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Abstrakt 

Bakgrund: Palliativ vård innefattar en helhetsvård där lindrande av lidande, mötet 

med existentiella tankar och göra patient och närstående delaktiga i vården ingår i 

sjuksköterskeprofessionens område. Litteraturstudiens teoretiska referensram utgår 

från Patricia Benners teori om kompetensnivåer och vikten av klinisk erfarenhet. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda patienter i palliativt skede i slutenvård.  

Metod: En litteraturstudie där resultatet sammanställts utifrån 8 kvalitativa 

vetenskapliga artiklar från databaserna Cinahl och PsycINFO. Artiklarna granskades 

med Kristenssons (2014) mall för kvalitetsgranskning och analyserades efter 

Forsbergs och Wengströms (2015) innehållsanalys.  

Resultatet: Resultatet redovisas utifrån 4 utvalda kategorier, Att hantera döden, 

Känsla av otillräcklighet, Känsla av meningsfullhet och Betydelsen av 

kommunikation. Kategorierna delar in resultatet i faktorer som påverkar och utgör 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i palliativt skede. Det framkom 

att beroende på sjuksköterskors olika yrkeserfarenheter uppfattades skillnader och 

likheter i hanteringen av känslor och bemötande.  

Slutsats: Att som sjuksköterska utveckla ett professionellt förhållningssätt är 

väsentligt för att kunna hantera olika vårdsituationer. Behovet av tid är en viktig 

aspekt för både återhämtning och reflektion samt i utvecklingen av erfarenheter.  

 

Nyckelord 

erfarenheter, palliativ vård, sjuksköterskor, slutenvård 

 

Tack 

Tack till Malin Tiger Axelsson för en god handledning under vårt arbete. 



 

 

 

Innehållsförteckning 

1    Inledning                                                                                                              1    

2    Bakgrund                                                                                                             1 

      2.1     Palliativ vård                                                                                              1 

      2.2     Palliativ vård ur ett patientperspektiv                                                        3 

      2.3     Palliativ vård ur närståendeperspektiv                                          4 

      2.4     Sjuksköterskans roll inom palliativ vård                                                    5     

      2.5    Teoretisk referensram                                                                                 6 

3    Problemformulering                                                                                          7 

4    Syfte                                                                                                                     8 

5    Metod                                                                                                  8 

      5.1      Inklusions- och exklusionskriterier                                                           8 

      5.2      Databassökning                                                                          9 

      5.3      Urval                                                                                                         9 

      5.4      Kvalitetsgranskning                                                                               10 

      5.5      Dataanalys                                                                                               10 

      5.6      Forskningsetiska aspekter                                                                  11 

6    Resultat                                                                                                               12 

       6.1      Att hantera döden                                                                                    12 

       6.2      Känsla av meningsfullhet                                                                        13 

       6.3      Känsla av otillräcklighet                                                                         14 

       6.4      Betydelsen av kommunikation                                                                 15 

7    Diskussion                                                                                                           16 

       7.1     Metoddiskussion                                                                                       16 

                7.1.1     Databassökning                                                                            16         

                7.1.2     Inklusions- och exklusionskriterier                                              17 

                7.1.3     Kvalitetsgranskning                                                                      18 

                7.1.4     Trovärdighet och Överförbarhet                                                   18 

                7.1.5     Dataanalys                                                                                    19 

       7.2     Resultatdiskussion                                                                                    19 

8    Slutsats                                                                                                                24 

      8.1     Kliniska implikationer och förslag på fortsatt utveckling                         24 

9    Referenser                                                                                                          25 

Bilagor 
Bilaga 1 - Sökmatris Cinahl 
Bilaga 2 - Sökmatris PsycINFO 
Bilaga 3 - Kvalitetsgranskningsmall 
Bilaga 4 - Artikelmatris



 

1 

 

1   Inledning 
I Sverige avlider 90 000 till 100 000 personer varje år och många är i behov av 

palliativ vård före sin bortgång (Socialstyrelsen, 2018). Ur ett globalt perspektiv 

ökar de etablerade palliativa vårdenheterna i olika delar av världen samtidigt som 

tillgången av palliativ vård är bristande i många länder (Ternestedt & Andershed, 

2013). Som sjuksköterska i slutenvård kan man i flera sammanhang arbeta med 

palliativ vård, både på allmänna och på specialiserade avdelningar på sjukhus. 

Oavsett var sjuksköterskan är yrkesverksam behövs specifika kunskaper för det som 

är centralt inom palliativ vård, det vill säga att se till patientens och närståendes 

främsta intressen (Friedrichsen, 2012). Under tidigare verksamhetsförlagd 

utbildning inom slutenvård kom vi i kontakt med palliativ vård, vilket väckte tankar 

och funderingar. Som sjuksköterskestudenter började vi fundera över vår kommande 

roll som sjuksköterskor och de förväntningar samt ansvar som det innebär. Vi har 

uppmärksammat att den palliativa vården är omdiskuterad i många avseenden, bland 

annat kring döende patienters rättigheter till smärtlindring och ångesthantering. Det 

fick oss att vilja fördjupa oss i vad sjuksköterskan har för erfarenheter av den 

palliativa vården inom slutenvård. 

 

2    Bakgrund 

2.1      Palliativ vård  

Socialstyrelsens (2011) definition av palliativ vård innebär att lindra lidande och 

förbättra livskvaliteten för patienter som drabbats av en progressiv, obotlig sjukdom 

eller skada. Det som kännetecknar ett palliativt förhållningssätt är en aktiv 

helhetsvård som inkluderar både patienter och närstående. Målet är att fokusera på 

patientens välbefinnande och värdighet i livets slutskede, oavsett ålder och diagnos 

(Socialstyrelsen, 2011). Runt om i världen ökar medelåldern och människor blir 

äldre och äldre, vilket i framtiden kan medför en utmaning gällande en ökad 

efterfråga av vård (World Health Organization, 2018).  

 

Begreppet palliativ kommer från latinets pallium, som står för mantel och ska 

symbolisera lindrande åtgärder (Beck-Friis & Strang, 2012). Palliativ vård delas in i 

två olika faser. Första fasen utgörs ofta av en längre sjukdomsperiod och patienten 
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befinner sig fortfarande i ett tidigt skede i sjukdomen. Målet med vården i det 

stadiet är bland annat att undersöka sjukdomens följder i syfte att förlänga liv och 

hjälpa patienten att leva ett smärtfritt liv så länge som möjligt. Den senare fasen 

innebär ofta en kortare period som kan innebära dagar till enstaka månader. Då 

förskjuts målet från att förlänga liv till att ge bästa möjliga livskvalité den korta tid 

patienten har kvar i livet. Den sena fasen kan ibland vara svår att urskilja då vissa 

sjukdomsförlopp sker i etapper och patienten kan ha återhämtningsperioder. Vanliga 

symtom i sen fas är ångest, nedstämdhet, illamående och smärta. När den tidiga 

fasen övergår till sen fas eller när en patient övergår från kurativ till palliativ vård 

ska ett brytpunktsamtal genomföras. Ett brytpunktssamtal är ett samtal som läkare 

tillsammans med resterande vårdteam har med patient och närstående, när 

patientens tillstånd är i ett kritiskt skede. Läkaren informerar och ger besked till 

patienter och närstående om förändringar i sjukdomstillståndet och om eventuella 

vårdåtgärder. Trots att läkaren har det medicinska ansvaret för patienten tas 

initiativet till ett brytpunktssamtal oftast av en sjuksköterska (Thulesius, 2016).  

 

Palliativ vård omfattar ett brett spektrum av tillstånd och sjukdomar. Majoriteten av 

vuxna som är i behov av palliativ vård lider av kroniska sjukdomar som exempelvis 

kardiovaskulära sjukdomar, cancer, kronisk respiratoriska sjukdomar och AIDS. 

Även många andra tillstånd kan leda till behov av palliativ vård, såsom njursvikt, 

kronisk leversjukdom, multipel skleros, Parkinson sjukdom, reumatoid artrit, 

demens samt neurologiska sjukdomar (WHO, 2017). Många patienter som får 

palliativ vård kan vara i behov av behandling inom slutenvård. Socialstyrelsen 

(2012) rekommenderar att hälso- och sjukvård ges till patienter inom slutenvård då 

tillståndet fordrar resurser som inte kan användas i öppenvård eller hemsjukvård. 

Slutenvård innebär att patienten skrivs in på en avdelning där vård bedrivs dygnet 

runt.  

 

Vårdverksamheten på sjukhus omfattar både palliativ och kurativ vård men fokus 

läggs främst på att bota patienter, även om existentiella frågor om liv och död är en 

central del i sjuksköterskans roll (Andersson, Salickiene & Rosengren, 2015). Vid 

diagnoser med kurativ behandling kan det vara nödvändigt att ta risker och utsätta 

patienter för svåra biverkningar, då möjlighet till bot finns. Vid palliativ vård är 
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vikten av att behålla livskvaliteten avgörande, vilket innebär att man vill begränsa 

risker för biverkningar. En omställning från kurativ till palliativ vård kan vara svår 

och påverkar många människor, inte bara patienter och närstående, utan även 

sjukvårdspersonal (Beck-Friis & Strang, 2012). 

