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SAMMANFATTNING 
Sjuksköterskor möter människor i ett palliativt skede oavsett vilken vårdavdelning det handlar 

om. Att vårda en person palliativt kan sjuksköterskan uppleva som tidskrävande och 

stressande. En rad känslor uppkommer som frustration, ledsamhet, ilska och hjälplöshet. Att 

känna sig otillräcklig och inte kunna ge den tid och vård sjuksköterskan vill upplevs som 

frustrerande. KASAM – känsla av sammanhang beskriver hur en person med ett starkt eller 

svagt KASAM hanterar de känslor som uppkommer. Syftet med denna litteraturstudie var att 

beskriva sjuksköterskans upplevelser i vårdandet av palliativa patienter. Systematiska 

sökningar gjordes i tre databaser, Cinahl, Pubmed och Elin. Resultatet bygger på nio 

vetenskapliga artiklar och redovisas utifrån de tre KASAM-komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Sjuksköterskan upplevde emotionell belastning i mötet med 

palliativa patienter. Upplevelserna, som kunde vara underlättande eller hindrande för 

omvårdnaden delades in i kategorierna personlig inställning, yrkeserfarenhet, kunskap, 

samtal, vårdrelation, religion, tid, utvecklande arbete, syn på döden och meningsfull fritid. För 

att hjälpa sjuksköterskan att hantera svåra upplevelser framkom reflektion, stöd från kollegor 

och arbetsgivare samt kunskap inom området som viktigt. 

 

Nyckelord: Palliativ vård, sjuksköterska, upplevelser, vårdavdelning, KASAM.
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1. INLEDNING 

Inom all sjukvård möter sjuksköterskan människor i ett palliativt skede (Kalfoss, 2004). 

Palliativ omvårdnad förekommer inom sjukhusens alla olika vårdavdelningar (Holst, 

Sparrman & Berglund, 2004). Palliativ omvårdnad innebär att så långt det är möjligt förbättra 

livskvaliteten hos patient och närstående genom att förebygga och lindra det lidande som 

uppkommer i samband med obotliga sjukdomar. Vården bygger på samverkan mellan olika 

yrkeskategorier inom vården. Sjuksköterskan arbetar nära patienten och utför de 

omvårdnadsåtgärder som patienten inte själv klarar av. Arbetet ska utföras på ett 

professionellt och etiskt sätt och omvårdnaden ska genomföras i enighet med patienten. För 

att utveckla detta arbete behövs mer kunskap inom palliativ vård. Den teoretiska kunskap som 

idag ingår i grundutbildningen till sjuksköterska är begränsad och skiljer sig mellan olika 

högskoleutbildningar (Socialstyrelsen, 2006). Med denna systematiska litteraturstudie vill vi 

bidra till ökad kunskap om palliativ omvårdnad genom att fokusera på de upplevelser hos 

sjuksköterskan som kan uppkomma i samband med vårdandet av palliativa patienter. 

 

2. BAKGRUND 

2:1 Begreppet palliativ 

Vissa problem kan enligt Sandman och Woods (2003) finnas i användandet av begreppet 

palliativ. Ordet palliativ kommer från det latinska ordet ”pallium” som betyder mantel och 

lindrande och är motsats till begreppet kurativ (botande). En mantel kan användas för att 

skydda mot kylan, manteln tar inte bort kylan utan avskiljer den. Vanligtvis används 

begreppet palliativ vid vård i livets slutskede. Det som vid detta tillstånd utförs är en lindring 

av sjukdomens följder men själva sjukdomen botas inte (Sandman & Woods, 2003). I denna 

litteraturstudie används begreppet så som det används i den svenska sjukvårdskontexten, 

alltså som vård av patienter som befinner sig i livets slut. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2006) innefattar begreppet palliativ vård en tidig fas och en sen fas. 

Den tidiga fasen är ofta lång och ges för det mesta tillsammans med kurativ behandling. Efter 

en tid inträffar en förändring då den kurativa behandlingen inte längre har någon effekt. Den 

palliativa vården går då in i den sena fasen, en fas som oftast är kort. I den sena fasen är det 

främsta målet för vården att upprätthålla livskvalitet för den sjuke patienten. 
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Världshälsoorganisationens (WHO) definition av palliativ vård innebär att lindra lidandet och 

att tidigt upptäcka och behandla smärta. Att upptäcka psykiska, psykosociala och andliga 

problem som kan uppkomma i samband med livets slutskede ingår i denna definition 

(Socialstyrelsen, 2006). 

 

Palliativ omvårdnad innefattar fyra olika hörnstenar. Den första som beskrivs är vikten av att 

ha kunskap om symtomen som uppkommer. Den andra innebär att ett välfungerande team 

finns runt patienten och närstående. Den tredje hörnstenen innebär att kommunikation och en 

relation mellan patient, närstående och vårdpersonal ska finnas. Den fjärde hörnstenen innebär 

stöd till närstående, där det är av stor vikt att vården utformas i samråd med de anhöriga i den 

mån de vill och kan (Socialstyrelsen, 2006). 

2:2 Upplevelse som begrepp 

Enligt Svenska akademiens ordlista (2002) beskrivs upplevelse eller ”att uppleva” som ”att 

vara med om” eller ”att genomleva”. Upplevelse beskrivs enligt Oreström (2005) som en 

”erfarenhet”, ”något man varit med om” eller ”händelse”. I denna litteraturstudie har 

begreppet upplevelse använts som Kalfoss (2004) menar då han skriver om upplevelser i form 

av tankar, känslor och reaktioner. Begreppet upplevelse används även i form av erfarenheter 

efter Oreströms (2005) definition av begreppet. 

2:3 Sjuksköterskans uppgifter i mötet med patienten 

Sjuksköterskan bör ha förmåga att på ett professionellt, etiskt och respektfullt sätt möta och 

kommunicera med patienter, närstående och kollegor. I samråd med patienten ska 

omvårdnadsbehovet tillfredsställas. Basala behov men även specifika omvårdnadsbehov för 

varje enskild patient ska tillgodoses, vilket kräver lyhördhet från sjuksköterskans sida. Dessa 

behov innefattar både psykiska, fysiska, andliga, kulturella och sociala faktorer. 

Sjuksköterskan ska också vara lyhörd för de patienter som inte själva kan utrycka sin vilja och 

sina behov. Patientens sjukdomsupplevelse bör uppmärksammas och upplevs lidande ska 

åtgärder sättas in som på bästa möjliga sätt lindrar detta lidande. Sjuksköterskan bör även 

arbeta för att främja en god vårdmiljö och att etiska perspektiv hela tiden följs 

(Socialstyrelsen, 2005). 
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2:4 Mötet med patienter i palliativt skede 

I sjuksköterskans uppgift ingår att möta människor som befinner sig i livets slut men även att 

möta och hjälpa närstående (Mathisen, 2005). Palliativ omvårdnad utförs i nära samarbete 

med patienten, dennes närstående och vårdpersonal (Hagström, Landmark, Petersvik & 

Wahlberg, 1998). Den viktigaste uppgiften för sjuksköterskan i dessa möten är att vara en 

medmänniska (Mathisen, 2005). 

 

Sjuksköterskans sätt att reagera när hon möts av lidande och smärta hos patienten är 

individuellt. En del sjuksköterskor beskriver dessa upplevelser som berikande, då de upplever 

den styrka de kan se hos vissa patienter. De anser vidare att mötet ger ett svar på hur värdefull 

tiden i livet kan vara. Döden kan kännas som en lättnad för patienten och de kan uppleva en 

känsla av lugn. I dessa situationer kan sjuksköterskan känna att hon växer i sin yrkesroll och 

som människa. Hon ser då inte bara situationen som ett hot utan mer som en utmaning 

beroende på vilken mening hon ser i situationen (Kalfoss, 2004). 

 

Mötet med patienter i palliativt skede kan även vara bland det svåraste i sjuksköterskans 

arbete (Mathisen, 2005). Det beskrivs som en krävande uppgift där olika påfrestningar ofta är 

närvarande. Lidandet hos människor är något som aldrig går att vänja sig vid (Kalfoss, 2004). 

Patienten drabbas svårare av sin sjukdom genom att bli sjukare och sorgen från de närstående 

blir därmed ofta starkare. När sjuksköterskan möter palliativa patienter kan tanken på den 

egna döden komma fram och bli påträngande (Mathisen, 2005). Patientens ålder kan ha 

betydelse för sjuksköterskan. Det är naturligt att sjuksköterskan påverkas starkt vid mötet med 

en patient i samma ålder som hon själv eller i samma ålder som någon i hennes närhet 

(Kalfoss, 2004). Enligt Mathisen (2005) handlar mötet med alla sjuka patienter och deras 

närstående om den goda omvårdnaden, men i mötet med palliativa patienter kan den vanliga 

goda omvårdnaden bli en krävande utmaning för sjuksköterskan och som Kalfoss (2004) 

skriver blir sjuksköterskan alltid känslomässigt berörd. 

 

Holst et al. (2003) skriver att det finns ett behov hos vårdpersonal att få ökad kunskap om hur 

det är att vårda människor som befinner sig i palliativt skede. Även Socialstyrelsen (2006) tar 

upp att det finns ett behov av kompetensutveckling inom detta område. Det anses vidare att 

palliativ vård är ett lågt prioriterat område i grundutbildningen och att detta område behöver 

få en starkare ställning i utbildningarna. Kalfoss (2004) skriver att det behövs kunskap om 

vilken typ av upplevelser i form av känslor, reaktioner och tankar som kan uppkomma i dessa 
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möten. Sjuksköterskans egen förmåga att hantera olika svåra situationer kan då utvecklas och 

detta kan även leda till att sjuksköterskor känner sig mer avslappnade, säkrare och tryggare i 

sig själva och i yrkesrollen. 

