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Bakgrund: Palliativ vård har sitt ursprung i den vård som gavs till döende människor på 
medeltiden. Vidare har den moderna hospicerörelsen Dame Cicely Saunders grundade 
inspirerat till den helhetsvård som används idag. Den palliativa vården utgår ifrån fyra 
hörnstenar; Symtomkontroll, Närståendestöd, Teamarbete, Kommunikation och relation. 
Sjuksköterskan ska besitta grundläggande kunskap i allmän palliativ vård vilket kan bedrivas 
hemma, på äldreboende och sjukhus. Sjuksköterskan har kontinuerlig kontakt med patienten 
och närstående och i mötet med familjen ska hens förhållningssätt präglas av empati och 
respekt för den enskildes integritet. 
 
Syftet: Syftet var att undersöka sjuksköterskans upplevelser av att arbeta i palliativ vård inom 
slutenvård.  
 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats genomfördes. Tio vetenskapliga 
artiklar analyserades manifest.  
 
Resultat: Resultatet presenteras under tre kategorier: Relationens betydelse, Emotionella 
utmaningar och Att stödja i livets slutskede. Dessa kategorier är i sin tur indelade i sju 
subkategorier.  
 
Slutsats: Sjuksköterskor upplevde att emotionellt engagemang i palliativ vård samt 
konsekvenser av uteblivet stöd gör att sjuksköterskan riskerar utbrändhet.   
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1. INLEDNING 
 
Första kapitlet i livet börjar vid födseln. Livet berikas med små och stora händelser så som 
giftermål, födsel av ett nytt liv eller förlust av ett annat liv. Sådana livshändelser kan ses som 
att nya kapitel i livet börjar. När livet går mot sitt slut och sista kapitlet närmar sig kan dessa 
små och stora livshändelser utgöra grunden för hur man vill uppleva de sista dagarna i livet. 
Döden är en naturlig del av livet och alla når slutligen det sista kapitlet, på ett eller annat sätt. 
Hur man ser på döden skiljer sig åt, mellan gammal och ung. Äldre människor är ofta mindre 
rädda för döden än yngre människor, då äldre känner att de levt färdigt (Larsson & Rundgren, 
2010). Sjuksköterskans arbete inom palliativ vård är komplext och utmanande eftersom varje 
möte ska vara professionellt och unikt med utgångspunkt i varje patients livsvärld. Detta är 
anledningen till varför författarna valt att undersöka sjuksköterskans upplevelser av att arbeta 
i palliativ vård inom slutenvård. De undrar hur sjuksköterskan upplever att möta döden och 
samtidigt förhålla sig professionell, samt stödja patient och närstående. 
 

2. BAKGRUND 
 
2.1 Palliativ vård och vårdfilosofi 
Ordet palliativ kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel (Bengtsson & 
Lundström, 2015). I palliativ vård symboliserar manteln omsorgen runt patienten och 
närstående. Den palliativa vårdfilosofin kan spåras tillbaka till medeltiden då sjuka och 
döende människor togs omhand på gästhem eller hospice som drevs av kloster (Nationella 
Rådet för Palliativ Vård, 2010). År 1967 öppnade Dame Cicely Saunders St. Christopher’s 
Hospice i England. Den moderna palliativa vården anses genom detta hospice ha tagit sin 
början. Idén med ett hem för döende uppstod när hon under en kort tid förlorade tre 
närstående (Richmond, 2005). Cicely Saunders upplevde i förlusterna ett tomrum i vården 
kring den döende patienten (Nationella Rådet för Palliativ Vård, 2010). Det tomrummet 
omfattade även närstående då hon såg behovet av närståendestöd och vikten av att involvera 
dem i patientens palliativa vård. Hon ansåg vidare att flera professioner behövde arbeta 
tillsammans för att tillgodose livskvalité för familjen. Vetenskaplig kunskap skulle 
tillsammans med omsorg och kärlek utgöra grunden för den palliativa vården (Richmond, 
2005). Hon presenterade idéen om att lindra patientens totala smärtupplevelse som omfattar 
dimensioner av fysiskt, psykiskt, socialt och andligt lidande. Denna vårdfilosofi präglade St. 
Christopher’s Hospice och präglar än idag den vård som bedrivs där.  
 
Hospicerörelsen Cicely Saunders startade ligger till grund för dagens palliativa vård 
(Fridegren, 2013). Hospicerörelsen riktade sig först till cancersjuka men idag vårdas även 
personer med andra obotliga sjukdomar inom palliativ vård. Enligt Socialstyrelsen (2016a) 
dör årligen runt 90 000 personer i Sverige varav 70 000 till 75 000 anses behöva palliativ 
vård. Förutom cancer är exempel på sjukdomar inom palliativ vård: kronisk obstruktiv 
lungsjukdom (KOL), hjärt-kärlsjukdomar, demens och neurologiska sjukdomar. 
 
World Health Organization (WHO, n.d.) definierar dagens palliativa vård likt ett 
förhållningssätt vilket syftar till att förbättra livskvalitén för patienter och deras närstående vid 
obotlig sjukdom. Smärta och andra fysiska, psykiska, sociala och andliga symtom ska genom 
tidig upptäckt, bedömning och behandling lindras eller undvikas. Vården ska se döden som en 
normal process och bekräfta livet. När bot inte längre är möjlig omfattas den palliativa vården 
av en tidig och en sen fas (Beck-Friis & Strang, 2012). I den tidiga fasen vars duration kan 
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vara alltifrån månader till år behandlas fortfarande sjukdomen och målet är både att förlänga 
liv samt uppnå livskvalité. När botande, kurativ behandling avslutats befinner sig patienten i 
den sena palliativa fasen och är i livets slutskede, då är målet livskvalité utan att varken 
förlänga eller förkorta livslängden. 
 
Den palliativa vården vilar på fyra hörnstenar; Symtomkontroll, Närståendestöd, Teamarbete, 
Kommunikation och relation. De är uppbyggda utifrån WHO:s definition och 
människovärdesprincipen, vilket står för allas lika värde oavsett kön, hudfärg och etnicitet 
(SOU 2001:6). Hörnstenarna ses som vägledning för hur palliativ vård ska bedrivas och vad 
som ska beaktas (Strang, 2012a). Symtomkontroll ska se till hela människan, vilket omfattar 
kontroll och lindring av fysiska, psykiska, sociala och andliga symtom (SOU 2001:6). 
Symtom kan till exempel vara kroppsliga så som illamående och förstoppning eller andliga 
symtom så som oro inför döden och vad som händer därefter. Palliativ vård omfattar 
multiprofessionella behandlingar med kontroll av bland annat psykosociala känslor som 
drabbar människan när döden närmar sig (Cotrim dos Santos et al., 2017). I palliativ vård ses 
närstående som en resurs och en trygghet för patienten (Strang, 2012a). Närståendestöd 
innebär att hälso- och sjukvårdspersonal ger närstående det stöd de behöver, både under och 
efter vårdtiden. Till exempel erbjuds närstående uppföljning och samtal efter ett dödsfall. 
Teamarbete omfattar ett mångprofessionellt arbetslag som innehåller kompletterande 
kompetenser (Strang, 2012a). Teamet kan bestå av till exempel läkare, sjuksköterskor och 
undersköterskor men också professioner utanför vården så som präster och andra 
religionsföreträdare. Sjuksköterskor anser att ett nära samarbete med det involverade teamet 
är avgörande för en god palliativ vård (Balasubramanian & Read, 2012). Kommunikation och 
relation omfattar all kontakt inom arbetslaget, samt med patient och närstående (Bengtsson & 
Lundström, 2015). Samtalet är ett verktyg inom vården där en god kommunikation leder till 
relationer där patientens behov tillgodoses och närstående stödjs. När kommunikationen 
brister mellan sjuksköterskan och familjen riskerar en värdig sista tid att gå förlorad (Boyd, 
Merkh, Rutledge & Randall, 2011). Dahlberg och Segesten (2010) beskriver kommunikation 
som både verbal och icke verbal. Sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård bör vara 
vaksamma på icke verbal kommunikation då patienten inte alltid med ord kan förklara hur de 
mår.   
 
2.2 Sjuksköterskans roll i palliativ vård 
All hälso- och sjukvårdspersonal ska besitta grundläggande kunskap i allmän palliativ vård 
vilket kan bedrivas hemma, på äldreboende eller sjukhus (Benkel, Molander & Wijk, 2016). I 
palliativ vård har sjuksköterskan kontinuerlig kontakt med patient och närstående (Géssica 
Pereira et al., 2017). Hen möter den döendes och närståendes totala smärta och bör i sin 
professionella roll besitta kompetens och förmåga att bemöta fysiska, psykiska, sociala och 
andliga symtom. 
 
I det vårdande mötet med familjen ska sjuksköterskans förhållningssätt präglas av empati och 
respekt för den enskildes integritet och samtidigt förhålla sig professionell (Widell, 2003). 
Sjuksköterskan ska stödja närstående när patienten närmar sig livets slut (Milberg, 2012). 
Vidare ska sjuksköterskan finnas där och hjälpa familjen att skapa en meningsfull sista tid. 
Närstående ska stödjas i att fortsätta leva sin vardag och vägledas till att finna mening med 
tillvaron. Närstående har sällan den kunskap och erfarenhet av obotlig sjukdom såsom 
sjuksköterskan har, därför kan stöd och hjälp skapa trygghet. 
 
Sjuksköterskan ansvarar för att den omvårdnad som utförs är evidensbaserad och följer etiska 
principer (Widell, 2003). I omvårdnaden runt den döende patienten är det huvudsakligen 
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Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som styr sjuksköterskans arbete (Fridegren, 2013). HSL 
(SFS 2014:822), 2a § säger att vården ska bedrivas på ett säkert sätt. Säkerheten ska främjas 
genom goda kontakter mellan sjukvården och patienten. Vården ska tillgodose patientens 
säkerhet i omhändertagandet samt i de behandlingsåtgärder som utförs. Samtidigt byggs 
vården på respekt för den personliga integriteten och rätten till självbestämmande. Patientens 
behov ska tillgodoses genom att olika insatser anpassas efter den enskilda individen. I 
palliativ vård bygger sjuksköterskans och patientens relation på den omvårdnad som bedrivs 
(Silva et al., 2014). Vården ska vara värdig och ges på ett humant sätt. Det utmanar 
sjuksköterskeprofessionen som i utbildning uppmanas att bibehålla och rädda liv. En annan 
utmaning för sjuksköterskor som arbetar med familjer i palliativ vård är de känslomässiga 
reaktioner som uppstår, så som tanken på att sjuksköterskan själv eller hens närstående också 
en dag ska dö. I möte med patienter i palliativ vård uppstår tankar om att livet bör levas nu 
och inget ska sparas till ett speciellt tillfälle för det speciella tillfället är nu. Arbete i palliativ 
vård ställer krav på sjuksköterskan, trots det professionella förhållningsättet hen ska tillämpa 
genererar det känslomässiga reaktioner vilket gör arbetet komplext (Widell, 2003). 
 
2.3 Slutenvård 
Definitionen av slutenvård är all hälso- och sjukvård som ges till patienter vars tillstånd 
kräver resurser som öppenvård och hemsjukvård inte kan tillgodose, till exempel sjukhus 
(Socialstyrelsen, 2012).  
 