 

Beck-Friis och Strang (2012) diskuterar fyra hörnstenar som ligger till grunden för 

den palliativa vården. Hörnstenarna utgörs av symtomlindring, närstående, 

teamarbete samt kommunikation och relationer. Dessa hörnstenar är en del av de 

redskap som behövs för att uppnå ett helhetsperspektiv. Inom palliativ vård är det 

många dimensioner som påverkar en människas lidande. Utöver fysiska symtom 

kan existentiella kriser samt psykiska, emotionella och sociala problem uppstå. 

Varje enskild aspekt är viktig i sig, samtidigt som man inom palliativ vård anser att 

människan inte är en enhet som är delbar utan att aspekterna påverkar varandra. 

Exempelvis kan symtom som fysisk smärta ge psykiska konsekvenser som i sin tur 

kan påverka det sociala livet (Beck-Friis & Strang, 2012).  

 

2.2      Palliativ vård ur ett patientperspektiv  

Patienter som är i behov av palliativ vård har diagnostiserats med ett livshotande 

tillstånd där botande behandling inte längre är möjlig. Dessa patienter vårdas ofta 

under en längre sjukdomstid. Till skillnad från patienter med kurativ behandling, 

som vårdats under en längre period, kan upplevelserna av behandling skilja sig åt 

från patienter som vet om att de inte kommer att botas (Kennett & Payne, 2009). 

När personer drabbas av svår sjukdom och är döende hanteras detta på olika sätt av 

olika individer men för de flesta människor är sjukdom och döden något 

skrämmande. För vissa är det rädslan att drabbas av en lång dödsprocess i svår 

smärta och att tappa kontrollen över sitt liv och självbestämmande som är hotfull. 

För andra är den mest skrämmande tanken att lämna de man älskar och att ha 

ouppfyllda livsmål eller att bli övergiven. I dessa situationer är det vanligt att 

drabbas av en existentiell kris, med känslor som hopplöshet och orättvisa. Många 

upplever även känslor av skuld för den belastning som läggs på deras närstående 

och ilska för hur sjukdomen påverkar deras relationer. Depression är en vanlig följd 
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bland patienter som är i behov palliativ vård, det är inte heller ovanligt att patienter 

då önskar påskynda döden (Milberg, 2012).  

 

Något som värderas högt bland många patienter som vårdas under en palliativ 

behandling är personalens bemötande och förhållningssätt. En vänskaplig och öppen 

relation där personalen visar lyhördhet inför patientens oro inger trygghet. Patienter 

betonar också betydelsen av en detaljerad förklaring av vad som händer under 

vårdtiden, en förklaring som är anpassad efter patienten (Kennett & Payne, 2009). 

 

2.3      Palliativ vård ur närståendes perspektiv 

Inom den palliativa vården har närstående en central roll. Vid svår sjukdom drabbas 

inte enbart patienten, utan även närstående. Närstående kan innefatta medlemmar av 

den primära familjen och släkten, men också vänner. Inom den moderna palliativa 

vården är närstående en naturlig del, vilket betyder att en viktig uppgift inom 

palliativ vård även innefattar att ge stöd till de närstående. Familjen anses vara en 

del av den vårdande enheten, och närståendes upplevelser och utvärderingar av 

vården är en resurs för vårdpersonal för att skapa en förbättrad vårdkvalitet 

(Milberg, 2012).  

 

Att som närstående ha en döende vän eller familjemedlem kan ha stor inverkan på 

livet som kan medföra oro, stress, nedstämdhet och rollförändringar inom familjen. 

Känslor av otillräcklighet och hjälplöshet är vanligt förekommande. Det är av vikt 

att närstående får möjlighet att vara en del av vården och få information gällande 

patienten för att förstå vad som sker. Som närstående är det lättare att hantera sin 

situation ifall den svårt sjuke inte behöver lida av besvärliga symtom och att 

vardagslivet kan fortsätta och fungera som vanligt så länge som möjligt (Milberg, 

2012). Inom palliativ vård ligger stort fokus på att lindra lidande, bland annat 

genom smärtlindring och symtomkontroll. Obehagliga och smärtsamma symtom 

kan ge upphov till direkt lidande, medan olika förhållanden i omgivningen kan ge 

upphov till obehagskänslor och frustration hos patienten och i sin tur leda till 

indirekt lidande (Brülde, 2003). Närstående ser en fördel i relationen till patienten 

om god smärtlindring uppnås. Detta hjälper närstående till patienten att minska 
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stress, hjälplöshet och oroskänslor, i relation till att man uppfattar lidande hos den 

sjuka. Närstående upplever att användningen av sedativ medicinering resulterar i en 

tillfredsställande lindring av patientens lidande (Tursunov, Cherny & Ganz, 2016). 

Vid konstant svår smärta med fysiska symtom som exempelvis kräkningar, 

illamående, smärta och andfåddhet kan palliativ sedering anses lämpligt att använda. 

Palliativ sedering används i smärtlindrande syfte och innebär att patientens 

medvetandegrad sänks. Detta är till för att lindra lidande och förbättra patientens 

livskvalitet (Patel, Gorawara-Bhat, Levine & Shega, 2012).  

 

2.4      Sjuksköterskans roll inom palliativ vård 

Den palliativa vården grundar sig ur den moderna Hospice-filosofi rörelsen, som 

framställt riktlinjer för vård av allvarligt sjuka och döende patienter för att förbättra 

livskvaliteten för patienter och deras närstående. Riktlinjerna är framtagna ur ett 

tvärvetenskapligt samarbete för att hantera komplexiteten gällande de behov som 

finns hos patienter och deras närstående. Grundaren av den moderna 

Hospicerörelsen, Cicely Saunders, betonade behovet av kompetens och erfarenhet 

som en väsentlig del i omvårdnaden av palliativ sjukdom. Trots att sjuksköterskor 

utgör den största professionen inom vården, har det varit lite känt om deras roll i 

palliativ vård inom hälso- och sjukvården (Sekse, Hunskår & Ellingsen, 2017). 

 

Sjuksköterskans roll inom den palliativa vården har ett självklart fokus på 

symtomlindring och praktiska funktioner men den innefattar också flertalet andra 

roller som är nödvändiga för att tillgodose patienter och närståendes behov. För att 

kunna individanpassa vården för varje enskild patient underlättar det att 

sjuksköterskan kan arbeta utifrån olika roller som är relationsskapande, stödjande, 

kommunikativa och koordinerande (Strang & Beck-Friis, 2012). Sjuksköterskans 

koordinerande funktion innebär till exempel att medla mellan olika professioner och 

till patienter och deras närstående. Sjuksköterskan ställs inför både praktiska och 

moraliska utmanande situationer som ställer krav på sjuksköterskan på ett 

omfattande sätt (Friedrichsen, 2012). Enligt Friedrichsen (2012) är en viktig del i 

sjuksköterskans profession att skapa förtroendefulla relationer, genom att vara 

inkännande och lyssna in patienter samt närstående skapas tillit. Detta kräver tid och 
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kontinuitet vilket kan underlätta i slutändan för både personal och patient samt 

närstående. En relation som leder till förtroende måste inkludera närvaro och 

medvetenhet, för att bevara patientens värdighet. Att stödja patienter och deras 

närstående är en viktig del av sjuksköterskans roll. Sjuksköterskan kan genom att 

använda sin kunskap och erfarenhet visa sitt stöd bland annat genom att informera, 

ge praktiska råd och genom att vara närvarande. Inom palliativ vård är det 

betydelsefullt att kunna se det friska hos patienten, och inte enbart det sjuka och 

dödliga. Både en verbal och icke verbal kommunikation är betydelsefull i 

sjuksköterskans roll. I professionaliteten krävs det teoretisk kunskap om 

kommunikation och förmågan att kunna sätta sig in i patienten och närståendes 

perspektiv. Att samtala med patienten eller närstående kan beröra fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella dimensioner. Det är därför angeläget att sjuksköterskan kan 

visa en följsamhet och lyhördhet i kommunikationen, och därefter kunna göra en 

bedömning med hjälp av sin kliniska och teoretiska kunskap (Friedrichsen, 2012). 

 

Furåker och Nilsson (2013) diskuterar att hälso- och sjukvården ständigt blir alltmer 

specialiserad och kvalificerad, vilket ökar kraven på kunskap och kompetens. 

Kompetens är ett begrepp som beskriver innebörden av att vara skicklig, 

kvalificerad för en specifik uppgift eller yrke. Inom Svensk Sjuksköterskeförening 

(2015) anges sex internationella kärnkompetensområden som utgörs av 

patientcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap 

för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Dessa kärnkompetenser har 

tillämpats i sjuksköterskans utbildning och verksamhet med målsättningen att 

förbereda sjuksköterskan för att öka vårdkvalitén och säkerheten. 

 

2.5      Teoretisk referensram 

Vi kommer i vår studie att tillämpa Patricia Benners teori om sjuksköterskans olika 

kompetensnivåer. Benners (1993) teori bygger på att utifrån ett fenomenologiskt 

perspektiv studera essensen i sjuksköterskors kliniska kunnande. För sjuksköterskan 

sker en utveckling från novis till expert främst genom den erfarenhet hen skaffar sig 

på ett verksamhetsfält under en längre tid. Benner (1993) anser att erfarenhet inte 

enbart syftar till antalet tjänsteår, utan också till den process där tidigare 
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föreställningar och teorier läggs samman i mötet med praktiska situationer. Teorin 

lägger grunden för sjuksköterskans praktiska förmåga (Benner, 1993).  

