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Sammanfattning 

Bakgrund: Varje år avlider omkring 90 000 – 100 000 människor i Sverige, 

där majoriteten är i behov av palliativ vård. Livets slutskede kan för 

patienten innebära starka känslor som ilska, sorg och smärta. Döden är ett 

ämne som väcker starka känslor hos människor. I livets slutskede är det 

viktigt att sjuksköterskan ger stöd till patienten och de närstående, så att den 

sista tiden i livet blir så bra som möjligt. Men även ger stöd till närstående 

efter patientens bortgång, då närstående bär med sig minnen från vården hela 

livet.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att ge 

vård till patienter i livets slutskede. 
Metod: En systematisk litteraturstudie med elva kvalitativa artiklar 

genomfördes. Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades därefter i en 

kvalitativ innehållsanalys enligt Friberg (2012). 

Resultat: Två teman identifierades, vilket var mötet med patienten och 

närstående, och sjuksköterskans professionella hållning. Temana skapades 

utifrån fem subteman. Livets slutskede påverkar sjuksköterskan på ett 

professionellt och personligt plan. 
Slutsats: Att ge vård i livets slutskede är ett stort åtagande. De resurser 

sjuksköterskan har är otillfredsställande. Sjuksköterskor är i stort behov av 

mer stöd och utbildning för att kunna vårda patienter och närstående vid vård 

i livets slutskede. 

 
Nyckelord 
Sjukhusvård, Sjuksköterska, Vård i livets slutskede.  
 
Tack 
Ett stort tack till vår handledare Karin Weman som givit oss goda råd och 

stöd under arbetets gång.  
 

  



 

Innehållsförteckning  
1 INLEDNING ................................................................................................................ 1 

2 BAKGRUND ................................................................................................................ 1 

2.1 ICN:S ETISKA KOD ................................................................................................ 1 
2.2 PALLIATIV VÅRD ................................................................................................... 2 
2.3 FYRA HÖRNSTENAR ............................................................................................... 3 
2.4 DE NÄRSTÅENDE ................................................................................................... 4 
2.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN I VÅRDEN ....................................................................... 4 
2.6 SYMTOM................................................................................................................ 5 

2.6.1 Smärta .............................................................................................................. 5 
2.6.2 Andning ............................................................................................................ 5 
2.6.3 Ångest och oro ................................................................................................. 6 

2.7 DEN LIDANDE PATIENTEN ...................................................................................... 6 
2.8 SJUKHUS OCH HEMSJUKVÅRD ................................................................................ 7 
2.9 FRÅN NOVIS TILL EXPERT ...................................................................................... 8 

3 TEORETISK REFERENSRAM ................................................................................ 8 

4 PROBLEMFORMULERING ..................................................................................... 9 

5 SYFTE ......................................................................................................................... 10 

6 METOD ...................................................................................................................... 10 

6.1 DATAINSAMLING ................................................................................................. 10 
6.2 SÖKBEGRÄNSNINGAR, INKLUSIONS- OCH EXKLUSIONSKRITERIER ....................... 12 
6.3 KVALITETSGRANSKNING ..................................................................................... 12 
6.4 ANALYS .............................................................................................................. 12 
6.5 FORSKNINGSETISKA ASPEKTER ........................................................................... 14 

7 RESULTAT ................................................................................................................ 14 

7.1 MÖTET MED PATIENTEN OCH NÄRSTÅENDE ......................................................... 15 
7.1.1 En utmaning för sjuksköterskan ..................................................................... 15 
7.1.2 Känslan av otillräcklighet .............................................................................. 17 
7.1.3 Att bli stärkt i sin roll ..................................................................................... 19 

7.2 SJUKSKÖTERSKANS PROFESSIONELLA HÅLLNING ................................................ 20 
7.2.1 Emotionell påverkan ...................................................................................... 20 
7.2.2 Upplevelsen av kunskapsbrist och behov av stöd .......................................... 21 

8 DISKUSSION ............................................................................................................. 22 

8.1 METODDISKUSSION ............................................................................................. 22 
8.2 RESULTATDISKUSSION ........................................................................................ 26 

8.2.1 Teamarbetet ................................................................................................... 26 
8.2.2 Samtalet ......................................................................................................... 28 
8.2.3 Kompetensen .................................................................................................. 29 
8.2.4 Döendets påverkan ........................................................................................ 30 

9 SLUTSATSER ............................................................................................................ 32 

10 VIDARE FORSKNING ............................................................................................. 32 

11 REFERENSLISTA 

12 BILAGOR 

12.1 REDOVISA LITTERATURSÖKNING – SÖKSCHEMA 2 



 

12.2 REDOVISA LITTERATURSÖKNING –SÖKSCHEMA 1 
12.3 GRANSKNINGSMALL 
12.4 ARTIKELMATRIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 1 

1 Inledning 

Ny teknik inom sjukvården resulterar i äldre befolkning och att allt fler vårdas 

palliativt. Palliativ vård bedrivs inom sjukhus, hospice, äldreboende samt i det 

egna hemmet (Jakobsson, Andersson & Öhlén,  2014).  Befolkningen runt om 

i världen ökar allt mer och med åldrandet kommer ökade krav på vårdsektorn 

och långtidsvården. För att kunna erbjuda en god vård till patienter som 

befinner sig i livets slutskede krävs mer utbildning och större arbetskraft 

(WHO, 2018). I Sverige avlider omkring 90 000 -100 000 personer årligen, 

där majoriteten är i behov av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2016). 

    Som sjuksköterskestudenter har författarna till denna litteraturstudie lärt sig 

under verksamhetsförlagd utbildning att palliativ vård är en stor del av 

sjuksköterskans arbetsrutin och att patienter i livets slutskede förkommer inom 

samtliga vårdinstitutioner. Döendet och den sista tiden i livet kan väcka starka 

känslor som rädsla och sorg, där stora krav ställs på sjuksköterskan att kunna 

möta patienter och närstående. Författarna vill få mer kunskap kring 

sjuksköterskans upplevelser kring att ge vård i livets slutskede. För att ha 

förståelse kring att möta döden och få kunskap om hur den sista tiden i livet 

kan bli så bra som möjligt för varje patient och dennes familj. 

2 Bakgrund 

2.1 ICN:s etiska kod 

International Concil of Nurses etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014) innefattar hur sjuksköterskor runt om i världen, oberoende av lagar, 

ska förhålla sig inom sjukvården. I sjuksköterskans ansvarsområde ingår 

främjande av hälsa, att återställa hälsa, lindra lidande och förebygga 

sjukdom. I koden ingår det att arbeta utifrån mänskliga rättigheter, 

trosuppfattningar och värderingar gentemot den enskilda individen och dess 
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familj. Patienten har rätt till korrekt information som är individanpassad och 

där patienten har rätt att ge samtycke om vård och behandling. 

Sjuksköterskan ska arbeta respektfullt, trovärdigt, lyhört samt bibehållande 

av patientens integritet. Sjuksköterskan ansvarar över att bedöma andras och 

sin egen kompetens, samt att upprätthålla den genom ständigt lärande. Det 

ingår även att arbeta patientsäkert och ansvarsfullt. Sjuksköterskan strävar 

efter en öppen dialog och ett etiskt förhållningssätt. Slutligen ansvarar 

sjuksköterskan för ett bra samarbete med kollegor, respekterar sina 

medarbetares åsikter, samt skyddar individer och familjer (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 

2.2 Palliativ vård 

Palliativ vård innebär främjande av livskvalité hos patienter som befinner sig 

i livets slutskede (World Health Organization, 2018).  En god palliativ vård 

svarar mot patientens behov och omfattar ett förhållningssätt som bygger på 

en helhetssyn av människan. En aktiv helhetsvård syftar till att stödja patienten 

till att leva med värdighet och välbefinnande i livets slut (Socialstyrelsen, 

2013). Palliativ vård skall bedrivas till alla patienter som befinner sig i livets 

slutskede oavsett sjukdom. Patienten befinner sig i livets slutskede när kurativ 

behandling inte längre är möjlig (Brattgård, 2012; Jakobsson et al., 2014).  

     Enligt Socialstyrelsen (2018) innebär palliativ vård i livets slutskede bara 

timmar, dagar, veckor eller månader kvar att leva. En liten försämring av 

sjukdomstillståndet kan generera en dödlig utgång, vilket gör döden till en 

fråga om tid.  

     Genom att främja patientens livskvalité arbetar vården förebyggande och 

symtomlindrande utifrån ett fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt behov. 

Det innebär att fram till döden underlätta för patienten att leva ett så aktiv liv 

som möjligt (Jakobsson et al., 2014).  

     Sjuksköterskan har det generella ansvaret över att den palliativa vården 

håller en god kvalité. Det innebär att se patienten utifrån ett helhetsperspektiv 
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där behov och önskemål tillfredsställs, samt att inkludera och erbjuda stöd till 

familjen under den palliativa processen (Pastrana, Junger, Ostgathe, Elsner & 

Radbruch, 2008; Socialstyrelsen, 2013).  

  När patienten kommer till en punkt där sjukdomen gått så långt att det inte 

längre är meningsfullt att behandla, och istället blir skadligt eller orsakar ett 

ökat lidande, ska ett brytpunktsamtal hållas. Brytpunktssamtal är ett 

medicinskt inriktningsbeslut som tas av läkare, men sjuksköterskor bör initiera 

det. Samtalet eftersträvar sig att patienten och hens anhöriga får möjlighet till 

att påverka hur den sista tiden i livet skall bli (Socialstyrelsen, 2015). 

Sjuksköterskans stöd och vägledning i samtalet genererar delaktighet och 

valfrihet i hur patienten vill utforma sin vård och sista tid (Svenska 

Palliativregistret, 2015). 

