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SAMMANFATTNING

Enligt World Health Organisation (WHO) ska palliativ vård ha målet att förbättra terminalt 
sjuka patienters livskvalitet. När den palliativa omvårdnaden inte är tillräcklig kan palliativ 
sedering vara ett alternativ. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser 
och erfarenheter av palliativ sedering inom den palliativa vården. För att uppnå syftes gjordes 
en litteraturstudie, innehållande både kvalitativa och kvantitativa studier. Det framkom att 
sjuksköterskorna upplevde det motiverat att använda palliativ sedering när patientens lidande 
var så svårt att ingen smärtlindring hjälpte. En annan viktig del i upplevelsen av palliativ 
sedering var de etiska ställningstagandena. Många sjuksköterskor tyckte det var svårt att veta 
vad palliativ sedering innebar och vilken avsikt användandet hade. Andra faktorer som 
påverkade sjuksköterskornas upplevelser av palliativ sedering var hur delaktig patienten och 
dess anhöriga var i beslutet, vilken relation de hade till patienten samt hur teamarbetet 
fungerade. Ekonomiska faktorer, som t.ex. nedskärningar, kunde påverka upplevelsen av 
palliativ sedering eftersom det inte fanns tid för förtroliga samtal. Palliativ sedering innebär 
således många svåra etiska frågor. För att kunna utföra sina arbetsuppgifter är det viktigt att 
sjuksköterskan själv tar ansvar för att söka kunskap om palliativ sedering samt att han eller 
hon får stöd av sina arbetskamrater. 
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INLEDNING

Vi valde palliativ sedering med bakgrund av vårt intresse för palliativ vård och den terminalt 
sjuka patientens rätt att få bestämma över när han eller hon ska få dö. Palliativ sedering 
innebär att den svårt sjuke patienten medicineras till ett komaliknande tillstånd för att slippa 
smärta och lidande. I den aktuella debatten kring eutanasi (aktiv dödshjälp) saknas 
diskussioner kring palliativ sedering som skulle kunna vara ett tänkbart alternativ för många 
palliativa patienter. Eftersom palliativ sedering ligger i gränslandet mot eutanasi är det ett 
etiskt dilemma för sjukvårdspersonalen. Vi tror också att det är viktigt för personal inom den 
palliativa vården att våga tänka på döden och inte skjuta den ifrån sig. Eftersom vi själva kan 
tänka oss att arbeta inom palliativ vård som sjuksköterskor, och därmed komma i kontakt med 
palliativ sedering och beslut om detta i livets slutskede, vill vi undersöka vad sjuksköterskor 
har för upplevelser och erfarenheter av detta. 

BAKGRUND

Enligt World Health Organisation (WHO) ska palliativ vård ha målet att förbättra terminalt 
sjuka patienters livskvalitet. Vården syftar till att lindra det fysiska, det andliga och det 
psykosociala lidandet hos patienten. Den kan bestå i smärtlindring, diskussioner om 
existentiella frågor kring liv och död samt i att hjälpa anhöriga att klara sig igenom patientens 
sjukdom och död. Den palliativa vården ska varken förlänga eller förkorta livet (WHO, 2009). 
Inom all vård, och så även inom den palliativa, är det viktigt att ha en helhetssyn på 
människan, och att låta honom eller henne vara delaktig och bestämmande i sin egen vård så 
långt det är möjligt (SFS, 1982:763). Medmänsklighet och närhet från vårdpersonalens sida är 
viktiga komponenter för att dämpa patientens oro och ångest i livets slutskede (Sjöberg, 
Hugoson, Danielsson, Larsson, Linge & Peterssom, 1998, s. 21-23). När den palliativa vården 
inte är tillräcklig, dvs. inte lyckas lindra patientens lidande, finns det ytterligare steg att ta för 
att underlätta den sista tiden i livet för patienten. Ett av dessa är palliativ sedering, dvs. 
medicinering till komaliknande tillstånd (Sjöberg et al., 1998, s. 14).
 
I Riktlinjer för palliativ sedering av döende patienter (2009), författad av Svenska 
läkarsällskapets delegation för medicinsk etik, står under styckerubriken Definitioner och 
avgränsningar följande definition av palliativ sedering: 

Palliativ sedering i livets slutskede (ibland kallat terminal sedering) innebär att  
patientens medvetandenivå sänks med hjälp av läkemedel för att lindra ett lidande 
som inte kan avhjälpas på annat sätt  / / avsikten med palliativ sedering är 
symtomlindring. Syftet är inte att förkorta livet.

Terminal sedering och palliativ sedering är två olika uttryck för samma sak. I litteraturen 
diskuteras de olika namnen. Clay Jackson (2002, s. 81) argumenterar att terminal sedering 
kan väcka frågor kring om ordet terminal syftar till det sista steget i patientens sjukdom, eller 
om det syftar till att det är en medicinering som leder till döden. Tännsjö (2009, s.45) anser 
däremot att uttrycket palliativ sedering tar avstånd från det faktum att sederingen faktiskt är 
terminal, samt att det kan ge bilden av att det är en behandlingsform som endast används inom 
den palliativa medicinen. Vi har valt att använda oss av benämningen palliativ sedering 
eftersom det är frekvent använt inom den svenska litteraturen (Tännsjö, 2009, Engström, 
Bruno, Holm & Hellzén, 2006, Forsbeck, 2000, Sjöberg et al., 1998).
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Trots Svenska läkarsällskapets definition som finns citerad ovan anser Tännsjö (2009, s.45) 
att palliativ sedering i praktiken innebär att patienten inom några dagar eller veckor kan 
förväntas avlida, och då till följd av den sjukdom som föregått sederingen eller på grund av 
den avbrutna tillförseln av vätska och näring. Palliativ sedering kan därför ses som ett 
påskyndande av det redan pågående döendet (Ibid., s.48). I samband med att palliativ sedering 
påbörjas avbryts tillförseln av vätska och näring eftersom den inte är nödvändig, och snarare 
kan förlänga patientens lidande. Sederingen går till så att patienten sövs till ett komaliknande 
tillstånd. Sedationsdjupet är konstant om patienten förväntas avlida inom ett par dagar, annars 
ökas medvetandet emellanåt för att kontrollera patientens status. En god palliativ omvårdnad 
är självklar under tiden fram till att patienten avlider. Beslut om palliativ sedering ska fattas 
av läkare ihop med en väl införstådd patient, och gärna väl informerade anhöriga. Om 
patienten av olika anledningar inte är kapabel att fatta detta beslut ska det tas i samråd med 
anhöriga som kan framföra vad de tror är patientens önskan (Statens medicinsk-etiska råd, 
2008).

Palliativ sedering har debatterats parallellt med eutanasi. Eutanasi definieras som hjälp till en 
smärtfri död, och det som skiljer behandlingen från palliativ sedering är avsikten att döda 
(Forsbeck, 2000, s.12-13).  Eutanasi, att aktivt och avsiktligt döda en annan människa, är idag 
inte tillåtet i Sverige. Tillåtet är däremot palliativ sedering, eftersom handlandet då är att 
aktivt ge en behandling, men avsikten inte är att döda. Det är således avsikten som avgör om 
handlingen är laglig eller ej (Tännsjö, 2009, s. 35-36). Tännsjö (s. 36, 2009) har gjort en 
indelning som beskriver det rådande rättsläget vad gäller avsett och förutsett påskyndande av 
döden:

Tabell 1. Rådande rättsläge vad gäller avsett och förutsett påskyndande av döden
Påskyndande av döden Avsett Endast förutsett
Aktiv handling Otillåtet Tillåtet
Passiv handling Tillåtet Tillåtet

En handling kan vara god även om den för något ont med sig, och detta kallas principen om 
dubbeleffekten. Vid palliativ sedering innebär det att smärtlindringen är den goda effekten, 
och att den överväger den onda effekten av behandlingen; att patienten dör. Detta gör läkarens 
beslut om palliativ sedering  moraliskt försvarbart, under förutsättning att den onda effekten 
är i proportion till den goda (Quill, Lo & Brock, 2004, s. 6).

Palliativ sedering i vårdandet
Varje patient som har ett medvetande har också intressen att bevara. Sådana intressen kan 
vara att uppleva välbefinnande och slippa uppleva lidande. Sjuksköterskan, tillsammans med 
övrig vårdpersonal, har därmed ett ansvar som patientens ombud att häva den smärta som 
finns och återställa välbefinnandet. Det finns dock inga universella kriterier för vad som är 
välbefinnande, utan det utgår ifrån varje individuell patient. Respekt för patientens autonomi 
är därför nödvändig för en god vård (Kuhse, 1999, s. 190-193). 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) står det att 
sjuksköterskan ska grunda allt sitt arbete på en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt. Detta 
innebär bland annat att föra patientens och de anhörigas talan samt visa respekt för patientens 
autonomi. Detta kan komma i konflikt med den egna rädslan inför den svåra situation som 
döendet innebär, vilket kan resultera i att sjuksköterskan drar sig undan, och lämnar patienten 
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ensam (Arlebrink, 2006, s. 149). När svåra frågor, som t.ex. palliativ sedering tas upp, kan 
sjuksköterskan om hon känner sig obekväm med att diskutera ämnet omedvetet misstolka det 
patienten säger, eller dra sig ur samtalet. För att kunna föra samtal kring svåra ämnen måste 
sjuksköterskan själv ha bearbetat de existentiella frågor som uppstår i sådana situationer 
(Ibid., s. 93). Enligt en studie av Bach, Ploeg och Black (2009) var det viktigt för 
sjuksköterskorna att kunna stödja sina patienter genom samtal. Extra viktigt var det för 
sjuksköterskorna att vara tillgängliga för patienter som inte hade några anhöriga som stöd. 
Sjuksköterskorna i studien såg det lika mycket som sitt arbete att hålla handen och stötta, som 
att ge smärtlindring.