 

De 5 olika kompetensnivåer Benner diskuterar är novis, avancerad nybörjare, 

kompetent, skicklig och expert (Benner, 1993). Som novis eller nybörjare saknas 

erfarenhet av de situationer som uppstår. Detta leder till ett regelstyrt beteende som 

vägledning för deras handlande. Att enbart styras av regler kan motverka framgång, 

då det genom reglerna inte framgår vilka uppgifter som i en verklig situation är 

relevant. Andra stadiet, avancerad nybörjare, har upplevt ett antal verkliga 

situationer och kan börja urskilja viktiga aspekter, vilket kan identifieras genom 

tidigare erfarenhet. Kompetent står för det tredje stadiet i sjuksköterskans 

kompetensutveckling. Den kompetenta sjuksköterskan kan behärska olika 

situationer och hantera oförberedda händelser som kan uppstå. Kompetensen 

utvecklas i samband med att sjuksköterskan får en ökad medvetenhet av att kunna 

planera, vilket leder till mer effektivitet och organisering. Fjärde stadiet står för 

perspektivet skicklig och detta innefattar att sjuksköterskan ser helheten i 

situationer, snarare än aspekter. Genom erfarenhet lär sig sjuksköterskan att känna 

igen situationens helhet och vilka situationer som kan förväntas. En holistisk 

förståelse bistår till att förbättra den skickliga sjuksköterskans fastställande av 

beslut. Det femte och sista stadiet är expert. Med en lång yrkeserfarenhet förlitar sig 

inte experten enbart på riktlinjer och regler, utan kan intuitivt bedöma varje 

situation. Expertsjuksköterskan har utvecklat en urskillningsförmåga genom säkra 

varseblivningar och skapar en förmåga av att känna igen ett mänskligt beteende 

(Benner, 1993).  

 

3    Problemformulering 

Palliativ vård innebär att lindra lidande i ett sammanhang där botande behandling 

inte längre är en möjlighet. Sjuksköterskan bär ett stort ansvar och har en 

betydelsefull roll för både patienter och närstående som kommer i kontakt med den 

palliativa vården. Det är viktigt att som sjuksköterska kunna ge vård och samtidigt 

uppmärksamma patientens fysiska och psykiska symtom samt sociala och 

existentiella behov för att kunna ge en helhetsvård. Den palliativa vården inkluderar 
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även närstående till patienten, vilket kan utgöra en ökad komplexitet i 

sjuksköterskans roll. Palliativ vård kommer att med största sannolikhet att öka och 

utgöra en större del på sjukhusavdelningar, då behovet ökar i takt med att människor 

lever längre. Detta kan i framtiden leda till att fler sjuksköterskor kommer möta 

patienter som är i behov av palliativ vård. I mötet med patienter med palliativa 

vårdbehov ställs sjukvårdspersonal inför situationer som ställer krav på hög 

kompetens inom palliativt vårdande. Mer kunskap behövs om hur sjuksköterskan 

erfar att arbeta inom palliativ vård och vilka förutsättningar som är avgörande för att 

kunna ge en optimal vård. Vi har valt att uppmärksamma sjuksköterskors 

erfarenheter för att få en ökad förståelse av palliativ vård.  

 

4    Syfte 

Litteraturstudiens syfte var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter i palliativt skede inom slutenvård. 

 

5    Metod 

En litteraturstudie med induktiv ansats valdes för att studera studiens syfte. 

Litteraturstudien baserades på tidigare vetenskaplig forskning och studerades utifrån 

en specifik undersökningsfråga genom en strukturerad litteratursökning. 

Tillvägagångssättet innebar insamling och bearbetning av data för att identifiera 

relevant litteratur som sedan kritiskt granskades, diskuterades och sammanställdes 

(Kristensson, 2014). En analys av det funna datamaterialet gjordes efter Forsberg 

och Wengströms (2015) innehållsanalys där utsagor, koder och kategorier 

analyserades fram. 

 

5.1      Inklusions- och exklusionskriterier 

Kristensson (2014) beskriver att inklusions- och exklusionskriterier underlättar i 

processen för att få sitt syfte besvarat, bland annat genom att bestämma vem eller 

vilka som kunde inkluderas i studien. Inklusionskriterier i studien innefattade peer 

reviewed, engelskspråkiga, publicerade mellan åren 2008–2018, sjuksköterskor med 

både grund- och specialistutbildning, sjuksköterskor med både lång och kort 
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erfarenhet som yrkesaktiv, alla patienter över 18 år och palliativ vård i slutenvård. 

Artiklar med resultat som baserades enbart på andra vårdprofessioner utöver 

sjuksköterskor, patienter under 18 år samt hemsjukvård och öppenvård 

exkluderades. Även artiklar som i kvalitetsgranskningen endast uppnådde låg 

kvalitet valdes att exkluderas.  

 

5.2      Databassökning  

Sökstrategin inleddes med att söka efter vetenskapliga artiklar i databaserna Cinahl 

och PsycINFO under början av mars 2018. Alla artiklar som granskats har uppfyllt 

de inklusions- och exklusionskriterier som ställts. I sökningen efter relevant 

material, som svarar mot syftet, har en sökstrategi utformats som bygger på ett antal 

sökord som redovisas i tabell (se bilaga 1 och 2). Utefter syftet valdes indexorden 

“palliative care” AND “nurses”, som söktes i Cinahl headings i Cinahl och 

Thesaurus i PsycInfo. Sökningen utökades med fritextsökning vilket gav tillgång till 

fler artiklar (Kristensson, 2014). Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors 

erfarenheter och därför användes olika begrepp i sökningen som kunde relateras till 

erfarenhet. Fritextsökningen bestod av begreppen “attitude*”, OR “experience*”, 

OR “perception*” OR “feeling*”. Trunkering innebär att sökordet markeras efter 

ordet vilket och användes för att öka sökningens omfattning samt inkludera fler 

artiklar (Karlsson, 2012). För att få med begränsningen av slutenvård valdes 

“hospital*” som ytterligare en fritextsökning. Vidare gjordes en fritextsökning som 

kombinerades med indexorden via de Booleska sökoperatorerna AND och OR, 

vilket Kristensson (2014) beskriver som ett sätt att koppla samman sökord med 

varandra. Sökoperanden AND användes för att koppla samman sökorden med 

varandra och OR användes för att få fram angränsande begrepp. 

   

5.3      Urval 

Kristensson (2014) anser att en granskning av de vetenskapliga artiklarna ska 

genomföras för att säkerställa ett urval med så hög kvalitét som möjligt i 

litteraturstudiens resultat. Sökresultat inleddes med en gallring av titlar och abstrakt 

för att avgöra artiklarnas relevans kopplat mot syftet. Sökningen i Cinahl gav 64 

träffar, varav 43 abstrakts lästes och PsycINFO gav 137 träffar, varav 77 abstrakts 
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lästes. Sammanlagt gjordes en fulltextläsning av 26 artiklar ur databaserna, som 

stämde överens med inklusions- och exklusionskriterierna. Av dessa 26 artiklar 

valdes 15 ut för kvalitetsgranskning, där 8 sedan inkluderades i litteraturstudien. De 

artiklar som under gallringen exkluderades besvarade inte studiens syfte eller hade 

en låg kvalité (Kristensson, 2014). 

 

5.4      Kvalitetsgranskning 

Vid kvalitetsgranskningen av de utvalda artiklarna användes Kristenssons (2014) 

granskningsmall för kvalitativ forskning. Granskningsmallen utgick ifrån 13 frågor 

som värderade kvalitén på de vetenskapliga artiklarna. Utifrån frågorna utformades 

ett poängsystem, där frågorna som besvarades i undersökningen gav ett poäng och 

ifall de inte besvarades gav noll poäng. Poängresultatet omvandlades i procent, där 

artiklar som uppnådde över 80% av maxpoängen betraktades ha hög kvalité, över 

60% måttlig kvalité och under 60% låg kvalité. 15 artiklar valdes ut som sedan 

kvalitetsgranskades med hjälp av ett poängsystem (se bilaga 3). En enskild 

granskning av samtliga artiklar genomfördes, som sedan jämfördes och diskuterades 

för att få fram vilka av artiklarna som skulle inkluderas i resultatet. Efter 

kvalitetsgranskningen valdes 8 artiklar ut som uppnådde hög eller måttlig kvalité 

(Kristensson, 2014). 

 

5.5      Dataanalys  

Utvalda artiklar analyserades enligt Forsberg och Wengströms (2015) 

innehållsanalys. Innehållsanalysen kännetecknas av att steg för steg identifiera och 

urskilja mönster, likheter och skillnader i datamaterialet. Genomförandet av en 

vetenskaplig analys innebär att dela upp helheten av materialet i mindre delar för att 

vidare kunna sätta ihop delar till en ny helhet. För att få en helhetsbild av materialet 

lästes enskilt de 8 utvalda artiklarna. Därefter plockades textavsnitt ut ur artiklarnas 

resultat, i form av utsagor, som besvarade vårt syfte.  De valda utsagorna utgjorde 

grunden för fortsättningsarbetet av analysen och genom diskussion kunde koder 

urskiljas till varje utsaga. Vidare kondenserades koderna till kategorier som 

reflekterade det övergripande innehållet av artiklarna (Forsberg & Wengström, 

2015). Utsagorna valdes att ha kvar i artiklarnas originalspråk och därefter skrevs 
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koderna och kategorierna på svenska. De kategorier som slutligen formade grunden 

för resultatet i litteraturstudien var, Att hantera döden, Känsla av meningsfullhet, 

Känsla av otillräcklighet och Betydelsen av kommunikation, se tabell 1.   