2.3 Fyra hörnstenar 

Palliativ vård grundar sig i de fyra hörnstenarna symtomlindring, 

multiprofessionellt samarbete, kommunikation och stöd till närstående. Det är 

fyra hörnstenar som sjuksköterskan aktivt ska arbeta efter. Symtomlindring 

inkluderar fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov som 

sjuksköterskan måste uppmärksamma hos den unika patienten. Den palliativa 

vården inkluderar insatser från flera kompetenser, vilket syftar till ett 

multiprofessionellt samarbete. Att samarbeta inom palliativ vård innebär att se 

hela patienten där ingen del i vården glöms bort. För att främja patientens 

livskvalité krävs det en god kommunikation och relation mellan sjuksköterska 

och patient. Det är via kommunikationen sjuksköterskan närmar sig patientens 

upplevelse och välbefinnande. Den sista hörnstenen är stöd till närstående, 

stöd som ges under processen men även efter dödsfallet. Närstående ska även 

ges möjlighet till att delta i vården, delta genom att ta hand om den sjuke. Att 

ge stöd kan göras på många olika sätt, det finns inget rätt eller fel. Behovet av 

stöd kan se olika ut och kan enbart avgöras av de närstående (Socialstyrelsen, 

2013). 
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2.4 De närstående 

Sjuksköterskan ansvarar för att inkludera de närstående i den palliativa 

processen, genom att informera dem om sjukdomen och vad den innebär. En 

öppen dialog ger förståelse för de känslor som träder fram, exempelvis kan 

ångest minska när de närstående får svar på frågor om smärta och rädsla som 

patienten kan uppleva. En öppen dialog innebär att de närstående får möjlighet 

att delge alla sina frågor, prata och reflektera öppet med sjuksköterskan (da 

Cruz Matos & da Silva Borges, 2018).   

     Bland det viktigaste en sjuksköterska kan göra för närstående till patienter 

i livets slutskede, är att upprepande gånger förklara sjukdomen och dess 

innebörd, samt ge stöd och symtomlindring så fort behovet finns (Tursunov, 

Cherny & DeKeyser Ganz, 2015). Närstående kan uppleva skam och skuld 

över att inte ha gjort tillräckligt. Sjuksköterskan ska respektera och möta 

familjens behov så långt det är möjligt, men det är patientens vilja som 

värderas allra högst (Dobson, 2017; Pastrana et al., 2008). 

2.5 Etiska överväganden i vården 

Patientens rätt till självbestämmande och respekt är självklara etiska principer. 

Att se varje människa som unik är ett ansvar sjuksköterskan ska sträva efter. 

Vård i livets slutskede kräver etiska överväganden, vad som är rätt eller fel, 

vilket måste bedömas utifrån varje specifik patient (Socialstyrelsen, 2013).   

        Öresland och Lutzen (2014) anser att det många gånger saknas argument 

för vad som är moraliskt rätt eller fel. En god vård grundar sig i en god 

människosyn och respekt för människans integritet. Ett beslut om vad som är 

bäst för en patient som ej kan uttrycka sitt behov eller önskning är ett dilemma. 

De anser även att sjuksköterskan kritiskt behöver reflektera kring vad som är 

gott eller ont med hjälp av etikens språkliga verktyg. 
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2.6 Symtom 

I livets slutskede försämras patientens tillstånd successivt och tillslut tappar 

hen sin förmåga att delge sina symtom. När patientens förmåga till att delge 

sina symtom försvinner måste sjuksköterskan göra en bedömning av hur 

patienten upplever sin tillvaro. Det är viktigt att vara lyhörd på tecken som 

patienten uppvisar, tecken som kan påverka hur den fortsatta vården ska 

utformas (Campbell, 2018).  

2.6.1 Smärta 

Den döende patientens smärta delas in i fyra olika dimensioner: Fysisk, 

psykisk, social, existentiell och andlig smärta. För den fysiska smärtan har 

patienten rätt till en optimal smärtlindring. Varje obehandlat symtom är en 

påminnelse för patienten om hens dödlighet som hindrar hen från att leva. I 

den psykiska smärtan har patienten rätt till att uttrycka sina känslor inför sin 

död på sitt eget sätt. Den psykiska smärtan kan yttra sig i känsloupplevelser 

som växlar mellan förnekelse, revolt, acceptans, protest, hopp och 

uppgivenhet. Den tredje smärtdimensionen är social smärta, vilket innebär 

patientens rätt till att inte dö ensam. Den fjärde och sista smärtdimensionen är 

existentiell och andlig smärta. Patienten har rätt att diskutera och uttrycka sina 

religiösa och andliga upplevelser. De stora livsfrågorna om livets mening och 

mål kan träda fram, vilket göra att vi människor får ett stort behov av att tala 

om livet och döden (Brattgård, 2012).   

2.6.2 Andning 

När symtom som andningsbesvär uppkommer är det viktigt att 

sjuksköterskan har kunskap och färdighet om att göra rätt bedömning utifrån 

patientens tillstånd. Andningsbesvär inkluderar andnöd, vilket delas in som 

en subjektiv eller mångdimensionell upplevelse av obehag. Andnöd i 

subjektiv form grundar sig i att det är patientens upplevelse som är i fokus. 

Det är enbart patienten själv som kan berätta hur just hen upplever andnöden. 
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En mångdimensionell upplevelse av andnöd innebär att den kan upplevas på 

flera sätt, exempelvis hur intensiv andnöden är, hur ofta den upplevs och hur 

starkt obehag den innebär för patienten (Henoch, 2014). 

 

2.6.3 Ångest och oro 

Ångest och oro är tillstånd som ofta förekommer i palliativ vård. Det kan 

vara fysiska orsaker som smärta eller andnöd som utlöser ångest hos 

patienten. Sjuksköterskan måste vara uppmärksam på vilken faktor som är 

utlösande, om det exempelvis är fysiska orsaker, rädsla inför döden eller 

sömnstörningar. Den första åtgärden sjuksköterskan ska göra när patienten 

upplever ångest är närvaro och samtal. Tillföra en närvaro hos patienten så 

att hen inte känner sig ensam och möta ångesten genom att samtala om den, 

samt att lyssna och låta patienten uttrycka sina tankar (Albinsson & Strang, 

2012). 

 

2.7 Den lidande patienten  

Enligt Wiklund Gustin (2014) konfronteras vi med liv och död när vi ställs 

inför frågor om vilka vi är och vad vi vill med våra liv. Att möta den lidande 

människan är en oundviklig del av sjuksköterskans arbete. Det är i detta möte 

lidandet kan lindras och patientens kraft och önskan om sin sista tid främjas. 

Lidandet har många ansikten, som exempelvis svår smärta, rädsla inför en 

undersökning, ångest, oroliga föräldrar till ett sjukt barn eller närstående som 

har förlorat en när och kär. Sjuksköterskan möter flera av lidandets ansikten i 

sin vardag, vilket göra att hen måste vara lyhörd för den enskilde patientens 

lidande. Respekt för lidandet såväl som en meningsskapande process där 

patienten ges förmågan till att själv forma sitt liv och sin hälsa. Orsaken till 

lidandet är inte ett hot mot människans liv rent fysiskt men lidandet kan 

innebära ett hot mot livet som det levts tidigare. Det kan vara hot mot fysisk 

och psykisk hälsa och funktionsförmåga, mot människans värdighet eller mot 
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hens bild av sig själv. Den lidande människan behöver ta upp kampen mot 

dessa hot för att skydda sig själv. Lidandets mening är en livsfråga, det är 

inte kroppen som lider utan människan. Det finns patienter som har svåra 

smärttillstånd som inte uttrycker att de lider och de som upplever ett stort 

lidande utan att vården kan påvisa fysiologiska orsaker (Wiklund Gustin, 

2014). 

2.8 Sjukhus och hemsjukvård 

Palliativ vård kan bedrivas i olika vårdformer, till exempel på sjukhus eller i 

hemmet. Att vårdas i sitt hem vid livets slutskede är en önskan hos många men 

det är inte alltid möjligt. Även om möjligheten till att vårdas i hemmet finns är 

det viktigt att belysa det negativa. Maken eller makan kan uppleva en 

ansträngande situation, en situation de inte kan påverka och måste befinna sig 

i. Det hem som patienten har sin trygghet i blir till ett annat hem när det 

förvandlas till en institutionslik miljö med hjälpmedel, kartonger med 

inkontinensskydd, droppställningar, omläggningsmaterial och läkemedel som 

patienten behöver. I den situationen är det viktigt att sjuksköterskan är lyhörd 

gentemot patientens och de närståendes reaktion av förändringen som sker i 

hemmet. Sjuksköterskan ska även reflektera över att hen är gäst i patientens 

hem. Ett hem där sjuksköterskan som gäst ska visa respekt och aktsamhet 

(Lindqvist & Rasmussen, 2014). 

   Den palliativa vården på sjukhus kan vara en främmande miljö för 

patienten och hens närstående. Det är viktigt att sjuksköterskan ser vilka 

förutsättningar som finns för att skapa en hemkänsla för just den unika 

patienten under dennes vårdvistelse. En miljö som är omsorgsfullt utformad, 

som kan uttryckas med ord som trivsam och behaglig. En vårdmiljö som 

stimulerar till glädje i det dagliga mötet. Att kunna vila blicken på något 

välbekant och omtyckt, spenderandes flera dygn i sjukhussäng, kan ge energi 

och hopp. Patienten ställs inför en främmande miljö men för sjuksköterskan 

är det hens arbetsplats och en välbekant miljö. En arbetsplats där patienten är 
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en gäst. Författarna till denna studie har valt att fokusera på palliativ vård 

som bedrivs på sjukhus (Lepp, 2014). 

 

2.9 Från novis till expert  

Kunskap och praktisk erfarenhet utvecklar sjuksköterskans yrkesroll. 

Sjuksköterskans kunskapsutveckling sker i fem stadier: Novis, avancerad 

nybörjare, kompetent, skicklig och expert. Novis innebär att sjuksköterskan 

saknar erfarenhet och bakgrundsförståelse för situationen där handlingar 

styrs utifrån regler och riktlinjer. Avancerad nybörjare innebär att 

sjuksköterskan nätt och jämt kan uppvisa godtagbara prestationer. Hen kan 

fortfarande inte se helheten i situationen som i novis men börjar bli mer 

medveten i betydelsefulla mönster. Tredje stadiet är kompetent, 

sjuksköterskan har arbetat under en längre tid och börjar bli medveten över 

sina egna handlingar. Känslan av att behärska den rådande situationen men 

saknar expertens snabbhet. Ett kritisk tänkande börjar utvecklas. I fjärde 

stadiet är sjuksköterskan skicklig, uppfattar situationer som en helhet. 