En viktig aspekt i vårdandet är att låta de anhöriga vara närvarande så mycket som möjligt. I 
en studie av Engström et al. (2006) anges att Brajtman (2003) kommit fram till att de anhöriga 
ofta är delaktiga och själva söker information kring den aktuella sjukdomen för att på så sätt 
förstå döendeprocessen och få en uppfattning om hur lång tid den sjuke har kvar i livet. De 
blir därigenom delaktiga i den omvårdnad som vårdpersonalen ger den sjuke, och även i de 
situationer som omger döendet. Enligt Andershed (2004, s. 107-108) är det är framför allt 
sjuksköterskan som ger information och emotionellt stöd till de anhöriga. Genom att ha ett 
positivt förhållningssätt och dela de anhörigas önskan om en god död för patienten underlättar 
sjuksköterskan den svåra tid som förlusten av en nära innebär.  Att sjuksköterskan är den i 
vårdteamet som ger mest stöd till de anhöriga bekräftas i en studie av McMillen (2007). Där 
framkommer det dessutom att sjuksköterskan ser det som sin uppgift att samla information 
från de anhöriga för att kunna följa patientens önskningar, i de fall patienten inte själv kan 
förmedla dessa. 

Det blir allt vanligare att patienter önskar att få bo hemma den sista tiden i livet och då är det 
en förutsättning att anhöriga finns med i bilden. WHO definierar familjen som den vårdande 
enheten i palliativ vård och vårdkvaliteten kan öka om ett gott samarbete finns mellan 
vårdpersonal, den sjuke och anhöriga (Milberg, 2005, s. 147-148). För att kunna vara ett stöd 
för personer som vårdar sina anhöriga måste sjuksköterskan vara någon som de kan luta sig 
mot och samtala med när situationen blir för svår att hantera. Det kan vara svårt att sörja 
tillsammans med den anhörige men det är viktigt att sjuksköterskan vågar visa sina egna 
känslor och vara medmänsklig (Ibid., s.67).  Även sjuksköterskan har behov av stöd, bakom 
professionen finns det en människa som engagerar sig och sörjer. Det är därför viktigt att i en 
personalgrupp kunna diskutera de känslor som kommer upp i samband med vården av svårt 
sjuka (Sjöberg et al., 1998, s. 125). 

TEORETISK REFERENSRAM

Etiska kravet
När vård bedrivs utifrån ett etiskt patientperspektiv utgår det etiska kravet från vad patienten 
behöver. Vårdaren har kravet på sig att möta dessa behov. Det etiska kravet är absolut, vilket 
innebär att vårdaren har en etisk skyldighet att göra vad han eller hon kan för att uppfylla det. 
Eftersom det etiska handlandet utgår ifrån patienten så är det situationsstyrt, och således olika 
från gång till gång. Grunden till det etiska handlandet är det lidandet som vårdaren ser hos 
patienten, och viljan att minska detta lidande. Med ett etiskt patientperspektiv ses patienten 
som den främsta experten på sig själv och sitt lidande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud 
& Fagerberg, 2003, s. 18-21). Detta är relevant i vår studie eftersom vårdarens etiska 
handlande ställs på sin spets när han eller hon ställs inför lidande och döende patienter. 
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Lidande
Det finns olika typer av lidande. Sjukdomslidande är det lidande som patienten upplever 
genom sin sjukdom, vare sig det är psykiskt eller fysiskt. Även den sjukes anhöriga upplever 
ett lidande genom patientens sjukdom (Eriksson, 1994, s.83-85). Livslidande handlar om det 
lidande som berör hela levnadssituationen, och kan t.ex. bero i att patienten känner sig 
förbisedd eller hotas av förintelse, alltså död (Ibid. s.93). Lidande kan lindras om patienten 
känner sig bekräftad och förstådd samt får en individuellt utformad och korrekt vård (Ibid. 
s.97). Livslidande och sjukdomslidande är centrala begrepp i vår studie, eftersom patienter i 
livets slutskede ofta upplever de båda formerna av lidande. 

Människan som en helhet
Wiklund (2003, s.82) skriver att varje människa är en helhet. Katie Eriksson menar att varje 
människa inte har hälsa utan är hälsa, och upplever då sin egen helhet och enhet. Det är först 
när helheten och enheten lever i symbios i kroppen som människan kan känna sig som en hel 
individ och uppleva mening och sammanhang i livet. Enligt den vårdvetenskapliga 
människobilden har varje människa en värdighet och det absoluta värdet kan inte kränkas 
(Ibid., 2003, s.82-83). Varje människa är unik och har rätten att bestämma över sin kropp. Om 
inte patientens önskan om att få sluta lida respekteras behandlas inte han eller hon på ett 
värdigt sätt vilket innebär att sjukdomslidande och framför allt livslidande uppstår. I livets 
slutskede upplever patienterna ofta ett fysiskt såväl som ett psykiskt lidande. De olika 
lidandena måste värderas lika, eftersom de båda är verkliga för patienten och likvärdigt 
påverkar hans eller hennes livssituation.

Autonomi
Personer som förut varit självständiga ställs ofta inför en svår situation när de blir allvarligt 
sjuka. De tappar kontrollen över vad som händer och kan känna sig som ett objekt, vilket 
leder till att autonomin försvagas. Som sjuksköterska är det då viktigt att sätta patienten i 
fokus, lyssna på hans eller hennes känslor och önskningar för att på det sättet minska känslan 
av förlorad självständighet (Dahlberg, et. al., 2003, s.96-97). Begreppet autonomi blir relevant 
i vår studie eftersom det är patientens önskan om till exempel palliativ sedering som måste 
beaktas. 

Vårdrelationen
I en vårdande relation är det viktigt att det skapas utrymme för utveckling, eftersom patienten 
då får en chans att uttrycka både behov och problem. För att en fungerande vårdprocess ska 
kunna genomföras är det viktigt att det finns en väl fungerande relation mellan patient och 
vårdpersonal (Wiklund, 2003, s.155). För att en patient ska kunna släppa in en vårdare och 
våga berätta om lidandet är det viktigt att han eller hon känner sig sedd av vårdaren (Ibid., 
s.159). Förhållandet mellan sjuksköterskan och patienten, och hans eller hennes anhöriga 
måste bygga på förtroende, trygghet och tillit. Inom palliativ vård ställs vårdrelationen på sin 
spets och ett förtroende mellan alla inblandade parter är av yttersta vikt.

PROBLEMFORMULERING

Underförstått leder palliativ sedering till att patienten avlider, om än inte av den medicinering 
som ges, så av avbrytandet av vätske- och näringstillförseln eller av grundsjukdomen. I den 
samhälleliga debatten jämställs palliativ sedering ibland med eutanasi, medan andra kallar det 
för en palliativ behandlingsform. Sjuksköterskan måste i arbetet med terminalt sjuka göra 
ställningstaganden som kräver att han eller hon reflekterar över etiska frågor som uppstår i 
sådana situationer. För att kunna utföra handlingar som leder till att patienten avlider krävs att 
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sjuksköterskan kan agera utifrån vad som är bäst för patienten samtidigt som de egna etiska 
principerna kan bibehållas. Den kunskap som avses att skapas med studien är ett 
tydliggörande av sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av palliativ sedering.  

SYFTE

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av palliativ 
sedering inom den palliativa vården.

METOD

För att uppnå syftet med studien gjordes en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Kvalitativ 
ansats innebär att forskarna vill undersöka deltagarnas upplevelser kring ett visst fenomen. 
Detta kan ske genom t.ex. intervjuer, litteraturstudier och observationer (Forsberg & 
Wengström, 2008, s. 68). Eftersom vi saknade erfarenhet av att utföra intervjuer och 
observationer, och eftersom tiden för studien var begränsad, valde vi att göra en 
litteraturstudie. Vi valde att söka efter kvalitativa studier, eftersom det svarade mot vårt 
kvalitativa syfte att undersöka sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter. 

Urval
I vår litteratursökning arbetade vi efter Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006, s.61-62) plan 
för sökning. Först identifierades tillgängliga resurser, vilket innebar att en tidsplan lades upp 
för arbetet samt att förberedande sökningar gjordes på ämnet för att undersöka vad som fanns 
skrivet om det. Sedan identifierades relevanta källor för materialsökning, dvs. de databaser 
som senare användes. Innan sökningen påbörjades avgränsades forskningsproblemet, vilket 
innebar att syftet formulerades.

De databaser vi valde att söka efter studier i var CINAHL (Cumulated Index to Nursing & 
Allied Health Literature), ELIN (Electronic Library Information Navigator), AMED 
(Alternative Medicine) och PubMed/Medline (National Library of Medicine). CINAHL och 
PubMed valdes eftersom deras huvudämnen bland annat är omvårdnad och alternativmedicin, 
AMED eftersom den specialiserar sig på bl.a. palliativ medicin och ELIN användes endast för 
att hitta e-artiklar i fulltext som inte gick att få fram direkt från de andra databaserna.

Inklusionskriterierna var att studierna skulle finnas i fulltext samt vara på engelska, svenska, 
norska eller danska. Ytterligare ett inklusionskriterie var att studierna skulle vara kvalitativa. 
Efter några provsökningar togs inklusionskriteriet fulltext bort, eftersom sökningarna inte gav 
tillräckligt med resultat. Studier som uteslöts var de som handlade om akut- och 
intensivsjukvård eftersom de inte svarade till vårt syfte. Till att börja med användes sökorden 
'palliative sedation' och 'nursing'. På de sökorden hittades fyra aktuella studier i de olika 
databaserna. För att bredda sökningen byttes 'palliative sedation' ut mot 'palliative care'. Även 
den sökning gav alltför många träffar, även med begränsningen ”linked full text”. Eftersom 
eutanasi och palliativ sedering ofta diskuteras gemensamt, valdes sökordet 'euthanasia' ut att 
användas tillsammans med 'palliative care' och 'nursing'. Detta för att få en ny infallsvinkel på 
materialet. På denna sökning hittades en femte studie. Genom manuella sökningar bland 
förslag på studier som likande de vi fick upp hittades ytterligare två studier(se bilaga 1). 
Eftersom forskningen kring sjuksköterskors upplevelser av palliativ sedering är begränsad och 
det var svårt att hitta kvalitativa studier som svarade till syftet, valdes det en kvantitativ studie 
samt en studie med både kvalitativa och kvantitativa inslag, även fast vi från början endast 
ville ha kvalitativa. I dessa studier valdes de delar ut som svarade mot studiens kvalitativa 
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syfte. I studien granskades således totalt sju artiklar, varav fem kvalitativa, en kvantitativ samt 
en med både kvalitativa och kvantitativa inslag. I studien som hade både kvalitativ och 
kvantitativ ansats plockade vi ut de delar som var kvalitativa, och i den studien som endast var 
kvantitativ använde vi oss av de delar som berörde tankar och känslor. 