 

Tabell 1. Exempel ur dataanalys med utsagor, koder och kategorier. 

Utsagor Kod Kategori 

Dealing with death can be having to deal 

with moments of great stress, suffering 

and pain and with certainty ...//...the 

realization of one’s own death or finitude. 

Existentiella 

tankar 

Känslomässig 

påverkan 

Att hantera 

döden 

Being able to bring the life of a patient to 

a good end creates a feeling in the nurses 

of deep meaning and sense of 

gratefulness. 

Att göra gott 

Tacksamhet 

Meningsfullhet 

Känsla av 

meningsfullhet  

When the nurses are unable to give the 

patient and their loved ones what they 

need, it is unsatisfying and gives rise to a 

‘feeling of inadequacy’. 

Otillräcklighet 

Inte kunna 

tillgodose behov 

 

Känsla av 

otillräcklighet 

Gaps in communication were identified 

across all those involved in the palliative 

and EOL care decision making process. 

Bristande 

kommunikation 

Betydelsen av 

kommunikation 

 

5.6      Forskningsetiska aspekter 

Enligt Kristensson (2014) ska all forskning innefatta ett etiskt förhållningssätt. Vid 

litteraturgranskningen var det viktigt att ta ställning till forskningsetiska aspekter. 

Detta medförde en medvetenhet gällande granskningen av de studier som användes, 

för att kontrollera om de var etiskt försvarbara eller inte. Kjellström (2012) 

diskuterar Helsingforsdeklarationen som en av de mest välkända riktlinjer som finns 

inom medicinsk klinisk forskning. Riktlinjerna genomsyrar balansen mellan att 

forska fram ny kunskap och att värna om deltagarnas engagemang och hälsa. Andra 

viktiga etiska aspekter som presenteras i Helsingforsdeklarationen är 

rättviseperspektivet, en granskning av studieplanen av oberoende personer, 

informerat samtycke samt rätten att avbryta deltagandet. Forskningsetik ska finnas 

och följas för att säkerställa att forskningen används med respekt och att rättigheter 

upprätthålls för de människor som deltar i forskningsstudier (Kjellström, 2012). 
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Noggranna etiska överväganden har gjorts i samband med ett godkännande från en 

etisk kommitté av samtliga artiklar som användes i studien. Resultat ur artiklarna 

lyftes fram med avsikt att inte undanhålla något i materialet (Forsberg & 

Wengström, 2015).   

 

6    Resultat 

Resultatet presenteras i fyra kategorier, Att hantera döden, Känsla av 

meningsfullhet, Känsla av otillräcklighet och Betydelsen av kommunikation.  

 

6.1      Att hantera döden 

Att vårda patienter och närstående inom palliativ vård upplevdes påfrestande för 

sjuksköterskor, då de fick ta del av djup sorg och tragedi. Många upplevde att 

patienters död hade en stor inverkan på deras liv samt i deras karriär (Albuquerque, 

2016; Zargham et al., 2008; Johansson & Lindahl, 2010; Kisorio & Langley, 2015). 

Sjuksköterskor inom palliativ vård konfronterades dagligen med död och dödliga 

sjukdomar, vilket kunde uppfattas som traumatiskt, utmattande och stressande. Trots 

sjuksköterskornas närhet och dagliga erfarenheter av döende patienter upplevdes 

svårigheter att acceptera patienters död (Kisorio och Langley, 2015; Albuquerque, 

2016). Oerfarna sjuksköterskor hade svårt att hålla känslomässig distans till sina 

patienter, vilket ledde till att patienternas död hade en stor inverkan på dem. De 

upplevde processen som stressande och kunde sörja en lång tid efter att patienter de 

kände väl avlidit (Kisorio och Langley, 2015; Zargham, Mohammadi, Haghdoost, 

Oskouie & Sandberg, 2008). Sjuksköterskorna ansåg att det fanns ett behov av stöd 

för att på olika sätt kunna hantera utmaningar i vårdprocessen (Kisorio & Langley, 

2015). Till skillnad från oerfarna sjuksköterskor hanterade erfarna sjuksköterskor 

patienters död på ett mer professionellt och genomtänkt sätt. Erfarna sjuksköterskor 

kunde se det som en tröst att det gjort sitt bästa för att lindra lidandet för patienten 

och deras närstående. De insåg värdet i att kunna bevara sin energi för att kunna 

hjälpa övriga patienter (Zargham et al., 2008; Albuquerque, 2016).  

 

Att möta och följa döende patienter påverkade sjuksköterskors hantering av 

patientens behov, vilket påvisade vikten av att uppnå ett professionellt 
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förhållningssätt (Zargham et al., 2008; Albuquerque, 2016; Johansson & Lindahl, 

2011). Genom att se hur patienter snabbt förändrades under sjukdomsförloppet 

berördes många sjuksköterskor och aktualiserade sjuksköterskors existentiella 

tankar om döden. De påmindes om hur skört livet och människan är. Samtidigt 

kunde sjuksköterskors existentiella reflektioner bidra till en ökad insikt av 

patientens upplevelser (Johansson & Lindahl, 2011; Albuquerque, 2016). 

Sjuksköterskor upplevde det lättare att samtala om dessa tankar tillsammans med 

patienter och närstående när de själva reflekterat över dem (Johansson & Lindahl, 

2011). Patientens psykologiska och existentiella tankar upplevde många 

sjuksköterskor svåra att hantera och kunde leda till osäkerhet i den professionella 

rollen (Johansson & Lindahl, 2011; Albuquerque, 2016). Erfarna sjuksköterskor 

upplevde att en begränsad kommunikation skapade en distans som gjorde det lättare 

att undvika svåra känslor. Det ansågs betydelsefullt att försöka hitta en balans i 

kontakten med patient och närstående för att skydda sig mot känslomässig smärta 

(Zargham et al., 2008; McAndrew & Leske, 2015). Sjuksköterskor uttryckte behov 

av att få tid att känslomässigt hämta sig efter en patients bortgång och samla kraft 

inför nästa patient (Johansson & Lindahl, 2011; Kisorio & Langley, 2015).  

 

6.2      Känsla av meningsfullhet 

Att arbeta som sjuksköterska med patienter i livets slutskede och att vara en del av 

deras sista tid tillsammans med deras närstående, upplevdes av många 

sjuksköterskor som meningsfullt (Johansson & Lindahl, 2010; Fridh, Forsberg & 

Bergbom, 2009). Det fanns en vision och en stark vilja att ge en värdig vård. 

Sjuksköterskor hade en strävan efter att göra sitt främsta när det gällde att vårda 

patienter under palliativ behandling och stötta deras närstående (Fridh, Forsberg & 

Bergbom, 2009; McAndrew & Leske, 2015; Johansson & Lindahl, 2011). De 

uttryckte tacksamhet över att få kunna hjälpa patienter och deras närstående att få 

den bästa möjliga omvårdnaden (Johansson & Lindahl, 2010; Fridh, Forsberg & 

Bergbom, 2009). Bortgången av de patienter som vårdats under en längre period och 

som sjuksköterskan hunnit skapa sig en relation till hade en stor inverkan på 

sjuksköterskorna (Zargham et al., 2008; Fridh, Forsberg & Bergbom, 2009). 

Samtidigt beskriver sjuksköterskorna hur mycket de fick tillbaka i gengäld, som gav 
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både stimulans och mening i deras arbete. Genom att lindra patientens lidande 

kunde sjuksköterskor känna mening och glädje (Zargham et al., 2008; Johansson & 

Lindahl, 2010). Sjuksköterskor värderade den grundläggande omvårdnaden och 

vikten av att lindra patientens smärta och obehag vilket ansågs ha stor betydelse för 

både sjuksköterskan och patienten (Zargham et al., 2008; Albuquerque, 2016). 

 

6.3      Känsla av otillräcklighet 

Sjuksköterskor betonade att alla patienter och närstående var unika individer, vilket 

ledde till att sjuksköterskorna upplevde svårigheter att följa riktlinjer när de vårdade 

patienter. Få hänvisade sitt handlande i livets slutskede till tidigare forskning eller 

litteratur, utan uppgav lärdom från kollegor och erfarenheter. Många hävdade att en 

stor del av vården utfördes utifrån magkänsla och tidigare erfarenheter samt hur de 

uppfattade patientens behov (Fridh, Forsberg & Bergbom, 2009; Bahrami & Arbon, 

2012). Detta kunde i sin tur leda till att många kände sig osäkra på ifall de gjort allt 

de kunnat då faktorer som bland annat relationen till patienten kunde påverka 

sjuksköterskans vård (Bahrami & Arbon, 2012). Att sträva efter den mest optimala 

vården för patienter och närstående uppfattades av sjuksköterskor som både 

tillfredsställande och otillfredsställande. Det kunde bland annat leda till att 

sjuksköterskor upplevde stress och att vara otillräcklig då de inte hade möjlighet att 

ge den vård som de upplevde att deras patienter och deras närstående var i behov av 

(Johansson & Lindahl, 2011; Kisorio & Langley, 2015; Zargham et al., 2008; 

Albuquerque, 2016). På grund av sjukdomars ökade svårighetsgrad och en ökad 

efterfrågan av vårdplatser på avdelningarna, upplevde sjuksköterskor det 

emotionellt påfrestande att se så många patienter försämras (Kisorio och Langley, 

2015; Albuquerque, 2016). Trots denna känslomässiga utmattning förväntades 

arbetet fortsätta och att nästa patient skulle tas om hand som om ingenting hade 

hänt. Genom att fortsätta arbeta under sådana förhållanden ledde detta till ångest 

och otillfredsställelse (Johansson & Lindahl, 2011; Kisorio & Langley, 2015). 