Sjuksköterskan kan se avvikelser från det normala mönstret och upplever inte 

beslutsfattandet som ansträngande. Det femte och sista steget är 

expertstadiet. Sjuksköterskan har utvecklat specifika färdigheter och kan 

snabbt agera utifrån situationen och ödslar ingen tid på att fundera. Hen 

behöver inte förlita sig på analytiska principer utan har en vision av vad som 

är möjligt i situationen (Benner, 1993).  

3 Teoretisk referensram   

När sjuksköterskan bedriver vård är det viktigt att hen inte enbart ser till 

patienten utan även till dennes familj. Familjen består av en grupp människor 

med starka emotionella band till varandra. I familjen finns en samhörighet 

och ett ömsesidigt engagemang i varandras liv (Wright, Watson & Bell, 

2002). Familjen kan förstås som ett system där en förändring som drabbar en 



 

 9 

individen påverkar alla parter. Att tillhöra en familj kan minska lidande, 

förbättra hälsa och öka välbefinnandet. En familj behöver inte alltid vara en 

tillgång utan kan även bidra till ett ökat lidande på grund av negativa 

omständigheter inom familjen (Svensk Sjuksköterskeförening, 2015). När 

sjuksköterskan möter familjen är det viktigt att bemöta alla med värdighet 

och respekt. Om sjuksköterskan uppvisar ett dåligt bemötande gentemot 

familjen kommer patienten mycket troligt känna skuld gentemot sina 

närstående, över att hen utsatt dem för den dåliga situation de befinner sig i. 

Sjukdom inom familjen kan bidra till försoning och att de förmedlar kärlek 

till varandra som aldrig förr. När sjuksköterskan får patienten att uppleva 

stöd och tillfredsställelse upplever även familjen det, då deras önskan om att 

lindra patientens lidande bekräftas (Wright et al., 2002). Den teoretiska 

referensram för studien är familjefokuserad omvårdnad, då familjen utgör 

kärnan i den palliativa vården, där alla delar ska beaktas av sjuksköterskan 

(Wright et al., 2002). 

4 Problemformulering 

Livets slutskede kan för patienten innebära starka känslor som ilska, sorg, 

rädsla och smärta. Att befinna sig i livets slutskede upplevs individuellt för 

alla människor och hanteras därefter på olika sätt. Vanliga symtom som kan 

uppstå är andningsbesvär i form av andnöd samt smärta, oro och ångest. 

Symtom som påtagligt ökar lidandet för den döende patienten.  

    Sjuksköterskans uppgift är att ge stöd till patienter och närstående, vilket 

kan ske på olika sätt. Den sista tiden i livet kan innebära ett lidande som kan 

generera svårigheter för patienten att uttrycka sig verbalt. Sjuksköterskan 

ansvarar över att vara öppen och lyhörd mot patienten och de symtom som 

patienten uppvisar. Sjuksköterskan ansvarar även över att den sista tiden i 

livet ska bli så behaglig för patienten som möjligt, det vill säga lindra lidande 

utan att förlänga livet. 
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    Sjuksköterskans upplevelser av att ge vård i livets slutskede är ett viktigt 

område att beforska, för att skapa en förståelse över hur det är ge vård till 

någon som ska dö och hur sjuksköterskan kan utvecklas. Om sjuksköterskan 

inte uppfyller de fyra hörnstenarna inför vårdandet i livets slutskede, så 

riskerar den sista delen av den palliativa processen att generera ett lidande för 

patienten. De närstående lever vidare och kan bära med sig minnena från 

vården hela livet. De kan ständigt bli påminda om den bra vård som gavs och 

få ett positivt minne med sig. Risken finns även över att bli påmind om den 

dåliga vård som gavs, vilket kan resultera i ett livslångt svårhanterbart 

lidande för de närstående. 

5 Syfte 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter i livets slutskede.  

6 Metod 

Författarna har gjort en allmän litteraturöversikt, som beskrivs som ett 

strukturerat arbetssätt för att skapa en översikt över ett valt område med 

grund i beskrivning av data. Ett arbetssätt där redan publicerade 

forskningsresultat sammanställs av författarna. Data har samlats genom 

sökningar av vetenskapliga artiklar, som därefter har granskats, analyserats 

och sammanställts i ett resultat (Friberg, 2012). 

 

6.1 Datainsamling 

Datainsamlingen har gjorts genom artikelsökningar i databaserna Cinahl och 

PubMed. Utifrån ämnet har sökningarna delats in med ämnesord och 

fritextord (Friberg, 2012). De sökord som valts ut har tagits ur respektive 

databas tesaurus, det vill säga ämnesordlista som representerar 
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rekommenderade ämnesord. De olika sökord som valts har rekommenderats 

av respektive databas.  

      I Cinahl användes fyra sökblock med ämnesord, fritextord och 

avgränsningar. Det första ämnesordet i sökblock ett var “Palliative care” med 

fritext orden ”End of life”, “Death” och ”Dying”. Ämnesordet i block två är 

“Support, psycosocial” med fritextorden “Emotion*”, “Communication” och 

“Professional-Patient relations”. I sökblock tre i användes ämnesordet “Life 

experiences” med fritextorden ”Experience*”,  “Feelings”, “Attitudes” och 

“Perception”. Det sista blocket är ämnesorden “Nurses+” och ”Nurse 

attitudes” med fritextordet “Nurse”.  

  Sökningen i Pubmed resulterade i sex fristående sökningar. De ämnesord 

som användes var ”Humans”, ”Nursing Staff, Hospital”, ”Nurse-patient 

Relations” med fritextorden ”Nurses” samt ”Experiences”. De valda ämnes- 

och fritextorden har hämtats från databasernas tesaurus.  

  Med hjälp av AND och OR kunde de olika ämnes och fritextorden i 

respektive block sammanbindas, vilket riktade in sökningen på artiklar med 

flera av de valda ämnesorden som egna ämnesord. 

   Sökningen från Cinahl gav 400 artiklar där samtliga titlar lästes. 

Hundratrettio artiklars titlar ansågs relevanta till denna studies syfte och 

därför lästes samtliga av dessa i abstract. Tjugo artiklar lästes i fulltext och 

nio valdes därefter till resultatet. Sökningen i Pubmed gav 66 artiklar där alla 

titlar lästes. Tjugo abstract lästes, tre i fulltext och två valdes ut till resultatet, 

se (Bilaga 1 och Bilaga 2). De artiklar som valdes bort efter att ha läst dem i 

fulltext, var artiklar som inte svarade på vårt syfte, artiklar med 

specialistinriktningar eller där sjuksköterskeperspektivet var svårt att urskilja. 

Då studien syftar till livets slutskede och den sista delen av den palliativa 

processen valdes artiklar som inte syftade på den sista tiden av den palliativa 

processen bort.  
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6.2 Sökbegränsningar, Inklusions- och exklusionskriterier 

Sökningarna begränsades med artiklar från 2010 i Cinahl och 2008 i 

Pubmed, till och med hösten 2018. Inklusionskriterier var artiklar som var 

peer reviewed samt kvalitativa artiklar. ”Qualitative” användes som ett 

fritextord i båda databaserna för att exkludera kvantitativa artiklar. I studien 

inkluderades sjuksköterskor på sjukhus, vilket gjorde att artiklar som 

fokuserar på hemsjukvård och hospice valdes bort. Ytterligare 

inklusionskriterier var studier gjorda inom somatisk vård och ur 

sjuksköterskeperspektiv. För att få en bredare sökning gjordes ingen 

begränsning geografiskt. Artiklar som inte erbjöd fulltext valdes bort då 

författarna inte fick tillgång till hela artikeln.  

6.3 Kvalitetsgranskning 

Artiklarna granskades gemensamt och individuellt av författarna. Efter att 

författarna läst artiklarna enskilt, använde de sig av Carlsson och Eimans 

(2003) granskningsmall för kvalitativa studier. Om författarna tyckte olika 

diskuterades artiklarna för att komma fram till en gemensam 

kvalitetsbedömning. En fråga har valts att ta bort från granskningsmallen då 

den inte var relevant för ämnet. Varje artikel har tilldelats en poängsumma 

som omvandlats till procent (Carlsson & Eiman, 2003). Studier som erhöll 

mindre än 60% ansågs inte vara av tillräckligt god kvalité för att ingå i 

resultatredovisningen. Tio artiklar poängsattes till Grad I, vilket innebär över 

80%. Endast en artikel poängsattes till Grad II, då artikeln gav 78% i kvalité. 

Artikeln ansågs dock vara godkänd för att ingå i resultatredovisningen. De 

fem artiklar som erhöll mindre än 60% valdes bort (Bilaga 3). 

6.4 Analys 

Analysarbetet grundar sig i Fribergs metod (2012). En beskrivande syntes 

har skapats där helheten går till delar för att sedan beskrivas i en ny helhet. 

Delar har identifierats ur varje artikel och sedan sammanställts i ett resultat, 
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som format en helhet. Artiklarna lästes flertalet gånger individuellt, öppet 

och följsamt, för att skapa en förståelse om dess innebörd. Samanställningar 

av det väsentliga, det vill säga artiklarnas resultat, gjordes först enskilt och 

sedan gemensamt. De valda nyckelfynd som valts ut har diskuterats flertalet 

gånger mellan författarna för att hitta svagheter och styrkor. När olika 

uppfattningar uttrycktes diskuterades dessa sinsemellan till konsensus 

uppstod. Nyckelfynden som svarar till studiens syfte analyserades i en 

innehållsanalys i form av en tabell. Efter granskning av artiklarna har 

nyckelfynd plockats ut och abstraherat till subteman som i sin tur översatts 

till teman som är mer tolkande och abstrakt. I tabell 1 ger författarna ett 

exempel på analysstegen från nyckelfynd till subtema och tema. Det gjordes 

sedan en överblick av skapade teman för att kunna relaterat de till varandra, 

för att hitta likheter och skillnader. Därefter har nya teman som är 

övergripande för de likheter som hittats skapats. De teman som konstruerats 

representerar rubriker i resultatet med subteman som underrubriker. 
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Tabell 1 Exempel på beskrivande syntes 

Nyckelfynd  Tema  Subtema 

“The care gives so much in 

return… I think it’s favorable to be 

with someone dying. You can help 

make it memorable and peaceful...I 

think that it strengthens me as a 

person to be part of it.” 
 

