativ vård inkluderad i de 6:sn.  

Femtiosex miljoner människor världen över dör varje år och av dessa beräknas 60 procent 

behöva palliativ vård ( Ternestedt & Andershed, 2016). Vidare beskriver dem att målet är att 

alla människors möjligheter att möta döden på ett värdigt och tryggt sätt ska främjas. I 

litteraturens resultat nämnde sjuksköterskorna att det var viktigt att se dem som individer och 

inte betrakta dem utifrån deras diagnos. Ternested och Andershed ( 2016) understyrker vikten 

av att respektera och bli sedd som den person man är, utifrån dennes självbild och inte utgå 

utifrån en associativ bild av densamma. Vidare beskriver dem att det är i linje med 

grundläggande utgångspunkter för människovärdet och helhetssynen i vården. Resultatet i 

litteraturstudien nämner att det är viktigt att respektera och stödja patientens val i 

hälsoprocessen. Ternested och Andershed ( 2016) bekräftar detta med att bli respekterad som 

person är en förutsättning för det kallat identitetsvärdighet. Ternested et al. (2012) beskriver 

detta som en bevarad självbild. Självbestämmande och delaktighet är för många människor 

centrala värden. Med detta menas att delaktighet i vården är en självklar utgångspunkt. Enligt 

den teoretiska referensramen där självbestämmandet ingår kan det bli en utmaning för 

sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård att skapa en lättnad av lidandet för patienten 

som ligger inför döden. Vilket sjuksköterskorna i litteratursdudiens resultat menade kunde 

ställa stora krav på dem som kunde vara psykiskt påfrestande. Utifrån vunna erfarenheter i 

resultatdisskusionen  såg författarna att artiklarna ej på ett tillfredsställande sätt var möjliga 

att utvärdera utifrån den valda teoretiska referensramen. Samtliga ”6:sn” var inte påträffbara i 

artiklarna vilket i sin tur medförde att resultatet ur den synvinkeln blivit ofullständigt. 

SLUTSATS 

Den personcentrerade vården med dess modell är av stor vikt för att en god palliativ vård ska 

kunna utföras på ett så professionellt sätt som möjligt. Sjuksköterskan ska också ha ett 
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holistiskt synsätt på människan och det är något kan vara avgörande. Det finns svagheter som 

sjuksköterskorna framhåller vilket kan vara tidsbrist eller resursbrist och detta kan leda till 

emotionella påfrestningar som kan vara svåra att bemästra. För att vårdandet inte skall 

påverkas känslomässigt lyfter sjuksköterskan det professionella förhållningssättet som en 

viktig del av utförandet i omvårdanden. Det är av vikt som sjuksköterska att fånga upp vad 

den enskilda patienten önskar eller anser är viktigt i sin palliativa vård för att skapa goda 

förutsättningar för en om möjligt god död. Frågan är då vad som är en värdig död och hur 

sjuksköterskan ska kunna ge adekvat palliativ vård? Ur sjuksköterskans perspektiv är 

utbildning en avgörande del i vårdandet och det krävs att sjuksköterskan besitter relevant 

kompetens för att lyckas tillgodose patientens önskningar och behov. Detta kan slutligen 

resultera i att en om möjligt upplevd värdig död är potentiell.  

Avslutningsvis lämnas studien med följande citat vilket av oss anses sammanfatta nyckeln till 

en lyckad palliativ vård:  ”Time always moves forward, but the duration of the journey can be 

either long or short. Having more time creates better conditions for developing a caring 

relationship. The nurse provides guidance through a journey that she has made before, 

although each journey is unique.”  (Hjelm et al. 2007 sid. 210). 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Mer forskning kring sjuksköterskans utbildningsbehov inom palliativ vård är något som 

återkommit under studiens gång. Utifrån studiens resultat har det framkommit att 

sjuksköterskorna upplevde att existentiella samtal var betungande och kände att de saknade 

kompetens att kunna utföra detta på en professionell nivå. Det hade varit av intresse att 

undersöka om huruvida patienterna och dess närstående har samma uppfattning gällande 

bristen av utbildning för sjuksköterskor att diskutera existentiella frågor. För att undersöka 

detta närmre skulle rekommendationen vara att det görs en jämförande studie mellan olika 

situationer där patient och närstående erhållit existentiella samtal. 
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BILAGA 1B. SÖKMOTOR: PUBMED, Sökningen genomförd 2017-10-11-2017-11-30 
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BILAGA 1C. SÖKMOTOR: PSYCINFO. Sökningen genomförd 2017-10-11-2017-11-01 

 

 

Dubbletter 

 

X= Publicerade i de olika databaserna 
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BILAGA 2 GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITATIVA STUDIER MED REF. 