 

Sjuksköterskor underströk vikten av tid och resurser för att kunna tillgodose sina 

patienter och deras närstående den vård och det stöd som de behövde. När 

arbetsbelastningen blev för tung och tiden inte räckte till upplevde sjuksköterskor att 
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patienter och närstående blev lidande (Johansson & Lindahl, 2011; Fridh, Forsberg 

& Bergbom, 2009; Kisorio & Langley, 2015). Känslor av att vara otillräcklig 

beskrev sjuksköterskor även då det inte längre fanns något bot för patientens 

sjukdom. På grund av att deras tidigare mål hade varit att hålla patienten vid liv och 

vårda för att bota, upplevde många sjuksköterskor det svårt att acceptera övergången 

från kurativ behandling till palliativ vård (Zargham et al, 2008; Albuquerque, 2016). 

Känslor av skuld, oförmåga och misslyckande präglade sjuksköterskorna och 

skapade ett professionellt lidande (Zargham et al., 2008; Albuquerque, 2016). En 

dynamisk och svår vardag följde sjuksköterskan då patientens autonomi och 

värdighet skulle upprätthållas, komplikationer förhindras samtidigt som en unik 

vård skulle genomföras. Parallellt var tid tvunget att avges till familj och närstående, 

som levde under en ständig stress till följd av en döende familjemedlem 

(Albuquerque, 2016).  

 

6.4      Betydelsen av kommunikation 

Inom palliativ vård är omvårdnad ett växande kompetensområde. Omvårdnad utgör 

sjuksköterskans handlingar tillsammans med andra vårdprofessioner och är 

avgörande för att bevara patientens värdighet i livets slutskede (Albuquerque, 2016). 

Sjuksköterskor upplevde i flera situationer bristande kommunikation mellan 

professioner, patient och närstående. Kommunikationsbrist kunde leda till otydlighet 

i patientens vård vilket sjuksköterskor uttryckte skapade en osäkerhet hos både 

sjuksköterskan, patient och närstående (Dillworth et al. 2015; McAndrew & Leske 

2015; Zargham et al. 2008). Situationer där detta kunde uppstå var i beslutsfattandet 

om vårdens inriktning, i fall vården som utfördes skulle vara fortsatt livsförlängande 

eller inriktas på bevarande av livskvalité. Otydlig kommunikation och samarbete i 

ett sådant beslut kunde leda till onödigt lidande för patienten (Fridh, Forsberg & 

Bergbom, 2009; Dillworth et al., 2015; McAndrew & Leske, 2015).  I 

krissituationer beskrev sjuksköterskor en stark känsla av att samtal angående beslut i 

livets slutskede inte ägde rum så tidigt som de borde i praktiken. En tydlig och 

välfungerande kommunikation ansågs vara en färdighet som flera vårdprofessioner 

behövde förbättra och engagera sig i gällande diskussioner i livets slut (McAndrew 

& Lekse, 2015; Dillworth et al., 2015). Kommunikationen och samarbete mellan 
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professioner kunde främjas genom tidigare samtal med patient och närstående samt 

mellan sjuksköterska och läkare, för att kunna dela kunskap, tankar och information. 

Att inom palliativ vård använda sig av konsultationer och krisbearbetning gällande 

patientvård, kunde kommunikation och samarbete mellan patienten, närstående och 

vårdprofessioner underlättas (McAndrew & Lekse, 2015). Närstående som inte hade 

fått möjlighet att delta i vården och inte informerats fullständigt kunde bilda sig 

orealistiska förväntningar på patientens förbättringsmöjligheter (Dillworth et al. 

2015; Zargham et al. 2008). Sjuksköterskor ansåg att vid beslut gällande patientens 

vård var det sjuksköterskans ansvar att samla och informera patient och deras 

närstående, för att möjliggöra deras involvering i vården. Sjuksköterskor beskrev sin 

roll som patientens och närståendes förespråkare eftersom de hade möjlighet att 

tillsammans med andra vårdprofessioner påverka patientens vård. Det medförde 

minskat patientlidande samtidigt som patient och närstående kunde känna sig hörda 

och delaktiga i behandlingsbeslut (McAndrew & Leske, 2015; Dillworth et al., 

2015).  

 

7    Diskussion 

7.1      Metoddiskussion 

Utifrån litteraturstudiens syfte, som var att belysa sjuksköterskors erfarenheter, 

valdes artiklar som utgått från kvalitativa metoder. Kvalitativ forskning menar 

Kristensson (2014) grundar sig i människors unika och subjektiva erfarenheter av ett 

specifikt fenomen samt utgår från ett holistiskt perspektiv. Till skillnad från 

kvantitativ forskning, där fokus ligger i att generalisera resultat, innebär en 

kvalitativ forskning att få en djupare insikt av människors individuella tolkningar. 

Uteslutandet av kvantitativ forskning kan innebära en svaghet då artiklar som 

svarade mot vårt syfte kan ha exkluderats. Vi ser det som en styrka att vår studie 

baseras på kvalitativ forskning då vårt syfte är att studera sjuksköterskors 

erfarenheter.  

 

7.1.1     Databassökning 

Inledningsvis formulerades vårt syfte i att belysa sjuksköterskors upplevelser. Under 

vår datasökning insåg vi att begreppet upplevelser begränsande våra intentioner 
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gällande studien. Vi tolkade att upplevelser beskriver mer specifika situationer och 

att det är en av flera delar som skapar erfarenheter. För att belysa fler aspekter och 

få en bredare bild ur ett sjuksköterskeperspektiv av den palliativa vården, valde vi 

att byta ut begreppet upplevelser och att använda oss av begreppet erfarenheter.  För 

att få en bred sökning av sjuksköterskors erfarenheter användes flera sökningar i 

fritext som vi ansåg beskrev innebörden av erfarenheter. Att den booleska 

sökoperanden OR användes mellan varje fritextsökning var en styrka då vi 

eftersträvade en bred sökning. Svagheten med våra utvalda sökord i 

fritextsökningen var att de grundade sig i vår egen tolkning av vad erfarenheter 

innebar. För att rikta in vår sökning på slutenvård, valde vi att använda oss av 

sökordet hospital*. Vårt val grundade sig i att exkludera öppenvård samt 

hemsjukvård och få fram ett varierat resultat utifrån olika vårdavdelningar inom 

slutenvård. Den booleska sökoperanden AND nyttjades mellan våra indexord för att 

få fram en specifik sökning som kunde svara mot vårt syfte. I vårt val av databaser 

ingick Cinahl och PsycINFO. Valet av databaser baserades på deras inriktning inom 

det beteende- och vårdvetenskapliga området, vilket var relevant för studiens syfte 

som studerades utifrån ett omvårdnadsvetenskapligt perspektiv. Vi valde att inte 

använda oss av Pubmed på grund av dess inriktning på medicinsk vetenskap. Det 

kan anses som en svaghet att Pubmed valdes bort, då omvårdnadsstudier som 

svarade mot vårt syfte kan ha missats (Kristensson, 2014). 

 

7.1.2    Inklusions- och exklusionskriterier 

Genom att diskutera fram inklusions- och exklusionskriterier begränsades vår 

sökning för att hitta relevant material. För att hitta så aktuell forskning som möjligt 

inom palliativ vård sattes först en begränsning på artiklarnas publiceringsår mellan 

2013–2018. Under datasökningen av material kom vi fram till att sökresultaten var 

otillräckliga och där av utökades artiklarnas publiceringsår till en tioårsperiod, 

2008–2018. Trots tidsbegränsningens utökning upplevde vi sökresultatet som 

aktuellt. Inga geografiska begränsningar gjordes och forskningsresultatet visade sig 

inte påverkas av artiklarnas globala spridning. Det varierade urvalet ökar studiens 

tillförlitlighet och överförbarhet (Kristensson, 2014).  
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7.1.3    Kvalitetsgranskning 

I samband med kvalitetsgranskningen tog vi beslutet om att begränsa vårt material 

till endast kvalitativ data på grund av vårt syfte. I kvalitetsgranskningen använde vi 

oss av Kristenssons (2014) kvalitativa granskningsmall. Den första artikeln 

provgranskade vi tillsammans för att diskutera frågeställningarnas innebörd och 

kontrollera att vi utgick från en gemensam uppfattning. Resterande artiklar 

granskades individuellt och poängsattes. Vi diskuterade fram hur vi skulle omvandla 

poängresultatet till en procentindelning för att skapa olika kvalitetsnivåer. Efter vår 

kvalitetsgranskning kom vi fram till att en gräns på 80% skulle innefatta hög kvalité, 

över 60% måttlig kvalité och under 60% låg kvalité. Vårt mål med 

kvalitetsgranskningen var att urvalet av artiklar skulle uppnå en så hög kvalité som 

möjligt och valde att exkludera de artiklar med låg kvalité. Fyra av de sju 

exkluderade artiklarna innehöll kvantitativ data vilket gjorde att de valdes bort. De 

tre artiklarna som uppnådde låg kvalité besvarade inte frågor i granskningsmallen 

som exempelvis forskarnas relation till deltagarna samt förhållandet till 

trovärdighetsbegreppet. I granskningsmallen ingick frågor om artiklarnas 

trovärdighet utifrån de fyra trovärdighetskomponenterna. Kristensson (2014) 

beskriver att inom kvalitativ forskning används trovärdighetsbegreppet för att 

bedöma studiens kvalité. Genom att använda oss utav granskningsmallen kunde vi 

avgöra artiklarnas kvalité och trovärdighet. En styrka i kvalitetsgranskningen var att 

vi var två författare som kunde granska och därmed säkerställa en så hög kvalité 

som möjligt. Frågeställningarna i granskningsmallen valde vi att besvara antingen 

med ja eller nej då vi såg det som en styrka under vår individuella granskning för att 

minska skillnader i bedömningen.  