  

Upplevelsen att bli  

stärkt i sin roll 

 

 

Känslan av otillräcklighet 

 

 

 

En utmaning för 

sjuksköterskan 

 

“Although it’s really busy and 

there isn’t enough time to care for 

the patients, I always want to care. 

I try my best to fulfill my role as a 

nurse.”  
 

Mötet med patienten 

och närstående 

“It was really hard to behave, to 

handle time spend on it… the pain 

and how to show support for the 

families… it was very hard. I was 

not prepared for my feelings.. to 

meet the families.. to be calm and 

safe.”  
 

 

 

6.5 Forskningsetiska aspekter 
 

Alla artiklar i resultatet var godkända av en etisk kommitté. Deltagarna i 

resultatartiklarna har fått information om studien och har givit sitt 

godkännande om att delta. Studiens resultat bygger på en tolkning av 

forskarnas resultat i de valda artiklarna. Forskarna har behandlats med 

respekt, då referenser till varje påstående finns med. All data har analyserats 

och inget resultat har undanhållits (Kliniska Studier Sverige, 2016).  

7 Resultat 

Resultatet presenteras i två teman med tillhörande subteman. De teman som 

valts är framställda genom analysarbetet som gjorts med hjälp av en 

beskrivande syntes.  
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Tabell 2 Teman och subteman 

 

Tema Subtema 

Mötet med patienten och 

närstående   

En utmaning för sjuksköterskan 

  

Känslan av otillräcklighet  

 

Att bli stärkt i sin roll  

 

  

Sjuksköterskans 

professionella hållning 

Emotionell påverkan  

 

Upplevelsen av kunskapsbrist och 

behov av stöd   

 

7.1 Mötet med patienten och närstående  

Under detta tema presenteras mötet med patienter och närstående och vad det 

genererar för upplevelser hos sjuksköterskan. De upplevelser som framkom i 

resultatet var både positiva och negativa aspekter för sjuksköterskan. Hen 

upplevde sig både stärkas i sin roll och känna sig otillräcklig. Sjuksköterskan 

upplevde även vård i livets slutskede som en stor utmaning, då olika viljor 

skulle respekteras, konflikter kunde uppstå samt att livets slutskede kunde 

innebära både sorg och ilska för patienten och närstående.  

7.1.1 En utmaning för sjuksköterskan  

Patienter som hade svårt att uttrycka sig verbalt skapade en utmaning för 

sjuksköterskan. Sjuksköterskor upplevde en svårighet att inte veta om 

patienten hade smärta, och i så fall lokalisationen av smärtan och intensiteten 

av smärtan, då möjligheten att prata med patienten inte fanns. För att få en 

ökad förståelse tog sjuksköterskorna hjälp av närstående till patienterna. De 

kunde hjälpa till att tolka smärtsignalerna för att skapa förståelse till hur den 



 

 16 

bästa möjliga vård skulle kunna ges (Brorson, Plymoth, Örmon & Bolmsjö, 

2014). 

       Sjuksköterskor upplevde en stor utmaning i att kommunicera med 

patienter och närstående där en konflikt förekom. En konflikt som grundade 

sig att patientens närstående uttryckte olika viljor i hur vården skulle fortgå. I 

dessa situationer tog sjuksköterskan hjälp av andra professioner som 

psykolog, präst och socialarbetare. Sjuksköterskan förstod vikten av att alla 

närståendes viljor skulle bli hörda och lyssnade på, men att det var patientens 

önskan som var mest betydelsefull. Att vårda utifrån patientens önskan 

kunde vara en svårighet enligt sjuksköterskan, då vården kunde gå emot 

närståendes viljor. Närstående hade nästan alltid en önskan om att det måste 

finnas något mer vården kunde göra för patienten. När det väl inte fanns 

något mer att göra kunde närstående uppleva stress. Stress över att det var för 

sent och de inte längre visste vad de kunde göra. Sjuksköterskorna upplevde 

då att om de själv höll sig lugna så blev närstående också det. De upplevde 

en utmaning i att kunna behålla ett lugn och möta närstående i situationer där 

tvivel och känslor styr (Andersson, Salickiene & Rosengren, 2016; Valente, 

2011). 

         Att ge vård i livets slutskede kunde även innebära att ta emot mycket 

ilska. Sjuksköterskorna upplevde att närstående ofta skyllde på dem för att 

patienten skulle dö. Något som sjuksköterskan kunde ta personligt och 

behövde undvika, vilket de upplevde var svårt (Funk, Peters & Stieber 

Roger, 2012). Det fanns en risk för sjuksköterskan att bli för involverad och 

för nära med patienterna. De uttryckte att för att kunna hantera sitt dagliga 

arbete var det oerhört viktigt att behålla ett visst avstånd i relationerna till 

patienterna och att inte bli alltför personligt engagerade. Mötet krävde en 

balans mellan närhet och distans, ett professionellt stöd (Johansson & 

Lindahl, 2012). 

      En del sjuksköterskor uttryckte att de tog med sig arbetet hem och hade 

svårt att distansera sig från att bli för personligt engagerad. De uttryckte även 
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att det var en del av dem som personer, att de helt enkelt brydde sig för 

mycket. Slutligen uppstod det en svårighet att prata om döden om det inte 

fanns en vana i att göra det. Det uppstod en rädsla över att gå in på känsliga 

saker som kunde göra att patienten kände sig kränkt (Nouvet, Strachan, 

Kryworuchko, Downar & Yous, 2016). 

      Inne på patientens rum kunde sjuksköterskan bevittna patientens 

sårbarhet och rädsla över döden, vilket visade sig som en form av svårighet 

att försona sig med sitt eget liv. Patientens känsla av att inte kunna försona 

sig med sitt liv gjorde att sjuksköterskan upplevde en känsla av hopplöshet 

och sorg (Karlsson, Kasén & Wärån-Furun, 2017; Yim Wah Mak et al., 

2013). 

7.1.2 Känslan av otillräcklighet  

Tid är något som är en viktig del i sjuksköterskans arbete, tid för samtal och 

tid till att möta patientens tankar kring livet. Sjuksköterskorna upplevde att 

de hade begränsat med tid för kommunikation med sina patienter. De förstod 

att de inte bara kunde medicinera och därefter lämna patienten i sitt lidande, 

utan det krävdes mer tid och engagemang. Sjuksköterskorna ansåg att en 

vanlig arbetsdag oftast var mycket stressig och krävande (Johansson & 

Lindahl, 2012). 

      En arbetsdag där sjuksköterskan skulle finna tid till en hel avdelning. Där 

hen skulle finna tid till att möta närstående och ge svar på dess frågor och 

funderingar. Kunna förklara för patient och närstående på ett språk så att de 

förstår. Hade sjuksköterskan då ansvar över tre patienter på en avdelning, var 

det tre olika patienter och tre olika familjer till patienten, som sjuksköterskan 

skulle möta (Croxon, Deravin & Anderson, 2018). 

     Sjuksköterskan behövde även finna tid till att prata med sina kollegor för 

reflektion. Att inte kunna utföra sitt arbete skapar känslor som skuld, stress 

och missnöje, vilket speglar en konflikt mellan realistiska ideal och 

verkligheten. En verklighet där sjuksköterskan inte kunde ge patienten och 
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närstående vad de behövde. Det resulterar i ett otillfredsställande och gav 

upphov till en känsla av otillräcklighet. Sjuksköterskor upplevde en 

besvikelse och hjälplöshet relaterat till en otillräcklighet i deras yrkesroll. De 

beskrev vikten av att inte lämna något osagt (Karlsson et al., 2017; Yim Wah 

Mak et al., 2013). 

       När patienten befinner sig i livets slutskede försämras hen successivt, 

vilket fick sjuksköterskorna att undra varför de inte pratade mer med 

patienten när de fortfarande kunde. De ansåg även att tidsbegränsningen fick 

dem att känna sig maktlösa, då det inte fanns tillräckligt med tid i mötet med 

patienterna. De ansåg att de inte hade tid till att säga allt de ville till patienten 

(Chan et al., 2016; Croxon, Deravin & Anderson 2018; Karlsson et al., 2017; 

Yim Wah Mak et al., 2013). 

        Sjuksköterskorna stod mellan ansvar och skuld i vården. Med ansvar 

kom känslor av att inte göra tillräckligt för patientens lidande. När 

sjuksköterskan såg ett lidande hos patienten kom ansvaret att göra allt i sin 

makt för att lindra. Att misslyckas med att lindra lidandet orsakade mycket 

skuld och rädsla hos sjuksköterskan. Samtliga sjuksköterskor upplevde tvivel 

och en osäkerhet att inte vara tillräckligt bra. Osäkerheten kunde resultera i 

ett bristande förtroende som påverkade möjligheten att ge en adekvat vård 

(Karlsson et al., 2017; Yim Wah Mak et al., 2013). 

       För att kunna ge adekvat smärtlindring var sjuksköterskan beroende av 

läkemedelsordinationer från läkare. När ordinationen var försenad uppstod 

även känslor som frustration och maktlöshet, då en begränsning av att lindra 

patientens smärta förekom. Sjuksköterskorna kände sig ledsna då många 

upplevde att de inte kunde göra tillräckligt. När de uppgav för läkaren att 

patienten hade smärta upplevde de att de inte blev lyssnade på och att de 

vanligtvis endast fick en liten dos som knappt täckte patientens behov 

(Brorson et al., 2014; Chan et al., 2014).   