Datainsamling
Genom sökningarna i de olika databaserna valdes sju studier ut för granskning, se bilaga 2. 
Utifrån Willman et al. (2006, s. 154-157) utformades två mallar för granskning av studiernas 
vetenskapliga kvalitet (bilaga 3). En för de kvalitativa, samt en för de kvantitativa. De 
områden i studierna som granskades var bland annat problemformulering, etiskt resonemang, 
urval, metod, giltighet samt kommunicerbarhet. För de kvantitativa studierna granskades även 
bland annat bortfall. Om en studie uppfyllde alla kriterierna i granskningen kunde den få 
maximalt elva poäng. Graden av vetenskaplig giltighet bedömdes utifrån hur många poäng 
studien fick. 1-7 poäng gav en låg kvalitet (grad III), 8-9 poäng gav en medelhög kvalitet 
(grad II) och 10-11 poäng gav en hög kvalitet (grad I) (Willman et al., 2006, s. 95-96). 
Samtliga studier som användes uppnådde poängen för hög kvalitet, alltså grad I (se bilaga 2).

Dataanalys
För att granska studierna valdes en kvalitativ manifest innehållsanalys, även för de två 
kvantitativa studierna. I en manifest analys fokuserar forskaren på innehållet i texten och vad 
den verkligen säger (Graneheim & Lundman, 2004, s. 106). Analysprocessen sker genom att 
en helhet blir till mindre delar för att sedan samlas ihop till en ny helhet. Helheten är studierna 
som har valts för analys. De mindre delarna uppstår när studierna granskas, och innehållet i 
resultatet som besvarar syftet plockas ut. En sammankoppling mellan de olika delarna sätts 
ihop till en ny helhet, som sedan bildar resultatet (Friberg, 2006, s.110).
  
Vi använde oss av Graneheims och Lundmans (2004, s. 106) innehållsanalys för att analysera 
vårt material. Först läste vi var för sig igenom studierna, för att inte påverka varandra i vår 
inledande uppfattning. Det som tycktes vara relevant till vårt syfte markerades och jämfördes. 
När vi inte var överens om vad som var relevant för studien diskuterade och argumenterade vi 
tills vi var överens. Markeringarna som valdes ut som relevanta omvandlades sedan till 
meningsbärande enheter. Därefter utfördes en kondensering där de meningsbärande enheterna 
blev kortare och svarade till syftet, utan att innehållet ändrades. Slutligen namngav vi de 
meningsbärande enheterna med en kort kod. De koder som liknade varandra slogs ihop och 
bildade subkategorier. Utifrån de subkategorier som framkom bildades kategorier (Graneheim 
& Lundman, 2004, s. 106-107). Se exempel i tabell 2.
 
Tabell 2. Exempel på kodningsprocessen

Meningsbärande 
enhet

Kondensering Kodning Subkategori Kategori 

Difficulty defining 
what palliative 
sedation means

Innebörden svår 
att definiera

Svårt att 
definiera

Definitions-
svårigheter

Etiska ställnings-
taganden

Deep palliative 
sedation was 
especially difficult 
when the patient did 
not participate in 
the decision

Palliativ sedering 
är svårt att 
genomföra utan 
patientens 
medgivande

Patientens beslut Patientens 
delaktighet i 
beslutet

Faktorer som 
påverkade 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
palliativ sedering
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Etiska överväganden
Vi har haft som krav att studierna som ligger till grund för litteraturstudien ska uppfylla 
Helsingforsdeklarationens grundläggande principer för medicinsk forskning, som t.ex. 
informerat samtycke och frivillighet (Hansagi & Allebeck, 1994, s.18). Forskning som 
innehåller försök på människor, t.ex. intervjuer, ska granskas av en etisk kommitté, innan 
projektet får genomföras (Ibid. s.19). 

Samtliga artiklar som ingår i litteraturstudien är på engelska, och vi har därför varit noga med 
att korrekt översätta den text vi läst för att inte förvanska fakta. För att få citat exakt citerade 
valde vi att använda dem på originalspråket. Vi har även varit noga med att inte lägga in egna 
värderingar i det resultat vi har fått fram. Av det som framgår under denna rubrik anser vi att 
vi under arbetet med denna litteraturstudie har haft ett etiskt riktigt förhållningssätt. 
 
RESULTAT

Resultatet presenteras under två huvudkategorier, vilka båda har fyra subkategorier. Den 
första huvudkategorin heter Etiska ställningstaganden, och består av subkategorierna Lindra 
lidande, Definitionssvårigheter, Avsikten avgör samt Avbrytande av vätske- och 
näringstillförsel. Den andra huvudkategorin heter Faktorer som påverkade sjuksköterskornas 
upplevelser av palliativ sedering, och innehåller subkategorierna Patientens delaktighet i  
beslutet, Vårdrelationen, Anhörigas delaktighet samt Teamarbete. Varje kategori i resultatet 
kommer att beskrivas med en kort inledande text. För att den ska bli så lätt som möjligt att 
läsa kommer denna inledande text inte innehålla några referenser. Alla referenser finns att 
hitta under subkategorierna. 

Etiska ställningstaganden
Ett tema som återkom i studierna som granskats var de svåra etiska beslut som 
sjuksköterskorna ställdes inför i samband med palliativ sedering. Sjuksköterskorna frågade sig 
själva om det de gjorde var rätt eller fel, och var gränsen gick mellan att smärtlindra och döda 
patienten. Det svar som framkom var att det är avsikten bakom handlingen som avgjorde om 
den var etiskt försvarbar eller ej. Att lindra lidande var ett etiskt försvarbart motiv till att 
utföra palliativ sedering. Lidande kunde dock definieras på flera olika sätt, och innefattade 
fysiskt, psykiskt och existentiellt lidande. Vid de båda senare var det dock svårare att 
motivera palliativ sedering.

Lindra lidande
Vårdens främsta mål är att lindra lidande (Seymour, Janssens & Broekaert, 2006). Palliativ 
sedering ansågs i flera studier vara ett gott sätt att lindra lidande och göra det bekvämt för 
patienten (Beel, Hawranik, McClement & Daenick, 2006, Seymour et al., 2006, Rietjens, 
Hauser, van der Heide & Emanuel, 2007). Det som ofta drev sjuksköterskorna att vilja 
genomföra palliativ sedering var den motvilja de upplevde mot att se patienten lida (Beel et 
al., 2006). Sjusköterskorna kände sig bekväma med att använda palliativ sedering när 
patienten upplevde multipla smärtsamma symtom, så som smärta, förvirring eller dyspné 
(Seymour et al., 2006, Rietjens et al., 2007). Det ansågs även att det var motiverat att använda 
palliativ sedering för att minska obehaget för respiratorberoende patienter som skulle kopplas 
ifrån sina respiratorer (Rietjens et al., 2007). Sjuksköterskorna upplevde att palliativ sedering 
var ett bra sätt att skapa välbefinnande, inte bara för patienten, utan även för de anhöriga 
(Beel et al., 2006). Palliativ sedering ansågs göra döden värdig och fridfull för patienten, 
eftersom smärtan hade lindrats. I en studie framkom det att upplevelsen av lidande i livets slut 
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förhindrade upplevelser av välbefinnande, och att palliativ sedering i dessa fall kunde vara 
motiverat (Venke Gran & Miller, 2008). 

Det som i många fall kunde skapa förvirring och motvilja till användning av palliativ sedering 
var svårigheter för sjuksköterskorna att rätt uppfatta det lidande som patienten upplevde. Flera 
studier diskuterade huruvida icke fysiska symtom kunde motivera användandet av palliativ 
sedering (Beel et al., 2006, Rietjens et al., 2007). I studien av Rietjens et al. (2007) framkom 
det att icke fysiska symtom var en viktig anledning till palliativ sedering. I studierna av Beel 
et al. (2006) och Rietjens et al. (2007) kom det fram att sjuksköterskorna upplevde det som 
svårt att motivera palliativ sedering när det rörde sig om psykiskt och existentiellt lidande 
eftersom det var svårare att se, definiera och förstå. I en av intervjuerna i studien av Beel et al. 
(2006) beskrev en av sjuksköterskorna problemet på följande sätt:

”And I think there’s perspective in our culture when there’s something wrong with 
you mentally that you should just pull yourself up by your own boot straps” (Beel et  
al., 2006, s. 514)

Sjuksköterskorna ansåg också att om lindring av fysiska och psykiska symtom blev 
effektivare inom den palliativa vården kunde behovet av både palliativ sedering och eutanasi 
försvinna (Verpoort, Gastmans & Dierckx de Casterlé, 2004). 

I flera studier framkom det att sjuksköterskan kunde känna sig bekväm med användandet av 
palliativ sedering endast om alla tänkbara alternativ till smärtlindring först hade provats, och 
om det sågs som en ”sista utväg” (Beel et al., 2006, Seymour et al., 2006, Venke Gran & 
Miller, 2008). 