 

7.1.4    Trovärdighet och Överförbarhet 

Kristensson (2014) framhåller vikten av ett etiskt förhållningssätt. I artiklarna som 

användes i studien har det framgått att tillstånd funnits från en etisk kommitté och 

att noggranna etiska överväganden gjorts. Genom att utgå ifrån ett etiskt 

förhållningssätt under analysen av de inkluderade artiklarna strävade vi efter att inte 

låta resultatet färgas av våra egna åsikter och förväntningar. Detta gjordes genom att 

inte exkludera några relevanta artiklar i urvalsprocessen och att försöka förhålla oss 

neutrala i analysprocessen av resultatet. Att uppmärksamma vårt tillvägagångssätt 
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ökar och säkerställer studiens trovärdighet, som enligt Kristensson (2014) är en 

viktig del för att som läsare kunna göra en egen bedömning av studiens trovärdighet. 

För att belysa överförbarheten av vår studie har vi utformat en matris (se bilaga 4) 

som ger en tydlig översikt gällande studiernas deltagare och kontext. Överförbarhet 

handlar om att gör en rimlighetsbedömning och huruvida resultaten skulle kunna 

vara giltiga i andra sammanhang, vilket enligt Kristensson (2014) är upp till läsaren 

att avgöra. Vår studie innehåller artiklar med en global geografisk spridning, en 

kommer från Brasilien, en från Australien, två från USA, två från Sverige, en från 

Sydafrika och en från Iran. Trots den geografiska spridningen påvisade resultatet 

många likheter vilket gör att vi kan se en överförbarhet till svensk kontext vilket vi 

ser som en styrka i vår studie. En svaghet kan vara att det i studien inte framgår 

kulturella skillnader, arbetsförhållandena och förutsättningarna som finns. 

 

7.1.5    Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes utifrån Forsberg och Wengströms (2015) 

innehållsanalys. En styrka med innehållsanalysen var dess tydliga riktlinjer som 

underlättade utförandet av analysförfarandet. Forsberg och Wengström (2015) 

föreslår en presentation av resultatet i form av kategorier och ett övergripande tema. 

Vi valde att inte använda oss av ett tema, då vi ansåg att våra kategorier 

representerade vårt resultat på ett övergripande plan. Utsagorna valdes att ha kvar i 

artiklarnas originalspråk och därefter skrevs koderna och kategorierna på svenska. 

Det gjordes för att undvika eventuella feltolkningar vid översättningen som sedan 

kunde komma att påverka kodningen och kategoriseringen, vilket vi såg som en 

styrka för att öka studiens trovärdighet.  

 

7.2     Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter i palliativt skede inom slutenvård. Åtta kvalitativa vetenskapliga artiklar 

användes i studiens resultat för att studera sjuksköterskors subjektiva erfarenheter av 

att vårda patienter i palliativt skede.  
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I resultatet betonade sjuksköterskorna vikten av att ge en värdig och unik vård till 

patienter och deras närstående. Förfarandet av riktlinjer ansågs inte relevant att följa 

på grund av den individuella vård som krävs i livets slutskede. Det förekom att 

sjuksköterskor hellre tog stöd från kollegor och tidigare erfarenhet. Den 

inkonsekventa användningen av riktlinjer kan leda till en osäkerhet bland de 

sjuksköterskor som inte har den erfarenheten av vård i livets slutskede att stödja sig 

mot. Benner (1993) menar att man som novis till största del vägleds och tar stöd av 

regler och riktlinjer på grund av saknad erfarenhet. Ett sådant arbetssätt är 

grundläggande i nybörjarens kompetensnivå, men kan också motverka 

uppfattningen av relevanta åtgärder som kunde uppstå i verkliga vårdsituationer. 

Detta påvisar att erfarenheter har en betydande inverkan och är en nödvändig 

förutsättning för kompetensutveckling. Den formella undervisningen kan inte ersätta 

eller åstadkomma den verklighetsförståelse som erfarenheter ger. Från att som novis 

styras av regler skapas erfarenheter genom att upprepade gånger utsättas för 

liknande situationer. Detta leder till en fortsatt kompetensutveckling som grundar 

sig i tidigare erfarenheter istället för regelsystem.  

 

I resultatet kunde vi urskilja likheter och skillnader mellan sjuksköterskor och deras 

yrkeserfarenheter inom palliativ vård. Oerfarna sjuksköterskor visade sig ha svårare 

att hålla distans till sina patienter vilket ledde till stor känslomässig påfrestning. 

Resultatet styrks av Croxon, Deravin och Andersson (2017) som menar att oerfarna 

sjuksköterskor upplevde en stor problematik i att hantera emotionella känslor som 

uppstod i kontakt med döden. Deras reaktioner präglades av tidigare livserfarenhet 

av död, vilket gjorde det svårt att upprätthålla ett professionellt beteende. Erfarna 

sjuksköterskor hade lärt sig att hantera sina patienters död genom ett mer 

professionellt förhållningssätt. Trots det, var den emotionella upplevelsen av sorg 

och smärta densamma för samtliga sjuksköterskor. Svåra känslor kring patienters 

död menar även Ong, Ting och Chow (2017) kan kombineras med en känsla av 

lättnad, då sjuksköterskor ser ett slut på patienters lidande.  

 

Det som skiljde oerfarna och erfarna sjuksköterskor åt var förmågan att hantera 

dessa emotionella situationer, vilket kunde kopplas till erfarenhet. Betydelsen av 

erfarenheter styrks av Benner (1993) som beskriver att sjuksköterskans utveckling 
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från novis till erfaren expert grundar sig i den erfarenhet som skapas under en längre 

tid som yrkesverksam. Resultatet styrks även av Friedrichsen (2012) som diskuterar 

den palliativa vårdens kontext som krävande och påfrestande för en oerfaren 

sjuksköterska, men samtidigt utmanande och givande. Sjuksköterskan behöver i 

genomsnitt ett till två års yrkeserfarenhet inom palliativ vård för att utveckla en 

professionalitet. Då sjuksköterskan försöker hitta sin professionella roll pågår det 

samtidigt en inre kamp för att balansera känslor som empati och sympati. Risken för 

att sjuksköterskan blir överengagerad är stor, vilket kan leda till 

utmattningssymtom. Likaså erfarna sjuksköterskor kan någon gång erfara 

svårigheter i att hitta en emotionell distans till patienter. Det är därför viktigt, 

oavsett hur lång yrkeserfarenhet sjuksköterskan har, att konfrontera och reflektera 

över sina känslor samt självmedvetenhet gällande död och lidande (Friedrichsen, 

2012).  

 

I resultatet uppkom att sjuksköterskor medvetet försökte hålla en distans till 

patienter och närstående för att inte riskera att bli överengagerade. Genom att 

begränsa kommunikation och relationsskapande kunde sjuksköterskorna lättare 

hålla ett känslomässigt avstånd. För att sjuksköterskornas distanstagande inte skulle 

påverka vården var det nödvändigt med en balans i kommunikationen. Vikten av en 

fungerande kommunikation och sjuksköterskornas känslomässiga engagemang blev 

ett dilemma, då kommunikationen var en viktig faktor i en fungerande vård. 

Resultatet styrks och beskrivs av Birgegård (2012) att distansering är en del av den 

mänskliga försvarsfunktionen som hjälper till i hanteringen av svåra känslor. För att 

kunna stötta patienter och närstående är det en fördel för sjuksköterskan att kunna 

kontrollera sina egna känslor och inte själv riskera att bryta ihop. Det är också 

viktigt att vara uppmärksam på hur vårt känslomässiga försvar påverkar arbetssättet. 

En del av försvaret kan vara att omedvetet bortse från de känslomässiga budskap 

som patienten signalerar. För att vänja sig av med detta beteende kan man arbeta 

med en känslomässig fokusering i sina samtal för att aktivt leta efter patientens 

signaler (Birgegård, 2012).  

 

I resultatet uttryckte sjuksköterskorna att en bristande kommunikation gällande 

beslut i livets slutskede kunde leda till onödigt lidande för patienten. Resultatet 
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styrks av Holms, Milligan och Kydd (2014) som betonar att en bristfällig 

kommunikation mellan läkare, sjuksköterska, patient och närstående kan skapa 

missförstånd och inkonsekvenser i beslut gällande att avstå eller avbryta behandling. 

Resultatet styrks även av Thorén Todoulos (2012) som tydliggör att inom det 

palliativa teamet, som består av flertalet olika yrkesgrupper, måste finnas en god 

kommunikation för ett fungerande teamarbete. Teamarbetet utgör ett nätverk av 

olika parter där kommunikationen måste fungera i flera riktningar (Thorén 

Todoulos, 2012). Sjuksköterskorna framhöll i resultatet att då kommunikation 

mellan vårdprofessioner var ofullständig blev beslut angående livets slutskede 

försenade i praktiken. Att som vårdpersonal göra en bedömning av när livets sista 

fas börjar anser Jacobsson, Andersson och Öhlén (2014) kan vara svårt. Då gränsen 

för när kurativ vård ska övergå i palliativ vård kan vara otydlig och svårupptäckt, 

krävs en utvecklad teamsamverkan för att vården ska vara optimal. 