       Något som även skapade frustration och stress var när avdelningen 

bestod av patienter i livets slutskede och akut sjuka patienter. Många uppgav 
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att det var svårt att gå från en familj där det fanns chans för tillfrisknande, till 

en sörjande familj. Något som bland annat skapade negativa känslor var 

försenade beslut av läkarna. Läkaren prioriterade oftast de akut sjuka, vilket 

gjorde att patienterna i det palliativa skedet fick vänta på behandling av sina 

symtom. Sjuksköterskorna uppgav att de kände en plikt över att ge den bästa 

tänkta vården, vilket skapade en hjälplöshet över att inte göra tillräckligt. En 

del sjuksköterskor uppgav att existentiella frågor var mycket energikrävande 

och fick dem till att känna sig näst intill utbrända. Speciellt i situationer med 

unga patienter och där barn som närstående fanns med i bilden, vilket bidrog 

till mängder av känslor som var svåra att hantera (Andersson et al., 2016; 

Strang, Henoch, Danielson, Browall & Melin-Johansson, 2014). 

7.1.3 Att bli stärkt i sin roll  

Att vårda en patient i livets slutskede anses även vara givande. Att bidra till 

att den sista tiden i livet blev rofylld och minnesvärd för de närstående 

bidrog till att sjuksköterskorna stärktes i sin roll, då de fick mycket tillbaka. 

Det visade sig i form av bekräftelse och stimulans i arbetet. Känslan av att 

möta varje patient som unik och därefter få alla runt omkring att känna det, 

var stärkande (Andersson et al., 2016; Johansson et al., 2012). 

   Nyexaminerade sjuksköterskor upplevde att det var enklare att hantera 

sorgen efter en patient när det fanns en relation sinsemellan. En god relation 

bidrog till att det blev enklare att förstå de olika symtomen i form av uttryck 

som gavs. Det resulterade i att sjuksköterskorna visste hur mycket smärta 

patienten hade haft och att döden blev en sorts befrielse för patienten, vilket 

resulterade i att sjuksköterskorna kände att de gjorde ett bra arbete och blev 

stärkta (Croxon et al., 2018). 

   Sjuksköterskor med flera års erfarenhet uppgav att deras många möten med 

patienter givit dem en meningsfull roll. Att bli uppskattad av patienten och 

dess närstående för det engagemang och tid som gavs, fick dem att känna sig 

viktiga. Slutligen ansåg det att många års erfarenhet av palliativ vård givit 
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dem kunskap om att inte vara för nära eller för sluten gentemot dem de 

möter. De hade lärt sig att inte bli för personligt engagerad i sina patienter, då 

de riskerade att själva drabbas av sorg och förlust. Om de tog för stort 

avstånd riskerade de att missa vad som var viktigt för patienten, för att kunna 

skapa en god vård (Andersson et al., 2016; Johansson et al., 2012; Strang et 

al., 2014). 

7.2 Sjuksköterskans professionella hållning 

Att ge vård i livets slutskede väckte starka känslor hos sjuksköterskan. 

Känslor som rädsla inför döden och känslan av att ta livet för givet. Att 

arbeta nära döden skapade ett behov av att prata med kollegor samt ett behov 

av att skaffa sig mer kunskap. Kunskap och stöd i hur sjuksköterskan kan bli 

mer trygg i sin roll och därefter lära sig att möta något så komplext som 

döden.  

7.2.1 Emotionell påverkan  

Den lidande patienten väckte starka känslor som i sin tur påverkade 

sjuksköterskornas tankar på det egna livet och dess prioriteringar. Många 

uppgav att de ändrat syn på döden sen de börjat arbeta med patienter i livets 

slutskede och därav omprioriterat sitt egna liv. De upplevde att de behövde 

förbereda inför sin egen död, då de aldrig kunde förespå vad som kunde 

hända. De berättade att de har fått dem att leva som om morgondagen är den 

sista (Chan et al., 2016; Karlsson et al., 2017).   

   Att vårda nära döden skapade situationer där sjuksköterskor upplevde 

starka känslor som rädsla och ilska. Sjuksköterskorna berättade att de undvek 

känslomässiga tillfällen med de närstående. Tillslut kunde inte känslorna 

längre hållas tillbaka och det blev för mycket att hantera. De uppgav att det 

blev en utmaning att hålla tillbaka tårarna (Karlsson et al., 2017; Yim Wah 

Mak et al., 2013). 
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7.2.2 Upplevelsen av kunskapsbrist och behov av stöd   

Det fanns ett behov hos sjuksköterskor att dela kollegors känslor och 

erfarenheter med varandra. Reflektionen blev en förutsättning för att förstå 

människans innersta tankar och känslor. Reflektion med kollegor blev 

därmed ett ovärderligt stöd. Att reflektera och inte ta livet för givet 

resulterade i att sjuksköterskan orkar fortsätta möta döden i sitt dagliga 

arbete. Nyexaminerade sjuksköterskor upplevde att de inte hade tillräcklig 

kunskap när de mötte existentiella frågor, vilket fick dem att känna sig vilsna 

och sårbara. Många nyexaminerade uppgav att de hade svårigheter att 

kommunicera med närstående om vad som händer med patienten inför 

döden. De upplevde sig inte ha kunskap för att möta patienten i livets 

slutskede efter sin utbildning och kände sig mycket osäkra. Sjuksköterskorna 

uttryckte en brist på kunskap om palliativ vård och brist på klinisk 

erfarenhet. Bristen skapade en frustration, vilket påverkade vårdkvalitén. 

Sjuksköterskorna hävdar att utbildningen enbart var grundläggande och den 

riktiga kompetensen utvecklades när de arbetade tillsammans med kollegor 

som har erfarenhet kring palliativ vård (Andersson et al., 2016; Croxon et al., 

2018; Strang et al., 2014). 

     Sjuksköterskor kände ett behov av att vända sig till någon där de fick 

möjligheten till att diskutera och reflektera över svåra möten. 

Sjuksköterskorna uttryckte att få chansen till att berätta hur trött eller ledsen 

hen är var väldigt viktigt. Finna ett stöd i en kollega som gör samma arbete, 

uttryckte sjuksköterskorna var en väldigt viktig del i arbetet med att vårda i 

livets slutskede (Andersson et al., 2016; Chan et al., 2016; Johansson et al., 

2012; Strang et al., 2014). Kollegorna gav förslag på copingstrategier, där 

sjuksköterskorna kunde reflektera över svåra möten och hur de gick vidare 

från dessa möten i sin yrkesroll. Sjuksköterskorna uttryckte även vikten av 

att ha förebilder bland sina kollegor, förebilder att se upp till (Croxon et al., 

2018). 
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion  

Författarna strävade efter att göra en strukturerad och noggrann sökning. Då 

studien gjorts under tidsbegränsning kan författarna inte garantera att alla 

vetenskapliga artiklar som svarar mot studiens syfte hittats. 

    Vid datainsamlingen har författarna valt att begränsa sökningarna från 

artiklar som inte är äldre än 2008 i Pubmed och 2010 i Cinahl, för att få fram 

aktuella artiklar. Anledningen till olika tidsbegränsningar är för att Pubmed 

enbart föreslog tidsbegränsningarna fem och tio år.  

    Författarna har valt att enbart kombinera med AND i sökningen på 

Pubmed, då det inkluderade ämnesord som var relevanta för sökningen. Det 

kan anses som en svaghet i studien då författarna riskerade att missa artiklar 

som kunde vara bra att inkludera i studien.   

        De artiklar som finns med i resultatet sträcker sig från 2011 till och med 

hösten 2018. Enligt Forsberg och Wengström (2016) kan användning av 

aktuell forskning bli en styrka i litteraturstudien. Sjuksköterskans arbetsmiljö 

är under ständig utveckling och palliativ vård bedrivs hela tiden, det gör att 

det är ett aktuellt område att forska kring och som kan tillföra ny kunskap till 

sjukvården. 

     Artiklar söktes från databaserna Cinahl och Pubmed, då de enligt 

Forsberg och Wengström (2016) erhåller omvårdnads samt medicinska 

vetenskapliga artiklar. De valda databaserna täckte behovet av antalet artiklar 

för att svara på studiens syfte. De sökord som valts ut har tagits ur respektive 

databas tesaurus, det vill säga ämnesordlista som representerar 

rekommenderade ämnesord. Det gör att sökningarna från de två databaserna 

har olika sökord och därmed fångar in fler relevanta artiklar inom ämnet. 

     Sökordet Nurse användes i båda sökningarna, vilket i Storbritannien kan 

innebära undersköterskor eller vårdbiträde. Under datainsamling har ett 

ställningstagande tagits om detta och författarna har varit uppmärksamma på 
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om artiklarna belyser Registered Nurse eller om det tydligt framgår att det är 

legitimerade sjuksköterskor (Willman et al., 2016). Om det på något sätt inte 

framgått vad forskaren menar med Nurse så har det resultatet valts att 

inkluderas i studien ändå. De resultat som framgick i resultatartiklarna 

skiljde sig inte åt om det var registrerad sjuksköterska eller ”nurse” som 

uttryckte sig.  

       Sökordet Palliative care används inte i sökningen gjord i Pubmed, vilket 

kan ses som en svaghet i studien, då relevanta artiklar för ämnet kan ha 

missats.  

       Författarna valde att exkludera artiklar som inte erbjöd fulltext, då de 

inte var möjligt att få tillgång till hela artikeln. Detta utgör en svaghet i 

studien då möjliga relevanta artiklar valts bort. 

       De vetenskapliga artiklar som hittats har varit skrivna på engelska. Då 

svenska är författarnas modersmål och studien är skriven på svenska finns 

det risk för felaktig översättning, så att en feltolkning av resultatet gjorts. 

Engelska lexikon har använts som stöd under arbetets gång, vilket är en 

styrka, då risk för feltolkning av engelska språket minimerats.  

    Kvantitativa artiklar exkluderades från studien då syftet är utformat från 

ett kvalitativt perspektiv, det vill säga sjuksköterskors upplevelser. 

Kristensson (2014) anser att upplevelser skapar en djupare förståelse på 

detaljnivå av fenomenet, medan kvantitativa artiklar representerar en 

övergripande helhet. Det är inte intressant att undersöka siffror och statistik 

då studien syftar till hur den enskilde sjuksköterskan upplevde sin situation. 