2:5 Känsla av sammanhang – KASAM 

KASAM (Känsla av sammanhang) är ett begrepp vilket grundades av Aaron Antonovsky. 

Begreppet KASAM innefattar hur vi ser och tolkar världen samt hur vi reagerar på olika 

påfrestningar. Antonovsky talar om starkt eller svagt KASAM vilket innebär att om en person 

har ett starkt KASAM, känner personen en stark känsla av sammanhang och motsatsen gäller 

om personen har ett svagt KASAM (Antonovsky, 2005). 

 

Då föreliggande litteraturstudie är inriktad på upplevelser i form av bland annat de känslor 

sjuksköterskan känner inför att möta palliativa patienter har KASAM valts som teoretisk 

referensram. Enligt Antonovsky (2005) är känslor ett centralt begrepp i teorin. KASAM 

beskriver känslor som en respons på en stressor. Att orsak till känslornas uppkomst hittats 

innebär inte att problemet med de känslor som personen upplever försvinner. Om en person 

har en stark KASAM är det lättare att handskas med dessa känslor. Detta förklaras med att 

personer med starkt KASAM ofta är mer medvetna om sina känslor och ser känslorna som en 

utmaning mer än som en påfrestning. 

 

KASAM är uppdelat i tre centrala komponenter: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky, 2005). 

 

Komponenten begriplighet innefattar hur personen upplever inre och yttre stimuli. Någon kan 

uppleva stimuli som tydligt och förståeligt medan någon annan kan uppleva det som kaotiskt, 

oväntat och oförklarligt. En person som har en stark känsla av begriplighet menar att de 

påfrestningar han eller hon blir utsatt för är förutsägbara, men även om de kommer som 

överraskningar går de att förstå och klara av. Död, krig eller misslyckande kan förekomma 

men en person med stark känsla av begriplighet förmår att göra dessa händelser begripliga. 

Livets händelser ses som erfarenheter som går att handskas med och utmaningar som kan 

mötas (Antonovsky, 2005). 

 

Komponenten hanterbarhet tar upp resurser i form av människor eller andra företeelser i 

personens närhet som han eller hon litar eller känner tilltro till och som kan stötta personen i 
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svåra situationer. Det kan handla om en nära anhörig men det kan också vara någon som är 

erfaren eller innehar kunskap i det område som personen har behov av hjälp exempelvis präst 

eller vårdpersonal. För troende personer kan det även vara Gud. Det behöver inte bara handla 

om personer, utan det kan till exempel röra sig om någon organisation eller partigrupp som 

personen känner stark tilltro till. Med någon form av stöd kan personen klara av att reda ut det 

svåra och upplever då en stark känsla av hanterbarhet (Antonovsky, 2005). 

 

Den tredje komponenten som beskrivs av Antonovsky (2005) är meningsfullhet och innebär 

att personer med en stark känsla av meningsfullhet känner glädje och engagemang i livet. De 

känner även att livet betyder mycket för dem och trots de påfrestningar de utsätts för anser de 

att livet är värt att leva. Personer med en stark känsla av meningsfullhet upplever att de 

problem och krav som finns i livet är värda att lägga energi och engagemang på. 

 

De personer som har ett höga värden av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet anses 

ha ett starkt KASAM (Antonovsky, 2005). 

 

2:6 Problemformulering 

Palliativ omvårdnad beskrivs som en krävande uppgift där påfrestningar av olika slag ofta kan 

vara närvarande. Den vanliga goda omvårdnaden kan bli en krävande utmaning för 

sjuksköterskan som alltid kan påverkas känslomässigt vid dessa möten (Mathisen, 2005). 

Antonovsky (2005) beskriver att personer med ett starkt KASAM ofta är mer medvetna om 

sina känslor. De kan ofta beskriva sina känslor lättare och känner sig därmed ofta mindre 

hotade av dem. Vidare skriver Antonovsky (2005) att personer med ett starkt KASAM har 

lättare att låta känslorna komma fram och visa dem istället för att tränga undan dem. Det finns 

ett behov av ökad kunskap inom vårdandet av palliativa patienter (Holst et al., 2003). Det 

finns även behov av kompetensutveckling inom området och vidare anses det vara ett lågt 

prioriterat ämne inom grundutbildningen för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2006). Enligt 

Kalfoss (2004) finns behov av kunskapsutveckling när det gäller upplevelser i form av vilka 

olika tankar, känslor och reaktioner som kan uppkomma när sjuksköterskan möter palliativa 

patienter. För att som sjuksköterska kunna möta palliativa patienter på bästa sätt är det därför 

värdefullt med ökad kunskap om vilka olika upplevelser som kan uppkomma i mötet. 
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3. SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser i samband med vårdandet av patienter i 

palliativt skede. 

 

4. METOD 

Metoden utgjordes av en systematisk litteraturstudie och är gjord efter inspiration från 

Forsberg och Wengström (2008). Det första steget som gjordes var att reflektera över och 

söka information inom det valda problemområdet. Därefter skapades en problemformulering 

som ledde till ett syfte vilket anger det övergripande målet med studien. Innan 

databassökningen påbörjades gjordes ett etiskt övervägande och det bestämdes att alla studier 

som valdes skulle ha fått tillstånd från en etisk kommitté att genomföras eller skulle innehålla 

ett etiskt resonemang. I detta skede bestämdes även inklusionskriterierna. Därefter påbörjades 

litteratursökningen och valet av relevanta sökord gjordes. Den litteratur som valdes ut var i 

form av vetenskapliga artiklar. Utifrån valda inklusionskriterier hittades vetenskapliga artiklar 

som var relevanta för litteraturstudiens syfte. Träffarna blev mycket omfattande och för att 

begränsa träffarna bestämdes även exklusionskriterier. Utöver databassökningen gjordes även 

en manuell sökning efter artiklar. De valda artiklarna (n=9) granskades sedan kritiskt och 

genomgick en kvalitetsbedömning som redovisas i en artikelmatris (Bilaga 1) och protokoll 

för kvalitetsbedömning (Bilaga 2). Därefter genomfördes en analys av artiklarnas material och 

KASAM användes som ett hjälpmedel för att få struktur på materialet. Dataanalysen finns 

mer utförligt beskrivet nedan. Utifrån artiklarnas resultat formulerades sedan ett nytt resultat. 

Resultatet och metoden diskuterades och författarna drog slutsatser.  

 

4:1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklarna begränsades inte till något land men skulle vara skrivna på engelska eller svenska 

och vara publicerade från år 2000 fram till år 2009. Artiklarna som var peer-reviewed skulle 

användas. De skulle ha fokus på och vara beskrivna ur sjuksköterskans perspektiv och skulle 

beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i palliativt skede. Artiklarna skulle 

inrikta sig på omvårdnad av patienter i palliativt skede på somatiska vårdavdelningar och 

patienternas ålder skulle vara mellan 18 – 65 år. Artiklar där hemsjukvård beskrevs 

exkluderades liksom artiklar som endast var inriktade på palliativ vård som bedrevs inom 
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palliativ specialistavdelning. Likaså exkluderades artiklar som hade fokus på studenters 

perspektiv.  

 

4:2 Databassökning och urval 

Artiklarna valdes ut från databaserna Cinahl och Pubmed och sökmotorn Elin. Sökningen 

gjordes under perioden 090917-091020. Två huvudsökord har använts, ”palliative” och 

”dying”. Till dessa ord har sökorden ”emotions”, ”nurs*” och ”experience” kombinerats. Till 

en början söktes på varje sökord för sig för att få fram så mycket material som möjligt. Här 

framkom ett stort antal träffar. Därefter började sökord kombineras vilket begränsade 

träffarna. Booelska sökoperatören som användes var AND. När träffarna begränsats började 

titlarna studeras systematiskt, dvs. titlarna lästes noggrant igenom. Där artiklar hade relevanta 

titlar för litteraturstudiens syfte och problemformulering, lästes abstrakten ingående igenom. 

Efter genomläsning av abstrakten valdes åtta artiklar ut som inkluderades till litteraturstudien. 

Därefter genomfördes även en manuell sökning och den gjordes i tidskriften Vård i norden. 

Denna tidskrift valdes på grund av att den tidigare hade använts och var bekant för författarna.  

Härifrån tillkom ytterligare en artikel som stämde överens med syfte och problemformulering. 

Det gjordes även en manuell sökning på redan funna artiklars referenslistor. Inga nya artiklar 

inkluderades här då det antingen inte stämde överens med syfte och problemformulering eller 

redan hade hittats och var därmed dubletter. Därmed inkluderades totalt nio artiklar i 

litteraturstudien. Databassökningen finns beskriven i bilaga 3. 