Sjuksköterskorna i resultatet upplevde svårigheter och känslor av otillräcklighet när 

patienten inte längre kunde botas och när kurativ vård övergår till palliativ. 

Glimelius (2012) bekräftar att det finns en risk att som sjukvårdspersonal erhålla 

känslor som skuld och misslyckande då bot inte längre är möjligt.  

 

Sjuksköterskor i resultatet upplevde en otillräcklighet i vården i samband med en 

tung arbetsbelastning med bristande tid och resurser. Liknande resultat beskrivs av 

Birgegård (2012), att arbeta under ständig tidspress kan skapa känslor av skuld och 

stress, vilket bidrar till en känsla av otillräcklighet. Även Johansson (2013) 

beskriver att vårdpersonal som har höga ambitioner gällande en helhetsvård riskerar 

att känna sig otillräckliga på grund av kraven som medföljer dessa ambitioner. En 

annan typ av otillräcklighet som sjuksköterskorna i resultatet upplevde var 

otillräckligheten i att balansera förväntningar de hade på sig med deras egna 

förmågor. På grund av den komplexa vårdsituationen upplevde sjuksköterskor att 

deras förmågor inte kunde leva upp till de förväntningar som fanns från både 

patienter och närstående. Mcmillen (2008) beskriver att en omfattande del av 

sjuksköterskans professionella roll innebär att stödja patienters familjer. Det 

framgick i resultatet att sjuksköterskorna lade stor vikt vid att inkludera och 

involvera patientens familj och närstående i vården. Samtidigt framgick det dock att 

stöd till patienter och närstående ofta uppfattades otillräcklig av sjuksköterskorna på 
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grund av tidsbrist och hög arbetsbelastning. Detta innebär att det finns ett behov av 

att utöka resurserna gällande stödet till patienter och närstående, på grund av dess 

omfattning inom den palliativa vården. Friedrichsen (2012) bekräftar att den 

palliativa vården innefattar flera aspekter, bland annat existentiella utmaningar, 

relationssvårigheter och avancerade symtom, vilket skapar en komplicerad 

vårdsituation för sjuksköterskor. Enligt Benzein (2013) är den palliativa vården en 

helhetsvård med utgångspunkt i ett holistiskt perspektiv, där välbefinnande ska 

främjas för både patient och närstående. Den skickliga sjuksköterskan har enligt 

Benner (1993) utvecklat förmågan att tolka och uppfatta helheten i en situation med 

hänsyn till långsiktiga mål. Många som väljer att arbeta inom palliativ vård har en 

önskan att göra situationen för patient och närstående så optimal som möjlig 

(Benzein, 2013). Ett starkt engagemang ökar vårdgivarens utsatthet men är 

samtidigt en styrka som skapar meningsfullhet i arbetet (Johansson, 2013). I 

resultatet framkom sjuksköterskors tacksamhet över att få möjlighet att påverka och 

vara en del av patientens sista tid i livet. Relationen mellan sjuksköterskan och 

patienten visade sig ha en betydande del i sjuksköterskans omvårdnad. Sand (2013) 

menar att relationsskapande är en viktig del för både patienten och för 

sjuksköterskan och skapar mening för båda parter. Då man blir sedd och hörd 

upplevs en gemenskap som är meningsskapande (Sand, 2013).  

 

I resultatet framgick att vårda döende patienter ökade sjuksköterskornas behov av 

återhämtning, att hantera och reflektera över sina känslor. Enligt Jakobsson, 

Andersson och Öhlén (2014) kan den närhet som uppstår i mötet med patienter i 

livets slutskede vara påfrestande för sjuksköterskan, både på ett professionellt och 

personligt plan. Resultatet påvisade att vid bristande återhämtning fanns det en risk 

att sjuksköterskans omvårdnad kunde påverkas negativt. Eckerdal (2012) styrker 

resultatet och betonar vikten av att den som ger stöd till patient och närstående får 

den återhämtning som de behöver för att kunna ge en optimal vård. Sjuksköterskan 

söker vägledning i hanteringen av patienters död, bland annat genom försök i att 

tyda oskrivna regler samt förväntningar från omgivningen (Jakobsson, Andersson 

och Öhlén, 2014). När man kommit långt i sin kompetensutveckling beskriver 

Benner (1993) att sjuksköterskan mer och mer kan förlita sig på sin förståelse i 

svåra situationer och följa sin intuition.   
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8    Slutsats 

Resultatet påvisar att flera faktorer påverkar sjuksköterskors erfarenheter av att 

arbeta inom palliativ vård. Dessa faktorer innefattar bland annat en känslomässig 

påverkan, erfarenheters betydelse, behovet av tid samt resurser och samverkan 

mellan professioner, patienter och närstående. I resultatet framgår att en 

individanpassad vård är i fokus och utgör en central del av den palliativa vården 

som genomsyrar sjuksköterskans arbete. Oavsett tidigare yrkeserfarenhet kan 

sjuksköterskan uppleva det påfrestande att möta människor i svåra situationer. 

Sjuksköterskor uttrycker att de upplever sitt arbete som meningsfullt men att 

palliativ vård också innebär att lära sig hantera svåra känslor som sorg och 

otillräcklighet. I resultatet påvisas skillnader av hur sjuksköterskans hantering av 

känslor påverkar vårdandet. Detta betonar vikten av att hitta ett professionellt 

förhållningssätt för att upprätthålla en balans mellan distans och intimitet i relation 

till patient och närstående, för att kunna ge en optimal vård. Den palliativa vården 

omfattar många delar som sjuksköterskan bör lära sig hantera för att kunna utföra en 

helhetsvård och med tiden utveckla ett hållbart förhållningssätt i sin profession.  

 

8.1     Kliniska implikationer och förslag på fortsatt utveckling 

Behovet av tid visar sig vara en viktig aspekt i många avseenden, bland annat för 

återhämtning och reflektion i arbetet och att utsättas för situationer som skapar 

möjlighet för att utveckla erfarenheter. På grund av sjuksköterskors behov av 

återhämtning och reflektion ser vi att en åtgärd skulle kunna vara att utveckla en 

organiserad stödhantering inom teamet. Att dagligen avsätta tid för stödhantering 

skulle skapa möjlighet för vårdpersonal att kunna ge och ta stöd från varandra och 

tillsammans hanterar svåra situationer. Vi ser även ett behov av att ge mer utrymme 

för palliativ vård inom sjuksköterskeutbildningen för att öka den praktiska 

kunskapen och medvetenheten kring ämnet. Genom att förlägga en del av den 

verksamhetsförlagda utbildningen inom palliativ vård anser vi att sjuksköterskor 

tidigare kan lära sig hantera och bemöta olika vårdsituationer.  
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Bilaga 1 - Sökmatris Cinahl 

Databa

s 

Cinahl 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakts  

Lästa i 

fulltext 

Granska

de 

Inkluderad

e i resultat 

#1 MH 

"Palliati

ve 

Care" 

23,931 
    

#2 MH 

"Nurses

+" 

176,575 
    

#3 S1 AND 

S2 

1,024 
    

#4 hospital

* 

(fritext) 

292,499 
    

#5 experien

ce* 

(fritext) 

228,408 
    

#6 percepti

on* 

(fritext) 

82,771 
    

#7 feeling* 

(fritext) 

21,020 
    

#8 attitude

* 

(fritext) 

192,071 
    

#9 S5 OR 

S6 OR 

S7 OR 

S8 

428,863 
    

#10 S3 AND 

S4 AND 

S9 

64 43 12 7 Nr: 1, 5, 

(3*) 

*Artiklar som förekommer i mer än ett sökresultat 

Begränsningar: English, publicerade mellan (2008–2018), peer reviewed, Age: All 

adults Sökdatum: 2018-03-26 



 

 

 

Bilaga 2 - Sökmatris PsycINFO 

Databas 

PsycIN

FO 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstr

akts 

Läst

a i 

fullt

ext 

Grans

kade 

Inklude

rade i 

resultat 

#1 MJMAINSUBJECT

.EXACT("Palliative 

Care") 

11,222 

    

#2 MJMAINSUBJECT

.EXACT("Nurses") 

19,266 

    

#3 Experience* 

(fritext) 

603,866 

    

#4 Perception* (fritext) 522, 171 
    

#5 Feeling* (fritext) 100, 352 
    

#6 Attitude* (Fritext) 520, 640 
    

#7 Hospital* 397, 631 
    

#8 S1 AND S2 488 
    

#9 S3 OR S4 OR S5 

OR S6 

1,420, 

671 

    

#10 S7 AND S8 AND S9 137 77 14 8 Nr: 8, 

7, 4, 2, 

6, (3*) 

*Artiklar som förekommer i mer än ett sökresultat 

Begränsningar: English, publicerade mellan (2008–2018), peer reviewed, Adulthood 

(18 years & older). Sökdatum: 2018-03-23 
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Bilaga 3 – Kvalitetsgranskningsmall  
 
Kvalitetsgranskningsmall  

Mallen kommer från Kristensson (2014). Ja = 1 poäng och Nej = 0 poäng 

 

Artiklar med över 80% av resultatet gav hög kvalité 

Artiklar med över 60% av resultatet gav måttlig kvalité  

Artiklar med under 60% av resultatet gav låg kvalité 

 

Syfte 

1. Finns det ett tydligt formulerat syfte eller undersökningsfråga? 

 

Metod 

2. Är studiens design beskriven (i termer av fenomenologi, etnografi, grounded 

theory etc.)? 