    Valda studier poängsattes utifrån rekommenderad bedömningsmall av 

Carlsson och Eiman (2003). Varje artikel lästes noggrant gemensamt och 

individuellt, sedan tilldelades varje artikel en poängsumma utifrån 

granskningsmallens olika nivåer. Mallen var lätt att följa och frågorna var 

lätta att förstå. Med hjälp av kvalitetsstegen i form av gradnivåer, kunde 

författarna avgöra vilka artiklar som var bättre eller sämre, vilket styrker att 

denna granskningsmall var lättförståelig. Mallen är speciellt utformad för 
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kvalitativa artiklar. De artiklar som valts att inkluderas i studiens resultat 

erhåller alla förutom en, Grad I, vilket styrker ytterligare att denna studies 

resultat är av god kvalité. 

     Tio artiklar i resultatet har använt sig av enskilda intervjuer och en har 

använt sig av gruppintervjuer. Hur intervjun utformas präglas av miljön runt 

om, forskarens förhållningssätt och i vilken situation intervjun sker. Det är 

forskarens ansvar att ställa relevanta frågor och skapa ett tillåtande och öppet 

intervjuklimat där informanten kan vara sig själv och avgöra hur mycket hen 

vill delge i intervjun. Möjligheten för informanten att öppna upp sig är 

individuell och beror mycket på utformningen av intervjun. En gruppintervju 

kan göra det svårt för en del människor, dels för att prata inför folk men även 

svårigheter att prata om erfarenheter som kan vara positiva och negativa. En 

del människor tycker tvärtom, älskar att prata med folk, möjligheten att dela 

erfarenheter med andra i gruppen och bjuda in till diskussion. En annan typ 

av intervju är enskilda intervjuer, där djupgående och öppna frågor ställs för 

att få en ökad förståelse (Kristensson, 2014 ). Genom att belysa de olika 

artiklarnas tillvägagångssätt med intervjuer, styrker författarna studiens 

resultat, genom att påvisa att resultatartiklarna bygger på en datainsamling 

som lett till en förståelse av sjuksköterskans upplevelser. Överförbarhet 

enligt Kristensson (2014) handlar om i vilken utsträckning resultatet kan vara 

giltiga i andra sammanhang. En rimlighetsbedömning som enbart kan 

avgöras av läsaren. Författarna ger en noggrann beskrivning av deltagarna 

och i vilket sammanhang studierna är gjorda i. Vilket författarna ser som en 

styrka.  

     Den valda analysmetod som använts är Fribergs (2012) metod om 

innehållsanalys. Författarna är väl medvetna om att materialet kan vara 

feltolkat och har gjort sitt yttersta för att undvika det. Författarna har skapat 

innehållsanalysen och genomfört den både individuellt och gemensamt. 

Artiklarna har först läst individuellt och därefter diskuterades innehållet 

gemensamt för att skapa en bättre och tydligare analys. Dem nyckelfynd som 
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hittats har plockats ut gemensamt, för att författarna skulle vara eniga om att 

dem speglar studiens syfte. När författarna tyckte olika diskuterades 

olikheterna för att uppnå konsensus.  

       För att uppsatsen skulle bli så trovärdig som möjligt, har författarna 

använt sig av begreppet trovärdighet. Trovärdighet är ett medel för att göra 

uppsatser och studier trovärdiga. I trovärdighetsbegreppet ingår bland annat 

tillförlitlighet och verifierbarhet. Tillförlitlighet innebär i vilken utsträckning 

tolkningarna grundar sig i datamaterialet och inte i författarnas fantasier. 

Verifierbarhet innebär hur tolkningar och resultat kan verifieras. För att 

sträva efter trovärdighet har författarna tydligt källhänvisat, för att göra det 

enkelt för läsaren att gå tillbaka till originalkällan. Arbetet grundar sig även i 

triangulering, vilket styrker trovärdigheten ytterligare (Kristensson, 2014).  

      Triangulering innebär enligt Forsberg och Wengström (2016) att flera än 

en forskare är involverad i datainsamling och analys. Det innebär att minst 

två forskare studerar fenomenet och ser om de nått samma resultat. 

Triangulering styrker studiens resultat och trovärdigheten ökar, då risken för 

feltolkning minskar. Under studiens gång har arbetet grundat sig i 

triangulering för att författarna ansåg att det var den metod som kunde skapa 

det bästa resultatet. 

     Författarna till studien är väl medvetna om att några artiklar som ligger 

till grund för resultatet har flera kontext. Där finns artiklar som inkluderar 

hemsjukvård, hospice och läkare i deras studie. Författarna har då valt att 

fokusera närmare på vad sjuksköterskor på allmänna somatiska 

vårdavdelningar uttrycker. I samtliga studier som valts för resultatet, går det 

att utläsa vilken yrkeskategori som säger vad, och på så sätt vara säker på när 

det var sjuksköterskor som uttalade sig. 

     Den analys som gjordes har diskuterats noga och flertalet gånger för att 

all data ska redovisas med tillförlitlighet. Resultatet har återgivits av 

författarna, med formuleringar så att inget resultat undanhållits. De etiska 

överväganden som gjorts utgår från Svenska Kliniska Studier (2016). Denna 
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studie krävde inget etiskt godkännande då det är en litteraturstudie som 

bygger på andras forskares material. Författarna har enbart valt studier som 

är godkända av en etisk kommitté och har inte undanhållit något resultat. 

Författarna har med relevant referensteknik och tydlig artikelmatris 

förtydligat vilka forskare studien grundar sig på, vilket styrker 

trovärdigheten.  

8.2 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att ge vård 

till patienter i livets slutskede. Resultatet delades in i två teman: Mötet med 

patienten och närstående, och sjuksköterskans professionella hållning. De två 

valda teman konstruerades utifrån fem subteman. I resultatet framkommer 

det att sjuksköterskan upplevde mötet med patienten och närstående som en 

utmaning. En utmaning där sjuksköterskan skulle möta konflikter, viljor och 

behov. Det uppstod även en tidsbrist som hindrade sjuksköterskan från att 

utföra det arbete hen ville och som hen såg innebar konsekvenser för 

patienten. En känsla av otillräcklighet uppstod hos sjuksköterskan när 

problem i smärtlindring förekom, när det inte längre gick att behandla 

patienten och när lidandet inte gick att lindra. Upplevelsen av att bli stärkt i 

sin roll var något som många upplevde. Genom att hjälpa patienten att bli fri 

från smärta och lidande fick sjuksköterskan mycket tillbaka, vilket gav en 

meningsfull roll. Att arbeta nära döden resulterade i tankar på den egna 

döden och gjorde att många tog med sig arbetet hem. Att bli påverkad av 

arbetet på ett negativt sätt fick sjuksköterskorna att se behovet av stöd och 

mer utbildning.   

8.2.1 Teamarbetet 

 

Övergripande i resultatet var upplevelsen av att det var påfrestande att arbeta 

som sjuksköterska. Det lyfts bland annat att det var energikrävande och att de 

var nära gränsen för utbrändhet. Sjuksköterskorna beskrev hur relationen 
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med läkaren fick dem att känna sig maktlösa. Resultatet av läkarens och 

sjuksköterskans teamarbete i palliativ vård upplevde sjuksköterskan blev ett 

lidande för patienten. 

    Rasoal, Kihlgren, James och Svantesson (2016) antyder att även läkarna 

kände en känsla av maktlöshet gentemot patienter i livets slutskede. De 

uppgav att de kände sig osäkra över att möta patienter och närstående, då de 

var rädda över att få ta emot mycket ilska. De kände även en svårighet över 

att möta den sorg som kunde uppstå och visste inte hur de skulle hantera det. 

Slutligen uppgav det att deras dåliga relation med patienten gjorde dem 

osäkra i hur vården i den sista tiden av livet skulle bedrivas. 

    Sandman, Molander och Benkel (2017) uppger att det fanns en osäkerhet 

hos vårdpersonal när det kom till att möta patienter i livets slutskede. De 

ansåg sig inte ha vetskapen om hur de skulle hantera patienternas och 

närståendes känslor när de gav sig till uttryck. 

        Sandman et al. (2017) påpekar även att det fanns en brist i 

kommunikationen mellan vårdpersonalen. Det fanns ingen tydlighet i hur 

vården skulle bedrivas. Detta styrker studiens resultat om bristen på 

teamarbetet mellan sjuksköterskan och läkaren. Många läkare undvek att ta 

sitt ansvar i palliativ vård, då de tyckte att det var för krävande att möta och 

där av fick svårt att lära känna patienten. Utifrån den bristande relationen 

fick läkaren svårigheter att planera vården, vilket bidrog till att 

sjuksköterskan blev frustrerad och hjälplös. Det styrker även att det är svårt 

att möta känslor som sorg och ilska och att vårdpersonal gärna vill undvika 

dessa. 

     För att undvika att patienterna “hamnar mellan stolarna” krävs det att 

teamarbetet utnyttjas så att professionerna kan samarbeta. Med tanken på den 

tidsbrist sjuksköterskorna upplevde och deras osäkerhet i att samtala om 

livets slutskede med patienten och närstående, skulle en noggrann beskriven 

vårdplan finnas. Tid skulle sparas i arbetet och vårdplanen skulle användas 

som ett underlag och en vägledning i samtalet för både sjuksköterskan och 
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läkaren. När de inte vet vad de ska säga så finns alltid vårdplanen som ett 

stöd, då all viktig information om patienten och dess planerade vård ska 

finnas med. 

   Ett reflekterande team är ett terapeutiskt medel för att tillhandahålla ett 

brett utbud av tankar och förslag som familjen kan välja mellan. För att 

sjukvårdspersonalen kunna möta familjens frågor krävs en kommunikation, 

där familjen ges möjlighet till att tala och känna sig betrodda (Wright et al., 

2002). Efter ett samtal med familjen kan det vara av värde att låta familjen 

uttrycka vilka de eventuella förändringar som samtalet bidrog till. Vad var 

deras förväntning på mötet med sjukvårdspersonalen (Benzein, Hagberg & 

Saveman 2017).  

     Hindrande föreställningar reducerar antalet lösningar på ett problem. 