Granskningsmall för kvalitativa studier, från Forsberg och Wengström (2008). Positivt svar ger ett poäng 

och negativt svar ger ett poäng vid fråga 19 * där ”Nej” är positivt och ger ett poäng. 

A. Syftet med studien 

1. Framgår det vilken metod som användes i studien? 

JA NEJ 

2. Är designen av studien relevant för att bevara syftet? 

JA NEJ 

3. Finns etiskt resonemang? 

JA NEJ 

 

B. Undersökningsgrupp 

4. Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklussions- och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna) 

JA NEJ 

5. Finns urvalsförfarandet beskrivet? 

JA NEJ 

6. Är undersökningsgruppen lämplig? 

JA NEJ 

 

C. Metod för datainsamling 

7. Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamlingen skedde)? 

JA NEJ 

8. Beskrivs metoderna för datainsamlingen tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

JA NEJ 

9. Är data systematisk samlade? 

JA NEJ 

 

D. Dataanalys 

10. Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

JA NEJ 

11. Är resultat trovärdiga (källor bör anges)? 

JA NEJ 

12. Är resultaten pålitliga (undersökningen och forskningens trovärdighet)? 

JA NEJ 

13. Finns stabilitet och överrensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

JA NEJ 

14. Är de teorier och tolkningar som presenteras baserad på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

JA NEJ  

 

E. Utvärdering 

15. Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

JA NEJ 

16. Stöder insamlad data forskarens resultat? 

JA NEJ 

17. Har resultaten kliniskt resultat? 

JA NEJ 

18. Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 
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JA NEJ 

19. Finns risk för bias? * 

JA NEJ  
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 BILAGA 3 GRANSKNINGSMALL FÖR KVANTITATIVA STUDIER MED REF. 
 

Kvantitativ granskningsmall från Willman, Stoltz och Bathsevani (2011). 

 

1. Finns adekvata inklusions- och exklusionskriterier? 

JA  NEJ 

2. Är det ett representativt urval? 

JA  NEJ 

3. Är urvalsförfarandet beskrivet? 

JA  NEJ 

4. Är randomiseringsförfarandet beskrivet? 

JA  NEJ 

5. Var det liknande grupper vid forskningens start? 

JA  NEJ 

6. Var bortfallsanalysen beskriven? 

JA  NEJ 

7. Finns adekvat statistisk metod? 

JA  NEJ 

8. Finns etiskt resonemang? 

JA  NEJ 

9. Är instrumenten valida? 

JA  NEJ 

10. Är instrumenten reliabla? 

JA  NEJ 

11. Är resultatet generaliserbart? 

JA  NEJ 
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 BILAGA 4 ARTIKELMATRIS 
 

Nr Författare/År/

Land 

Tidskrift/Titel Syfte Metod Resultat Gradering

1 Hov, R., 

Hedelin & 

Athlin, E. 

(2013). Norge 

och Sverige

International 

Journal of older 

people nursing: 

Nursing care for 

patients on the 

edge of life in 

nursing homes: 

obstacles are 

overshadowing 

opportunities

Att beskriva 

sjuksköterskans 

uppfattning om 

god omvårdnad 

och hur det skulle 

kunna utföras för 

patienter i palliativt 

skede på vårdhem.

Kvalitativ ansats. 

Fjorton 

sjuksköterskor från 

två vårdhem 

intervjuades två 

gånger individuellt, 

en 

fenomenografisk 

analys användes

Två 

huvudkatergorier. 

Den första: God 

omvårdnad är att 

möta patienternas 

behov av värdighet. 

Den andra: 

Möjligheterna 

överskuggades av 

hinder i 

vårdverksamheten 

omfattade tre 

beskrivningskategori

er: organisatioriska 

faktorer, relationella 

faktorer och 

personliga faktorer. 

Hög 

18 poäng

2 Strang, 

S.,Henoch, I., 

Danielson, 

E.,Browall, M., 

& Johansson, 

M.(2014). 

Sverige 

Psycho-

Oncology: 

Communication 

about existential 

issues with 

patients close to 

death - nurses 

reflections on 

content, process 

and meaning.

Beskriva 

sjuksköterskornas 

reflektioner om 

existentiella 

problem i 

kommunikationen 

inom palliativ vård. 

Kvalitativ ansats. 