3. Finns det en tydlig beskrivning av ett teoretiskt perspektiv? 

4. Finns det en tydlig beskrivning av hur deltagarna rekryterades?  

5. Rekryterades tillräckligt många för att uppnå mättnad? 

6. Finns det en tydlig och transparent beskrivning av hur data samlades in? 

7. Var datainsamlingsmetoden relevant? 

8. Beskrivs forskarnas roll i relation till deltagarna? 

9. Finns det en beskrivning av forskarnas förförståelse? 

10. Finns det en tydlig beskrivning av hur data analyserades och är analysprocessen 

i termer av kodning, kategorisering eller tematisering relevant och transparent 

beskriven? 

 

Resultat 

11. Är resultatet logiskt beskrivet och lätt att följa? 

12. Speglar resultatet de data som samlades in? 

 

Diskussion 

13. Finns det belägg för de fyra komponenterna i trovärdighetsbegreppet?  



 

 

 

Bilaga 4 Artikelmatris  

Nr  Författare, 

År 

Land 

Tidskrift/Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

 

1 Albuquerque, 

A. K. 

2016 

Brazil 

Journal of 

Nursing: 

Assistance to 

patients in the 

final phase of 

life or under 

palliative care 

is inadequate: 

Nurses view 

Att undersöka 

sjuksköterskors uppfattning 

av patientvård i livets 

slutskede under palliativ 

behandling. 

En kvalitativ 

studie där 37 

sjuksköterskor 

intervjuades. 

Data 

organiserades 

och 

analyserades i 

tre kategorier. 

De flesta sjuksköterskor ansåg att den 

palliativa vården var otillräcklig för 

dessa patienter, på grund av bristen på 

materiella resurser, mänskliga resurser 

samt en fysisk och humaniserade 

struktur. Det ansågs avgörande för att 

bevara patientens värdighet i livets 

slutskede samt för att minska svåra 

känslor och tankar som kunde uppstå i 

nära kontakt med döden.  

9/13p 

69% 

Måttlig 

2 Bahrami, M. 

& Arbon, P. 

2012 

Australia 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing: 

How do nurses 

assess quality 

of life of cancer 

patients in 

oncology wards 

and palliative 

settings? 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor genomför 

livskvalités bedömningar av 

cancerpatienter på olika 

canceravdelningar under 

palliativ behandling.  

En kvalitativ 

studie med 10 

semi-

strukturerade 

intervjuer med 

en grounded 

theory ingång. 

Resultatet visade att sjuksköterskor till 

stor del grundade 

livskvalitésbedömningar på 

information från när de 

kommunicerade med patienter i det 

kliniska området snarare än att 

använda sig av QoL-verktyg. Det 

framgick att sjuksköterskor ibland 

kände sig osäkra på ifall de hade 

genomfört en lägesbaserad 

livskvalitébedömning på korrekt sätt.  

11/13p 

85% 

Hög 



 

 

 

3 Dillworth, J., 

Dickson, V. 

V., Mueller, 

A., Shuluk, 

J., Yoon, W. 

Y. 

& Capezuti, 

E. 

2015 

USA 

British 

Association of 

Critical Care 

Nurses: 

Nurses’ 

perspectives: 

hospitalized 

older patients 

and end-of-life 

decision-

making 

 

Syftet med studien var att 

utforska vad sjuksköterskor 

som vårdar äldre patienter 

på sjukhus anser vara de 

mest angelägna problemen 

inom palliativ vård. 

En mixad 

metodstudie, 

kvalitativa data 

analyserades 

genom att kodas 

av Dedoose 

software.  

I resultatet framgick att kontakten 

mellan familj, läkare och patient var 

ineffektiv samt att tidsbrist 

och orealistiska förväntningar ansågs 

var faktorer som kunde leda till 

lidanden för patienten. Sjuksköterskor 

ansåg att det fanns behov av ökad 

kommunikation, personalutbildning 

och tillgängligheten i palliativa 

vårdtjänster. 

9/13p 

69% 

Måttlig 

4 Fridh, I., 

Forsberg, A. 

& Bergbom, 

I. 

2009 

Sweden 

Intensive and 

Critical Care 

Nursing: 

Doing one’s 

utmost: Nurses 

descriptions of 

caring for 

dying patients 

in an intensive 

care 

environment 

Att undersöka 

sjuksköterskors erfarenheter 

och uppfattning av att vårda 

döende patienter på en 

intensivvårdsenhet. 

En kvalitativ 

studie där 9 

sjuksköterskor 

med 

intensivvårds 

erfarenhet 

intervjuades. 

Resultatet beskrevs av fyra kategorier 

som innefattar en gemensam vision av 

patienternas sista timmar och döende 

process. Denna beskrivning 

dominerades av sjuksköterskornas 

strävan att ge värdighet i livets 

slutskede, och att vid familjens 

närvaro ge ett varaktigt minne av 

deras anhörigas död som en lugn och 

värdig händelse trots sitt tidigare 

lidande och död i en högteknologisk 

miljö. 

12/13p 

92% 

Hög 



 

 

 

5 Johansson, 

K. & 

Lindahl, B. 

2011 
Sweden 

Journal of 

Clinical 

Nursing: 

Moving 

between rooms 

– moving 

between life 

and death: 

nurses’ 
experiences of 

caring for 

terminally ill 

patients in 

hospitals 

Att belysa betydelsen av 

sjuksköterskors erfarenhet 

av att vårda patienter 

palliativt på sjukhus. 

En kvalitativ 

studie där 8 

sjuksköterskor 

intervjuades, 

från två olika 

sjukhus där 

patienter 

behandlades 

med både 

kurativ och 

palliativ vård.  
  

Resultatet lyfte fram behovet av olika 

former av stöd till sjuksköterskor för 

att möta deras behov av ny och 

uppdaterad kunskap och support i 

existentiella frågor. Sjuksköterskor 

uttryckte att de upplever 

meningsfullhet i att vara en del av 

människors sista tid och att lära sig 

hantera döden både professionellt och 

privat.  
 

11/13p 
85% 
Hög 

6 Kisorio, C. 

L. & 

Langley, C. 

G.  
2015 
South Africa  

Intensive and 

Critical Care 

Nursing: 
Intensive care 

nurses’ 

experience of 

end-of-life care 

Att utforska 

intensivvårdssjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda 

patienter i livets slutskede 

på olika 

intensivvårdsenheter. 

En kvalitativ 

studie där 24 

sjuksköterskor 

från olika 

avdelningar 

deltog i 

fokusgrupper.  

Sjuksköterskor beskriver den 

palliativa vården och att vårda 

patienter i livets slutskede som en 

utmanande och svår process. Oerfarna 

sjuksköterskor upplevde sig ofta 

stressade över att ta hand om döende 

patienter och deras familj. 

Utmaningarna i vårdprocessen 

innefattade både psykiska och 

emotionella aspekter som 

sjuksköterskorna önskade få stöd för.  

11/13p 
85% 
Hög 



 

 

 

7 McAndrew, 

S. N. 

& Leske, S. 

J. 
2015 
Milwaukee, 

USA 

Clinical 

Nursing 

research: A 

Balancing act: 

Experiences of 

Nurses and 

Physicians 

When Making 

End-of-Life 

Decisions in 

Intensive Care 

Units 

Att beskriva sjuksköterskors 

och läkares erfarenheter av 

att ta beslut i livets slutskede 

inom intensivvård.  

En kvalitativ 

studie där 7 

sjuksköterskor 

och 4 läkare 

som arbetade på 

sjukhus 

intervjuades 

Resultatet visade att faktorer som 

teamarbete, gemensamma mål och 

förståelse för involverade personer 

kunde skapa en balans eller en obalans 

i beslutsprocessen i livets slutskede. 

Sjuksköterskor beskrev att en stor del 

av deras ansvarsområde i 

beslutsprocessen var att förespråka 

patienter och deras närstående. 

10/13p 
77% 
Måttlig 

8 Zargham 

Boroujeni, 

A., 

Mohammadi, 

R., Fatemeh 

Haghdoost 

Oskouie, S. 

& 
Sandberg, J. 
2008 
Iran 

Journal of 

Clinical 

Nursing:  

Iranian nurses’ 

preparation for 

loss: Finding a 

balance in end-

of-life care 

Att undersöka interaktionen 

mellan sjuksköterska och 

patient med terminala 

sjukdomar inom akut vård, 

med fokus på 

sjuksköterskornas 

förberedelse på förlust. 

En kvalitativ 

studie där 18 

sjuksköterskor 

från olika 

avdelningar på 

sjukhus 

intervjuades. 

Grounded 

theory valdes 

som 

forskningsmetod 

Resultatet framställdes under fyra 

centrala teman: Hitta en balans mellan 

återställande och palliativ vård, 

Information och hopp, Förväntningar 

och förmågor samt Intimitet och 

avstånd. Sjuksköterskorna beskrev det 

som en stor utmaning att uppnå en 

balans i att ta hand om döende 

patienter, det innebar inte bara deras 

interaktioner med patienter och deras 

familjer, men också deras 

uppfattningar om sig själva.  
 

11/13p 
85% 
Hög 

 