2.4 Tidigare forskning 
I flera studier observerades det att kunskapen om vad palliativ vård stod för var begränsad 
(Cotrim dos Santos et al., 2017; Géssica Pereira et al., 2017; Wilson, Avalos & Dowling, 
2016). Bland annat trodde sjuksköterskor att palliativ vård enbart riktade sig till patienter med 
cancer. De var inte medvetna om att vårdformen riktade sig till alla obotliga sjukdomar och 
kunskap saknades om var palliativ vård bedrevs (Cotrim dos Santos et al., 2017). Däremot 
upplevde sjuksköterskor i studien att teamarbete var viktigt. Annan forskning visade att äldre 
sjuksköterskor med längre arbetserfarenhet hade lättare att vårda patienter i palliativt skede på 
grund av större kunskap (Wilson et al., 2016). En fördel kunde ses i att nyutexaminerade 
sjuksköterskor arbetar tillsammans med erfarna sjuksköterskor för att få ökad kunskap om 
palliativ vård. Géssica Pereira et al. (2017) visade att sjuksköterskor inte ansåg sig besitta 
tillräcklig kunskap om ämnet för att kunna skapa livskvalité för familjen. Det upplevdes även 
svårt att hitta sin roll som professionell i palliativ vård.  
 
Sjuksköterskor upplevde att närstående var viktiga i palliativ vård (Cotrim dos Santos et al., 
2017; Silva et al., 2014; Valente, 2011). Vidare upplevdes en utmaning i att diskutera val och 
möjligheter som patienten och dennes närstående stod inför när livet närmade sig slutet 
(Valente, 2011). Trots kunskap om viktiga behov och åtgärder för patientens livskvalité 
upplevde sjuksköterskor att den palliativa vården ofta begränsades till kroppsliga symtom 
(Silva et al., 2014). Symtomen lindrades oftast genom att ge läkemedel utan eftertanke på vad 
patienten faktiskt behövde. Palliativ vård ansågs innebära mer än att vända patienten i sängen. 
Det upplevdes handla om att visa uppmärksamhet, vägleda och stödja patient och närstående 
igenom den palliativa fasen. Vidare beskrevs arbetsuppgifterna i palliativ vård omfatta den 
totala smärtan och därför upplevdes arbetet mer omfattande än arbete i övrig vårdkontext.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Denna uppsats kommer ur ett vårdvetenskapligt synsätt att betrakta människan som en helhet. 
Människan består av delarna själ, psyke, kropp och ande, som tillsammans skapar helheten 
(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). De vårdvetenskapliga begreppen 
livsvärld, vårdande relation och lidande samt systemteori anses vara högst relevanta och 
centrala i palliativ vård. För att sjuksköterskan ska kunna bedriva en god palliativ vård krävs 
att sjuksköterskan kommer nära patienten och närstående genom deras livsvärldar och en god 
vårdande relation. Lidande möts i all palliativ vård då en av hörnstenarna är symtomkontroll 
och lindring av den totala smärtan. Vidare kan en förståelse för familjens komplexa situation 
förstås utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Den teoretiska referensramen kommer att 
användas i resultatdiskussionen där begreppen kommer att problematiseras och analyseras i 
relation till uppsatsens resultat. 
 
3.1 Livsvärld 
Varje individs livsvärld kännetecknas av de erfarenheter och upplevelser som varje människa 
bär med sig (Ekebergh, 2015). Vidare är det genom livsvärlden människan ser och förstår sig 
själv samt hur människan upplever livet och världen. Det är en helhetssyn av patientens värld 
och dennes sätt att förstå och hantera sitt andliga sammanhang (Dahlberg, 2013). 
Sjuksköterskor kan genom insyn i patientens livsvärld förstå hur patientens hälsa, sjukdom 
och lidande erfars. När bot inte längre är möjlig och palliativ vård bedrivs är livsvärldsteorin 
extra viktig där delaktighet och autonomi beaktas i relation till hälso- och vårdprocesser. 
Förståelse för hur patienten upplever hälsa och lidande behövs för att kunna bedriva en god 
palliativ vård. Arbetet formas av patientens livsvärld och blir i sin tur det som påverkar hur 
sjuksköterskan upplever sitt arbete och den enskilda palliativa vården. 
 
3.2 Vårdande relation 
Sjuksköterskan ska i mötet med patienten stödja samt stärka hälsoprocesser och genom detta 
skapa en vårdande relation (Dahlberg & Segesten, 2010). En viktig aspekt i den vårdande 
relationen är ömsesidig tillit där både sjuksköterska och patient har ett delat ansvar att skapa 
en relation. En vårdande relation kännetecknas av ett professionellt engagemang från 
sjuksköterskan med patienten i fokus. Sjukdom och lidande gör patienten sårbar, vilket måste 
beaktas. En god vårdande relation mellan sjuksköterska och patient kan främja hälsa och 
välbefinnande (Dahlberg, 2013). När sjuksköterskan tar sig tid att lyssna på vad patienten 
behöver kan kraft hämtas ur det vårdande mötet och välbehag kan erhållas trots obotlig 
sjukdom. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda döende patienter präglas av relationen, där 
ömsesidigt förtroende i en god relation stärker både sjuksköterskan och patienten. När det 
brister i relation och kommunikation blir den vårdande relationen lidanden och den palliativa 
vården försämras.  
 
3.3 Lidande 
Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv kan hälsa bara ses som en helhet om den förenas med 
lidande (Arman, 2015). Lidande är motiv för alla vårdande verksamheter inom vård och 
omsorg och kan ses både som begrepp och upplevelse. I vårdvetenskapen lyfts tre former av 
lidande. Sjukdomslidande uttrycker sig som konsekvenser av sjukdom och behandling. 
Livslidande är relaterat till människan och visas vid avsaknad av hälsa så som ofrivillig 
förändring av arbete eller relation. Vårdlidande är kopplat till vårdsituationer som uppstår när 
vården bidrar till skador. I den palliativa vården kan samtliga tre aspekter av lidande erhållas. 
Sjuksköterskan har i sin professionella roll ett ansvar att se när lidande uppstår och kunna 
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lindra på bästa sätt (Strang, 2012b). Det ställer krav på sjuksköterskan som ska kunna se och 
lindra när lidande från sjukdomen visar sig, när andlig smärta om livet framkommer samt det 
vårdlidande som uppstår vid lindring av ett symtom som resulterar i ett annat. Patientens 
lidande påverkar i sin tur sjuksköterskans arbete och upplevelser i palliativ vård.   
 
3.4 Systemteori 
Ur ett systemteoretiskt perspektiv skapar patienten tillsammans med de personer som 
patienten definierar som närstående ett system som i vårdvetenskapen ses som en helhet 
(Öqvist, 2008). För att skapa en god palliativ vård för familjen bör sjuksköterskan beakta 
systemteori eftersom det drabbar både den som insjuknar samt de människor som återfinns i 
omgivningen (Benzein, 2013). Patient och närstående är experter på sin vardag, där 
erfarenheter och kunskap erhållits om livet innan och med obotlig sjukdom (James, 2017). 
Erfarenheterna kan tillsammans med sjuksköterskans expertis generera en god vård i livets 
slutskede. Med ett systemteoretiskt perspektiv blir patient och närstående delaktiga i vården 
och sjuksköterskan får en bättre och djupare förståelse för deras relationer. 
 

4. PROBLEMFORMULERING 
 
Det finns många riktlinjer kring palliativ vård och hur den bör genomföras. Det kräver att 
sjuksköterskan har kunskap om palliativ vård och anpassar vården efter patienten samt möter 
hens livsvärld för att kunna lindra den totala smärtan. Sjuksköterskan ska samtidigt se den 
palliativa vården ur ett systemteoretiskt perspektiv och involvera närstående samt skapa 
vårdande relationer med en ömsesidig tillit. Hen möter och stödjer familjer varje dag och 
samtal kring döden är oundvikligt. Döden angår oss alla vilket gör arbetet komplext, då det 
kan påverka sjuksköterskan både känslomässigt och arbetsmässigt. Det anses därför viktigt att 
ta reda på hur sjuksköterskan upplever arbetet i palliativ vård inom slutenvården. 
 

5. SYFTE 
 
Syftet var att undersöka sjuksköterskans upplevelser av att arbeta i palliativ vård inom 
slutenvård. 
 

6. METOD  
 
6.1 Design 
En kvalitativ litteraturstudie med en induktiv ansats genomfördes då sjuksköterskans 
subjektiva upplevelser skulle undersökas. Polit och Beck (2016) menar att man vid en 
induktiv ansats går från delar, till att skapa en helhet. En litteraturstudie är summering av 
tidigare forskning och det är en omfattande process av sökning och granskning av aktuella 
vetenskapliga data. 
 
6.2 Datainsamling 
De vetenskapliga artiklarna som användes erhölls genom sökningar i databaserna Medline, 
Cinahl och PubMed. Tre olika bibliografiska databaser som innehåller vetenskapliga studier 
(Kristensson, 2014). Cinahl har tillgång till referenser från tidskrifter inom omvårdnad, 
sjukgymnastik, arbetsterapi och närbesläktade områden. PubMed och Medline har referenser 
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från tidskrifter inom bland annat medicin, biomedicin och omvårdnad. Databaserna användes 
för att få en så bred sökning som möjligt samt för att minimera risken att relevanta artiklar 
missades. Utifrån personlig kommunikation med bibliotekarie gjordes en första fritextsökning 
i Medline för att undersöka databasens utbud (I. Henriksson, personlig kommunikation, 6 
april 2018). Sökord som användes var; Palliative care, Nurses experiences och Hospital. 
Dessa ord utgick från uppsatsens syfte. I de artiklar som ansågs svara mot uppsatsens syfte 
lästes ämnesorden igenom och skrevs ned. Ämnesord som förekom flest antal gånger i artiklar 
valdes därefter att sparas till fortsatta sökningar (I. Henriksson, 6 april 2018). Därefter 
skapades tre block; palliativ vård, sjuksköterskans upplevelser och slutenvård. De ämnesord 
som tidigare valts utifrån sökningen i Medline sorterades in i respektive block och en 
utvidgad sökning kunde sedan göras i Cinahl och PubMed. Sökningarna gjordes utifrån 
blocken med ämnesord samt med hjälp av subject heading lists i Cinahl och MeSH-termer i 
PubMed. Subject heading lists och MeSH-termer är indexord för databaserna och är 
nyckelord som tilldelas artiklar baserat på innehåll (Kristensson, 2014). För att få en specifik 
och riktad sökning till uppsatsens syfte användes booleska sökoperatorer OR och AND, se 
Bilaga 1 för sökschema. Booleska sökoperatoren OR används för att söka på närliggande 
begrepp och AND används för att kombinera två sökord med varandra (Kristensson, 2014). 
Vidare användes tre stycken artiklar från fritextsökningen i MedLine. Valda artiklar i PubMed 
kontrollerades för peer review, vetenskaplig granskning i Ulrichs Web.  
 
6.2.1 Urvalsförfarande 
Inklusionskriterier var kvalitativa originalartiklar som genomgått peer review, var etiskt 
granskade och att de var skrivna på engelska samt var max åtta år gamla. Artiklarnas resultat 
skulle skildra sjuksköterskans upplevelser av att arbeta i palliativ vård och enbart handla om 
arbete inom slutenvård. Exklusionskriterier var kvantitativa studier och review artiklar.  
 