Definitionssvårigheter
Flera sjuksköterskor uppgav att de hade svårt att definiera vad palliativ sedering innebar, trots 
att de var välbekanta med uttrycket (Beel et al., 2006). Beslut som ansågs påskynda patientens 
död var moraliskt svåra att fatta, och gränsen mellan att tillåta och underlätta döden var i 
många fall oklar (Pierce, 1999). Hur den enskilda sjuksköterskan uppfattade innebörden av 
palliativ sedering påverkade därför hans eller hennes uppfattning av behandlingen. I studien 
av Rietjens et al. (2007) framkom såväl uppfattningen att palliativ sedering inte påskyndar 
döden som att det har en livsförkortande effekt. De som ansåg att palliativ sedering hade en 
livsförkortande effekt kunde ändå tycka att det var en försvarbar behandling eftersom det var 
det enda sättet att komma till rätta med patientens smärtor. De ansåg att det ändå inte gick att 
undvika döden och då kändes det bättre att veta att patienten fick en värdig sista tid i livet 
(Rietjens et al., 2007). När huvudmålet var att låta patienten ha värdighet och kvalitet ända in 
i livets slutskede ansåg sjuksköterskorna att palliativ sedering var etiskt försvarbart (Venke 
Gran & Miller, 2008).

En uppfattning som framkom var att gränsen mellan att låta patienten avlida och att underlätta 
döendet ibland kunde vara suddig (Pierce, 1999). Det var för sjuksköterskor moraliskt svårt 
att genomföra en behandling som de själva trodde skulle komma att påskynda patientens död 
(Pierce, 1999). En sjuksköterska upplevde att döden påskyndades genom att hon gav en 
patient höga doser av morfin, en medicinering som kan leda till andningsdepressioner. Hon 
upplevde det som att det var hon som dödade patienten när hon höjde morfindroppet eftersom 
hon visste vad konsekvensen skulle bli (Pierce, 1999).
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Många sjuksköterskor ansåg att det krävdes tydligare linjer mellan terminal sedering och 
eutanasi (Seymour et al., 2006). Sjuksköterskor med mindre erfarenhet av yrket hade svårare 
att skilja mellan palliativ sedering och eutanasi (Rietjens et al., 2007). Ofta kopplades de båda 
behandlingarna samman, som i studien av Verpoort, et al, (2004) där det ansågs att palliativ 
sedering var ett alternativ till eutanasi. I en annan studie uppfattades palliativ sedering som en 
medelväg för dem som var emot eutanasi (Seymour et al., 2006). När sjuksköterskorna inte 
var säkra på vilken effekt palliativ sedering hade på döendet blev det en börda för dem att stå 
bakom beslutet att sedera patienten (Morita, Miyashita, Kimura, Adachi & Shima, 2004). 

Sjuksköterskorna i studien av Seymour et al. (2006) ansåg att även om avsikten vid palliativ 
sedering inte var döden så var det ändå ”slutresultatet” vilket innebar att terminal sedering 
blev detsamma som eutanasi. En sjuksköterska beskrev situationen på följande sätt:

“I think it’s hypocritical. If patients are really asking to die and the only answer we 
can give is, `We’re going to make you sleep´, then I think we’re wrong.” (Veerport, et 
al, 2004, s. 596)

I Belgien och Nederländerna där eutanasi är tillåtet uppkom ytterligare ett problem i samband 
med palliativ sedering. Patienter som önskade palliativ sedering kunde också tillägga att om 
smärtan blev för svår ville de istället ha eutanasi. Detta skapade problem för sjuksköterskorna 
som blev osäkra på vilka behandlingar deras patienter önskade (Seymour et al., 2006).

Avsikten avgör
Det framkom i flera studier att det är avsikten som avgör ifall det är etiskt försvarbart eller ej 
att utföra palliativ sedering (Pierce, 1999, Rietjens et al., 2006, Venke Gran & Miller, 2008). I 
studien av Pierce (1999) medgav deltagarna att smärtlindring i livets slut, alltså palliativ 
sedering, kunde ha som sidoeffekt att det påskyndade döden. Detta hindrade dock inte 
behandlingen, eftersom målet med den inte var döden, utan lindrande av patientens lidande. 
En sjuksköterska uttryckte det som att det inte var svårt att utföra palliativ sedering när målet 
var att göra patientens sista tid i livet värdig och smärtfri (Venke Gran & Miller, 2008). Ett 
annat exempel på samma upplevelse är följande citat:
 

”Maybe he would have lived a couple of days longer, but then he would have been 
very uncomfortable. The aim was to keep him comfortable, not shorten his life” 
(Rietjens et al., 2007, s. 646)

Däremot upplevdes död som mål med palliativ sedering som oetiskt, och att aktivt ingripa 
med intentionen att påskynda döden ansågs inte som etiskt försvarsbart. Sjuksköterskor som 
hade svårt att ta ställning till palliativ sederings betydelse i döendeprocessen hade därför svårt 
att acceptera behandlingen. De upplevde att det var de som dödade patienten (Pierce, 1999). 
Deltagare från Nederländerna belyste i studien av Seymour et al. (2006) risken för dubbel 
intention istället för dubbel effekt vid användandet av palliativ sedering. Detta skedde när 
sjuksköterskan gav smärtstillande behandling och samtidigt hoppades att patienten skulle 
komma att dö av den. 

Avbrytande av vätske- och näringstillförsel 
Ytterligare en svår frågeställning i behandlingen med palliativ sedering var avbrytandet av 
vätske- och näringstillförsel. Även om palliativ sedering i sig inte hade någon livsförkortande 
effekt, så kunde avbrytandet av vätsketillförsel ha det (Seymour et al., 2006). I en studie 
framkom upplevelsen att borttagande av livsuppehållande åtgärder var etiskt försvarbart, 
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eftersom naturen då fick ha sin gång (Pierce, 1999). I en annan studie ansåg de flesta 
deltagarna att beslutet om avbrytande av vätsketillförsel var en del i samma beslut som det om 
palliativ sedering. Avbrytandet av vätsketillförsel ansågs försvarbart då vätskan inte förlängde 
livet, och eftersom det kunde ge allvarliga biverkningar som ödem och  förvärra redan 
pågående dyspné hos patienten. Trots detta såg de flesta deltagarna i studien inget hinder för 
att vätska och näring kunde tillföras en sederad patient ifall de specifikt hade önskat detta i 
förväg (Seymour et al., 2006).

Faktorer som påverkade sjuksköterskors upplevelser av palliativ sedering
Olika faktorer i sjuksköterskans omgivning påverkade de upplevelser han eller hon hade 
angående palliativ sedering. Det som framkom som speciellt viktigt var patientens och de 
anhörigas del i beslutet, samt den relation sjuksköterskan hade till sin patient och till sina 
medarbetare. 

Patientens delaktighet i beslutet
Sjuksköterskor upplevde det ibland svårt att bibehålla patientens autonomi och samtidigt göra 
det som ansågs bäst för honom eller henne (Seymour et al., 2006). Flera studier tog upp 
vikten av patientens delaktighet i beslutet om palliativ sedering (Beel et al., 2006, Seymour et 
al., 2006, Rietjens et al., 2007, Gran et al., 2008, Verpoort et al., 2004). Helst skulle patienten 
i ett tidigt skede av sjukdomen tillfrågas om sina önskningar i livets slut, men en del 
sjuksköterskor upplevde det som en svår fråga att diskutera, speciellt medan patienten 
fortfarande var förhållandevis frisk (Seymour et al., 2006). Det upplevdes därför som en 
lättnad när det var patienten själv som tog upp frågan om palliativ sedering (Beel et al., 2006). 
Förutom fysiska symtom betonades patientens önskan som en viktig anledning till att ge 
palliativ sedering. Sjuksköterskorna i den aktuella studien ansåg att utförandet av 
behandlingen hedrade patientens sista önskan (Rietjens et al., 2007).

Palliativ sedering upplevdes som svårt att genomföra när patienten inte varit delaktig i 
beslutet. Gränsen för vilken smärta som motiverar palliativ sedering var subjektiv, och kunde 
därför inte bedömmas av sjuksköterskan. En annan svårighet som framkom gällande 
patientens delaktighet var de etiska frågor som uppkom när patienten förlorar sin autonomi. 
När patienten väl är sederad och medvetslös kan han eller hon inte längre kommunicera sina 
behov och önskningar (Venke Gran & Miller, 2008). En sjuksköterska i studien av Verpoort 
et al. (2004) uttryckte det som att livet hade tagits ifrån patienten, eftersom ingen 
kommunikation längre var möjlig. 

Vårdrelationen
Vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten visade sig i flera studier vara avgörande 
för sjuksköterskans uppfattning av palliativ sedering (Beel et al., 2006, Pierce, 1999, Seymour 
et al., 2006, Rietjens et al., 2007, Gran et al., 2008). Sjuksköterskorna i studien av Beel et al. 
(2006) uppgav att de var mer bekväma med att utföra palliativ sedering på patienter som varit 
en längre tid på avdelningen, eftersom att de då litade mer på patientens egna bedömningar av 
sin smärta. I en annan studie framkom det att sjuksköterskan kunde känna sig bekväm med att 
utföra palliativ sedering ifall han eller hon hade kunskap om patientens värderingar och 
önskningar (Venke Gran & Miller, 2008). Vid ekonomiska nedskärningar uppfattade 
sjuksköterskorna den palliativa vården som en fabrik där det inte fanns tillräckligt med tid att 
sitta ned och samtala med patienten, eftersom de hela tiden behövdes någon annanstans. Det 
blev då svårare för sjuksköterskorna att skapa relationer till patienterna och deras anhöriga 
(Seymour et al., 2006) 
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Vissa sjuksköterskor upplevde ett sviktande förtroende ifrån patientens sida om det fattades 
medel för att handskas med lidande. Här kunde palliativ sedering vara till hjälp med att både 
lindra patientens fysiska smärta, och återuppbygga patientens förtroende för sjuksköterskan 
(Seymour et al., 2006). Det icke fysiska lidandet var svårare att handskas med i relationen till 
patienten, eftersom vissa sjuksköterskor upplevde att det var bortom deras expertis, och därför 
svårare att behandla. De sjuksköterskor som kände så uttryckte en känsla av otillräcklighet i 
sin relation till patienten (Rietjens et al., 2007).