Situationer som skapar stress eller en känsla av otrygghet bidrar till att vi 

antar hindrande föreställningar då det skapar en bekvämlighet. Hindrande 

föreställningar hos sjukvårdspersonalen i mötet i palliativ vård, leder till att 

sjuksköterskan blir begränsad i sitt arbete, vilket i sin tur genererar en 

lidande familj. För att förstå människors hindrade föreställningar måste vi 

kommunicera med varandra i teamet (Wright et al., 2002).  

8.2.2 Samtalet 

 

Resultatet visade på att sjuksköterskor upplevde en stor utmaning i att 

kommunicera med patienter och närstående där en konflikt förekom. 

Sandman et al. (2017) lyfter att närstående oftast hade svårt att släppa 

kontrollen över patienten. Många kunde inte acceptera att patienten skulle dö 

och ville inte acceptera palliativ vård, något som hindrade sjuksköterskorna i 

mötet med patienten. 

  Det är en utmaning för sjuksköterskan att se att det tillsammans med 

patienten finns en familj. En familj som påverkar hälsa och sjukdom. 

Sjuksköterskan ställs inför en utmaning där hen ska inkludera familjen i 

vårdsystemet. Hen ska bjuda in familjen men samtidigt bli inbjuden i 
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familjen för att kunna skapa en förståelse (Benzein, Hagberg & Saveman 

2017). 

     När sjuksköterskan möter familjen behöver hen lägga en grund i 

relationen. Hen behöver skapa en uppfattning om familjen, planera och 

utveckla samtalet och på så sätt ge individuellt stöd som är anpassat till alla i 

familjen. Sjuksköterskan ska försöka förstå många olika perspektiv men låter 

sig aldrig fångas av en specifik uppfattning eller synpunkt om familjen, 

problemet eller lösningen. Uppfattningen sjuksköterskan besitter, är inte 

riktigare eller mer betydelsefull än familjens. För närstående kan samtalet 

grunda sig i att öppet erkänna och prata om de starka känslor som vrede och 

sorg. Alla känslor ska prioriteras och tas upp för diskussion. Ett 

förhållningssätt där sjuksköterskan visar betydelsen av att inventera och 

förstärka patientens och närstående förmåga till att tala om de svåra 

samtalsämnena. Där närståendes känslor får komma till uttryck vilket kan 

leda till att de känner sig hörda och sedda. Det gör att sjuksköterskan får en 

förståelse om familjen och på så sätt kan utforma vården efter patientens och 

familjens behov, där alla delar kan bejakas (Wright et al., 2002). 

8.2.3 Kompetensen  

 

Att ge vård till patienter i livets slutskede var även vara givande för 

sjuksköterskan. De lyfter hur många års erfarenhet fått dem att känna sig 

trygga i mötet med patienten och döden. Nyexaminerade sjuksköterskor 

upplevde däremot att de inte hade tillräckligt med kunskap för att möta livets 

slutskede.  

   Resultatet tyder på att sjuksköterskan utvecklade sin kompetens och sin 

trygghet i sin roll med tiden som gick. Orsaken till att nyexaminerade inte 

upplevde sig ha tillräckligt med kunskap kan bero på brister i utbildningen. 

Brister i kunskap om palliativ vård och hur de lär sig att möta och samtala 

med patienter och närstående i komplexa situationer, som exempelvis i livets 

slutskede. Men trots lång erfarenhet som många sjuksköterskor i studien 
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besitter så upplevde majoriteten en osäkerhet i att möta patientens döende 

och död. Resultatet tyder på att det inte går att förbereda sig på mötet i livets 

slutskede, men att en vana i att göra det kan få sjuksköterskan att bli 

tryggare. Återkommande i resultatet var att sjuksköterskor uttryckte att 

reflektion var en viktig del för att kunna utvecklas och inhämta ny kunskap.  

     En del av sjuksköterskans arbete består av att undanröja blockeringar som 

förhindrar lösningar, att se och urskilja hindrande föreställningar, att förändra 

och utmana. Sjuksköterskan ska inventera och stimulera till reflektion, att 

skapa utrymme för problemlösningar förmedlar en intressant men ödmjuk 

hållning. Varje möte är unikt och sjuksköterskan utvecklas genom reflektion 

av varje möte. Där kunskap och kompetens utvecklas till nästa möte. 

Nyfikenhet är en nyckelkomponent hos sjuksköterskan, att hela tiden sträva 

efter ny kunskap och reflektion (Wright et al., 2002). 

8.2.4 Döendets påverkan  

 

Att arbeta nära döden skapade tankar hos sjuksköterskorna på det egna livet 

och dess prioriteringar. De uppgav att det ändrat syn på livet och slutat ta 

saker för givet. De hade bland annat börjat förbereda inför sin egen död. 

Nyexaminerade sjuksköterskor berättade att det hade svårigheter att prata 

med patienterna och dess närstående om döden, då de inte hade tillräckligt 

med kunskap. Döden skapade känslor som frustration och ilska hos 

sjuksköterskorna, vilket gjorde att de ibland undvek känslomässiga tillfällen 

med patientens närstående. 

        De Albuquerque (2016) styrker studiens resultat i att tala om döden, då 

det framkommer att det var en av de största svårigheterna i vården av den 

döende patienten. En osäkerhet hur man närmade sig patienten. Ord och 

förhållningssätt blir avgörande för sjuksköterskan, vilka ord ska användas, 

oron för att säga fel, att såra eller en tystnad som gör patienten upprörd. Men 

de svåra och utmanande samtalen var en process som upplevdes positivt av 

patienten. 



 

 31 

     Det styrker studiens resultat att döden är ett ämne som väcker starka 

känslor och att sjuksköterskor undvek kommunikationen med den döende 

patienten och dess närstående. När det inte längre fanns något att göra för 

patienten kunde sjuksköterskan enbart sitta och inge ett lyssnande 

bemötande. Att enbart sitta och lyssna kunde vara påfrestande och nästintill 

en förtvivlan, då sjuksköterskor upplevde att de inte kunde förändra 

situationen för patienten. Wright et al. (2002) skriver att samtalet är där 

sjuksköterskan skapar en uppfattning av patientens känslor och betydelse av 

livet. Där sjuksköterskan lär känna patienten och lägger en grund i 

relationen. 

    Det är väsentligt att sjuksköterskan utforskar närståendes subjektiva 

bedömningar av sin syn på sjukdom och döden, hur dessa stämmer in med 

vår professionella bedömning. På så sätt kan sjuksköterskan lättare förstå de 

närstående och utifrån de utforma stöd på ett individanpassat sätt. 

Närståendes reaktion kan göra att patienten reagerat mer på deras reaktion än 

på sjukdomen i sig. Alltför starka känslomässiga band kan medföra en risk 

att påskynda patientens död. Patientens död kan påverka de närstående på så 

många olika sätt, de kan uppleva att möjligheten till att återgå till ett normalt 

liv endast är möjligt när patienten har fått ro. Döden är ett fenomen som 

berör livet, som väcker behovet hos människan att bli hörd och bekräftad. Ett 

behov av att veta att ens liv betyder något för en annan individ och att det liv 

vi lever och har levt är och har varit värdefullt. Möjligheten till att distansera 

sig från känslostyrda berättelser sätter en påfrestning på sjuksköterskan. I 

slutet av dagen är sjuksköterskor människor med känslor som blir påverkade 

(Wright et al., 2002). 

     Sjuksköterskan bidrar med sitt expertkunnande om hur familjen ska kunna 

hantera sjukdomen, medans familjemedlemmar är experter på sina egna 

upplevelser av sjukdomen.  Förändring sker genom sammankoppling av 

dessa två kunskapsområden. Familjens upplevelse av sjukdom och lidande 

beror på vilka föreställningar de har sedan tidigare. Likaså har 
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sjuksköterskans professionella föreställning ett stort inflytande på hur hen 

närmar sig och hjälper familjer i den palliativa processen (Wright et al., 

2002).  

    I resultatet framgår det att det fanns ett behov av att prata med kollegor för 

att lättare hantera svåra möten och dilemman som kunde uppstå. 

Sjuksköterskorna ansåg att reflektion hjälpte dem att hantera arbetet och orka 

arbeta vidare. Förmågan till att reflektera är betydelsefull, reflektion kring 

samtal med närstående och patient. Reflektion utmanar sjuksköterskans 

föreställning och skapar möjligheter till fler betydande samtal. Arbete med 

närstående kräver reflektion för sjuksköterskan att utvecklas i sin yrkesroll 

(Wright et al., 2002). Om reflektion efter varje möte inte upprätthålls riskerar 

sjuksköterskan att inte utvecklas och stärkas i sin roll. Det finns en risk att ta 

med sig arbetet hem och sjuksköterskan riskerar att bli utbränd. 

9 Slutsatser  

Kommunikationen med den döende patienten återkommer i studiens resultat 

men även i litteraturen. Kommunikationen anses vara ett viktigt verktyg till 

hur sjuksköterskan ska möta patienten och närstående, däremot efterfrågar 

sjuksköterskor mer kunskap kring bemötande och samtal. Det är mötet med 

patienten och närstående som givit sjuksköterskan erfarenhet. Trots flera år 

av erfarenhet som de flesta sjuksköterskor i denna studie har, fanns det en 

övervägande negativ sida i att arbeta med livets slutskede. Sjuksköterskorna 

var i stort behov av mer stöd och utbildning för att kunna möta döden och för 

att orka arbeta vidare.  

10   Vidare forskning 

Författarna reflekterar kring att det behövs mer utbildad personal och fler 

anställda sjuksköterskor, så att mer tid kan läggas på patienterna. Med bättre 

personaltäthet kan tidsbristen förebyggas och tid för reflektion och stöd från 
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andra kollegor kan upprätthållas. Vidare behövs det stöd från arbetsgivare, 

stöd till hur starka känslor och upplevelser kan hanteras. Det skulle även 

behövas internutbildningar och debriefing, så att sjuksköterskan kan få 

möjlighet till att reflektera och få kunskap om mötet. Slutligen behövs det 

tydligare riktlinjer på vårdavdelningarna, i hur arbetet ska bedrivas, riktlinjer 

som skapar rätt verktyg för att möta och ge vård, så att sjuksköterskan vågar, 

kan och vill möta patienter och närstående i livets slutskede. 