Samtliga artiklars titlar lästes gemensamt igenom, därefter lästes abstract i de artiklar som 
ansågs svara mot uppsatsens syfte. Där gjordes ett manuellt urval av artiklar utifrån 
uppsatsens inklusions- och exklusionskriterier. Sammanlagt 28 artiklar bedömdes svara mot 
uppsatsens syfte och lästes därefter i sin helhet. Bedömningen av artiklarna utgick även här 
ifrån uppsatsens syfte samt inklusionskriterier. Valda artiklar kvalitetsgranskades därefter. 
Forsberg och Wengströms (2003) checklista för kvalitativa artiklar användes för 
kvalitetsgranskning och bedömning av artiklarnas trovärdighet, se Bilaga 2. 
 
Checklistan bestod av 17 ja- och nej frågor, där ett ja resulterade i ett poäng, ett nej, samt vet 
inte gav noll poäng. Ett procentuellt värde räknades ut baserat på granskningens resultat. 
Artiklar med låg kvalité exkluderades och artiklar med hög eller medel kvalité inkluderades, 
se Tabell 1 för procentsatser. Tolv artiklar godkändes i kvalitetsgranskningen och de tio med 
högst procentuell kvalité användes och numrerades inför innehållsanalysen, nio stycken 
artiklar fick hög kvalité och en artikel bedömdes till medel, se Bilaga 3. 
 
Tabell 1. Procentuell bedömningsmall  
HÖG  85 % - 100 % 

MEDEL  70 % - 84 % 

LÅG 0 % - 69 % 
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6.3 Analys 
En manifest innehållsanalys användes, vilket innebär en analys textnära det ursprungliga 
materialet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Artiklarna lästes först enskilt i sin helhet 
två gånger. Därefter lästes artiklarna ytterligare en gång enskilt och det som ansågs svara mot 
uppsatsens syfte markerades som meningsenheter i artiklarna. Författarna gick sedan 
tillsammans igenom markerade meningsenheter, om någon meningsenhet enbart markerats av 
en författare fördes en gemensam diskussion om den svarade på uppsatsens syfte eller inte. 
De valda meningsenheterna skrevs sedan på separata papper och numrerades med 
artikelnummer som tidigare getts för identifikation. Därefter kondenserades 
meningsenheterna, vilket innebär att texten kortas ner utan att det viktigaste i texten 
försvinner (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Kondenserade meningsenheter 
sorterades i koder utifrån mönster där likheter och skillnader framstod. Dessa koder delades 
slutligen upp i underkategorier och kategorier. En kod är en etikett för meningsenheternas 
innehåll och en kategori omfattar flera underkategorier med tillhörande koder med liknande 
innehåll (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Slutligen skrevs resultatet i löpande text på 
en beskrivande nivå utifrån de kategorier och underkategorier som framkommit.  
 
6.4 Etiska övervägande 
Helsingforsdeklarationen (2013) var grunden för uppsatsens etiska ställningstagande. Artiklar 
med tillstånd från en etisk kommitté eller som grundligt genomgått ett etisk övervägande 
användes. Forsberg och Wengström (2016) betonar vikten av ett etiskt övervägande i all 
vetenskaplig forskning. Artiklar och alla resultat ska redovisas utan att förvränga studiernas 
äkta innehåll. Det anses vara oetiskt att enbart redovisa artiklar som svarar på forskarens åsikt. 
De etiska övervägandena gjordes för att skapa en trovärdighet till uppsatsens resultat. Genom 
att använda alla valda artiklars resultat utan att förvränga dess innehåll lät författarna det 
ursprungliga resultatet framgå. 
 
6.5 Författarnas förförståelse  
Författarna är sjuksköterskestudenter, en har både arbetsmässiga erfarenheter som 
undersköterska och personliga upplevelser av palliativ vård, den andra författaren har 
arbetsmässiga upplevelser av palliativ vård från praktik under utbildningen. Författarnas 
förförståelse bestod av att sjuksköterskor som arbetar i palliativ vård upplever svårigheter i att 
möta patient och närstående i andliga samtal. Vidare bestod förförståelsen i att sjuksköterskor 
ofta får frågor om varför just patienten ska dö och om sjukdomen är en bestraffning.  
Slutligen bestod förförståelsen i att länder vars vård inte liknade Sveriges hade en palliativ 
vård som såg annorlunda ut eftersom vårdsystem skiljer sig åt och att upplevelserna därför 
skulle skilja sig åt. Strävan har utifrån Augustinsson (2017) varit att medvetandegöra denna 
förförståelse och att presentera uppsatsen resultat med denna förförståelse inom parentes, 
vilket innebar att så fritt som möjligt beskriva det som undersökts utan inverkan av 
författarnas åsikter. 
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7. RESULTAT 
 
Resultatet presenteras utifrån tre kategorier och sju underkategorier, se Tabell 2.  
Tabell 2: Kategorier och Underkategorier  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.1 Relationens betydelse 

Kategorin; Relationens betydelse handlar om vikten av att skapa tillit och ge stöd i mötet med 
patient och närstående, men också fungera som advokat och föra deras talan. Kategorin delas 
in i underkategorierna; Att möta familjen och Att vara familjens advokat 

 

7.1.1 Att möta familjen 
Sjuksköterskor framhöll stöd till familjen som en central och viktig del i palliativ vård 
(Lopera Betancur, 2015; McCallum & McConigley, 2013). Stödet upplevdes minska 
familjens känslor av ensamhet. Palliativ vård kunde skapa avstånd mellan familjemedlemmar 
vilket gjorde dem främmande för varandra och medförde att dem inte kunde dela rädslor och 
sorg tillsammans (Kirby, Broom & Good, 2014; Tornøe, Danbolt, Kvigne & Sørlie, 2015). 
Därför ansågs det viktigt att uppmuntra och stödja familjemedlemmar i att prata med 
varandra. Speciellt viktigt var att patienten fick uttrycka sina känslor om situationen, samt hur 
hen önskade att spendera sin sista tid. Sjuksköterskans stöd tillsammans med en god 
kommunikation upplevdes kunna leda till försoning med det förflutna, sin familj och det 
andliga. Vårdprocessen underlättades eftersom de då tillsammans kunde bearbeta sorgen, få 
frid och ta farväl av varandra.  
 
Bristande kommunikation inom familjen kunde leda till komplexa problem, där patienten till 
exempel ville sluta med behandling medan närstående ville fortsätta (Kirby et al., 2014). 
Patientens ork och det känslomässiga tillstånd hen befann sig i var viktigt att beakta innan 
samtal av andlig och existentiell dimension inleddes (Kirby et al., 2014; Tornøe et al., 2015). 

Kategorier Underkategorier 

Relationens betydelse 
Att möta familjen 

Att vara familjens advokat 

Emotionella utmaningar 

Att hantera sårbarheten 

Behov av tid och stöd  

Känslor av otillräcklighet 

Att stödja i livets slutskede  
Att tillfredsställa patientens behov 

I det sista andetaget  
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När patienten fick prata om sin oro och ge uttryck för sina innersta känslor blev 
sjuksköterskor hedrade och berörda för det förtroende patienten gav. Tystnad upplevdes 
ibland behövas vilket var viktigt att respektera (Andersson, Salickiene, & Rosengren, 2016; 
Tornøe et al., 2015).  
 
Några sjuksköterskor menade att man inte skulle komma för nära patienten i relationen på 
grund av risken att förlora sin professionella roll (Johansson & Lindahl, 2012; Kirby et al., 
2014). Andra sjuksköterskor menade att det krävdes ett emotionellt engagemang med förmåga 
att vara sårbar för att kunna stödja och vägleda familjen genom den palliativa vården 
(Andersson et al., 2016; Kirby et al., 2014; Lopera Betancur, 2015). Stödet gavs genom en 
god kommunikation och fysisk närvaro hos familjen, vilket ansågs vara en skyldighet. 
Sjuksköterskor försökte motivera närstående till att bli delaktiga i vården, vilket upplevdes 
hjälpa familjen och skapa minnen att se tillbaka på efter patientens död. Sjuksköterskans 
närvaro vid patientens säng bidrog till positiva relationer både inom familjen men också 
mellan sjuksköterskan och enskilda familjemedlemmar.  
 
Att vårda döende patienter och närstående ansågs innebära ett givande och tagande 
(Andersson et al., 2016; Johansson & Lindahl, 2012). En bekräftelse för det stöd och den 
omvårdnad som utförts motiverade sjuksköterskan till fortsatt arbete i palliativ vård. Vidare 
upplevdes det kräva mer energi att arbeta i palliativ vård än i vanlig vårdkontext, 
sjuksköterskor upplevde en känslomässig variation, både positiva och negativa känslor 
(Johansson & Lindahl, 2012; Kirby et al., 2014). Positiva känslor erhölls av att ha bedrivit en 
god palliativ vård (Lopera Betancur, 2015). Negativa känslor upplevdes när närstående tog ut 
sin ilska på sjuksköterskorna vilket kändes orättvist och utmanande (Kisorio & Langley, 
2016; Tornøe et al., 2015; Yim Wah, Vico Chung Lim & Wai To, 2013). Frustration 
upplevdes när närstående inte förstod information eller förnekade situationen i palliativ vård, i 
dessa situationer upplevde sjuksköterskan svårigheter i att veta hur hen skulle bemöta detta. 
Sjuksköterskorna förstod att närståendes ilska representerade sorgeprocessen, de ansågs 
behöva få utlopp för sin smärta  
 
7.1.2 Att vara familjens advokat 
Sjuksköterskor ansåg sig vara familjens advokat som skulle skydda dem från att falla sönder i 
deras utsatta och sårbara situation (Kisorio & Langley, 2016; Lopera Betancur, 2015; 
McCallum & McConigley, 2013; Yim Wah et al., 2013).”We are the angels for the patients 
and advocates for them and their relatives” (Lopera Betancur, 2015. s. 300). Omvårdnadens 
kärnuppgifter så som att lindra lidande, arbeta för patientens värdighet och välmående 
upplevdes vara nyckeln till att vara patientens advokat (Kirby et al., 2014). Föra patientens 
talan, värna om deras rättigheter och rätten till självbestämmande ansågs också vara en del av 
rollen som advokat (Lopera Betancur, 2015; Kisorio & Langley, 2016). Fullföljde inte 
sjuksköterskor den rollen ansåg de sig inte vara professionella (McCallum & McConigley, 
2013). En sjuksköterska upplevde det krävande och emotionellt uttömmande att vara 
familjens advokat (Tornøe et al., 2015). 
 
7.2 Emotionella utmaningar 
Kategorin; Emotionella utmaningar handlar om att sjuksköterskans arbete och att kvalitén på 
vården försämras vid personal- och tidsbrist vilket medför stora utmaningar för att hen ska 
kunna bedriva en god palliativ vård samt hantera sina egna känslor som uppstår i palliativ 
vård. Kategorin delas in i underkategorierna; Att hantera sårbarheten, Behov av tid och stöd 
och Känslor av otillräcklighet  
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7.2.1 Att hantera sårbarheten 
Sjuksköterskorna kunde relatera till patienterna och såg sig själva i dem (Albuquerque, 2016; 
Kirby et al., 2014; Kisorio & Langley, 2016; Tornøe et al., 2015). När patienter hade små 
barn och sjuksköterskor själva var föräldrar upplevdes det extra svårt. Albuquerque (2016) 
visade att i arbetet med döden upplevdes situationer av stress, lidande och smärta, vilket 
kunde skapa tankar om den egna eller närståendes död. Något som ibland kunde leda till att 
sjuksköterskor började planera sin egna palliativa vård (Albuquerque, 2016; Andersson et al., 
2016; Johansson & Lindahl, 2012; Kisorio & Langley, 2016; Tornøe et al., 2015; Yim Wah et 
al., 2013). Sjuksköterskorna kände sig osäkra och ovilliga att prata om existentiella frågor 
trots vetskap om betydelsen på grund av rädsla för den egna döden. Sjuksköterskors syn på 
livet förändrades i arbetet med palliativ vård och började uppskatta det liv som var 
(Andersson et al., 2016).  
 