I en studie betonades vikten av att vara patientens ombud, och att vara redo att handla i 
patientens bästa intresse när han eller hon inte längre kunde tala för sig själv. I samma studie 
betonades behovet av att vara lyhörd inför patienten. Detta innefattade att uppfatta lidandet på 
rätt sätt och att kunna undvika palliativ sedering när det fanns andra vägar att gå. Dessa 
bedömningar gick bara att göra korrekt då sjuksköterskan skapat en relation till patienten 
(Seymour et al., 2006). 

Sjuksköterskorna i studien av Seymour et al. (2006) uppgav att patienter som efterfrågat 
palliativ sedering lämnade djupa avtryck efter sig. Dels för att situationen i sig gav djupa 
intryck, men även för att patienterna till följd av deras begäran om palliativ sedering till en 
viss del sågs som besvärande.

Anhörigas delaktighet 
De flesta sjuksköterskorna i studien av Venke Gran & Miller (2008) ansåg att patienten 
och/eller anhöriga skulle vara de som bestämde att lidandet blivit outhärdligt och att palliativ 
sedering var ett alternativ. En annan anledning till att använda palliativ sedering var att 
anhöriga var så stressade och upprörda att de inte kunde vara närvarande och stötta den sjuke 
(Rietjens et al., 2007). I studien av Beel et al. (2006) beskrev sjuksköterskorna att det var 
viktigt att de anhöriga var överens om att palliativ sedering var den bästa vården som 
patienten kunde få. De förklarade för de anhöriga att de kunde få en sista tid med sin 
familjemedlem för att ta farväl, och även få ett slut på både hans eller hennes såväl som deras 
eget lidande. I studien av Verpoort et al. (2004) framkom det att palliativ sedering gav de 
anhöriga en chans att ta farväl och på så sätt kunna förbereda sig på att patienten skulle avlida.

Som sjuksköterska var det viktigt att förstå dynamiken och relationerna inom familjen för att 
på bästa sätt kunna stödja patienten och de anhöriga i det svåra beslut som palliativ sedering 
kunde innebära. Sjuksköterskan måste vara beredd på och kunna hantera att vissa anhöriga 
har svårt att acceptera situationen. Andra är väl insatta och begär att den sjuke ska sövas för 
att slippa lida mer (Seymour et al., 2006). 

Enligt sjuksköterskorna i studien av Pierce (1999) var det bästa sättet för att kunna hantera 
svåra ämnen att bilda band till patientens anhöriga. Om en relation hade uppstått var det 
lättare att ha en öppen dialog och vara ärlig (Beel et al., 2006). Palliativ sedering kunde av 
vissa anhöriga misstolkas som att sjukvårdspersonalen försökte påskynda döden (Seymour et 
al., 2006). Både studierna av Seymour et al. (2006) och av Verpoort et al. (2004) beskrev hur 
en del anhöriga ansåg att det var hyckleri att påstå att palliativ sedering inte förkortar livet. De 
tyckte att det var bättre att kalla det för vad de ansåg att det var; eutanasi (Verpoort et al., 
2004). 

Teamarbete
Sjuksköterskorna kände sig mer bekväma i situationer där palliativ sedering användes om de 
upplevde att läkaren var kompetent inom palliativ vård. Om alla i vårdteamet var överens och 
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upplevde att det var det bästa för patienten ökade säkerheten kring beslutet att använda 
palliativ sedering. I de fall då det fanns meningsskiljaktigheter i teamet kring användandet av 
palliativ sedering blev det ofta konflikter mellan sjuksköterskorna och deras kollegor om det 
verkligen var nödvändigt att genomföra behandlingen (Beel et al., 2006). Morita et al. (2004) 
visade i sin studie att teamarbetet var viktigt för att sjuksköterskor inte skulle uppleva palliativ 
sedering som en börda. 

Ekonomin kunde påverka sjuksköterskornas teamarbete genom att det inte fanns tillräckligt 
med erfarna sjuksköterskor i tjänst. Yngre och mindre erfarna sjuksköterskor upplevde i högre 
grad att palliativ sedering vara svårt att utföra, speciellt då det inte fanns några erfarna 
sjuksköterskor som de kunde reflektera över situationen tillsammans med (Seymour et al., 
2006). 

DISKUSSION
Syftet med studien var att undersöka vad sjuksköterskor hade för upplevelser och erfaranheter 
av palliativ sedering. Studien visade att sjuksköterskor upplevde att palliativ sedering var 
förenat med svåra etiska frågor. Vikten av ett fungerande teamarbete framkom också, såväl 
som en väl fungerande relation mellan sjuksköterskan och patienten och de anhöriga. Det var 
även viktigt att sjuksköterskan respekterade patientens autonomi genom att lyssna till hans 
eller hennes önskningar om palliativ sedering. Det visade sig även att ekonomiska faktorer, 
t.ex. nedskärningar, samt sjuksköterskornas kunskaper påverkade vilka upplevelser och 
erfarenheter de hade av palliativ sedering. Vi anser att syftet med studien är uppnått, eftersom 
vi i resultatet har kunnat lyfta fram sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av palliativ 
sedering.

Metoddiskussion

Metoden för att uppnå syftet var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Den kvalitativa 
metoden är användbar då forskaren vill ta reda på ett fenomens egenskaper och vilken 
betydelse det har för människor (Friberg, 2006, 24). Med detta som grund, samt att vi 
uppnådde vårt syfte, drar vi slutsatsen att vi valde en bra metod för att uppnå studiens syfte. 
En annan metod för att uppnå syftet hade kunnat vara att göra intervjuer. Dock ansåg vi att 
tiden var för kort för att välja denna metod, och dessutom lutade vi oss mot vad Patel och 
Davidsson (2003, s. 97) skriver om att det krävs förkunskaper för att kunna utföra en lyckad 
intervjustudie. Vi ansåg inte att vi besatt dessa förkunskaper, och att vi därför inte hade 
kunnat uppnå syftet med vår studie genom intervjuer. 

För att hitta studierna gjorde vi sökningar i databaserna CINAHL, AMED, och PubMed. 
Databaserna valdes ut för att de i huvudsak är inriktade på omvårdnad, medicin och 
alternativmedicin, och vi anser att vårt val av databaser var relevant. Vi tror inte att våra 
svårigheter att hitta studier hade något att göra med de databaser vi valde, utan att det berodde 
att forskningen på området är begränsad. Vi använde oss av sökord som vi ansåg var relevanta 
för vårt syfte. I början använde vi oss av vida sökord och fick därigenom ett stort antal träffar. 
Vi insåg att vi var tvungna att specificera oss för att få ner antalet. Eftersom det fanns lite 
forskning gjord om sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter kring palliativ sedering var 
det svårt att hitta studier som kunde uppfylla vårt syfte. Därför gjorde vi också en manuell 
sökning i referenslistor och på författare från de studier som vi hade hittat. Eftersom vi inte 
hittade tillräckligt med studier på de sökord vi valt ut fick vi hitta nya sökord som egentligen 
inte kändes relevanta för vårt område, t.ex. 'euthanasia'. Detta visade sig dock fungera, och är 
förklaringen till att en studie om eutanasi ingår i de som granskats. Då forskningen på 
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området var begränsad blev antalet studier som ingick i litteraturstudien färre än vad vi hade 
önskat. Ett större antal studier hade eventuellt givit ett annat, eller ett ännu tydligare, resultat. 

Vi hade som mål att endast använda oss av kvalitativa studier i vår litteraturstudie eftersom de 
undersöker erfarenheter av ett visst fenomen, dvs. de undersöker på djupet. Med tanke på att 
det var sjuksköterskors tankar och erfarenheter av palliativ sedering vi ville få fram ansåg vi 
att kvantitativa studier inte passade. I en kvantitativ studie blir det svårare att ta ut subjektiva 
upplevelser och vår studies validitet och reliabilitet hade då kunnat ifrågasättas. Eftersom det 
inte fanns tillräckligt med kvalitativa studier fick vi kompromissa och välja en kvantitativ och 
en som var både kvalitativ och kvantitativ. 

I dataanalysen använde vi oss av Graneheims & Lundmans (2004) analysprocess. Vi ansåg att 
det var en relevant metod för att omvandla de olika studiedeltagarnas upplevelser till en ny 
helhet i vår studie. Denna analysprocess fungerade väl eftersom vi tydligt såg subkategorier 
och kategorier växa fram. Vi anser att denna analys ger vår studie en hög validitet, då den nya 
helheten vi fick fram grundas på de meningsbärande enheter som är hämtade direkt från de 
granskade studierna. Innehållet har således inte ändrats, även om det har blivit del i en större 
helhet. 

I kvalitativ forskning är begreppen validitet och reliabilitet så sammankopplade att uttrycket 
reliabilitet sällan förekommer. För att en kvalitativ studie ska kunna ha en hög validitet krävs 
det att den har förmåga att upptäcka, förstå och tolka innebörden av livsvärlden (Patel & 
Davidson, 2003, s. 103). Vi anser att litteraturstudien har en hög validitet eftersom vi har 
undersökt sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter kring palliativ sedering. Eftersom alla 
studierna var på engelska var vi noga med att inte förvanska innehållet och på så sätt få en låg 
validitet. Vi slog upp ord som vi inte förstod i lexikon och använde oss av originalspråket i 
citat. Vi använde oss av citat för att vi ansåg att det förtydligade resultatet. Den förförståelse 
vi hade om ämnet innan vi började med uppsatsen försökte vi lägga åt sidan, men det är ändå 
möjligt att den till viss del har påverkat hur vi har tolkat resultatet. Att vi läste studierna var 
för sig ledde till en högre validitet, eftersom vi inte påverkade varandra i vad vi ansåg var 
viktigt. De meningsbärande enheter som vi båda ansåg var relevanta valdes ut. Då vi inte var 
överens diskuterade vi relevansen och kom tillsammans fram till om den aktuella 
meningsbärande enheten skulle vara med eller inte. Eftersom vi i metoden varit noggranna 
med att beskriva varje steg i forskningsprocessen ger det studien en hög validitet. Det gör att 
läsaren lätt kan följa arbetsgången, och själv följa resultatet tillbaka till originalkällan. 