      Vidare forskning bör läggas på hur sjuksköterskeutbildningen kan 

utvecklas till det bättre. Hur utbildningen på ett bättre sätt kan tillgodose 

sjuksköterskors efterfrågan till mer kunskap kring att möta patienter och 

närstående i form av samtal. Det bör även forskas på sjuksköterskors 

erfarenheter av stöd från arbetsgivaren, för att se behovet och hur det kan 

utvecklas till det bättre. Det skulle även vara intressant att studera 

närståendes erfarenheter av att få stöd i livets slutskede, för att kunna 

utveckla riktlinjer på i hur sjuksköterskan kan möta och samtala med 

närstående på bästa sätt.  
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kodande. 

Resultatet delades in i tre 
rubriker. Emotionell 

stödjande övning, 

orientering mot emotionellt 
arbete, tolkning av känslor 

och känslomässiga behov 

hos patienter och familjer 

Artikelns analys kopplar 
samman begreppet 

emotionellt arbete till 

tolkningsförståelse av 
deltagarnas känslor.  

38p  
84% 

Grad I 

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. 

Beskriver 

betydelsen av 
sjuksköterskors 

erfarenhet av 

att vårda 
palliativa 

patienter på 

allmänna 
avdelningar på 

sjukhus 

Kvalitativ, 

beskrivande 
tolkningsstudie. 8 

legitimerade 

sjuksköterskor på två 
olika sjukhus i Sverige 

intervjuades. 

Intervjuerna 
analyserades med en 

fenomenologisk 

hermeneutisk metod 
inspirerad av Ricoeurs 

filosofi 

Sjuksköterskornas 

erfarenhet presenteras som 
sju teman. Att vara 

tacksam för att få 

möjligheten att dela livets 
slutskede med en annans 

liv. Berörd av fysisk och 

existentiell mening. Att 
existera på plats och 

utrymme. Att ge och ta 

emot energi. Att vara 
öppen gentemot patienter 

och kollegor. Att ha 

adekvat kunskap. Tid som 
inte existerar 

Sjuksköterskor går från ett 

rum till ett annat. Känslor 
som att vara otillräcklig, 

missnöjd och adekvat/nöjd 

med sitt arbete. 
Sjuksköterskor ställs inför 

många olika situationer i 

deras arbete.  

40p  

89% 
Grad I 

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. 

Beskriva 

sjuksköterskors 
erfarenheter 

om att ta hand 

om döende 
patienter på 

kirurgisk 

avdelning 

En kvalitativ 

beskrivande studie 
utfördes på två 

kirurgiska avdelningar 

i södra Sverige. Sex 
intervjuer med 

sjuksköterskor och 

analyserades med 
hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys. En 

kvalitativ metod som 
involverar ett 

induktivt 

tillvägagångsätt 

Sjuksköterskor påverkades 

personligen och kände sig 
oförberedda för att möta 

döende patienter på grund 

av bristande kunskap 

Förbättrad kunskap kring 

palliativ vård under 
vårdutbildningen skulle 

generera en mer förberedelse 

för situationer i livets 
slutskede 

38p 

84% 
Grad I 

 

Nouvet, E., Strachan, P., 

Kryworuchko, J., Downar, 

J & You, J.  

 

(2016) 

Canada Mortality 

Waiting for the 

body to fail: 

limits to end-

of-life 

communication 

in Canadian 
hospitals. 

Identifiera 

hinder och 

idéer för att 

förbättra ”livets 

slutskede” 

kommunikation 
och 

beslutsfattande 

med svårt sjuka 
patienter. 

DECIDE 

(beslutfattande om 

mål för vård av 

allvarligt sjuka 

patienter). 30 

sjuksköterskor och 
läkare intervjuades. 

Ett konstant 

jämförande 
tillvägagångsätt 

användes för att 

analysera data 

Resultatet visar på brister i 

kommunikation med 

patienter i livets slutskede, 

rädsla över att prata om 

döden.  

I artikeln framkom det 

förseningar i 

vårdkommunikationen och 

beslut kring svårt sjuka 

patienter 

35p 

78% 

Grad II 

Yim Wah Mak, Vico 
Chung Lim Chiang & Wai 

To Chui. (2013) 

Experiences 
and perceptions 

of nurses caring 

Utforska 
upplevelser och 

uppfattningar 

En kvalitativ 
beskrivande metod 

användes för att 

Resultatet delas in fyra 
teman. Brist på beredskap 

för patienternas dödsfall. 

Resultatet visade på att vård 
av döende patienter och deras 

45p  
100% 

Grad I 



 

 

 
Kina 

International journal of 

palliative nursing 
 

for dying 
patients and 

families in the 

acute medical 
admission. 

av 
sjuksköterskor 

som vårdare 

döende 
patienter och 

deras familjer. 

 

utforska 
sjuksköterskors 

erfarenheter. 15 

sjuksköterskor 
rekryterades 

slumpmässigt urval 

från tre sjukhus i 
Hong Kong. 

Reflektionen över den egna 
rollen för döende patienter. 

Reflektion över meningen 

med döden och personliga 
erfarenheter av döden och 

deras egen familj 

medlemmar. Hantera 
vårdandet av döende 

patienter.    

familjer bidrar till en 
belastning på sjuksköterskan 

 
Poäng  

Coxon, L., Deravin, L & 

Anderson, J. (2018) 
 

Australien 

Journal of clinical nursing 

Dealing with 

end of life – 
New graduated 

nurse 

experiences. 

Undersöka 

sjuksköterskors 
perception 

kring deras 

beredskap att 
möta döden på 

deras 

arbetsplats 
 

Kvalitativ 

tolkningsstudie utifrån 
insamlade sju 

halvstrukturerade 

intervjuer. Tematisk 
analys genomfördes 

där efter 

Fyra teman. Rollen som 

nyexaminerad i palliativ 
vård, förberedelsen för 

palliativ vård i 

utbildningen, beredskapen 
att hantera döden, luckor i 

utbildningen av 

förberedelse. 

Studien identifierar behovet 

av att ha färdigheter i att ha 
konversationer och 

kommunicera effektivt med 

patienter och familjer. 
 

37P 

82% 
Grad I 

Brorson, H., Plymoth, H., 

Örmon, K & Bolmsjö, I. 
(2014) 

 

Sverige 
Pain management nursing 

Pain relief at 

the end of life: 
Nurses’ 

experiences 

regarding end-
of-life pain 

relief in 

patients with 
dementia. 

 

Beskriva 

sjuksköterskors 
erfarenhet av 

smärtlindring i 

livets slutskede 
hos patienter 

med demens 

Den beskrivande 

undersökande 
kvalitativa studie 

grundar sig på sju 

semistrukturerade 
intervjuer. 

Två huvudkategorier 

identifierandes 
Sjuksköterskors erfarenhet 

av svårigheter avseende 

smärtlindring. 
Sjuksköterskors 

erfarenheter av resurser 

angående smärtlindring 

Resultatet av denna studie 

belyser komplexiteteten av 
smärtlindring hos patienter 

med demens vid livets 

slutskede utifrån ett 
omvårdnadsperspektiv 

44P 

98% 
Grad I 

Strang, S., Henoch, I., 
Danielson, E., Browall, M 

& Malin-Johansson, C. 

(2014) 
 

Sverige 

Psycho-oncology  

Communication 
about 

existential 

issues with 
patients close to 

death – Nurses’ 

reflections on 

content, process 

and meaning 

Beskriva 
sjuksköterskan 

reflektion om 

existentiella 
problem i sin 

kommunikation 

med patienter 

när döden. 

 

98 sjuksköterskor 
rekryterades från ett 

sjukhus, hospice och 

ett hemteam.5 
gruppreflektion 

sessioner 

transkriberades och 

analyserades med 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Resultatet delas in i tre 
domäner: innehållet, 

processen och betydelsen 

av existentiella 
konversationer. 

Studien bekräftar vikten av 
att prata om existentiella 

problem och en stödjande 

miljö som viktiga aspekter 
för sjuksköterskan att känna 

sig bekväm att vårda 

patienter i livets slutskede. 

44p 
98% 

Grad I 

Valente, S. (2011) 
 

USA 

JOCEPS: The journal of 
chi eta phi sorority 

Nurses’ 
perspectives of 

challenges in 

end of life care 

Att förstå de 
utmaningar 

sjuksköterskor 

möter i livets 
slutskede. Och 

deras oro och 

svårigheter att 
tillhandahålla 

livscykel och 

en värdig död. 
Och strategier 

som de 

använder för att 
underlätta en 

värdig död. 

Kvalitativ 
innehållsanalys. Sex 

sjuksköterskor deltog. 

Data spelades in i 
ljudband, audioband 

transkriberandes. 

Innehållsanalysen 
använde både 

kvalitativt(teman) och 

kvantitativa 
(räkningsresponser) 

Resultatet delades in i två 
rubriker. De utmaningar de 

står inför vård i livets 

slutskede och två deras oro 
och svårigheter att 

tillhandahåll vård i livets 

slutskede 

De svåraste utmaningarna var 
att förstå patientens kulturella 

värderingar, se både 

patientens och 
sjuksköterskans personliga 

eller religiösa värderingar 

38p 
84% 

Grad I 

Chan, W. C. H., Fong, A., 

Wong, K. L. Y., Tse, D. 

M. W., Kam Shing Lau, & 

Lai Ngor Chan. (2016) 
 

Kina 

Health & Social work  

Impact of death 

work on self: 

Existential and 

emotional 
challenges and 

coping of 

palliative care 
professionals 

Hur 

vårdpersonal 

hanterar 

utmaningar i 
vård av livets 

slutskede   

Kvalitativ studie. 

Deltagarna 

rekryterades från 

sjukhus i Hong Kong. 
Intervjuer med 

sjuksköterskor, 

transkriberades till 
text för analys 

Emotionella uttömningar 

och existentiella 

utmaningar identifieras 

som viktiga teman 

Resultatet kan ge insikt om 

hur träning kan genomföras 

för att förbättra 

yrkeskompetens och 
självkompentens för att möta 

dessa utmaningar. 

42p 

93% 

Grad I 

 

 

 