Vården upplevdes bli bättre om sjuksköterskor vågade beröras av patientens och närståendes 
lidande. (Lopera Betancur, 2015). Mognad, mod och en personlig vilja var också 
betydelsefullt för att beröras av patientens känslor och kunna förmedla tröst (Tornøe et al., 
2015). ”I have a personal motto that the day I stop feeling pain for the people and not offer 
that companionship, I stop being a nurse, that will be my last day” (Lopera Betancur, 2015. s. 
302). Sjuksköterskans sårbarhet ökade när hen kunde identifiera sig med patienten, vilket 
hindrade dem ifrån att förmedla trygghet och att stödja familjer (Andersson et al., 2016; 
Lopera Betancur, 2015; Tornøe et al., 2015).  
 
7.2.2 Behov av tid och stöd 
Sjuksköterskor ansåg att deras ansvar var att skydda och stödja sina kollegor (McCallum & 
McConigley, 2013). Stödja varandra gjordes genom att se efter och finnas där för varandra, 
vilket upplevdes hjälpte dem att klara av svåra situationer så som när en patient dog. En miljö 
med ömsesidigt omhändertagande skapade känslor av trygghet. Sjuksköterskorna saknade 
stöd eftersom en del av deras kollegor inte ansåg att deras ansvar var att stödja varandra 
(Kisorio & Langley, 2016). När tid för stöd och reflektion saknades upplevdes press över att 
vara den som skulle stödja familjen i palliativ vård (Bergenholtz, Jarlbaek & Hølge-Hazelton, 
2015; Kirby et al., 2014; Kisorio & Langley, 2016).  
 
Bristande kunskaper om palliativ vård skapade frustration bland sjuksköterskor och det 
upplevdes försämra kvalitén på vården (Andersson et al., 2016). Försämring av kvalitén sågs 
också till följd av personalbrist, ökad arbetsbörda och sjukhusens riktlinjer (McCallum & 
McConigley, 2013). Bristande engagemang runt existentiella och andliga behov hos patienten 
var också framträdande och relaterades till personal- och tidsbrist (Kirby et al., 2014; 
Tornøe et al., 2015). Bristerna användes ibland också som en ursäkt för att undvika 
existentiella samtal (Tornøe et al., 2015; Yim Wah et al., 2013). Vid ett dödsfall upplevdes 
psykisk stress då sjuksköterskor kände sig tvungna att lägga in en ny patient direkt i samma 
rum (Kisorio & Langley, 2016). Sjuksköterskor ansåg att palliativ vård skulle fyllas med 
kärlek och att en prioritering var att tillbringa tid tillsammans med familjen, tid som 
sjuksköterskor inte hade (Bergenholtz et al., 2015; McCallum & McConigley, 2013).  
 
7.2.3 Känslor av otillräcklighet  
Sjuksköterskor upplevde sig otillräckliga och hjälplösa i arbete med palliativ vård 
(Albuquerque, 2016; Andersson et al., 2016; Johansson & Lindahl, 2012; Tornøe et al., 2015; 
Yim Wah et al., 2013). Ett starkt behov av att förmedla tröst till patienterna var tydligt, när 
detta inte var möjligt uppstod känslor av otillräcklighet hos sjuksköterskor. Känslor av 
otillräcklighet beskrevs också bottna i att inte kunna göra något eftersom patienten slutligen 
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dog oavsett (Albuquerque, 2016; McCallum & McConigley, 2013). Sjuksköterskor beskrev 
det som att arbeta med händerna bundna eftersom tillgång till medicin och hjälpmedel fanns 
men ändå kunde patienten inte räddas. Frustration uppstod eftersom de ansåg sig utbildade för 
att hålla patienter vid liv. Sjuksköterskor upplevde olustkänslor över hur livet var och blev ur 
balans när en patient dog och själen lämnade kroppen eftersom det enda som då fanns kvar 
var en livlös kropp (Johansson & Lindahl, 2012).  
 
När sjuksköterskor arbetade med både palliativ vård och kurativ vård samtidigt upplevde de 
sig splittrade såväl psykiskt som andligt, då vården av patienterna hade två olika 
utgångspunkter (Andersson et al., 2016; Johansson & Lindahl, 2012; McCallum & 
McConigley, 2013). Den palliativa vården liknades vid en process av utmaningar och 
svårigheter, varav en sjuksköterska menade att alla inte var ämnade för den sortens arbete 
(Andersson et al., 2016; Johansson & Lindahl, 2012; Kirby et al., 2014; Kisorio & Langley, 
2016; Tornøe et al., 2015; Yim Wah et al., 2013). Arbete i palliativ vård kunde leda till 
somatiska problem så som sömnbesvär och med sitt medlidande som insats ökade risken för 
utbrändhet. Döden förföljde sjuksköterskor efter arbetsdagens slut, speciellt vid vård av yngre 
patienter eller kraftiga reaktioner från familjer. ”I would like surgical patients for two weeks, I 
would like gallstones so I don´t need to be involved…. You need that relief 
sometimes” (Johansson & Lindahl, 2012). Sjuksköterskor kände sig oförberedda i 
omhändertagandet av familjen i palliativ vård (Albuquerque, 2016). Det framkom att 
sjuksköterskor med erfarenhet från yrket och livet ansågs klara arbetet bättre (Tornøe et al., 
2015).  
 
7.3 Att stödja i livets slutskede  
Kategorin; Att stödja i livets slutskede handlar om att en stor del av sjuksköterskans uppgifter 
är att möta patientens behov, men också skapa en värdig sista tid för hen, vilket kan innebära 
att sitta med när patienten tar sitt sista andetag. Kategorin delas in i underkategorierna; Att 
tillfredsställa patientens behov och I det sista andetaget. 
 
7.3.1 Att tillfredsställa patientens behov 
Sjuksköterskan ansåg sig ha möjligheter att lindra symtom och skapa komfort, samt visade 
viljan att hjälpa patienten uppfylla de sista önskemålen i livet (Albuquerque, 2016). Medicin 
ansågs inte alltid nödvändigt, istället kunde till synes små och enkla saker så som ett bad, en 
lägesändring, ögon- och munvård, uppmärksamhet eller ett samtal vara värdefullt 
(Albuquerque, 2016; McCallum & McConigley, 2013; Kisorio & Langley, 2016). Den 
palliativa vården upplevdes handla om att patienten skulle ha det så bra som möjligt till dess 
att döden inträffar. ”I think one of the great beauties of nursing is caring without necessarily 
depend on the diagnosis or prognosis” (Albuquerque, 2016. s. 2341). Sjuksköterskor kände 
en skyldighet i att skydda patienten från onödigt lidande (McCallum & McConigley, 2013). 
Det ansågs bland annat innebära att inte visa känslor och att inte tynga ned familjen (Lopera 
Betancur, 2015). En adekvat smärtlindring och symtomkontroll skyddade patienten och 
närstående från onödigt lidande (McCallum & McConigley, 2013). Genom att se till 
patientens andliga behov, vilket kunde innebära att be tillsammans, nådde sjuksköterskan 
patienten på ett djupare plan (Tornøe et al., 2015). Patientens värdighet ansågs bevaras när 
sjuksköterskan mötte det andliga och detta upplevdes hjälpa patienten att finna ro (McCallum 
& McConigley, 2013). Tillfredsställelse upplevdes när patientens sista stund i livet blev lugn 
och fridfull, samt när patienten och närstående var nöjda med sjuksköterskans arbete 
(Andersson et al., 2016; Bergenholtz et al., 2015; Johansson & Lindahl, 2012; Tornøe et al., 
2015; Yim Wah et al., 2013). Varje person och situation är unik och sjuksköterskor ville 
förmedla detta till patienterna. Vid hög arbetsbelastning framkom det att sjuksköterskor 
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upplevde att symtomkontroll av patienter i livets slutskede prioriterades bort och patienter dog 
med ångest och smärta (Andersson et al., 2016).  
 
7.3.2 I det sista andetaget  
Sjuksköterskor upplevde det viktigt att vårda patienter med värdighet och sträva efter att 
skapa välbefinnande för dem (Albuquerque, 2016; Andersson et al., 2016; Bergenholtz et al., 
2015; Lopera Betancur, 2015; McCallum & McConigley, 2013). Vid avsaknad av närstående 
satt sjuksköterskor vid patientens sida i den stundande döden eftersom ångest och ensamhet 
ansågs lindras av fysisk närvaro i livets slutskede. ”It is important to experience a good end 
to life” (Johansson & Lindahl, 2012. s. 2037). Sjuksköterskor ansåg det viktigt att patienten 
inte kände sig övergiven utan att de gemensamt med patienten tog sig igenom livets sista 
timmar (Albuquerque, 2016; Andersson et al., 2016; Tornøe et al., 2015). Det upplevdes vara 
ett privilegium att stå vid någons sida i dödsögonblicket och kunde ses som ett omfattande 
ansvar att vara den som lyssnade till patientens sista andetag. 
 
Patientens värdighet ansågs lika viktig att skydda efter döden som när patienten fortfarande 
var i livet (McCallum & McConigley, 2013). Att ta hand om den döda kroppen ansågs vara en 
viktig uppgift som skulle utföras med respekt. “My hand is the last that the patient holds, 
hear the last words, I see the latest looks, I am present in their last moments of 
life” (Andersson et al., 2016. s. 146). 
 

8. DISKUSSION 
 
Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att palliativ vård kunde skapa avstånd mellan 
familjemedlemmarna och sorgen ansågs då inte kunna bearbetas. En god kommunikation 
upplevdes kunna minska avstånden inom familjen. Sjuksköterskor upplevde att arbetet i 
palliativ vård underlättades om patienten och familjen kommit till acceptans och försonats. 
För att kunna hjälpa familjen på bästa sätt behövde sjuksköterskan besitta en förmåga att se 
och möta deras behov. Sjuksköterskor upplevde en skyldighet i att skydda patienten mot 
onödigt lidande vilket ansågs av några sjuksköterskor innebära att dölja sina egna känslor 
medan andra sjuksköterskor ansåg att ett emotionellt engagemang krävdes för att kunna hjälpa 
familjen. Arbetet generade många gånger känslor av hjälplöshet eftersom patienten trots hjälp 
dör. Vidare upplevdes arbetet många gånger leda till funderingar på den egna och närståendes 
död. I den palliativa vården fanns behov av reflektion och stöd, vilket som konsekvens av 
personal- och tidsbrist inte gavs möjlighet till.  
 
8.1 Metoddiskussion 
En kvalitativ litteraturstudie valdes eftersom uppsatsen skulle skildra sjuksköterskans 
upplevelser. Tio vetenskapliga artiklar presenterades i resultatet. Författarna bedömde att en 
litteraturstudie var ett bra sätt att besvara detta syfte. Ett alternativ kan vara en intervjustudie 
som blir mer riktad till de exakta frågor som författarna vill ha svar på samt där möjligheter 
till att ställa följdfrågor finns. Då blir författarna dock hänvisade till några få informanter på 
ett fåtal avdelningar men samtidigt kanske en djupare inblick i informanternas upplevelser 
erhålls. 
 