Överförbarheten till den kliniska verksamheten hade varit större om fler studier hade varit 
inkluderade. Den hade också ökad om alla studier kommit från Sverige. Med de 
förutsättningar som nu finns kan inte vårt resultat generaliseras för att gälla andra än de 
sjuksköterskor som deltagit i studien. Resultatet kan dock ge en fingervisning om hur 
sjuksköterskor upplever att utföra palliativ sedering, samt vad de har för erfarenheter av detta. 

Se bilaga 4 för beskrivning av författarnas samarbete samt fördelning av uppgifter under 
arbetet med litteraturstudien. 

Resultatdiskussion

Resultatdiskussionen kommer att föras utifrån fyra områden som var speciellt framträdande i 
resultatet. Dessa områden är Etiska ställningstaganden, Patientens självbestämmande, Vikten  
av goda relationer samt Ekonomins påverkan.
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Etiska ställningstaganden
Ett av studiens mest framträdande resultat var att sjuksköterskorna upplevde att palliativ 
sedering innebar många svåra etiska ställningstaganden. Att utföra en behandling utan att veta 
vad den egentligen gjorde, med tron att den skulle döda patienten, gav sjuksköterskan känslor 
av skuld som skulle kunna undvikas om han eller hon hade mer kunskap kring behandlingen. 
Detta framkom i studien och får stöd i en artikel av Borgström i Dagens Nyheter (2009). 
Artikeln handlar om att en läkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus anklagas för att ha gett en 
dödande överdos till ett barn. Efter det inträffade uppger personalen på sjukhuset nu att de är 
rädda för att ge smärtlindring till döende patienter, och att patienterna därför riskerar att lida i 
onödan. Sjuksköterskorna på sjukhuset kände rädsla inför att patienterna skulle avlida i direkt 
anslutning till smärtlindring, och att de själv därigenom skulle få skulden. Bondesson skriver i 
Dagens Nyheter (2009) att det har det förekommit att döende patienter inte fått fullgod 
smärtlindring eftersom personalen inte har vågat ge full dos pga. risken för att patienten skulle 
avlida. Som exempel tas upp att ordinationer som tidigare brukade ligga på 5 milligram 
morfin till svårt sjuka och döende, nu ofta var nere på 2 milligram. Studiens resultat och de 
båda artiklarna visar på att sjuksköterskorna inte bara är tveksamma till palliativ sedering pga. 
sin egen okunskap, utan även till följd av den okunskap som de tror finns hos anhöriga och 
resten av samhället. Även om de själva är medvetna om att de inte aktivt dödar patienten är de 
rädda för att bli beskyllda för detta av personer som inte vet vad behandlingen innebär. 

Även om artiklarna i Dagens Nyheter inte kan förväntas innehålla en lika sann kunskap som 
vetenskapliga studier, så visar de ändå på upplevelser som finns bland sjuksköterskor i 
Sverige. Upplevelserna stämmer överens med de som framkom i vår studie, om att 
sjuksköterskor och övrig vårdpersonal upplever en osäkerhet kring hur palliativ sedering ska 
användas. De befinner sig i en utsatt situation och är rädda för att få skulden för patientens 
död. Denna rädsla kan enligt artiklarna i Dagens nyheter väga tyngre än önskan om att 
smärtlindra patienten. Om dessa upplevelser är sanna och representativa skulle de kunna 
innebära ett ökat lidande för patienter som vårdas i livets slutskede, och därigenom ett 
minskat förtroende för vården. 

I studien framkom det att sjuksköterskorna hade svårt att motivera användningen av palliativ 
sedering när det rörde sig om psykisk smärta. Wiklund (2003) skriver om människan som en 
helhet. De fysiska, psykiska och existentiella delarna bildar tillsammans helheten som är den 
individuella människan. Den psykiska och existentiella smärtan kan ibland lindras på andra 
sätt än med läkemedel. Sjuksköterskan kan då vara behjälplig med t.ex. samtal, medan 
djupare psykologisk hjälp ligger utanför sjuksköterskans kunskapsområde. Studien visade att 
det var viktigt för sjuksköterskorna att alla andra alternativ hade provats innan palliativ 
sedering blev aktuellt; alltså att behandlingen såg som en sista utväg. Om sjuksköterskan var 
osäker på om andra behandlingssätt fanns, så kände hon sig inte säker på att alla möjliga 
vägar hade provats för smärtlindring. I en studie av Evans och Hallett (2007) framkom det att 
lindring av smärta hos patienten var grunden för att den sista tiden i livet skulle bli så behaglig 
som möjligt. När patienten kom till den palliativa avdelningen för vård var smärtlindring det 
första både läkare och sjuksköterskor arbetade för att uppnå. Det är helt i linje med WHO:s 
riktlinjer om att palliativ vård ska förbättra terminalt sjuka patienters livskvalitet. Samtidigt 
uttrycker WHO att den palliativa vården varken ska förlänga eller förkorta patientens liv. De 
både formuleringarna hamnar i detta fall i konflikt med varandra, och kan upplevas uttrycka 
två olika ståndpunkter gällande smärtlindring i livets slutskede. Där finns alltså inga klara 
direktiv för sjuksköterskorna att hämta, och de blir beroende av sina egna tolkningar och 
etiska ställningstagande. 
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Att behandla människan som en helhet har också att göra med det livslidande som Eriksson 
(1994) skriver om. Patienten kan uppleva lidande som är kopplat till de fysiska symtom som 
sjukdomen orsakar. Till exempel kan patienten känna skam, oro, otillräcklighet och sorg över 
sin situation. Detta livslidande är ytterst verkligt för patienten, men kan vara svårt att definiera 
för någon annan. Sjuksköterskan måste därför lyssna till det patienten säger om det lidande 
som han eller hon upplever, och inte enbart gå efter mätresultat och diagnoser. Först då 
upplevde sjuksköterskorna att de kunde utföra palliativ sedering med gott samvete. 

Patientens självbestämmande
Dahlberg et al. (2003) skriver om vikten av att bevara patientens autonomi, ett tema som var 
genomgående i studiens resultat då sjuksköterskorna betonade vikten av patientens 
delaktighet i beslutet om palliativ sedering. Bergqvist Månsson (2009) skriver i sin artikel att 
Tännsjö betonar vikten av patientens delaktighet. Eftersom döden är så viktig och berör oss 
alla anser han att patienter borde få allt mer att säga till om rörande beslut i livets slutskede. 
Fortsatt skriver han att patientens okunnighet kring rättigheten att fatta egna beslut gör att de 
lätt kan bli överkörda av läkare. Det är i dessa lägen viktigt att det finns en sjuksköterska som 
kan stötta patienten och informera om rätten till självbestämmande. Vår studie visar dock att 
det är svårt inom den palliativa vården att alltid följa principen om patientens autonomi. När 
patienten efterfrågar behandlingar som sjuksköterskan känner sig obekväm med att 
genomföra blir det extra svårt. Askautrud och Ellefsen (2008) kommer i sin studie fram till att 
olika hinder som finns för patientens autonomi är begränsningar hos vårdpersonalen. Enligt 
studien leder en ökad arbetspress samt minskade resurser i form av nedskärningar till att 
patientens autonomi sätts i andra hand. När autonomiprincipen förbises kan vårdpersonalen 
genom sin maktposition gentemot patienten fatta beslut över dennes huvud, som de anser är 
det rätta. Ett vårdteam med den allmänna uppfattningen att palliativ sedering är fel, genomför 
gissningsvis behandlingen mer sällan än ett vårdteam som är positivt inställda till palliativ 
sedering. Den allmänna inställningen i en personalgrupp skulle därför underlätta eller försvåra 
kränkningen av patientens autonomi. Detta visar också på att det inte bara är upp till den 
enskilda sjuksköterskan, utan att ett fungerade team krävs. Vår studie visar på den svåra fråga 
som uppstår då patienten är sederad, och inte längre kontaktbar. Autonomin har då försvunnit. 
Ifall beslutet om palliativ sedering fattades på tvivelaktiga grunder, kan sjuksköterskan i detta 
läge börja ifrågasätta behandlingen. Det är därför viktigt att beslutet om palliativ sedering har 
grundats på flera, djupa samtal, där patienten blivit väl informerad om vad som kommer att 
ske och vad detta innebär. Att patienten fattade beslutet utan påtryckning, och utifrån sin fria 
vilja, tror vi är viktigt för att sjuksköterskan ska kunna utföra sedering utan att undra om det 
är rätt. Alla tvivel måste utredas innan, för när sederingen väl pågår har patientens talan 
lämnats över till de som vårdar honom eller henne. 