 

4:3 Kvalitetsgranskning 

De nio utvalda artiklarna granskades utifrån granskningsprotokoll i Willman, Stoltz och 

Bahtserani (2006). Frågorna i granskningsprotokollet poängsattes där en fråga som besvarades 

med ett ”ja” fick 1 poäng och frågor som besvarades med ett ”nej” eller ett ”vet ej” gav 0 

poäng. Om samtliga svar besvarades med ”ja” kunde det ge artikeln 16 poäng. Sedan 

beslutades att 16-12 poäng gav artikeln högt betyg, 11-7 poäng gav medelbetyg och 6-0 poäng 

gav lågt betyg. För att behålla artikeln till denna studie skulle den nå medelbetyg eller högt 

betyg vid granskningen. Samtliga utvalda artiklar uppfyllde detta krav och ingen artikel 

behövde väljas bort. 

 



      

     

 8  

 

4:4 Etiskt resonemang 

Etiska övervägande bör göras innan den systematiska litteraturstudien påbörjas. Etiska 

övervägande innebär att det studier som inkluderas ska vara granskade av en etisk kommitté 

eller föra ett etiskt noggrant resonemang. Allt material ska redovisas i litteraturstudien oavsett 

om de stöder eller inte stöder författarnas egna åsikter. Alla artiklar som ingår i 

litteraturstudien ska arkiveras på ett säkert sätt i tio år (Forsberg och Wengström, 2003).  

I denna systematiska litteraturstudie är samtliga inkluderade artiklar godkända och granskade 

av en etisk kommitté. Vidare redovisas samtliga artiklar som ingår i litteraturstudien i resultat 

delen. 

 

4:5 Dataanalys 

Delar av dataanalysen är gjord efter inspiration från Granskär och Höglund Nielsen (2008). 

Samtliga artiklar (n=9) lästes ingående igenom vid ett flertal tillfällen med fokus på 

sjuksköterskors upplevelser i samband med vårdandet av patienter i palliativt skede. Därefter 

diskuterades varje artikels innehåll ingående i relation till litteraturstudiens syfte och 

problemformulering. Fokus lades på artiklarnas resultat. Det som var relevant för studiens 

syfte markerades. Utifrån markeringarna plockades sedan relevanta meningar, stycken och 

ord ut som stämde överens med litteraturstudiens syfte, vilka kallas meningsbärande enheter. 

De meningsbärande enheterna kondenserades därefter, vilket innebär att texten görs kortare 

och mer lätthanterlig men samtidigt som det centrala i innehållet behålls så att inget väsentligt 

försvinner. Utifrån kondenseringen formulerades olika kategorier vilka innehöll 

meningsbärande enheter med liknande innehåll. För att få struktur i resultatet valdes teorin 

KASAM som ett hjälpmedel för att analysera de olika kategorierna utifrån komponenterna, 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa tre komponenter som upplevelserna 

relaterades till utgör studiens huvudrubriker i resultatredovisningen och de kategorier som 

upplevelserna indelades i utgör underrubriker i resultatet. Kategorin emotionell belastning 

valdes att inte analyseras utifrån KASAM då denna ansågs vara en övergripande kategori. 

Kategorin kunde därmed inte kopplas till någon specifik KASAM-komponent utan ansågs 

tillhöra alla tre komponenterna. Därför utgör denna kategori en egen huvudrubrik i resultatet. 

Litteraturstudiens huvudrubriker med respektive underrubriker visas i figur 1. Citat från de 

analyserade artiklarna återges i resultatredovisningen för att exemplifiera och förtydliga 

resultatet.  
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5. RESULTAT 

I Figur 1 nedan ges en översikt över resultatredovisningens huvud- respektive underrubriker. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figur 1. Resultatredovisningens huvud- respektive underrubriker  
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5:1 Emotionell belastning 

 

Sjuksköterskor som vårdar palliativa patienter och dagligen möter emotionella situationer, 

löper risk att bli emotionellt belastade. Sjuksköterskorna menar att den emotionella 

belastningen är hög den mesta delen av tiden. Emotionell belastning uppstår i situationer när 

sjuksköterskorna blir känslomässigt överväldigade av alla känslor som kan uppkomma under 

vårdandet av palliativa patienter (Sandgren, Thulesius, Fridlund & Petersson, 2006). 

 

”I think you feel helpless no matter when anybody dies in whatever situation it is, 

you still feel a bit like you should have done more” (Hopkinson, 2002 s.171). 

 

Sjuksköterskor upplever många svårigheter när de vårdar döende patienter. De upplever 

negativa känslor som ilska, frustration och hjälplöshet (Hopkinson, 2002). Det dagliga mötet 

med palliativa patienter ger upphov till en mängd olika känslor som ambivalens och även 

förbjudna känslor som frustration och ledsamhet. Dessa känslor uppkommer även i samband 

med att patienten dör (Wallerstedt & Andershed, 2007). Även Mohan, Wilkes, Ogunsiji och 

Walker (2005) beskriver en mängd olika känslor som uppkommer i vårdandet av svårt sjuka 

patienter. Här beskrivs även känslor som ledsamhet, frustration och hjälplöshet. 

Sjuksköterskorna upplever hjälplöshet då de upplever att de inte kan göra något personligen 

för att stoppa processen (Hopkinson, Hallett & Luker, 2003). 

 

5:2 Upplevelser relaterade till begriplighet 

För en person med en stark känsla av begriplighet blir motgångar och misslyckanden 

begripliga. Livets olika händelser ses som erfarenheter och utmaningar (Antonovsky, 2005). 

Upplevelser relaterade till KASAM-komponenten begriplighet beskrivs nedan under 

kategorierna personlig inställning, yrkeserfarenhet och kunskap. 

 

5:2:1 Personlig inställning 

Sjuksköterskor upplever sitt arbeta med palliativa patienter som en utvecklande och givande 

uppgift (Holst, Sparrman & Berglund, 2003). 
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”Jag tycker man växer som människa hela tiden faktiskt, det ger otroligt mycket 

(Holst et al., 2003 s. 47). 

 

Sjuksköterskor som däremot är negativa inställda till döden tror därmed inte på något lyckligt 

efter livet och det resulterade i att de undvek att tänka på döden (Dunn, Otten och Stephens, 

2005). Det krävs ett mod som sjuksköterska att möta patient och närstående. Ibland kan det 

upplevas svårt på grund av att man inte vet vad man ska säga. Oftast behövs inte så mycket 

utan endast visa att man finns där. Detta kräver mod trots att rädsla kan upplevas (Holst et al., 

2003). 

5:2:2 Yrkeserfarenhet 

Sjuksköterskor med längre yrkeserfarenhet ser döden som ett sätt att undkomma från ett 

smärtsamt lidande. De accepterar därför döden som en logisk händelse. De har även mindre 

tankar och rädsla kring döden (Dunn et al., 2005). Sjuksköterskor som själva upplevt att 

någon av deras närstående dött har därigenom fått en ökad förståelse för betydelsen av att 

närstående finns hos den palliativa patienten (Ablett & Jones, 2006; Hopkinson et al., 2003). 

 

”I just always want the relatives to be there… my mum died 18 months ago… The 

whole family was there, so then I always think: well I was with my mum so you 

should be with your mum” (Hopkinson et al., 2003 s. 528). 

 

Yrkeserfarenhet påverkar och kan underlätta mötet med palliativa patienter. Yrkeserfarenhet 

beskrivs som något mycket värdefullt och situationer blir lättare att handskas med då 

erfarenheten ökar. Yrkeserfarenheten gör att sjuksköterskor blir säkrare i sin yrkesroll (Holst 

et al., 2003). Dock finns tillfällen där sjuksköterskan inte upplever sig helt förberedd. Brist på 

erfarenhet kan vara en anledning till detta. För att hantera och övervinna dessa situationer ber 

sjuksköterskorna om råd från de sjuksköterskorna med mer erfarenhet. Ibland upplever 

sjuksköterskor ensamhet i situationer som de inte är förberedda på och de får då finna sin 

egen väg igenom detta. Att ta hand om döendesituationen kan vara en sådan situation som 

upplevs svårt, besvärligt och oförberett. Ibland kan sjuksköterskorna känna att andra ur 

personalen inte tar hänsyn till deras behov och glömmer ta reda på om sjuksköterskan har 

mött situationer med döden tidigare (Hopkinson et al., 2003). Arbetet med palliativa patienter 

kan vara svårt att släppa efter arbetsdagen är slut och det är lätt att sjuksköterskorna bär med 

sig känslorna hem (Wallerstedt & Andershed, 2007; Mohan et al., 2005). Det beskrivs att mer 
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erfarna sjuksköterskor har lättare att hantera detta och tar mer sällan med sig arbetet hem, 

medan yngre och mindre erfarna sjuksköterskor har svårare att släppa känslorna när 

arbetsdagen är slut (Mohan et al., 2005). Erfarenhet har även betydelse för att uppleva en god 

känslomässig kompetens vilket innebär att kunna kontrollera sina tankar, känslor och 

uppförande (Sandgren et al., 2006). Holst et al. (2003) menar att sjuksköterskan upplever sorg 

och ledsamhet för att möta patienten och närstående i deras svåra situation. De upplever även 

rädsla i att möta den sjukes och de anhörigas sorg. Det kan vara svårare och mer 

känslomässigt att vårda yngre palliativa patienter. Sjuksköterskor upplever att de yngre 

patienterna behöver mer stöd (Mohan et al., 2005). Enligt Holst et al. (2003) upplever de 

också mer orättvisa gentemot denna grupp patienter, då de upplever att dessa personer borde 

ha fått flera år till i livet. Vidare upplever de att de identifiera sig själva lättare med denna 

grupp. 