Författarna beskriver tydligt steg för steg hur datainsamlingen har genomförts, vilka 
inklusions- och exklusionskriterier som använts i sökningarna. I bilaga 1 presenterar 
författarna sökscheman där läsaren kan följa hur sökningarna har gått tillväga, vilket också 
ger möjlighet att kontrollera artikelsökningens giltighet. Författarna försökte att så tydligt som 
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möjligt beskriva hur material samlats in samt hur det analyserats för att öka tillförlitlighet och 
verifierbarhet i resultatet. 
 
För ett så aktuellt resultat som möjligt, samt för att kunna använda resultatet i dagens 
palliativa vård inkluderades artiklar publicerade mellan 2010-2018. Den valda tidsperioden 
kan ha medfört att relevanta artiklar från tidigare forskning fallit bort. Flera sökningar gjordes 
och slutligen valdes en bredare sökning med ett manuellt urvalsförfarande av författarna då 
det annars var svårt att exkludera kvantitativa artiklar och artiklar som riktade sig mot 
hemsjukvård eller olika specifika sjukdomstillstånd. Ytterligare en anledning till att en 
bredare sökning med manuellt urvalsförfarande gjordes var att många artiklar i PubMed 
krävde fjärrlån eller betalning. Dessa exkluderades också och kan ha medfört att viktigt 
material för studiens resultat missats, vilket får ses som en svaghet. Tolv artiklar godkändes i 
kvalitetsgranskningen, tre stycken fick medel kvalité och nio stycken fick hög kvalité, varav 
de två artiklar med lägst procentuell kvalité valdes bort för att höja kvalitén på resultatet.  
 
Författarna styrker sitt resultat med att återge citat från ursprungliga intervjuer. Lundman och 
Hällgren Graneheim (2017) skriver att direkta citat från studierna ökar verifierbarheten. 
Författarna anser det viktigt att läsaren ska kunna ta del av det material som författarna själva 
använt. Att använda citat anses också viktigt för att visa kopplingen mellan författarnas analys 
och det som presenterades i de valda artiklarnas resultat. Avsaknad av citat skulle sänkt 
resultatets kvalité då den verkliga upplevelsen inte hade framkommit på samma sätt och 
trovärdigheten hade kunnat ifrågasättas. 
 
Förutom sökscheman presenteras i bilaga 3 en artikelmatris med en kort sammanfattning av 
alla artiklar vilket bidrar till en ökad verifierbarhet. Kristensson (2014) skriver att 
verifierbarheten stärks om författaren visar att resultatet är baserat på ett hållbart insamlat 
material. Det kan göras genom att sammanfatta de originalartiklar som analyserats för att 
läsaren ska kunna skapa sig en egen uppfattning av materialets trovärdighet. 
Målet var inledningsvis att använda artiklar från länder där vården liknar Sveriges så som 
övriga länder i norden. Då sökningarna ej gav tillräckligt med material inkluderades övriga 
länder, vilket nu i efterhand kan ses som en styrka då resultatet omfattar länder världen över, 
vilket ökar tillförlitligheten enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017). Artiklarna 
kommer ifrån länderna: Australien, Brasilien, Colombia, Danmark, Kina, Norge, Sverige och 
Sydafrika. Upplevelserna av att arbeta som sjuksköterska i palliativ vård visar sig liknande 
oavsett var i världen studien genomförts. Något som då talar för en ökad överförbarhet enligt 
Kristensson (2014). Valet att inkludera en artikel med inriktning mot intensivvård, som 
vanligtvis inte förknippas med palliativ vård, gjordes då studien skildrade sjuksköterskors 
upplevelse av palliativ vård i denna kontext. Vilket ansågs tillföra intressant kunskap. 
 
Författarnas förförståelse uppmärksammades i samband med urvalet av vilka länder som 
skulle inkluderas då antagandet var att upplevelserna skiljde sig åt i olika länder då vården ser 
annorlunda ut. Författarna försökte därefter vara observanta på sin förförståelse så att denna 
inte tog över i analysarbetet och för snabba slutsatser drogs. Det gjordes genom att ifrågasätta 
och diskutera det resultat som framkom i analysen. Vidare öppnades nya dörrar och bredare 
perspektiv på sjuksköterskans upplevelser i palliativ vård då resultatet påvisade andra 
upplevda svårigheter. Andliga samtal påvisades i resultatet men den stora upplevda 
svårigheten var i relationen med familjen. 
 
Innehållsanalysen genomfördes enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) och gjordes 
manifest. Författarna har enskilt läst och tagit ut meningsenheter för att sedan tillsammans 
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slutföra innehållsanalysen. Kristensson (2014) beskriver att en gemensam analys stärker 
resultatet och ökar tillförlitligheten då det minimerar risken att enskilda tolkningar präglar 
resultatet. Författarna synliggjorde analysprocessen genom att steg för steg dokumentera 
genomförandet, samt exempel på analysgenomförandet presenteras i bilaga 4. Kristensson 
(2014) menar att tillförlitligheten ökar om analysprocessen dokumenteras och synliggörs. 
Författarna upplevde att analysen av datamaterialet med översättning från engelska till 
svenska var svår. Andra svårigheter var att meningsenheter upplevdes ha olika innebörder och 
därmed kunde tolkas olika. Författarna valde då att gå tillbaka till artikeln för att läsa och 
förstå texten i sin helhet. 
 
Majoriteten av deltagare i alla valda artiklar var kvinnor, det kan jämföras med verkligheten 
med fler kvinnor än män inom vården. Socialstyrelsen (2016b) visar att 88% kvinnor och 
12 % män år 2014 var yrkesverksamma sjuksköterskor i Sverige. Författarna anser att det kan 
vara svårt att diskutera överförbarhet i resultatet då artiklarna kommer från flera olika länder 
och den palliativa vården inte alltid är uppbyggd på samma sätt i olika länder. Trots det visar 
resultatet ändå en global samstämmighet i hur sjuksköterskor upplever arbetet i palliativ vård.  
 
8.2 Resultatdiskussion 
En god kommunikation inom familjen och med sjuksköterskan framkom som viktigt i 
resultatet. Vidare visade resultatet att palliativ vård kunde skapa avstånd mellan 
familjemedlemmar och gjorde dem främmande för varandra. Närstående bör inkluderas tidigt 
i palliativ vård och har positiva effekter för enskilda familjemedlemmar (Verschuur, Groot & 
van der Sande, 2014). Delaktiga familjemedlemmar gör sjuksköterskans arbete lättare då alla 
är införstådda med sjukdomen, dess process och innebörd (Norinder, Goliath & Alvariza, 
2017). Delaktighet anses leda till större förståelse, acceptans och minska avstånden mellan 
enskilda familjemedlemmar. Kommunikation anses viktigt för att undvika missförstånd. 
Avstånden kan förutom bristande kommunikation bero på olika sätt att hantera sorg där vissa 
förnekar och andra inte, vilket kan skapa oenighet och därigenom skapa avstånd mellan 
familjemedlemmar. Att vara på olika ställen i sorgeprocessen innebär att sjuksköterskan 
måste anpassa vårdandet utifrån varje familjemedlem och sjuksköterskan bör sträva efter att 
se varje individs mående och möta den enskilda där den befinner sig. Samtidigt som 
sjuksköterskan måste se varje enskild individs inverkan på det gemensamma sammanhanget 
måste hen se hela familjen som en helhet. Familjemedlemmars olika sätt att hantera sorg 
handlar om att vårdandet måste låta förändringar komma inifrån systemet (Öqvist, 2008). 
Situationen måste accepteras och förstås som den är och inte ifrågasättas om varför någonting 
är som det är. Sjuksköterskan har en viktig stödjande roll, att inte forcera fram en acceptans 
utan låta det komma inifrån. Annars riskerar systemet att bli slutet och avstånd inom familjen 
men också till sjuksköterskan ökar. Sjuksköterskans roll som advokat kan då bli komplex och 
etiska dilemman kan uppstå då sjuksköterskan ska betrakta familjen som helhet (Norinder et 
al., 2017). Sjuksköterskan kan anta en medlande roll i palliativ vård för att lösa systemets 
olika viljor och åsikter. Sjuksköterskan riskerar att komma i kläm eftersom hen strävar efter 
ett metaperspektiv och se till hela systemets mående (Peterson et al., 2010). Vidare anses 
sjuksköterskan riskera att göra någon inom systemet missnöjd. För att minimera risken måste 
sjuksköterskan se hur systemet som helhet påverkas men också hur de enskilda individerna 
påverkas. Detta kräver att sjuksköterskan stödjer och finns där för varje individ, låter dem ta 
plats och uttrycka sina känslor för att slutligen nå acceptans och kunna försonas som system. 
Sjuksköterskan får svårt att stödja och hjälpa familjen om hen inte ser till situationen ur ett 
systemteoretiskt perspektiv, vilket kan leda till att familjen som helhet splittras (Öqvist, 
2008). 
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Resultatet visade svårigheter för sjuksköterskan i att bedriva en god palliativ vård när 
patienten inte kommit till acceptans. Patientens syn på livet förändras vid sjukdomsbesked 
och det i sin tur påverkar hela livsvärlden (Kastbom, Milberg & Karlsson, 2017).  Vid hastiga 
sjukdomsbesked kan sjuksköterskan få möta patientens ilska och frustration när denne 
befinner sig i en krisreaktion i sjukdomsförloppet 
(https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/krisreaktion/). Patienten har svårt att ta till sig 
och låta sig bli behandlad med det sjuksköterskan erbjuder. Risker som kan uppstå är att 
sjuksköterskan får svårt att nå patienten och komma denne nära på grund av den förnekelse 
som ofta uppstår i en krisreaktion (https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/krisreaktion/). 
Vilket även framkommer i resultatet där sjuksköterskans arbete istället riktade sig till att få 
patienten till acceptans och försoning. Krisreaktionen består av olika faser och i chockfasen 
beskrivs patienten bli stum och inte kunna ta till sig information 
(https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/krisreaktion/). Vidare medför reaktionsfasen att 
patienten kan hamna i förnekelse. Kommer sjuksköterskan inte patienten nära blir livsvärlden 
svår att nå och en vårdande relation skapas inte (Dahlberg & Segesten, 2010). Den ilska och 
frustration resultatet visade att sjuksköterskan kunde möta generade ett lidande för 
sjuksköterskan. Ilskan och skulden patienten känner kan överföras till sjuksköterskan, vilket 
kan göra att denne misstror sig själv och sina kunskaper (Rolland, 2017). 
 