98 sjuksköterskor 

rekryterades från et 

tsvenskt sjukhus 

och från 

hemsjukvård. Varje 

sjuksköterska 

deltog i fem 

gruppreflektions-

sessioner som 

registrerades, 

transkriberades 

och vanalyserades 

med hjälp av 

kvalitativ innehålls-

analys. 

Tre domäner och nio 

teman framkom. 

Innehållsdomänen 

för existentiell 

konversation 

omfattade levande, 

döende och 

relationer. 

Processdomänen 

behandlades med 

samtal för att öppna 

konversationer, vara 

närvarande och 

bekräfta. Tredje 

domänen handlade 

om betydelsen av 

existentiell samtal för 

sjuksköterskor. 

Grupp-reflektionen 

avslöjade en tydlig 

medvetenhet om 

värdet av känslighet 

och stödjande.

Hög 

18 poäng
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Nr Författare/År/

Land 

Tidskrift/Titel Syfte Metod Resultat Gradering

3 Dean 

Kinsman, R., 

& Major, J. 

(2008). 

Kanada 

Journal of clinical 

nursing: From 

critical care to 

comfort care: 

Sustaining value 

of humor

Att identifiera 

gemensamma 

förhållanden i 

resultaten från två 

forskningsstudier 

om humor i olika 

inställningar för att 

illustrera värdet av 

humor i lagarbete 

och patientvård 

trots olika kontext.

Kvalitativ ansats. 

Etnografi var 

metoden för båda 

studierna. 

Observationsfältar

bete, fältnoteringar 

samt 

halvstrukturerade 

intervjuergenomför

des på 15 

sjuksköterskor 

inom vården. 

Intervjuerna var 

bandinspelade och 

transkiberades ord 

för ord.

Resultatet från båda 

studierna 

inkluderade värdet 

av humor för 

lagarbete och känslo 

mässigt och 

upprätthållande av 

mänskliga 

förbindelser. Humor 

fungerade för att 

möjliggöra: 

samarbete, lindra 

spänningar och 

utveckla 

känslomässig 

flexibilitet.

Hög 

17 poäng

4 Bergdahl, E., 

Benzein, E., 

Ternestedt, B-

M.,& 

Andershed, 

B.(2011). 

Sverige

Nursing Inquiry:  

Development of 

nurses´abilities to 

reflect on how to 

create good 

caring 

relationships with 

patients in 

palliative care: an 

action research 

approach

Presentera en 

åtgärdsprocess 

som syftar till att 

förbättra 

sjuksköterskornas 

förmåga att 

reflektera över hur 

man skapar goda 

omsorgsrelationer 

med patienter i 

palliativ vård.

Tre olika 

datainsamlingar 

genomfördes och 

analyserades med 

kvalitativ 

innehållsanalys i 

ett 

trianguleringsförfar

ande.

Tre teman: 

Problemidentifiering: 

brist på 

kommunikation 

nämns oftast som ett 

problem för 

sjuksköterskan. 

Planering: Bad om 

verktyg för att 

hantera svåra möten 

och situationer. 

Beskrivning av 

åtgärden: 

Sjuksköterskan en 

självupplevd 

situation som de 

ansåg vara 

problematisk och 

sedan tillsammans 

analysera berättelsen 

med hjälp av verktyg.

Hög 

16 poäng

 

  



 39 

Nr Författare/År/

Land 

Tidskrift/Titel Syfte Metod Resultat Gradering

5 Schaepe, C., 

Campbell, A-

M.,& Bolmsjö, 

I. 

(2011).Sverige

American 

Journal of 

Hospice & 

Palliative 

Medicine :  A 

spider in the 

Web: Role of the 

Palliative Care 

Nurse Specialist 

in Uganda - An 

Ethnographic 

Field Study.

Att kartlägga 

specialistsjuksköte

rskors roll inom 

palliativ vård i 

Uganda

Kvalitativ ansats. 

Etnografisk 

fältstudie. 

Observationer, 

intervjuer. 20 

deltagare.

Sjuksköterskorna ger 

holistisk vård till 

patienter och deras 

familjer. Det innebär 

fysisk, psykosocialt 

och andlig vård. 

verktyg är att 

sjuksköterskan i 

Uganda kan förskriva 

morfin, vilket 

underlättar 

vårdandet. 

Psykosocial vård : 

Kartlägga patienten 

och familjens 

psykosociala 

problem. Ekonomiska 

problem orsakar 

problem för patienten 

och familjen.  

Andlig vård: 

Sjuksköterkan erbjöd 

andlig rådgivning. 

Även om 

sjuksköterskan Även 

om sjuksköterskan 

inte kunde svara på 

alla frågor klargjorde 

hen för patienten att 

det inte är Gud som 

ger sjukdomar.