 

5:2:3 Kunskap 

Sjuksköterskorna upplever att de har brist på kunskap. Den otillräckliga kompetensen leder 

till svårigheter att svara på patientens frågor och att ge den bästa möjliga vården för patienten 

och närstående. Vidare beskrivs att sjuksköterskor på somatisk vårdavdelning saknar sådan 

specifik kunskap som kan finnas på en palliativ vårdavdelning (Mohan et al., 2005). 

 

”Well sometimes I wonder if my knowledge is up to date as it could be. Sometimes 

I think if I  know more I could guide them” (Mohan et al., 2005 s. 260). 

 

Brist på kunskap kan även vara en orsak till att bli emotionellt belastad (Sandgren et al., 

2009). Vidareutbildningar kan leda till att sjuksköterskor känner sig tryggare i sin 

yrkeskompetens (Holst et al., 2003). 

 

5:3 Upplevelser relaterade till hanterbarhet 

De resurser personen har runt omkring sig har betydelse för hur en person hanterar en 

situation. Har personen en stark känsla av hanterbarhet känner personen att hon eller han kan 

hantera situationen (Antonovsky, 2005). 

Upplevelser relaterade till KASAM-komponenten hanterbarhet beskrivs nedan under 

kategorierna samtal, vårdrelation, religion och tid. 
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5:3:1 Samtal  

Att prata och diskutera med andra om sina upplevelser är något som ofta nämns som viktigt 

för att hantera de negativa känslorna som kan uppkomma i mötet med palliativa patienter och 

kan därmed underlätta mötet. Reflektionstillfällen beskrivs som tillfällen eller ett forum där 

sjuksköterskorna får möjlighet att beskriva känslor, utbyta tankar och diskutera erfarenheter 

och upplevelser (Hopkinson, 2002). 

 

”Cause you’re letting your problem out to someone else and you’re not sort of 

building it up in your inside” (Hopkinson, 2002 s.171). 

 

Sandgren et al. (2006) påpekar också att vi måste dela med varandra hur vi mår emotionellt. 

Många sjuksköterskor uttrycker ett behov av reflektion, både under arbetets gång och i slutet 

av arbetspasset (Ablett & Jones, 2006; Wallerstedt & Andershed, 2007). Att reflektera efter 

varje arbetspass är av stor vikt samtidigt som det är lika vikigt att få möjligheten att reflektera 

innan arbetspassets start. Syftet är då att förbereda och informera sjuksköterskan inför hennes 

kommande arbete med palliativa patienter. Några sjuksköterskor upplever dock svårigheter att 

hitta någon att prata med som är intresserade eller sympatiserar med deras bekymmer och 

känslor (Hopkinson, 2002). Ibland kan det vara bättre med spontana samtal direkt med 

kollegor istället för professionellt stöd, då det kan ta tid innan detta erbjuds och när det väl 

erbjuds professionellt stöd uttrycker sjuksköterskorna att de redan har hunnit bearbeta sina 

känslor med sina kollegor (Sandgren et al., 2006). 

 

”Sometimes it takes time before we have professional counseling and when we get 

it, I´ve already processed my emotions with my colleagues”(Sandgren et al., 2006 

s. 87). 

 

Spontana samtal med kollegor beskrivs som ett sätt att lämna över det svåra och det beskrivs 

som det bästa stödet för att hantera svårigheter. Det beskrivs även som i längden det bästa och 

snabbaste stödet. Spontana samtal framställs som en slags ventil (Holst et al., 2003). Sandgren 

et al. (2006) beskriver även samtal med kollegor som det bästa sättet för sjuksköterskan att 

återvinna sin styrka. Ibland är det inte vikigt att den lyssnande ger respons på det som sägs, 

utan det viktiga är bara att få möjligheten att samtala. Därmed känns den svåra känslomässiga 

situationen inte lika svår. 
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Vid svåra situationer kan professionellt stöd krävas, där samtliga personer ur personalen är 

samlade (Holst et al., 2003). Det påpekas även att professionellt stöd hjälper sjuksköterskor 

att diskutera sina känslor och kan hjälpa dem att växa i sin professionella sjuksköterskeroll 

(Sandgren et al., 2006). 

 

5:3:2 Vårdrelation 

Det är av stor vikt att skapa en relation till både patienten och de närstående. Det underlättar 

mötet och därmed kan vården utformas efter den enskilda individen, då varje individ är unik 

(Wallerstedt & Andershed, 2007; Mohan et al., 2005; Dunn et al., 2005; Holst et al., 2003). 

Det är betydelsefullt att ge stöd även till anhöriga och de närstående men detta kan vara svårt 

då brist på tid kan vara hindrande och sjuksköterskor fokuserar på patienten (Mohan et al., 

2005). 

 

Sjuksköterskor anser att det är svårt att hantera patienter som inte accepterar sin sjukdom. 

Patienterna vill inte inse att de är svårt sjuka och döende i sin sjukdom och de vill därmed inte 

prata om sin svåra situation. Sjuksköterskorna tycker det är svårt att möta dessa patienter och 

diskutera med dem. Detta fenomen är relativt vanligt förekommande och något som 

sjuksköterskan ofta möter. Ordentlig utbildning till sjuksköterskan om den sörjande processen 

föreslås som avgörande för att klara av att möta dessa patienter (Mohan et al., 2005). 

 

5:3:3 Religion 

Sjuksköterskors upplevelser av att möta döende patienter kan utlösa existentiella frågor 

(Källström Karlsson, Ehnfors & Ternestedt, 2008). Dunn et al. (2005) menar att 

sjuksköterskor som är religiösa har en stark tro och detta tror de även hjälper patienten vilket 

leder till att sjuksköterskor spenderar mindre tid med patienten. De anser att religionen hjälper 

patienten genom det svåra.  

 

5:3:4 Tid 

Tiden påverkar och sjuksköterskor kan känna sig otillräckliga och då uppleva känslor som 

ilska, frustration och hjälplöshet. Dessa känslor uppkommer då det inte finns tillräckligt med 
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tid för att ge vård av sådan kvalité som man önskar (Hopkinson, 2002; Hopkinson et al., 2003; 

Holst et al., 2003). 

 

”I just find it very frustrating in lots of ways, that you just haven’t got the time in 

lots of instances really to be able to give the quality of care that you want to give” 

(Hopkinson, 2002 s. 170). 

 

Denna upplevelse av otillräcklighet förekommer ofta på somatiska vårdavdelningar (Holst et 

al., 2003). En negativ känsla kan uppkomma då sjuksköterskor måste välja mellan att lägga 

tid på en patient som är palliativ eller lägga tid på någon annan patient (Hopkinson et al., 

2003). Även Wallerstedt och Andershed (2007) beskriver att det finns svårigheter att 

kombinera vården när det vårdas både palliativa patienter och patienter med kurativ 

behandling på en och samma avdelning. Vid tillfällen då både palliativa patienter och kurativa 

patienter behandlas tillsammans kan känslor som kluvenhet uppkomma (Holst et al., 2003). 

Det beskrivs även svårigheter när det vårdas många patienter i ett palliativt skede samtidigt. 

Sjuksköterskor upplever då planeringen som meningslös då den oftast inte går att följa. 

Sjuksköterskorna menar även att de får en känsla av att patienterna känner av att de inte har 

tid över och patienterna undanhåller då viss information och är inte tydliga med allt som 

bekymrar dem (Wallerstedt & Andershed, 2007). Många sjuksköterskor skulle vilja spendera 

lite extra tid med patienter men att det inte går på grund av otillräcklig tid. De upplever att det 

inte finns någon tid över till att prata och lyssna på patienterna. Känslor som hjälplöshet och 

frustration uppkommer ofta då (Mohan et al., 2005). En större känsla av stress och 

otillräcklighet upplevs på kvällar och nätter, då det oftast är mindre bemanning av personal 

(Wallerstedt & Andershed, 2000; Ablett & Jones, 2006). Det finns även otillräcklig tid till 

familjerna och de närstående, trots att sjuksköterskorna vet betydelsen av att ägna tid åt 

familjerna (Mohan et al., 2005). Sjuksköterskorna upplever stress då det är mycket att göra på 

avdelningen och det är otillräckligt med personal och tid, vilket leder till att arbetet inte hinns 

med. Sjuksköterskorna anser även att andra faktorer kan leda till stress som till exempel 

kommunikation till de närstående, då de närstående ser sin nära dö. När andra patienter ser 

patienter dö kan det upplevas stressande för sjuksköterskorna. De upplever då att det inte vet 

hur de ska handskas med situationen (Ablett & Jones, 2006). Mohan et al. (2005) menar att 

sjuksköterskorna upplever stress över att inte kunna ge den tid som de vill. De skulle vilja ge 

en extra tid för att visa förståelse gentemot patienten. Det blir en mental stress, då de vill ge 
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mer än de har möjlighet till. De upplever ibland att de stressar in till en patient och att de 

sedan inte har tid att stanna kvar. 

 

”It is quite hard because you don’t have a lot of time for them” (Mohan et al., 

2006 s. 260). 

 

5:4 Upplevelser relaterade till meningsfullhet 

Har personen en stark känsla av meningsfullhet upplever de glädje till livet. De upplever att 

livet är värt att leva trots de påfrestningar som de stöter på (Antonovsky, 2005). 

Upplevelser relaterade till KASAM-komponenten hanterbarhet beskrivs nedan under 

kategorierna utvecklande arbete, syn på döden och meningsfull fritid. 