I resultatet ansågs en viktig del i palliativ vård vara förmågan att se patientens och 
närståendes behov för att hjälpa dem att sätta ord på sina känslor som många gånger handlade 
om oro och rädslor. En vårdande relation bygger på kommunikation med förmåga att veta när 
sjuksköterskan ska prata och när tystnad säger mer än ord (Dahlberg & Segesten, 2010). Då 
den förmågan bemästras stärks den vårdande relationen och förtroendet ökar mellan 
sjuksköterskan och familjen. Saknas kommunikation och en vårdande relation blir inte den 
palliativa vården god och sjuksköterskan känner inte tillfredsställelse i att ha gjort vad hen 
skulle (Shimoinaba, O`Connor, Lee & Kissane, 2014). Känslor utvecklar relationen och 
bidrar till en djupare kontakt och sjuksköterskan kan hjälpa familjen att tillgodose deras 
behov. Att ta del av patientens livsvärld kan på många sätt kännas hedrande men samtidigt 
vara emotionellt uttömmande (Velarde-García et al., 2016) 
 
Resultatet framhöll att ett emotionellt engagemang med förmågan att vara sårbar ansågs 
viktigt. Vidare beskrevs en skyldighet att skydda patienter från onödigt lidande vilket kunde 
ske genom att dölja sina känslor för att inte påverka och tynga ned patienter och närstående. 
Dölja sina känslor bottnade i rädslan att bli oprofessionell. Sjuksköterskan kunde också varit 
med om emotionellt belastande situationer som riskerade att påverkas och därför valde hen att 
inte visa känslor, vilket påverkade vårdandet negativt. En öppenhet och att ge av sig själv 
både som människa och professionell är viktigt men om sjuksköterskans engagemang blir för 
stort riskerar hen att bli personligt involverad (Velarde-García et al., 2016). Vidare kan det 
påverka familjens sätt att se på sjuksköterskan. Med ett för stort emotionellt engagemang 
finns det risk att sjuksköterskan tynger ned familjen vilket kan leda in dem i en roll att trösta 
sjuksköterskan istället för tvärtom (Rolland, 2017).  Peterson et al. (2010) visar att 
sjuksköterskor upplever att det alltid finns en risk att bli för involverad, man känner mer 
sympati än empati för patienterna och blir på så sätt för involverad. Vidare menar 
sjuksköterskor att dem alltid får beakta detta, att bibehålla den professionella rollen och 
samtidigt vara emotionellt engagerad utan att bli för involverad. Den minimala gränsen till att 
bli för engagerad gör att sjuksköterskan lättare kan bli personligt involverad (Rolland, 2017). 
Lämnar sjuksköterskan den professionella rollen och den vårdande relationen kan det 
förknippas med en vänskapsrelation (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta kan resultera i att 
familjen förväntar sig mer av sjuksköterskan då de upplever sig ha byggt upp en relation och 
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sjuksköterskans arbete försvåras eftersom personliga och känslomässiga tankar kan styra val 
av vården. Sjuksköterskans brist på känslomässigt engagemang riskerar att generera ett ökat 
lidande för familjen, då de kan känna sig ensamma och utelämnade. Att visa medmänsklighet 
och vara närvarande kan ge positiva effekter på familjer där det finns svårigheter i att visa 
känslor och att prata med varandra (Peterson et al., 2010). Om sjuksköterskan intar ett 
metaperspektiv och ser hela familjesystemets mående genom att visa känslor och ger 
utrymme för samtal kan möjligheter öppnas för att prata inom familjen (Öqvist, 2008). 
Förutsatt att sjuksköterskan låter systemet som helhet och de enskilda individerna ta plats och 
ser hur de påverkas av sjukdom och palliativ vård. Vidare kan detta även minska 
sjuksköterskans lidande. När det gavs utrymme för känslor visade resultatet att risken att ta 
med sig arbetet hem minskade.  
 
Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde hjälplöshet i arbetet eftersom inget botemedel 
fanns och patienten var inlagd för att dö. Hjälplösheten bottnar i att inte kunna göra någonting 
förutom att vänta ut tiden (Rolland, 2017; Holms, Milligan & Kydd, 2014). Vilket också 
framkommer i resultatet. Smärtlindring och annat stöd ges men döden närmar sig oavsett och 
sjuksköterskans hjälplöshet kan bero på att samma behandling utförs hos patienten bredvid 
men hen tillfrisknar (Bloomer, Endacott, O'Connor & Cross, 2013). På sjukhus uppstår 
dilemman då kurativ vård och palliativ vård ges på samma avdelning, samt att patienter i 
livets slutskede inte prioriteras eller får den palliativa vård som de borde (Bloomer et al., 
2013). Vårdtyngden skiljer sig åt gällande vilka insatser patienterna behöver, palliativ vård 
kräver mer av sjuksköterskans tid, något som hen inte alltid har. Brist på tid gör det svårt att 
komma nära patienten och bygga upp den tillit som behövs för en vårdande relation (Holms et 
al., 2014).  
 
Den ständiga närvaron av döende och död påverkade sjuksköterskan även utanför arbetet 
vilket ofta ledde till funderingar om den egna och närståendes kommande död. Det fanns ett 
stort behov av reflektion och samtal med både medarbetare och professionella 
samtalsterapeuter. Alla är människor och sjuksköterskan har trots sin profession, något 
personligt att förknippa döden med, en förlust av närstående eller egna tankar om liv och död 
eftersom alla en gång ska dö (Holms et al., 2014). Sjuksköterskan möter patienten som 
anförtror sina innersta tankar och känslor till hen. När bördan blir stor och sjuksköterskan får 
bära både patientens och sina egna tankar utan stöd och möjlighet till reflektion ökar risken 
för utbrändhet (Rolland, 2017). Vilket också framkommer i uppsatsens resultat. Utbrändhet 
medför förluster av kompetent arbetskraft samt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv en ökad 
kostnad för sjukskrivningar (Carlström & Ehrenberg, 2017, 29 juni). Sjukvården behöver 
skapa möjligheter för sådana uppföljningar som i ett längre perspektiv kan ge en ökad 
arbetstillfredsställelse och minska sjukskrivningar vilket medför en samhällsekonomisk vinst 
(Sanandaji, 2017). Utifrån resultatet med arbetsrelaterade brister nedprioriteras palliativ vård 
och som situationen ser ut i dagens slutenvård får den därför anses vara en olämplig plats för 
palliativ vård (Peterson et al., 2010).  
 
8.3 Kliniska implikationer 
Författarna till denna uppsats uppmanar till framtida kvalitativ forskning inom palliativ vård 
med inriktning kring slutenvård då hemsjukvård och hospice idag är mer utforskade. Vidare 
forskning bör framförallt inrikta sig till arbetsmiljön inom slutenvården där palliativ vård 
bedrivs för att undersöka brister och rutiner för att slutligen kunna förbättra den palliativa 
vården inom slutenvård med tydligare riktlinjer och bättre arbetssätt. Detta för att skapa en 
trygg miljö för både sjuksköterskan och patient tillsammans med närstående. 
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Denna uppsats grundar sig i sjuksköterskans subjektiva upplevelser av palliativ vård. Det är 
av intresse att även undersöka upplevelser av palliativ vård ur patient- och 
närståendeperspektiv för att skapa en förståelse och uppfattning av hur dagens palliativa vård 
är.   
 
8.4 Slutsatser 
Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde relationen till familjen viktig där sjuksköterskor 
hade delade meningar om hur stort engagemang det krävdes. Fåtal sjuksköterskor ansåg att 
man inte skulle ha ett emotionellt engagemang och visa sig sårbar på grund av risken att 
förlora den professionella rollen medan största andelen sjuksköterskor ansåg att ett 
emotionellt engagemang behövdes i palliativ vård. Ett emotionellt engagemang tillsammans 
med en god kommunikation upplevdes minska avstånd mellan familjemedlemmar vilket 
genererade en bättre palliativ vård. Det emotionella engagemanget ansågs också kunna leda 
till att sjuksköterskan blev personligt involverad på grund av den minimala gränsen mellan 
professionell vårdande relation och vänskapsrelation. I palliativ vård upplevde sjuksköterskor 
ett stort behov av stöd och reflektion eftersom de bland annat fick ta del av familjens innersta 
tankar. Stöd och reflektion uteblev på grund av personal- och tidsbrist. Konsekvenser av 
arbetsrelaterade brister samt uteblivet stöd och reflektion ledde till att sjuksköterskor behöll 
känslor inombords och riskerade sjukskrivning på grund av utbrändhet.  
  



 
 

 18 

REFERENSER 
 
Albuquerque, K. A. (2016). Assistance to patients in the final phase of life or under palliative 
care is inadequate: nurses view. Journal of Nursing UFPE, 10(7), 2336-2344. Doi: 
10.5205/reuol.9106-80230-1-SM1007201606 
 
Andersson, E., Salickiene, Z., & Rosengren, K. (2016). To be involved - A qualitative study 
of nurses' experiences of caring for dying patients. Nurse Education Today, (38), 144-149. 
Doi: 10.1016/j.nedt.2015.11.026  
 
Arman, M. (2015). Lidande och lindrat lidande. I M. Arman, K. Dahlberg & M. Ekebergh 
(Red.), Teoretiska grunder för vårdande. (s. 38-59). Stockholm: Liber. 
 
Augustinsson, S. (2017). Vetenskapsteori och vetenskapsfilosofi. I B. Höglund Nielsen & M. 
Granskär (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (3. uppl., s. 19-32). 
Lund: Studentlitteratur.  
 
Balasubramanian, S., & Read, S. (2012). Hospice nurses' perceptions of caring for patients 
with a non-malignant diagnosis: a single-site case study. International Journal of Palliative 
Nursing, 18(10), 509-515. 
 
Beck-Friis, B., & Strang, P. (2012). Inledning. I B. Beck-Friis & P. Strang (Red.), Palliativ 
medicin och vård. (4. uppl., s. 12-14). Stockholm: Liber. 
 
Bengtsson, M., & Lundström, U. (2015). Palliativ vård. Malmö: Gleerups utbildning. 
 
Benkel, I., Molander, U., & Wijk, H. (2016). Palliativ vård: ur ett tvärprofessionellt 
perspektiv. Stockholm: Liber. 
 
Benzein, E. (2013). Hälsostödjande familjesamtal. I B. Andershed, B.-M. Ternestedt & C. 
Håkansson (Red.), Palliativ vård: begrepp & perspektiv i teori och praktik. (s. 453-464). 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Bergenholtz, H., Jarlbaek, L., & Hølge-Hazelton, B. (2015). The culture of general palliative 
nursing care in medical departments: an ethnographic study. International Journal of 
Palliative Nursing, 21(4), 193-201. Doi: 10.12968/ijpn.2015.21.4.193 
 
Bloomer, M. J., Endacott, R., O'Connor, M., & Cross, W. (2013). The 'dis-ease' of dying: 
challenges in nursing care of the dying in the acute hospital setting. A qualitative 
observational study. Palliative Medicine, 27(8), 757-764. Doi: 10.1177/0269216313477176 
 
Boyd, D., Merkh, K., Rutledge, D. N., & Randall, V. (2011). Nurses' Perceptions and 
Experiences With End-of-Life Communication and Care. Oncology Nursing Forum, 38(3), 
229-239. Doi: 10.1188/11.ONF.E229-E239 
 
Carlström, E., & Ehrenberg, A. (2017, 29 juni). ”Sjuksköterskebristen kan inte lösas med 
lägre kompetens”. Dagens Medicin. Hämtad från https://www.dagensmedicin.se 
 
 



 
 

 19 

Cotrim dos Santos, B., Menani de Souza, I., de Souza Scaldelai, R., T., Clemente Sailer, G., 
& Aline Preto, V. (2017). The perception of nurses of a general hospital on palliative care. 
Journal of Nursing UFPE, 11(6), 2288-2293. Doi: 10.5205/reuol.10827-96111-1-
ED.1106201705 
 
Dahlberg, K. (2013). Vårdande med livsvärld som grund. I B. Andershed, B.-M. Ternestedt & 
C. Håkansson (Red.), Palliativ vård: begrepp & perspektiv i teori och praktik. (s. 117-128). 
Lund: Studentlitteratur.  
 
Dahlberg, K., & Segesten, K. (2010). Hälsa & Vårdande i teori och praxis. Stockholm: Natur 
& Kultur.  
 
Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B.-O., & Fagerberg, I. (2003). Att förstå 
vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur.  
 
Ekebergh, M. (2015). Att vårda med livsvärlden som grund. I M. Arman, K. Dahlberg & M. 
Ekebergh (Red.), Teoretiska grunder för vårdande. (s. 18-21). Stockholm: Liber.  
 
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 
Natur & Kultur.  
 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 
analys och presentation av omvårdnadsforskning. (4. uppl.). Stockholm: Natur & Kultur. 

Fridegren, I. (2013). Palliativ vård ur historiskt och filosofiskt perspektiv. I I. Fridegren & S. 
Lyckander (Red.), Palliativ vård. (3. uppl., s. 9-19). Stockholm: Liber.  

 
Géssica Pereira, D., Fernandes, J., Santos Ferreira, L., de Oliveira Rabelo, R., Reis Pessalacia, 
J. D., & Silva Souza, R. (2017). Meanings of palliative care in the view of nurses and 
managers of primary health care. Journal of Nursing UFPE, 3;3, 1357-1364. Doi: 
10.5205/reuol.10263-91568-1-RV.1103sup201706 
 
Helsingforsdeklarationen. (2013). WMA DECLARATION OF HELSINKI – ETHICAL 
PRINCIPLES FOR MEDICAL RESEARCH INVOLVING HUMAN SUBJECTS . Hämtad 22 
mars, 2018, från World Medical Association, https://www.wma.net/policies-post/wma-
declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/ 
 
Holms, N., Milligan, S., & Kydd, A. (2014). A study of the lived experiences of registered 
nurses who have provided end-of-life care wihin an intensive care unit. International Journal 
of Palliative Nursing, 20(11), 549-556. Doi: 10.12968/jpn.2014.20.11.549 
 
James, I. (2017). En familjs vardag vid livets slut. I E. Benzein, M. Hagberg & B.-I. Saveman 
(Red.), Att möta familjer inom vård och omsorg. (2. uppl., s. 239-254). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Johansson, K., & Lindahl, B. (2012). Moving between rooms – moving between life and 
death: nurses’ experiences of caring for terminally ill patients in hospitals. Journal of Clinical 
Nursing, 21(13/14), 2034-2043. Doi: 10.1111/j.1365-2702.2011.03952.x 



 
 

 20 

Kastbom, L., Milberg, A., & Karlsson, M. (2017). A good death from the perspective of 
palliative cancer patients. Supportive Care in Cancer. 25(3), 933-939. Doi: 10.1007/s00520-
016-3483-9 
 
Kirby, E., Broom, A., & Good, P. (2014). The role and significance of nurses in managing 
transitions to palliative care: a qualitative study. British Medical Journal Open, 4(9), 1-8. Doi: 
10.1136/bmjopen-2014-006026 
 
Kisorio, L. C., & Langley, G. C. (2016). Intensive care nurses’ experiences of end-of-life 
care. Intensive & Critical Care Nursing, (33), 30-38. Doi: 10.1016/j.iccn.2015.11.002 
 
Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom 
hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Larsson, M., & Rundgren, Å. (2010). Geriatriska sjukdomar. (3. uppl.). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Lopera Betancur, M. A. (2015). Nursing care of patients during the dying process: 
a painful professional and human function. Invest Educ Enferm, 33(2), 297-304. Doi: 
10.1590/S0120-53072015000200012. 
 
Lundman, B., Hällgren, Graneheim, U. (2017) Kvalitativ innehållsanalys. I B. Höglund 
Nielsen & M. Granskär (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (3. 
uppl., s. 219-234). Lund: Studentlitteratur.  
 
McCallum, A., & McConigley, R. (2013). Nurses’ perceptions of caring for dying patients in 
an open critical care unit: a descriptive exploratory study. International Journal of Palliative 
Nursing, 19(1), 25-30.  
 
Milberg, A. (2012). Närstående vid palliativ vård. I P. Strang & B. Beck-Friis (Red.), 
Palliativ medicin och vård. (4. uppl., s. 144-151. Stockholm: Liber. 
 
Nationella Rådet för Palliativ Vård. (2010). Palliativguiden: vägvisaren till lindrande vård 
[Broschyr]. Stockholm: Nationella rådet för palliativ vård. Från https://www.nrpv.se/wp-
content/uploads/2012/10/Palliativguiden-2010-sid-1-18.pdf 
 
Norinder, M., Goliath, I., & Alvariza A. (2017). Patients’ experiences of care and support at 
home after a family member’s participation in an intervention during palliative care. 
Palliative & Supportive Care, 15(3), 305-312. Doi: 10.1017/S1478951516000729 
 
Peterson, J., Johnson, M., Halvorsen, B., Apmann, L., Chang, P., Kershek, S., … Pincon, D. 
(2010). What is it so stressful about caring for a dying patient? A qualitative study of nurses’ 
experiences. International Journal of Palliative Nursing, 16(4), 181-187.  
 
Polit, D. F., & Beck, C. T. (2016). Nursing research: generating and assessing evidence for 
nursing practice. (10th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer.  
 
Richmond, C. (2005). Dame Cicely Saunders: Founder of the modern hospice movement. 
Brittish Medical Journal, 331:238, 238-239. Doi: 10.1136/bmj.331.7510.238 
 



 
 

 21 

Rolland, R. (2017). Emergency Room Nurses Transitioning From Curative to End-Of-Life-
Care. Journal of the New York State Nurses Association, 45(1), 13-20.  
 
Sanandaji, N. (2017). Samhällsförlusten av sjukskrivningar: och värdet av att fler går från 
sjukskrivning tillbaka till jobb. Stockholm: Skandia. Från 
https://www.skandia.se/globalassets/pdf/press-och-media/rapporter-och-
debatt/skandia_ifl_samhallsforlusten-av-sjukskrivningar_locked_pages.pdf 
 
SFS 2014:822 2a §. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 30 mars, 2018, från Riksdagen, 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--
och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763  
 
Shimoinaba, K., O’Connor, M., Lee, S., & Kissane, D. (2014). Developing relationships: A 
strategy for compassionate nursing care of the dying in Japan. Palliative & Supportive Care, 
12(6), 455-464. Doi: 10.1017/S1478951513000527 
 
Silva, W. C. B. P., Silva, R. M. C. R. A., Pereira, E. R., Silva, M. A., Marins, A. M. F., & 
Sauthier, M. (2014). Nursing team perception of oncological palliative care: a 
phenomenological study. Online Brazilian Journal of Nursing, 13(1), 72-81.  
 
Socialstyrelsen. (2012). Termbank: Slutenvård. Hämtad 24 maj, 2018, från Socialstyrelsen: 
http://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=785&SrcLang=sv 
 
Socialstyrelsen. (2016a). Palliativ vård i livets slutskede: sammanfattning med 
förbättringsområden: Nationella riktlinjer – utvärdering [Broschyr]. Stockholm: 
Socialstyrelsen. Från 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20396/2016-12-3.pdf 
 
Socialstyrelsen. (2016b). Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonals 
arbetsmarknadsstatus 2014 [Broschyr]. Stockholm: Socialstyrelsen. Från 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20358/2016-10-4.pdf 
 
SOU 2001:6. Döden angår oss alla: Värdig vård vid livets slut. Stockholm: Fritzes offentliga 
publikationer. Från 
http://www.regeringen.se/49b6c2/contentassets/9b252638652e497ab0e16f66a0a54cf9/doden-
angar-oss-alla  
 
Strang, P. (2012a). Ett palliativt förhållningssätt – enligt WHO. I B. Beck-Friis & P. Strang 
(Red.), Palliativ medicin och vård. (4. uppl., s. 30-34). Stockholm: Liber. 
 
Strang, P. (2012b). Lidande i palliativ vård. I B. Beck-Friis & P. Strang (Red.), Palliativ 
medicin och vård. (4. uppl., s. 95-101). Stockholm: Liber. 
 
Tornøe, K. A., Danbolt, L. J., Kvigne, K., & Sørlie, V. (2015). The challenge of consolation: 
nurses’ experiences with spiritual and existential care for the dying- a phenomenological 
hermeneutical study. BMC Nursing, 14, 1-12. Doi: 10.1186/s12912-015-0114-6  
 
Valente, S. (2011). Nurses´Perspectives of Challenges in End of Life Care. The Journal of 
Chi Eta Phi Sorority, 55(1), 28-31. 
 



 
 

 22 

Velarde-García, J. F., Luengo-González, R., González-Hervias, R., Cardenete-Reyes, C., 
Alvarado-Zambrano, G., & Palacios-Ceña, D. (2016). Facing death in the intensive care unit. 
A phenomenological study of nurses’ experiences. Contemporary Nurse: A Journal for the 
Australian Nursing Profession, 52(1), 1-12. Doi: 10.1080/10376178.2016.1194725  
 
Verschuur, E. M., Groot., M. M., & van der Sande, R. (2014). 
Nurses' perceptions of proactive palliative care: a Dutch focus group study. International 
Journal of Palliative Nursing, 20(5), 241-245. 
 
Widell, M. (2003). Lindrande vård – vård i livets slutskede. Stockholm: Bonnier utbildning. 
 
Wilson, O., Avalos, G., & Dowling, M. (2016). Knowledge of palliative care and attitudes 
towards nursing the dying patient. British Journal of Nursing, 25(11), 600-605. 
 
World Health Organization (n.d.). WHO Definition of Palliative Care. Hämtad 2018-02-21, 
från World Health Organization, http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ 
 
Yim, Wah, M., Vico, Chung Lim, C., & Wai, To, C. (2013). Experiences and perceptions of 
nurses caring for dying patients and families in the acute medical admission setting. 
International Journal of Palliative Nursing, 19(9), 423-431. 
 
Öqvist, O. (2008). Systemteori i praktiken: konsten att lösa problemen och nå resultat. 
Stockholm: Gothia.  
 

 



 
 

 23 

Bilaga 1 
SÖKSCHEMAN 
 
Cinahl  

 
PubMed 

Sökdatum Sökningsnummer Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda artiklar 

12/4-2018 1 ((("Nurse's Role"[Mesh:NoExp]) OR "Life 
Change Events"[Mesh]) OR "Professional-
Family Relations"[Mesh:NoExp]) OR 
"Nurse-Patient Relations"[Mesh:NoExp] 

3192 
 

    

12/4-2018 2 (((("Palliative Care"[Mesh:NoExp]) OR 
"Terminal Care"[Mesh:NoExp]) OR 
"Terminally Ill"[Mesh:NoExp]) OR 
"Death"[Mesh:NoExp] 

4394 
 

    

12/4-2018 3 1 AND 2  173 173 19 11 Nr: 5, 7 

Sökdatum Sökningsnummer Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda artiklar 

9/4-2018 1 (MH "Hospice and Palliative Nursing") OR 
(MH "Nurse Attitudes") OR (MH "Nursing 
Practice")  

2835 
 

    

9/4-2018 2 (MH "Terminal Care") OR (MH "Palliative 
Care") OR (MH "Terminally Ill Patients") 
OR (MH "Death") 

2292 
 

    

9/4-2018 3 (MH "Inpatients") OR (MH "Hospitals") 4048     

9/4-2018 4 1 AND 2 AND 3  
 

46 46 24 17 Nr: 1, 3, 8, 9, 10 



 
 

 24 

Bilaga 2 s. 1(3) 
MALL FÖR KVALITETSGRANSKNING (Forsberg & Wengström, 
2003. s. 206-210).  
 