Vikten av goda relationer
I studien framkom tre olika exempel på relationer som var viktiga för att sjuksköterskorna 
skulle känna sig bekväma med att utföra palliativ sedering. Det första exemplet var relationen 
till patienten, alltså vårdrelationen.  Det framkom att sjuksköterskorna kände sig mer bekväma 
med att sedera patienter de kände väl eftersom de då visste att det var den behandling som 
patienten önskade. Detta bekräftar det som Milberg (2005) skriver angående att vårdkvaliteten 
kan ökas då det finns ett gott samarbete mellan vårdpersonalen och den sjuke. Richardson 
(2002) beskriver att patienterna kände sig sedda när sjuksköterskorna gav dem tid, lyssnade, 
kom ihåg vad som sades, visade intresse och var villiga att hjälpa. Patienterna kunde lite på att 
sjuksköterskorna hade deras bästa i tanken och en god vårdrelation uppstod. Sjuksköterskorna 
slipper känna oro över att de gör något som patienten hade motsatt sig om han eller hon hade 
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kunnat, och de känner att de hedrar patientens sista önskan. Sjuksköterskan har ett ansvar att 
våga skapa en relation, och inte dra sig undan av rädsla för att bli för känslomässigt 
engagerad. Det är viktigt men svårt att kunna vara närvarande och bli personlig med patienten 
utan att bli privat. När en relation har skapats mellan sjuksköterskan och patienten tror vi 
också att sjuksköterskans vilja blir större att göra gott, samtidigt som motviljan mot att se 
patienten lida också ökar. Dahlberg et al. (2003) skriver att grunden till allt etiskt handlande 
hos sjuksköterskan är det lidande han eller hon ser hos patienten, och viljan att minska detta 
lidande. Viljan att minska lidande var den största anledningen till att sjuksköterskorna i 
studierna var villiga att utföra palliativ sedering.

De anhörigas delaktighet i vården kring den terminalt sjuke var en annan faktor som avgjorde 
hur sjuksköterskorna uppfattade palliativ sedering, och i vår studie framkom det att goda band 
till patientens anhöriga underlättande hanteringen av svåra situationer. Studien visade även att 
sjuksköterskorna var de i vårdteamet som gav mest stöd till de anhöriga. Detta stämmer 
överens med resultatet i en studie av Wong och Chan (2006). Där vände sig de anhöriga helst 
till sjuksköterskan när de ville ha information om den sjukes tillstånd eller bara samtala. Om 
de upplevde att de fick stöd och empati av sjuksköterskan hade de lättare att gå igenom den 
svåra tiden som förlusten av en anhöriga innebar. Utifrån detta drar vi slutsatsen att 
sjuksköterskan i alla vårdsituationer, men speciellt inom den palliativa vården, måste ta sig tid 
att lyssna och höra de anhörigas önskemål.

Vår studie beskriver vikten av att anhöriga är delaktiga i beslutet om palliativ sedering. 
Situationen kan vara så stressande för de anhöriga att de inte orkar deltaga i vården av sin 
familjemedlem. I en studie av Andershed och Ternestedt (2001) framkom det att det är viktigt 
att de anhöriga får känna sig som resurser, och att de har något att bidra med. De anhöriga i 
studien tvekade inte att fråga om det var något de inte förstod, eller så sökte de egen 
information. Detta stämmer överens med vårt resultat, nämligen att anhöriga bör ses som en 
resurs och vara delaktiga i vården om sin familjemedlem så mycket som de orkar. Det är 
vårdteamets ansvar att ”bjuda in” familjen, och låta dem veta att de är välkomna och att de ses 
som en viktig resurs. Det är de anhöriga som känner patienten bäst och därmed vet vad han 
eller hon vill. De anhöriga måste få känna sig viktiga och sedda. Det kan vara genom att till 
exempel att sitta ned och vara till tröst för en maka som är på väg att förlora sin make, eller 
bara genom en så liten gest som att erbjuda en kopp kaffe. Vilka minnen de anhöriga har från 
tiden då patienten var sederad tror vi till stor del kommer att bero på hur de bemöttes av 
personalen på avdelningen. Sjuksköterskorna har därigenom en oerhört stor möjlighet att 
påverka hur en hel familj kommer att minnas kanske den svåraste tiden i sina liv.  

Även relationen till resten av arbetsteamet var viktig. Enligt studien var det här 
sjuksköterskan kunde få stöd och möjlighet till reflektion. Sjuksköterskorna i studierna 
förefaller ensamma i sina funderingar och uppfattningar kring palliativ sedering. Flera 
uttrycker osäkerhet kring behandlingens innebörd och verkan, och ifrågasätter vad det är som 
de egentligen gör. Det framkom inte i någon av studierna om det fanns team kring 
sjuksköterskorna där de hade stöd och kunde ta upp sina frågor till diskussion. Det framkom 
tydligt i bl.a. studien av Morita et al. (2004) att sjuksköterskor med stöd av såväl läkare som 
andra sjuksköterskor hade lättare att utföra terminal sedering och kände mindre börda. Detta 
överensstämmer med resultatet i en studie av Hermsen och Ten Have (2005) . De framhåller 
att teamarbete är nödvändigt för att kunna utföra en god palliativ omvårdnad. Först när de 
olika professionerna inom teamet slår samman sina kunskaper kan de erbjuda patienten en 
fullgod och heltäckande vård. Ett multiprofessionellt team kan med hjälp av de olika 
kompetenserna som finns möta de olika behov som uppstår hos patienten och de anhöriga. 
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Sjöberg et al. (1998) skriver att människan som finns bakom professionen har känslor och 
sörjer sin patient, och att det därför är viktigt med en personalgrupp där tankar och känslor 
kan diskuteras, och där stöd finns att få. Enligt Hermsen och Ten Have (2005) är reflektion 
viktigt inom palliativa vårdteam, eftersom de val som görs inom teamet handlar om liv och 
död och därför är mer värdeladdade än inom annan vård. Vår studie visar att det främst är 
sjuksköterskan som ger stöd till de anhöriga till patienter som får palliativ sedering. När 
sjuksköterskan är detta stöd, och tar emot alla tankar som de anhöriga har, är det viktigt att 
han eller hon själv har möjlighet att bearbeta de känslor som uppstår. Det är omöjligt att vara 
ett stöd utan att få stöd själv. Detta gäller även i relationen till arbetskamraterna. För att få 
stöd från teamet måste sjuksköterskan också ställa upp och vara ett stöd för sina 
arbetskamrater. Även om det finns rutiner för reflektion efter svåra händelser på arbetsplatsen, 
så måste de också fungera i praktiken. Det räcker inte att ha riktlinjer för hur det ska göras, 
det måste också göras. 

Ekonomins påverkan
Studien visade att ekonomin var en faktor som påverkade sjuksköterskornas upplevelser av 
palliativ sedering. Det stämmer överens med vad som framkommer i en studie av Haycox 
(2009). Enligt studien blir de ekonomiska resurserna inom vården allt mindre. Detta leder till 
att sjuksköterskorna får allt mindre tid för att skapa relationer till patienter, samt informera 
dem om olika behandlingar. För att detta inte ska gå ut över vårdkvaliteten krävs det att de 
resurser som finns fördelas på bästa möjliga sätt. Det innebär att sjuksköterskor kan få mer tid 
över till patientkontakt ifall de kan lämna ifrån sig vissa uppgifter som inte kräver en utbildad 
sjuksköterska, t.ex. vissa administrativa uppgifter. Enligt studien kan sådana omfördelningar 
öka både effektiviteten och kvaliteten inom den palliativa vården (Haycox, 2009). Utifrån vad 
vår studie visar och vad Haycox (2009) kommit fram till drar vi slutsatsen att ekonomin 
påverkar vården på så sätt att mindre tid finns för att skapa vårdrelationer och att 
personalstyrkan minskar. En minskad personalstyrka kan leda till att det inte finns tid över för 
stöttning inom teamet. Eftersom teamarbetet och vårdrelationen var viktiga komponenter för 
att sjuksköterskorna skulle känna sig bekväma med utförandet av palliativ sedering så är det 
tydligt att ekonomiska faktorer påverkar upplevelsen. När patienten känner av att 
sjuksköterskorna är stressade kan en känsla av att vara i vägen uppstå. ”Att vara i vägen” är 
kopplat till Erikssons (1994) begrepp livslidande, som hon beskriver kan uppstå när patienten 
känner sig förbisedd. Detta kan leda att patienten känner sig som en börda, och därför 
efterfrågar palliativ sedering ”för att inte längre vara i vägen”. Men det skulle även kunna ha 
en motsatt effekt. Patienten vill inte fortsätta lida och önskar att få sova den sista tiden i livet. 
Men om patienten upplever att sjuksköterskorna är stressade och inte hinner sitta ner och 
prata är sannolikheten att de skulle ta upp ett ämne som palliativ sedering liten. Det är inget 
som diskuteras i ett samtal på två minuter. Samtal kräver resurser i form av tid, och 
sjuksköterskan måste hinna visa för patienten att hon är där för hans eller hennes skull.

Slutsatser
Palliativ sedering är en behandling som omges av många svåra etiska frågor. För att 
sjuksköterskan ska kunna hantera dessa frågor krävs stöd från arbetsteamet. Även egen 
reflektion och öppenhet inför patientens önskningar är nödvändigt. Detta ställer krav på 
arbetsgivaren. Det krävs rutiner för teamstöd och tid för reflektion, och detta är något som är 
upp till arbetsgivaren att organisera. Vid bristande kunskap är det däremot sjuksköterskans 
eget ansvar att söka den kunskap som krävs för att kunna utföra behandlingen på rätt sätt. Det 
ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter att skapa goda relationer till patienter och deras 
anhöriga, något som betonades som extra viktigt vid behandling med palliativ sedering. Att se 
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patienten som en helhet och respektera hans eller hennes autonomi var grundläggande för att 
med gott samvete kunna utföra palliativ sedering. Ekonomiska faktorer kunde påverka 
upplevelsen av palliativ sedering, då det pga. nedskärningar fanns mindre tid till förtroliga 
samtal och skapande av relationer. Att utföra palliativ sedering med knappa ekonomiska 
resurser ställer ännu högre krav på att stöd finns att få inom teamet, och att tid för reflektion 
inte prioriteras bort när resurserna minskar.
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Studierna av Pierce (1999) och Seymour et al. (2006) hittades genom manuell sökning.
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1 (4)

Artikelgranskning

Titel, författare, 
årtal, land

Syfte Design / metod Urval Resultat Kvalitetsbedömning 
(grad)

Palliative sedation: 
Nurses' perceptions. 
Beel, C., A., 
Hawranik, G., P., 
McClement, S. & 
Daeninck, P. 
(2006). Kanada

Syftet med studien 
var att undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenheter och 
uppfattningar om 
palliativ sedering i 
vård i livets 
slutskede.