 

5:4:1 Utvecklande arbete 

Arbetet med palliativa patienter kan ses som en utmaning. Det upplevs som givande och 

sjuksköterskan anser att de får mycket tillbaka (Holst et al., 2003). Sjuksköterskorna upplever 

att de växer som människor i och med vårdandet av palliativa patienter. De beskriver sig 

själva som ”goda vårdare”. Deras upplevelser har gett dem bättre självförtroende i relationen 

till patienten då de upplever sig bättre i att kunna läsa patientens känslor och behov. De 

upplever sig även få ett ökat självförtroende i sig själva och känner sig starkare som personer 

(Källström Karlsson et al., 2008). Sjuksköterskor har en positiv inställning till att vårda 

palliativa patienter. De har en hög ambition och ett speciellt intresse för denna sortens 

vårdform (Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskorna vill även göra skillnad. De 

strävar efter att göra det bästa möjliga för patienten och sjuksköterskorna strävar efter att göra 

döden till något värdigt för patienten (Ablett & Jones, 2006). 

 

5:4:2 Syn på döden 

Mötet med andra personers död kan ge en djupare förståelse om att döden även kan komma 

till sjuksköterskan själv, livet tas därmed inte längre för givet. Sjuksköterskornas upplevelser 

av att möta döende patienter, vara närvarande i ögonblicket när någon dör och därefter ta hand 

om kroppen ger sjuksköterskorna mindre ångest kring den egna döden (Källström Karlsson et 
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al. (2008). Personalens egna attityder till livet och döden påverkar synen på vårdandet av 

döende (Ablett & Jones, 2006; Hopkinson et al., 2003). Det är av stor vikt att klargöra och 

reflektera för sig själv vad som är en god död (Ablett och Jones, 2006). Den egna synen på 

döden överensstämmer med den typ av död som önskas till sig själv, vilket innebär en död fri 

från plågor och med sina närstående i närheten (Källström Karlsson et al., 2008). 

 

5:4:3 Meningsfull fritid 

Att hantera känslomässiga bitar på den lediga tiden anses vara av stor vikt. För att klara detta 

beskrivs det att det är av stor vikt att ägna sig åt rutiner när det gäller sömn, motion, berikande 

resor, middagar med familjen och så vidare (Sandgren et al., 2006). Vikten av att ha en aktiv 

och stimulerande fritid betonas som ett sätt att undvika tankar om döden, tankar på patienter 

och tankar på arbetet. Sjuksköterskorna uttrycker tydlighet i att hålla arbete och fritid 

separerade från varandra. Det är vikigt att starta arbetet genom att vara återhämtad. Att ha 

roligt under sin fritid belyses som nödvändigt för att återfå försvunnen energi. Att utföra 

aktiviteter i naturen så som promenader, utöva sport, yoga, meditation är olika förslag som tas 

upp i studien för att återfå energi. Att ägna sig åt vänner och familj under sin fritid och ha tid 

över till sig själv beskrivs som faktorer där energin återfås (Källström Karlsson et al., 2008). 

 

6. DISKUSSION 

Syftet med den systematiska litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser i 

mötet med patienter i palliativt skede. Resultatet visar att sjuksköterskorna upplever 

emotionell belastning. Upplevelser som underlättar mötet med patienter i ett palliativt skede 

framkom framför allt under kategorierna personlig inställning, samtal, vårdrelation, religion, 

utvecklande arbete, syn på döden och meningsfull fritid. Resultatet visar även att upplevelser 

kan vara hindrande i mötet. De hindrande upplevelserna som framkom tydligast var relaterade 

till KASAM-komponenterna begriplighet och hanterbarhet och då särskilt i kategorierna 

emotionell belastning, yrkeserfarenhet, kunskap, tid. De underlättande upplevelser har valts 

att diskuteras kortfattat i resultatdiskussionen men fokus har legat på de hindrande 

upplevelserna. 
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6:2 Resultatdiskussion 

6:2:1 Underlättande upplevelser 

Resultatet visar att vårda patienter i palliativt skede är en givande uppgift och det gör att 

sjuksköterskan växer som människa (Holst et al., 2003). Vikten av att skapa en relation till 

patient och närstående underlättar mötet, sjuksköterskan upplever att de lär känna patienten 

och kan på det sättet lättare tillgodose omvårdnadsbehov (Wallerstedt & Andershed, 2007; 

Mohan et al., 2005; Dunn et al., 2005; Holst et al., 2003).  Detta talar även Karlsson och 

Sandén (2007) om och förklarar att relationen till patient och närstående är en förutsättning 

för att kunna ge patienten en god livskvalitet. Att få arbete nära patient och närstående ses 

som en givande uppgift i vården. Att patienten berättar om sina behov och önskemål om 

vården men också om sin livssituation gör att sjuksköterskan lär känna patienten och kan då 

tillgodose behov. Detta leder till att både patient och sjuksköterska känner sig trygga i sin 

situation. 

 

Samtal och reflektion beskrivs som betydande i palliativ vård genom att sjuksköterskan får 

utbyta erfarenheter och tankar. Om sjuksköterskan reflektera över sina upplevelser kan detta 

underlätta mötet med patienten (Hopkinson, 2002). Det beskrivs även vidare att spontana 

samtal med kolleger är lika viktigt som professionella samtal (Sandgren et al., 2006). Ohlsson 

och Arvidsson (2005) beskriver en metod som kallas för processorienterad handledning. Det 

är ett slags redskap för sjuksköterskan att kunna bearbeta de känslor han eller hon varit med 

om och kunna släppa det svåra och gå vidare.  

 

En stark tro till någon religion kan hjälpa både patient och sjuksköterska att kunna hantera 

upplevelserna. De känner att det finns en mening med händelsen (Dunn et al., 2005). Carlén 

och Nilsson (2008) menar att existentiella frågor blir viktigare i samhället och att det för 

många är viktigt både som personal och patient. De skriver vidare att det är viktigt att inte 

glömma denna del i vårdandet.  

 

6:2:2 Emotionell belastning 

Enligt Sandgren et al. (2006) upplever sjuksköterskor inom palliativ vård en hög emotionell 

belastning. Wallerstedt och Andershed (2007) beskriver känslor som ambivalens, ledsamhet, 

ilska och hjälplöshet som vanligt förekommande känslor för sjuksköterskan inom palliativ 
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vård. Hopkinson et al. (2003) beskriver att sjuksköterskan kan känna sig hjälplösa då de inte 

finns något de kan göra personligen för att stoppa processen för patientens sjukdom. 

Antonovsky (2005) menar att en person kan uppleva en rad olika känslor som kan uppkomma 

av ouppfyllda ambitioner som personen har. När sjuksköterskorna har en ambition att hjälpa 

patienten att stoppa processen men inte lyckas uppfylls inte hennes ambition och det 

uppkommer känslor som ledsamhet, ilska och frustration. Antonovsky (2005) beskriver vidare 

att då personer med svag KASAM tvivlar starkt på sig själva och sin kompetens så litar 

personer med stark KASAM på sig själva och sin förmåga. Anser de att något är fel vågar de 

också ifrågasätta de personer som de anser bär skulden för detta, istället för att själva ta på sig 

skulden. Antonovsky tar vidare upp vikten av att kunna slappna av och acceptera att känslorna 

kommer. Personer med starkt KASAM är oftast också medvetna om sina känslor och kan 

beskriva och prata om dem och känslorna blir därmed mer lätthanterliga. De vågar låta sina 

känslor komma upp till ytan och accepterar att de finns där. 

 

Kalfoss (2006) tar upp olika copingstrategier som är användbara i vårdsituationer och 

speciellt i palliativ vård. Det är en strategi för att kunna hantera de inre och yttre påfrestningar 

vi utsätts för och även reducera de konsekvenser som kan bli utav något som vi upplever som 

en påfrestning. Genom att sjuksköterskan går igenom situationen utifrån tre olika steg, där 

första steget är primärbedömning där personen gör en första bedömning om situationen och 

om den ses som hotande mot självbilden. Andra steget är sekundärbedömning där personen 

bedömer hur situationen ska hanteras och vilka resurser som finns att tillgå. Det tredje steget 

är omvärdering där situationen gås igenom grundligt. Utifrån modellen kan sjuksköterskan 

bedöma vilka faktorer som inverkar på upplevelsen av situationen och på det sättet få fram 

vilka resurser och copingstrategier som finns att tillgå. 

 

6:2:3 Yrkeserfarenhet 

Yrkeserfarenheten påverkar och underlättar mötet med palliativa patienter. Den leder även till 

att sjuksköterskor känner sig säkrare i sin yrkesroll (Holst et al., 2003). Dock uttrycker 

sjuksköterskor upplevelser av ensamhet och känslor av att vara oförberedda inför situationer 

(Hopkinson et al., 2003). Detta styrks av McCaughan och Parahoo (2000) som beskriver i sin 

studie situationer där sjuksköterskor upplever sig dåligt förberedda och känner sig 

otillräckliga. Nyutexaminerade sjuksköterskor bär i dag enligt Islamoska, Nilsson, Sjöström 

och Willman (2009) samma ansvar för patienterna som sjuksköterskor med lång erfarenhet. 
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För nyutexaminerade sjuksköterskor är bristande erfarenhet ett vanligt fenomen. Bristande 

erfarenhet kan leda till att patienten inte får tillräckligt med vård, slumpen avgör då vilken 

kompetensnivå patienten delges. Detta kan leda till att patientsäkerheten äventyras. Formell 

utbildning beskrivs som en grundläggande faktor i sjuksköterskeyrket men är inte det enda 

som räknas utan erfarenhet är även av stor betydelse. För att förhindra att sjuksköterskor 

upplever ensamhet och känner sig oförberedda i situationer kan en lösning vara som 

Islamoska et al. (2009) beskriver då en personalgrupps formella kompetens inte endast bör tas 

hänsyn till utan även skillnader i kompetens som beror på erfarenhet bör beaktas. 