A. Syftet med studien? ___________________________________________ 
 
Vilken kvalitativ metod har använts?  ________________________________ 
 
Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?   
Ja[  ]   Nej [  ]  
 
B. Undersökningsgrupp   
Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 
exklusionskriterier ska vara beskrivna.)   
Ja[  ]  Nej [  ] 
 
Var genomfördes undersökningen? ___________________________________ 
 
Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 
________________________________________________________________ 
 
Vilken urvalsmetod användes?   
Strategiskt urval [  ] Snöbollsurval  [  ]Teoretiskt urval [  ]Ej angivet [  ] 
 
Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 
bakgrund) _______________________________________________________ 
 
Är undersökningsgruppen lämplig?  
Ja[  ]  Nej [  ] 
 
C. Metod för datainsamling   
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? 
Ja[  ]  Nej [  ]Beskriv: _______________________________________ 
 
Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)?  Beskriv:  
_______________________________________________________________ 
 
Ange datainsamlingsmetod: 
Ostrukturerade intervjuer [  ] Halvstrukturerade intervjuer [  ] Fokusgrupper [  ]  
Observationer [  ] Video-/bandinspelning [  ] Skrivna texter eller teckningar [  ] 
 
Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?  Ja[  ]  Nej [  ] 
 
D. Dataanalys: Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 
_______________________________________________________________ 
 
Ange om: 
Teman är utvecklade som begrepp [  ] Det finns episodiskt presenterade citat [  ] 
 



 
 

 25 

Bilaga 2 s. 2(3)  
De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna [  ] svaren 
är kodade [  ] 
 
Resultatbeskrivning: _________________________________________ 
 
Är analys och tolkning av resultat diskuterade?   
Ja[  ]  Nej [  ] 
 
Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?   
Ja[  ]  Nej [  ] 
 
Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?   
Ja[  ]  Nej [  ] 
 
Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?   
Ja[  ]  Nej [  ] 
 
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  
Ja[  ]  Nej [  ] 
 
Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 
originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)?   
Ja[  ]  Nej [  ] 
 
E. Utvärdering   
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?   
Ja[  ]  Nej [  ] 
 
Stöder insamlade data forskarens resultat?   
Ja[  ]  Nej [  ] 
 
Har resultaten klinisk relevans?   
Ja[  ]  Nej [  ] 
 
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?   
Ja[  ]  Nej [  ] 
 
Finns risk för bias?   
Ja[  ]  Nej [  ] 
 
Vilken slutsats drar författaren? _________________________________________  
 
Håller du med om slutsatserna?   
Ja[  ]  Nej [  ] 
Om nej, varför inte? __________________________________________________ 
 
 

 



 
 

 26 

Bilaga 2 s. 3(3) 
Ska artikeln inkluderas? 
Ja[  ]  Nej [  ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 27 

Bilaga 3 s. 1(4)  
ARTIKELMATRIS 

 
 
 
 

 

 Författare 
År 

Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalité 

1 Albuquerque, K. A. 
 
2016 
 
Brasilien  
 
Journal of Nursing 
UFPE 

Assistance to 
patients in the 
final phase of life 
or under 
palliative care is 
inadequate: 
nurses view. 

Utvärdera vården av 
patienter i slutet 
slutskede och palliativ 
vård, ur 
sjuksköterskeperspektiv 
och hur döden och 
dödsprocessen påverkar 
den omvårdnad som 
ges av sjuksköterskan. 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade 
intervjuer. En 
innehållsanalys gjordes 
där subkategorier och 
kategorier skapades 
utifrån likheter och 
skillnader.   

Tre kategorier; Professionellas 
upplevelser och känslor av att 
vårda döende patienter, 
Påverkan och reaktioner av 
dödlig sjukdom och att inte 
kunna rädda patienten och 
Utvärdering av kvalitén på 
omvårdnad i palliativ vård.  

82 % 
 

MEDEL 

2 Andersson, E., 
Salickiene, Z., & 
Rosengren, K. 
 
2016 
 
Sverige 
 
Nurse Education 
Today  

To be involved - 
A qualitative 
study of nurses' 
experiences of 
caring for dying 
patients 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
döende patienter på en 
kirurgisk avdelning. 

Kvalitativ studie med 
intervjuer som 
analyserades med en 
manifest 
innehållsanalys. 

En Kategori; Vårdande – att 
bli involverad.  
 
De påverkades personligt och 
kände sig oförberedda på att 
möta döende patienter på 
grund av bristande kunskaper 
om palliativ vård 

94 % 
 

HÖG 



 
 

 28 

Bilaga 3 s. 2(4) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

3 Bergenholtz, 
H., Jarlbaek, L., & 
Hølge-Hazelton, B. 
 
2015 
 
Danmark 
 
International Journal 
of Palliative Nursing 
 

The culture of 
general palliative 
nursing care in 
medical 
departments: an 
ethnographic 
study. 

Att undersöka den 
generella 
palliativa vården 
som 
sjuksköterskan ger 
på medicinska 
avdelningar. 

Kvalitativ metod, en 
etnografisk studie med 
både semistrukturerade 
intervjuer och 
observationer. Använde 
en tolvstegsanalys 

Tre teman skapades där den ena 
handlar om sjukhusmiljön, de 
resterande teman var om den 
utförda vården och 
sjuksköterskans egna 
reflektioner om palliativ vård. 

88 % 
 

HÖG 

4 Johansson, K., & 
Lindahl, B. 
 
2012 
 
Sverige 
 
Journal of Clinical 
Nursing 

Moving between 
rooms – moving 
between life and 
death: nurses’ 
experiences of 
caring for 
terminally ill 
patients in 
hospitals 

Att beskriva 
allmän-
sjuksköterskors 
upplevelser av 
palliativ vård och 
av patienter på 
allmänna 
avdelningar på 
sjukhus. 

Kvalitativ studie med en 
narrativ ansats. Data 
samlades in via intervjuer 
och analyserades och 
kodades med koder och 
kategorier. 

Sju teman; Tacksamhet över att 
få möjligheten att dela slutet av 
någon annans liv, Att beröras av 
fysisk och existentiell mening, 
Att existera i tid och rum, Att ge 
och ta energi, Att vara öppen i 
relationer med patienter och 
kollegor, Att ha förkroppsligad 
kunskap och Tidsbrist 

94 % 
 

HÖG 
 



 
 

 29 

 
Bilaga 3 s. 3(4) 

 
 
 

5 Kirby, E., Broom, A., 
& Good, P. 
 
2014 
 
Australien 
 
British Medical 
Journal Open 

The role and 
significane of 
nurses in 
managing 
transitions to 
palliative care: a 
qualitative study 

Att systematiskt 
undersöka hur 
sjuksköterskor på 
sjukhus upplever 
övergången till 
palliativ vård och 
sjuksköterskans 
potentiella roll i 
att tillgodose en 
bättre övergång. 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
intervjuer. Tematisk 
analys där teman 
identifierades. 

Fyra teman; Sjuksköterskans roll 
i övergången till palliativ vård, 
Emotionellt stöd och effektiva 
övergångar, Hantera 
arbetsinriktad omvårdnad och 
stödja patienter i övergången och 
Den emotionella börden vid 
övergången till palliativ vård.  

94 % 
 

HÖG 

6 Kisorio, L. C., & 
Langley, G. C. 
 
2016 
 
Sydafrika  
 
Intensive & Critical 
Care Nursing 

Intensive care 
nurses’ 
experiences of 
end-of-life care. 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
palliativ vård av 
vuxna på en 
intensivvård. 

Kvalitativ studie med 
gruppintervjuer. Data 
analyserades och teman 
identifierades utifrån 
likheter och skillnader. 

Fem teman: Upplevda 
svårigheter, Diskussioner och 
beslutstagande, Att stödja 
patienter, Att stödja närstående 
och Stöd för sjuksköterskor. 

100 % 
 

HÖG 
 

7 Lopera Betancur, M. 
A  
 
2015 
 
Colombia  
 
Invest Educ Enferm 

Nursing 
care of patients 
During the dying 
Process:a painful 
professional and 
human function. 

Att beskriva hur 
sjuksköterskan 
upplever att 
vården fungerar 
runt patienter i 
livets slutskede. 

Kvalitativ, etnografisk 
ansats med 
semistrukturerade 
intervjuer. I analysen 
identifierades koder som 
klipptes ut och 
kategoriserades och 
subkategoriserades. 

Två kategorier; Död har att göra 
med sjuksköterskor, det är 
personliga problem och 
Sjuksköterskors sårbarhet. 

88 % 
 

HÖG 



 
 

 30 

Bilaga 3 s. 4(4) 
 

 

8 McCallum, A., & 
McConigley, R. 
 
2013 
 
Australien 
 
International Journal 
of Palliative Nursing 

Nurses’ 
perceptions of 
caring for dying 
patients in an open 
critical care unit: 
a descriptive 
exploratory study 

Att beskriva 
förberedelserna 
av palliativ vård 
på en 
högberoende 
enhet 
 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade 
intervjuer. Tematisk 
analys användes för att 
identifiera koder och 
teman. 

Tre teman presenterades; 
Sjuksköterskan som beskyddare, 
Lugn och ro och Problem i 
vården 

100 % 
 

HÖG 

9 Tornøe, K. 
A., Danbolt, L. J., 
Kvigne, K., & Sørlie, 
V. 
 
2015 
 
Norge 
 
BMC Nursing 

The challenge of 
consolation: 
nurses’ 
experiences with 
spiritual and 
existential care for 
the dying- a 
phenomenological 
hermeneutical 
study. 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelse av 
andlig och 
existentiell vård 
för döende 
patienter på 
allmänna 
sjukhus 

Kvalitativ metod med 
individuella narrativa 
intervjuer, analyserades 
med en fenomenologisk 
och hermeneutisk metod. 
Meningsenheter, koder, 
subkategorier och 
kategorier användes i 
analysen.   

Tre teman; Oroväckande 
komplikationer av lidande, 
Andlig och existentiell vård och 
Förmedla tröst.  
 

88 % 
 

HÖG 

10 Yim, Wah, M., Vico, 
Chung Lim, C., 
& Wai, To, C. 
 
2013 
 
Kina 
 
International Journal 
of Palliative Nursing  

Experiences and 
perceptions of 
nurses caring for 
dying patients and 
families in the 
acute medical 
admission setting. 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelse och 
uppfattning av 
vård av döende 
patienter och 
deras familjer i 
akut medicinsk 
miljö 

Kvalitativ intervjumetod 
användes. 
Tematisk analys 
användes för att koda 
insamlade data. Koder, 
subteman och teman 
skapades. 

Fyra teman; Oförberedda inför 
patientens död, Reflektioner på 
sin egen sjuksköterskeroll med 
döende patienter, Reflektioner på 
meningen med döden och 
personliga upplevelser av 
dödsfall inom familjen och Att 
klara av arbetet med döende 
patienter 

94 % 
 

HÖG 
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Meningsenheter Kondenserade 
meningsenheter Koder Underkategorier Kategori 

Helping patients and families to 
achieve reconciliation was an 

important part. 

 
Helping patients and 
families to achieve 

reconciliation 

Hjälpa familjen 
till försoning Att möta familjen  

 
Relationens betydelse 

The nurses identify that they are a 
type of rock to keep patients and 

their relatives from crumbling 
during their situation of vulnerability 

and suffering. 

The nurses are a type 
of rock to keep 

patients and their 
relatives from 

crumbling 
 

En beskyddande 
roll 

Att vara 
familjens advokat 