Hög 

17 poäng

6 Hjelm, E., 

Hartvig, K & 

Berterö, C. 

(2007). Sverige 

Journal of 

Hospice & 

Palliative 

Nursing : An 

Inevitable 

Journey by Train, 

nurses´narratives 

about palliative 

care

Att undersöka 

betydelsen av 

palliativ vård i 

samband med en 

vårdrelation för 

sjuksköterskor.

Kvalitativ ansats. 

11 sjuksköterskor 

intervjuades och 

transkriptionen 

analyserades med 

hjälp av 

hermeneutisk 

narrativ metod.

Analysen och 

tolkningen av data 

och berättelser om 

vårdrelationen 

visade ett mönster 

som bestod av tre 

teman: Vägledning, 

Transitpunkter  och 

tid. En metafor där 

livet är som en 

tågresa som vi alla är 

medpassagerare på. 

Tidtabellen och 

hållplatsen för 

avstigning ser olika 

ut för alla. 

Vägledningen har 

betydelse för om 

sjuksköterskan är en 

bra ledare eller 

mindre bra ledare.

Mellan 

14 poäng
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Nr Författare/År/

Land 

Tidskrift/Titel Syfte Metod Resultat Gradering

7 Razban, F., 

Iranmanesh, S 

& Rafiei, H. 

(2013). Iran.

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing: 

Nurses´attitudes 

toward palliative 

care in south-east 

Iran. 

Undersöka 

sjuksköterskors 

inställning till 

palliativ vår i Iran.

Kvantitativ ansats. 

140 

onokologi/intensiv

sjuksköterskor från 

tre sjukhus i Iran. 

Frågeformulär 

användes för att 

bedöma palliativ 

vår och attityd.

Studien visade på 

måttligt negativa till 

neutrala attityder mot 

palliativ vård. Ett 

väsentligt samband 

hittades mellan 

sjuksköterskans 

inställning till 

palliativ vård och 

vissa demografiska 

egenskaper, 

inklusive civilstånd, 

typ av avdelning, 

palliativ vård 

utbildning, personlig 

studie om palliativ 

vård, utbildningsnivå 

och erfarenhet av att 

vårda en döende 

patient.

Medel 

9 poäng

8 Jeppsson, M., 

& Thomé, B. 

(2015). Sverige

Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences: 

How do nurses in 

palliative care 

perceive 

theconcept of 

selfimage. 

Utforska hur 

sjuksköterskor i 

palliativ vård 

uppfattar 

patientens 

självbild.

Kvalitativ ansats. 

Beskrivande 

design. 

Fördjupande 

intervjuer med 17 

sjuksköterskor 

inom palliativ vård 

analyserades med 

fenomenografi.

Begreppet självbild 

uppfattades som 

både ett välbekant 

och okänt koncept. 

Självbild kunde 

beskrivas genom fyra 

olika kategorier: 

Identitet, 

självbedömning, 

social funktion  och 

självkännedom . 

Ordet självbild var 

inte alltid tydligt för 

sjuksköterskan. 

Därför måste ordet 

självbild 

reflekterasoch 

diskuteras för att 

sjuksköterskan ska 

kunna känna sig 

bekväm och använda 

det i omvårdandet. 

Detta ska generera 

förbättrade 

möjligheter att göra 

identitetsfrämjande 

strategier och stödja  

personcentrerad 

vård.

Hög 

17 poäng
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Nr Författare/År/

Land 

Tidskrift/Titel Syfte Metod Resultat Gradering

9 Kisorio, L.C & 

Langley, G. C. 

(2016). Syd 

Afrika

Intensive & 

Critical Care 

Nursing : 

Intensive care 

nurses experience 

of end of life care.

Utforska 

intensivvårdsperso

nalens erfarenheter 

i livets slutskede 

hos vuxna på 

intensivvårdsenhet

er.

Kvalitativ ansats. 

24 sjuksköterskor 

från tre sjukhus i 

Syd Afrika. 

Fokusgrupper. 

Ändamålsenligt.

Studien resulterade i 

fem teman:  

Svårigheter 

sjuksköterskan 

upplever, Diskussion 

och beslutsfattande, 

stöd till patienter, 

stöd till familjer samt 

stöd till 

sjuksköterskan. 

Palliativ vård kan 

vara utmanande för 

sjuksköterskan. Det 

är viktigt att 

patienten, familjen 

samt sjuksköterskan 

får stöd och hjälp. 

Hög

16 poäng

 