Kvalitativ ansats i form 
av semi-strukturerade 
intervjuer med hjälp av 
en intervjuguide.

Tio sjuksköterskor som 
arbetade på en avdelning 
med vuxna som hade 
behov av palliativ vård 
valdes ut genom ett styrt 
urval.

Temat som var mest 
återkommande var att 
arbeta sig igenom 
dilemman och svåra 
situationer som uppstår 
när palliativ sedering 
används.

Grad I (10 poäng)

Kommentar: Bakgrunden 
något bristfällig 

Emotional burden 
of nurses in 
palliative sedation 
therapy. Morita, T., 
Miyashita, M., 
Kimura, R., Adachi, 
I. & Shima, Y. 
(2004). Japan

Studiens syfte var att 
klargöra den 
emotionella börda 
som är relaterad till 
palliativ sedering, 
och identifiera de 
faktorer som bidrar 
till bördan. 

Studien gjordes med en 
kvantitativ ansats genom 
att ett frågeformulär 
skickades ut. 

3187 sjuksköterskor fick 
formuläret skickat till sig, 
varav 82% svarade på 
frågorna. De valdes ut 
genom stratifierat urval. 

Palliativ sedering sågs 
som en börda, och en 
tredjedel av 
sjuksköterskorna hade 
velat lämna sina jobb 
p.g.a detta. 
Sjuksköterskor med 
mindre erfarenhet 
upplevde större börda. 
Om teamarbetet inte 
fungerade upplevdes 
bördan som större.

Grad I (11 poäng)
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2 (4)

Titel, författare, årtal, 
land

Syfte Design / metod Urval Resultat Kvalitetsbedömning

Allowing and assistin 
patients to die: the 
perspectives of 
oncology practitioners. 
Pierce, F., S. (1999). 
USA

Syftet med studien var 
att undersöka 
vårdpersonals åsikter 
om hur det är att vårda 
patienter som är i livets 
slutskede.

Kvalitativ ansats i form 
av intervjuer som 
utgick från en 
falldiskussion. 

Elva sjuksköterskor och 
tio läkare som arbetade 
på en onkologavdelning 
deltog i studien. Valdes 
ut genom styrt urval. 

Etisk osäkerhet 
dominerade alla 
deltagares åsikter kring 
hur de agerade vid 
frågor om påskyndande 
av döden. 

Grad I (11 poäng)

Relieving suffering at 
the end of life: 
practitioners' 
perspective on 
palliative sedation from 
three European 
countries. Seymour, E., 
J., Janssens, R. & 
Broeckaert, B. (2007). 
Storbritannien, Holland 
& Belgien

Syftet med studien var 
att undersöka vad 
läkare, sjuksköterskor 
och forskare från tre 
olika länder hade för 
erfaranheter av palliativ 
sedering. 

Studien gjordes med 
kvalitativ ansats i form 
av intervjuer med hjälp 
av en intervjuguide. 

Elva läkare, fjorton 
sjuksköterskor och tio 
forskare. 

Det framkom att 
palliativ sedering och 
eutanasi ligger i 
gränslandet till 
varandra. Det var 
patientens lidande som 
gjorde att 
sjuksköterskor ville 
utföra palliativ 
sedering. Relationer 
med patienten och 
dennes anhöriga kan 
skapa problem.

Grad I (10 poäng)

Kommentar: 
Bakgrunden är mycket 
utförlig. Vi ifrågasätter 
dock forskargruppens 
relevans i  urvalet.
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3 (4)

Titel, författare, årtal, 
land

Syfte Metod / design Urval Resultat Kvalitetsbedömning

Norwegian nurses' 
thoughts and feelings 
regarding the ethics of 
palliative sedation. 
Venke Gran, S. & 
Miller, J. (2008). Norge

Syftet var att undersöka 
om sjuksköterskor 
upplevde palliativ 
sedering som ett etiskt 
problem, och i så fall 
varför.

Studien gjordes med 
kvalitativ och 
kvantitativ ansats, 
genom att ett 
frågeformulär med 
slutna och öppna frågor 
skickades ut till 
sjuksköterskorna.

73 sjuksköterskor från 
tre olika arbetsplatser 
svarade på 
frågeformuläret. De 
valdes ut genom ett 
styrt urval. 

63% hade upplevt att 
palliativ sedering 
innebar ett etiskt 
problem. Speciellt svårt 
var det när patienten 
inte deltog i beslutet. 
När sjuksköterskorna 
var osäkra på 
behandlingens effekt 
såg det som etiskt svårt.

Grad I (11 poäng)

Palliative care nurses' 
view on euthanasia. 
Verpoort, C., 
Gastmans, C. & 
Dierckx de Casterl´, B. 
(2004). Belgien

Syftet med studien var 
att undersöka vad 
sjuksköterskor som 
arbetar med palliativ 
vård har för syn på 
eutanasi och vård i 
livets slutskede.

Studien gjordes med 
kvalitativ ansats genom 
intervjuer med hjälp av 
en intervjuguide. 

Tolv sjuksköterskor 
som arbetade med 
palliativ vård valdes ut 
genom ett styrt urval. 

Palliativ sedering 
ansågs vara ett bra 
alternativ för de 
patienter som inte vill 
välja döden genom 
eutanasi. En del tyckte 
det var hyckleri att 
utföra palliativ sedering 
istället för eutanasi, 
eftersom de både 
behandlingarna ansågs 
jämförbara då de enligt 
deltagarna hade samma 
mål.

Grad I (11 poäng)



Bilaga 2 

4 (4)

Titel, författare, årtal, 
land

Syfte Design / metod Urval Resultat Kvalitetsbedömning

Having a difficult time 
leaving: experiences 
and attitudes of nurses 
with palliative sedation. 
Rietjens, A., C., 
Hauser, J., van der 
Heide, A. & Emanuel, 
L. (2007). Holland

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenheter och 
attityder kring palliativ 
sedering.

Kvalitativ ansats 
genom 
semistrukturerade 
intervjuer.

Sexton sjuksköterskor 
som valdes ut genom 
personlig tillfrågning 
utifrån vissa kriterier. 

Palliativ sedering 
användes endast när 
lidandet ansågs 
övermäktigt, och när 
patient och anhöriga 
var med på beslutet. 
Det framkom att 
sjuksköterskorna hade 
olika åsikter om ifall 
palliativ sedering 
verkligen förkortade 
patientens liv. Alla 
sjuksköterskorna ansåg 
att palliativ ökade 
patientens kvalitet i 
döendet.

Grad I (11 poäng)
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Protokoll för kvalitetsbedömning
Kvalitetsbedömning av kvalitativa studier

Bedömningskriterier Antal poäng
Är bakgrunden relevant? 1
Finns det en tydlig problemformulering? 1
Är syftet tydligt? 1
Finns det ett etiskt resonemang? 1
Är urvalet relevant? 1
Är urvalet tydligt beskrivet? 1
Är datainsamlingen tydligt beskriven? 1
Är analysprocessen tydligt beskriven? 1
Har resultatet giltighet? 1
Är resultatet kommunicerbart? 1
Finns det en resultatdiskussion? 1
Antal poäng sammanlagt 11

Kvalitetsbedömning av kvantitativa studier

Bedömningskriterier Antal poäng
Är bakgrunden relevant? 1
Finns det en tydlig problemformulering? 1
Är syftet tydligt? 1
Finns det ett etiskt resonemang? 1
Är urvalet representativt? 1
Är urvalet tydligt beskrivet? 1
Är bortfallet beskrivet? 1
Är analysprocessen tydligt beskriven? 1
Har resultatet giltighet? 1
Är resultatet kommunicerbart? 1
Finns det en resultatdiskussion? 1
Antal poäng sammanlagt 11



Bilaga 4

Arbetssätt/Samarbete
För att kunna uppnå ett så trovärdigt resultat som möjligt började vi med att diskutera vilka 
sökord som bäst svarade på vårt syfte och vilka sorts studier vi skulle leta efter under 
sökningen. När det var bestämt började vi båda två att söka efter material, men det visade sig 
svårt att hitta relevanta kvalitativa studier. Båda två började känna sig frustrerade över det 
uteblivna materialet att vi bestämde oss för att ta en paus i sökandet för att koncentrera oss på 
att skriva bakgrunden. Tillsammans hade vi varit på biblioteket för att söka efter litteratur som 
skulle kunna vara användbar. Vi delade upp böckerna så att vi fick hälften var att läsa igenom 
och efter några dagar bytte vi för att på så sätt kunna jämföra vad vi tyckte var relevant att ta 
upp i bakgrunden. Samtidigt fortsatte båda två att söka efter studier och vi insåg att vi var 
tvungna att bredda vår sökning för att få fram material. Vi bestämde oss också för att vi var 
tvungna att ha med kvantitativa studier. När det väl var bestämt gick det bättre och till slut 
fann vi sju studier som vi bestämde oss för att granska. Som det står beskrivet i metoden läste 
vi båda två igenom studierna och markerade det vi ansåg svara på vårt syfte. Sedan jämfördes 
innehållet och tillsammans kom vi fram till att alla sju studierna gick att använda. 
Markeringarna blev till meningsbärande enheter som sedan kondenserades av Petronella. 
Sedan gjorde vi tillsammans kodningen för att få fram subkategorier och huvudkategorier. När 
det väl var bestämt började vi skriva resultatet tillsammans. Vi anser båda två att vi har 
kompletterat varandra på ett bra sätt. Den enes svagheter var den andres styrkor och vice 
versa. Vi anser vi har haft ett gott samarbete och därigenom uppnått vårt syfte.
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