Arbetsfördelning i personalgruppen inriktar sig då på vem som har mest kompetens av en 

uppgift. Då används personalresurserna mer effektivt. En sammansättning av en 

personalgrupp beskrivs som består av en erfaren sjuksköterska som arbetsledare, en oerfaren 

eller nyanställd sjuksköterska och någon icke legitimerad personal. Förutsättningar bildas då 

för varje patient att vårdas under uppsikt av en erfaren sjuksköterska samtidigt som 

sjuksköterskan med mindre erfarenhet vägleds i den nya yrkesrollen. Resultatet av detta 

visade att patientsäkerheten ökade. 

 

Mer erfarna sjuksköterskor tar mer sällan med sig arbetet hem efter att arbetspasset är slut och 

mindre erfarna sjuksköterskor tar oftare med sig arbete hem och har därmed svårare att släppa 

känslorna när arbetspasset är slut för dagen (Mohan et al., 2005). Handlar detta endast om 

brist på erfarenhet eller kan det även vara orsakat av brist på tid till reflektion? Det är svårt att 

spekulera i varför det är en skillnad i hur sjuksköterskor upplever detta. Framtida studier 

skulle kunna göras för att undersöka hur mycket erfarenheten spelar roll här. 

 

6:2:4 Kunskap 

Sjuksköterskor som upplever brist på kunskap kan känna svårigheter att svara på patientens 

frågor och därmed uppleva svårigheter i att ge bästa möjliga vård (Mohan et al., 2005). 

McCaughan och Parahoo (2000) tar även upp bristande kunskaper som en svårighet 

sjuksköterskor upplever i vårdandet av svårt sjuka patienter. Sjuksköterskor beskriver sina 

kunskaper som begränsade. Även här beskrivs svårigheter i att svara på patientens frågor. 

Enligt Sandgren et al. (2009) kan kunskapsbrist även leda till att sjuksköterskor blir 

emotionellt belastade. Socialstyrelsen (2005) menar att sjuksköterskor kontinuerligt bör 

engagera sig i både personlig och professionell kompetensutveckling genom att medverka i 

introduktion, utbildning och kompetensutveckling. Sjuksköterskor bör även självständigt 



      

     

 21  

 

analysera sina styrkor och svagheter i den professionella kompetensen. Enligt Hagström et al. 

(1998) grundar sig själva tryggheten för vårdpersonalen i kompetensen. Upplever personalen 

trygghet i sitt yrke upplever även patienten trygghet. Enligt Mohan et al. (2005) saknar 

sjuksköterskor som arbetar på en somatisk vårdavdelning den kunskap som finns på 

specialistavdelning med inriktning palliativ vård. Enligt Socialstyrelsen (2005) bör det skapas 

möjligheter för gemensam undervisning för olika professioner inom hälso- och sjukvården 

vilket förhoppningsvis kan leda till ett gemensamt synsätt som bygger på olika professioners 

tankesätt och kompetens. Detta kan därmed ge patienten bästa möjlig vård. 

6:2:5 Tid 

Sjuksköterskor kan uppleva en känsla av otillräcklighet, då de känner att deras tid inte räcker 

till för att ge den vård till patienterna som de önskar. Sjuksköterskan upplever då känslor som 

ilska, frustration och hjälplöshet (Hopkinson, 2002; Hopkinson, Hallett & Luker, 2003; Holst, 

Sparrman & Berglund, 2003).  Ablett och Jones (2006) menar att de inte hinner med arbetet 

då det finns otillräckligt med personal och tid på avdelningen och sjuksköterskan upplever då 

stress. Upplevelser av otillräcklig tid beskrivs och förklaras av Assadi och Skansén (2000) 

som menar att negativ stress är vanligt i olika organisationer. Detta kan bero på orealistiska 

förväntningar vilket leder till att personalen känner sig stressade. För få anställda leder till att 

personalen ska utföra en mängd uppgifter på kort tid och detta leder till att personalen känner 

sig pressad. Det kan även finnas otillräckligt med resurser till personalens förfogande. Om 

sjuksköterskor arbetar under denna press är det naturligt att reagera med frustration och att de 

känner sig stressade. Det beskrivs vidare olika modeller som ger råd och som kan användas 

för att minska stressen. Personalen ska försöka fokusera på en sak i taget och inte rusa mellan 

uppgifterna samt att ta en kort paus mellan uppgifterna för att hämta andan. Att planera 

arbetet i början av arbetsdagen är av stor vikt och då planera vad som ska prioriteras och vad 

som kan vänta. Personalen bör våga be om hjälp från kollegor både när det gäller att avlasta 

med olika arbetsuppgifter men också när det gäller att reflektera över stressiga situationer. 

Vikten av att ha en meningsfull fritid belyses och att då kunna slappna av och tänka på annat. 

Att tillåta sig själv att inte göra någonting på sin fritid tas upp som en viktig del för att kunna 

hantera stress (Assadi & Skansén, 2000). 

 

Wallerstedt och Andershed (2007) beskriver svårigheter att vårda både palliativa patienter och 

patienter med kurativ behandling på en och samma avdelning då sjuksköterskan tvingas 

prioritera. Mohan et al. (2005) menar att sjuksköterskan vill ge extra tid till palliativa patienter 



      

     

 22  

 

och även till deras anhöriga då de vill visa förståelse för deras svåra situation. Även kunna 

sätta sig ner och lyssna men att tiden inte räcker till. Här skulle tidsplanering kunna vara ett 

sätt att hantera situationen bättre vilket Angelöw (1999) tar upp och beskrivs som en metod 

för att klara av arbetets krav. Tidsplaneringen innebär att ha tydiga mål för dagen och arbeta 

utifrån dessa. Även att leva i nuet i stället för att hela tiden ligga steget före ingår i denna 

metod samt att göra en sak i taget och sedan stanna upp och reflektera någon minut och inte 

direkt stressa in i den nya arbetsuppgiften. 

 

Resultatet i några av artiklarna visade upplevelser av otillräcklighet främst då tiden inte fanns. 

Reflektion är ett vikigt sätt att hantera denna otillräcklighet och innefattar enligt Assadi och 

Skansén (2000) att reflektera över arbetsuppgifter och därmed hålla sig till dem och inte ta på 

sig andra uppgifter som går att delegera till någon annan. Vidare förklaras att om personen 

inte klarar sina arbetsuppgifter är det viktigt att prata med kollegor. Upplever alla samma 

stress kan det finnas ett behov av organisationsförändring genom att diskutera med ansvarig 

om upplevelserna och tillsammans sträva efter förändringar. Genom att sjuksköterskor får 

chans att reflektera över vad som är viktigt för sig själva, vad som ska uppnås och utföras 

under dagen och sedan arbeta utifrån detta kan vara en del i att ge bästa möjliga omvårdnad 

till den palliativa patienten. 

 

6:1 Metoddiskussion 

Tre olika databaser valdes att söka i, Cinahl, PubMed och Elin. De flesta artiklarna hittades i 

Cinahl (n=7). I PubMed hittades en artikel som överensstämde med syfte och 

problemformulering. Övriga artiklar som hittades där var dubbletter, alltså artiklar som redan 

hittats i Cinahl. Elin som var den sökmotorn som söktes i sist, gav endast dubbletter på redan 

hittade artiklar. Cinahl är en databas med inriktning mot medicin och omvårdnad, i PubMed 

är endast inriktningen medicin och Elin har en ämnesövergripande inriktning. Att endast en av 

databaserna är inriktade mot omvårdnad kan förklara varför de flesta artiklarna har hittats där. 

 

Enligt Östberg (2006) bör en avgränsning när det gäller tidsperiod göras. Från början gjordes 

sökningar mellan åren 2005 till 2009 men där gavs inte tillräckligt med träffar som 

överensstämde med syfte och problemformulering. Sökningarna utökades därmed till åren 

2000-2009 och då hittades ett flertal artiklar som överensstämde med syfte och 
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problemformulering. Utökningen av sökningen bedöms inte som något problem på grund av 

att den information som hittades bedömdes relevant och aktuell.  

 

Genom biblioteket på Högskolan i Kalmar kan hjälp erhållas när det gäller att hitta relevanta 

sökord för att söka artiklar. Detta var något som inte valdes att utnyttjas, då författarna ansåg 

att relevanta sökord redan hade hittats. Möjligheten att hitta fler relevanta artiklar att välja 

mellan kunde eventuellt ha funnits om författarna tagit hjälp med att hitta fler passande 

sökord. 

 

En styrka med denna studie är att de artiklarna som hittats var mycket detaljrika och speglade 

verkligen det som skulle studeras. Därmed fanns fakta i mängder att nyttja, tolka och 

diskutera till studiens resultat. Det kan också vändas till något negativt att artiklarna var så 

detaljrika att det därmed finns en risk att inte allt relevant material kunnat redovisas. 

 

Enligt Östberg (2006) kan avgränsningar när det gäller språk göras och då välja bort det språk 

som inte behärskas. Vilket gjordes i detta fall då artiklar förutom engelska och svenska valdes 

bort. De artiklar som fick väljas bort var artiklar på spanska, franska, japanska och tyska, då 

på grund av att dessa språk inte behärskas. Ett annat resultat hade kanske uppnåtts om språk 

utöver engelska och svenska behärskats då fler artiklar kunnat inkluderas.   

 

På grund av begränsade kunskaper i engelskan kan viss information från artiklarna gått 

förlorade och vissa felaktiga översättningar av artiklarnas resultat kan ha gjorts omedvetet. 

 

Denna litteraturstudie bygger på forskning från flera olika länder (Sverige, England, USA och 

Australien). Sökningarna har alltså inte begränsats till något specifikt land eller någon specifik 

världsdel. Författarnas förväntningar innan litteraturstudien genomfördes var att 

sjuksköterskors upplevelser i palliativ vård kunde se annorlunda ut och skilja sig åt beroende 

på om forskningen genomförts i olika länder och världsdelar. Även om den palliativa vården i 

olika länder förmodligen ser annorlunda ut, skiljer sig inte sjuksköterskors upplevelser 

nämnvärt åt utan resultatet visar likvärdig information oavsett artiklarnas ursprung. Slutsatser 

kan därmed dras att resultatet troligen är överförbart till andra delar av världen. Begreppet 

överförbarhet innefattar om resultatet går att överföra till andra situationer och grupper, 

trovärdigheten har samband med överförbarheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 
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Därmed kan slutsatser även dras att trovärdigheten ökar i och med att resultatet upplevs 

överförbart till andra situationer. 

 

Tillförlitligheten i denna studie är därmed god då sjuksköterskors upplevelser i en specifik 

miljö i olika länder beaktas och likartade resultat finns. Upplevelser i samband med att vårda 

patienter i palliativt skede på vårdavdelning är förmodligen representativt för 

sjuksköterskeprofessionen i länder med välfungerande och likartad sjukvård.  

 

Metoden är utförligt beskriven och det ska därmed inte vara någon tvekan om på vilket sätt 

studien har utförts vilket därmed ökar på trovärdigheten. Resultaten från de olika artiklarna 

överensstämmer i hög grad med varandra och resultaten ger likvärdig information detta trots 

att artiklarna är från olika år och detta är positivt för trovärdigheten. Ett sätt att öka på 

studiens trovärdighet ytterligare hade varit att utöka sökningen och därmed inkluderat 

eventuella artiklar skrivna ännu tidigare. Kanske finns det artiklar skrivna på 1990-talet med 

liknande resultat som de från 2000-talet som använts i studien? Åtta citat från artiklarna har i 

resultatet använts för att ge läsaren en inblick i originaltexterna och på så vis öka 

trovärdigheten. 

 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna har gjorts utifrån Willman et al. (2006) och artiklarna 

bedömdes mellan medel- och hög kvalité. Fyra av artiklarna uppnådde medelkvalitet och fem 

av artiklarna uppnådde hög kvalitet. Vissa felbedömningar kan dock omedvetet ha orsakats 

när det gäller granskning av artiklar på grund av att begränsade kunskaper finns i 

kvalitetsgranskning. 

 

Från början gjordes analysen utan att någon modell användes som struktur. Detta upplevdes 

som svårt då informationen endast radades upp och materialet inte fick någon helhet eller 

meningsfullhet. När sedan valet gjordes att analysera och strukturera resultatet utifrån 

KASAM tillfördes ett mer genomarbetat resultat med ett mer sammanhängande resultat och 

en tydligare röd tråd. Att göra på detta sätt har känts som en relevant lösning då kategorierna 

som bildades passade naturligt in under respektive komponent i KASAM. Valet av KASAM 

som teoretisk referensram kändes från första början helt naturligt med tanke på KASAM:s 

inriktning mot känslor. Detta val förstärktes när en grundligare inläsning av modellen gjorts 

och ännu tydligare kopplingar mellan kategorierna och komponenterna kunde göras. 



      

     

 25  

 

 

Författarnas tolkningar när det gäller att placera in kategorierna under respektive komponent i 

KASAM har varit en del i analysen och struktureringen av materialet. Enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008) innebär forskning inte bara att det finns en sanning till ny 

kunskap, utan att det kan finnas flera alternativa tolkningar. Hade materialet analyserats med 

hjälp av en annan teoretisk referensram än KASAM, eller av någon annan, hade kanske ett 

annat resultat erhållits. 

 

7. SLUTSATSER 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser i 

samband med vårdandet av patienter i palliativt skede. Resultatet visar att det finns ett flertal 

olika upplevelser som påverkar sjuksköterskan. Upplevelserna kan vara både hindrande och 

underlättande. Det är dock vikigt att belysa att hur något upplevs beror på personens egna 

tankar, känslor, reaktioner och erfarenheter. Med andra ord är det vikigt att tänka på att varje 

upplevelse är unik och individuell. Begreppet KASAM kan ses som betydande i detta 

sammanhang. Då personer med starkt KASAM lättare kan acceptera de känslor som 

uppkommer och personen kan då lättare uttrycka sina känslor som därmed blir mer 

lätthanterliga. Eftersom sjuksköterskan möter patienter i ett palliativt skede inom alla olika 

vårdavdelningar bör vidare forskning inom området ske. Genom att framhäva vilka 

upplevelser som kan uppkomma och genom att genomföra framtida studier inom området kan 

kunskaper som framkommer underlätta mötet och underlätta vårdandet av patienter i ett 

palliativt skede. Sett till resultatet kan slutsatser dras att detta är ett område som berör det 

emotionella i människor oavsett om det är sjuksköterskan, patienten eller närstående. 

Resultatet var något som motsvarade våra förväntningar.  
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Bilaga 1 Artikelmatris 

 

Nr Författare, år, land Tidskrift, titel Syfte Metod Antal deltagare Resultat Kvalitet 

1 Ablett, R-J. & Jones, RSP. 

(2006) Liverpool, England.  

Psycho-oncology: 

Resilience and well-
being in palliative care 

staff. A qualitative study 

of hospice nurses 
experience of work  

Att beskriva sjuksköterskors 

arbete med palliativa 
patienter samt deras 

inställningar till arbetet och 

livet. 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 
intervjuer.  

Sjuksköterskorna fick 

börja med att beskriva 
sina erfarenheter av att 

arbeta inom palliativ 

vård. 

n= 10 sjuksköterskor. 

(n=9 kvinnor och n=1 
man i spridd ålder).  

10 centrala punkter framkom i studien. 

Engagerande, där de ansåg att de 
uppskattade och trivdes mycket bra med sitt 

arbete som sjuksköterska inom palliativ 

vård. Deras eget val att arbeta inom 
palliativ vård.  Göra skillnad, där de menar 

att de kan bidra med något betydelsefullt för 

patienten. Tidigare erfarenheter, personliga 
attityder och personlig inställning till liv 

och död påverkar hur de klarar av arbetet. 

medvetenhet om egen andlighet, attityd och 
stresshantering var också saker som de 

ansåg hade stor betydelse. Även reflektion 

ansågs vara en viktig del i arbetet.  

Hög 

2 Dunn, K. S., Otten, C. & 

Stephens, E. (2005).  Detroit, 
USA.  

  

Oncology nursing 

forum: Nursing 
experience and the care 

of dying patients  

Att undersöka relationen 

mellan demografiska 
variablar och 

sjuksköterskors 

föreställning/attityder 
gentemot döden och 

omhändertagandet av 

patienter som vårdas 
palliativt.   

Tre mätinstrument 

användes. Det första ett 
instrument som 

inkluderade kön, ålder, 

religion, utbildning och 
nuvarande 

sjuksköterskestatus. Det 

andra bestod av en skala 
(FATCOD) som innehöll 

30 punkter kring attityder 

i vård för döende. Det 
tredje mätinstrumentet 

(DAP-R) bestod av 32 

punkter som vardera 
innehöll en sju gradig 

skala med frågor om 

deltagarnas attityder till 
döden.   

n=58 sjuksköterskor från 

en ortopedisk avdelning 
och medicin/kirurg 

avdelning. Det skickades 

ut enkäter till 60 
sjuksköterskor och fick 

tillbaka 58 enkäter.  

Det flesta deltagarna visade positiva 

attityder till att vårda döende patienter. 
Sjuksköterskor som hade mer kontakt med 

döende patienter rapporterade mer positiva 

attityder. Ju mer erfarenheter och ju mer tid 
som spenderas med patienten desto bättre 

blir sjuksköterskornas erfarenheter. Inget 

samband mellan sjuksköterskans 
föreställningar mot döden och 

sjuksköterskans attityder gentemot döden 

hittades. De som hade högre utbildning och 
mer erfarenhet ansåg sig ha mer kunskap 

om döden. De med längre erfarenhet i 

vården såg döden som ett sätt att fly från 
lidandet och därmed accepterande de döden 

mer logiskt.    

Medel 
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3 Holst, M., Sparrman, S. & 

Berglund, A-L. (2003). Sverige. 

Vård i norden: Det 

dialogiska förhållandet 
– Möten i palliativ 

omvårdnad vid 

somatiska 
vårdavdelningar 

Att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av mötet med 
döende patienter på 

somatiska vårdavdelningar 

och hur de hanterar dessa 
upplevelser. 

Kvalitativ intervjumetod 

med öppna frågor. 
Intervjuerna 

transkriberades till skrift, 

texterna lästes igenom 
och analyserades utifrån 

Grounded Theory. 

n=6 sjuksköterskor 

(uppdelade på tre olika 
avdelningar, två 

sjuksköterskor på vardera 

avdelning). 

Sex teoretiska koder framkom: God 

omvårdnad, bemötande, mod trots rädsla, 
relation till patienten, sjuksköterskans 

hantering av svårigheter (stöd, 

copingstrategier) samt faktorer som har 
betydelse i mötet (stress, ålder, utbildning 

och anställningstid). 

Hög 

4 Hopkinson, J.B. (2002). 

England.  

Journal of clinical 

nursing: The hidden 

benefit: the supportive 
function of the nursing 

handover for qualified 

nurses caring for dying 
people in hospital 

Att beskriva “handovers” 

betydelse för sjuksköterskor 

i vårdandet av döende 
patienter.  

Kvalitativ studie. 

Fenomenologisk metod. 

Semistrukturerade 
intervjuer med öppna 

frågor. Varje enskild 

sjuksköterska fick tala 
om patienter som hade 

dött eller som 

förväntades att dö.  

n= 28 sjuksköterskor från 

åtta medicin avdelningar 

vid två olika sjukhus.  

Alla sjuksköterskors berättelser innehöll 

spår av svårigheter som de stött på i 

vårdandet av döende patienter. 
Svårigheterna orsakade att sjuksköterskorna 

upplevde negativa känslor som ilska, 

frustration eller hjälplöshet. Deltagarna gav 
exempel på olika sätt att hantera dessa 

negativa känslor, där prata och diskutera 

med sina kollegor om sina upplevelser ofta 
nämndes som en viktig del. ”Handovers” 

beskrivs i artikeln som ett tillfälle eller ett 

slags forum där personal får möjlighet att 
diskutera upplevelser, utbyta tankar och 

uttrycka känslor. ”Handovers” beskrivs som 
något varje arbetspass avslutades med, då 

syftet var det som är beskrivet ovan. 

”Handovers” var något som även varje 

arbetspass började med. Då var syfte att 

tillhandahålla information för att hjälpa 

sjuksköterskorna att förbereda sig inför 
deras arbete med döende patienter.   

Medel 
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5 Hopkinson, J-B., Hallet, C-E. & 

Luker, K-A. (2003) 
England/Storbritannien 

Journal of advanced 

caring: Issues and 
innovations in nursing 

practice-caring for 

dying people in hospital 

Att utveckla en förståelse 

för palliativ vård på sjukhus 
samt att utveckla en teori 

hur sjuksköterskan kan bli 

hjälpt till att ge bästa 
möjliga vård.  

Explorativ, 

fenomenologisk metod. 
Djupintervjuer med 

fokus på deras 

upplevelser att vårda 
döende patienter. 

Intervjuerna blev 

inspelade och senare 
transkriberades.  

n= 28 nyexaminerade 

sjuksköterskor från två 
sjukhus med inriktning 

medicin, 14 stycken från 

varje sjukhus. 
Medelåldern 23 år. (n= 

27 kvinnor och n=1).  

Deltagarna träffade varje dag patienter som 

var döende. Deltagarna blev tillfrågade att 
tala om deras upplevelser och tankar om att 

vårda döende patienter. Sex olika kategorier 

definierades personliga ideal (en personlig 
syn på hur döende personer bör vårdas). Det 

verkliga (vårdandet av döende patienter var 

något som sjuksköterskorna accepterat som 
en del av deras arbete). Det okända (saker 

som var gömda för sjuksköterskan, gömda 

tex på grund av att det var omöjligt för 
människan att veta eller att det var utanför 

sjuksköterskan kunskaper). Ensamhet (som 

handlar om att tex inte kunna dela sina 
upplevelser med någon). Spänning, ej 

spänning. Dessa sex kategorier och 

relationen mellan dem användes för att göra 
en modell för upplevelser av att vårda 

döende.  

Hög 

6 Källström Karlsson, I-L., 
Ehnfors, M. & Ternestedt, B-M. 

(2008) Sverige 

Journal of hospice and 
palliative nursing: Five 

nurses experience of 

hospice care in a long-
term perspective 

Att undersöka fem 
sjuksköterskors upplevelser 

av att regelbundet möta 

patienters sjukdom, död och 
döende. Speciell 

uppmärksamhet gavs till 

deras tankar, känslor och 

attityder när det arbetar på 

en avdelningen under en tid 

på 11 år.  

Kvalitativ intervjumetod 
med öppna frågor under 

två tillfällen, första 

gången 1993 och andra 
gången 2004.  

Deltagarna fick beskriva 

hur det var att arbeta med 

döende patienter och hur 

de hanterade detta. De 

bads även att beskriva 
om de upplevt några 

förändringar i sina 

tankar, känslor och 
attityder under åren som 

gått mellan 

intervjutillfällena.  

n= 5 sjuksköterskor 
deltog under båda 

intervjutillfällena (1993 

och 2004).  

Visade att sjuksköterskornas upplevelser av 
att möta döende patienter dagligen hade en 

stor inverkan på det dagliga arbetslivet och 

på privatlivet. Både likheter och olikheter 
identifierades (1993 och 2004) när det 

gällde sjuksköterskornas tankar, känslor och 

attityder. 1993 framkom tre olika 

kategorier: förståelse att döden även skulle 

komma till dem, livet i dag är här och nu 

samt skapa en barriär mot döden under den 
lediga tiden. 2004 framkom fyra olika 

kategorier: vara nära döden, livet måste 

levas här och nu, bevara en barriär mot 
döden under ledig tid samt känna sig säker 

i förändringar hos dem själva.   

Medel 

7 Mohan, S., Wilkes L. M., 

Ogunsiji, O. & Walker, A. 
(2005). Australien.  

European Journal of 

cancer care: Caring for 
patients in non- 

specialist wards: the 

nurse experience  

Att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser i vård av 
cancersjuka på sjukhus 

utanför 

specialistavdelningar.  

Kvalitativ studie med 

intervjuer där sju öppna 
frågor ställdes. Tex på en 

fråga: ”Kan du beskriva 

dina känslor eller tankar 
för mig när du tar hand 

om cancersjuka 

patienter” . Även 
enkätundersökningar.  

Fem sjuksköterskor 

intervjuades.    
n=25 sjuksköterskors 

deltog i 

enkätundersökningarna, 
21 från ett stort sjukhus 

och 4 från ett mindre.  

Det framkom sex olika kategorier som 

påverkade hur sjuksköterskan upplevde 
vårdandet av cancer sjuka patienter: 

Emotinal nature of care, bristande tid, 

bristande kunskap om cancervård, stöd till 
familjen, livsvillkor som befrämjar rätt vård 

och hantera patienter som inte accepterar 

sin cancerdiagnos. Dessa sex olika 
kategorier diskuteras och exempel från 

intervjuerna ges 

Hög 
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8 Sandgren, A., Thulesius, H., 

Fridlund, B. & Petersson K. 
(2006). Sverige.  

Qualitative Health 

Research: Striving for 
emotional survival in 

palliative cancer nursing 

 

Att utveckla en teori för 

sjuksköterskor som vårdar 
palliativa patienter på 

sjukhus. Två huvudfrågor 

formulerades: Vad är det 
huvudsakliga som 

sjuksköterskor oroar sig för 

och hur löser de detta.  

Grounded theory som 

metod för både 
datainsamling och 

analys. Intervjuer 

användes, där frågor som 
”Berätta för mig hur det 

är att vårda palliativa 

patienter” ställdes. Även 
mer specifika frågor 

ställdes som ”Hur 

handlar du i svåra 
situationer?” Vilket sorts 

stöd får du?” 

n= 16 sjuksköterskor i 

åldern 23-60 på en kirurg 
och en onkolog 

avdelning, intervjuades 

på sjukhus i Södra 
Sverige mellan åren 

2001-2003.  

Eftersom sjuksköterskor utsätts för 

känslomässiga situationer varje dag, finns 
det en risk för känslomässig överbelastning. 

Denna oro över att blir känslomässigt 

överbelastad var det huvudsakliga bekymret 
för sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna 

beskrev att den känslomässiga belastningen 

var hög den mesta av tiden. En teori 
utvecklades ”Striving for emotional 

survival” som innehöll tre huvudkategorier. 

Den första som innebar att individen 
skyddar sig från känslomässig belastning. 

Den andra innehäll olika underkategorier 

för att bearbeta känslomässiga situationer 
som att prata med andra, söka efter 

bekräftelse och själv reflektion. Den tredje 

kategorin innebar att man åsidosätter och 
skjuter bort känslorna. Orsaken till detta 

kan handla om tid, energi och kunskap 

bland annat.    

Hög 

9 Wallerstedt, B. & Andershed, B. 
(2007). Sverige.  

Nordic college of caring 
science: Caring for 

dying patients outside 

special palliative care 
settings; experiences 

from a nursing 

perspective 

Att beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter av att vårda 

svårt sjuka och döende 

patienter utanför specialist 
avdelningar.  

Kvalitativ metod med 
öppna intervjuer. 

Sjuksköterskorna fick 

tala fritt om sina 
erfarenheter av vård av 

palliativa patienter. 

Fenomenologisk metod. 

n= 9 sjuksköterskor inom 
hemsjukvård och 

sjukhusvård med 

inriktning medicin och 
gynekologi på olika 

sjukhus i Sverige.  

Tre olika strukturer framkom: Ambition och 
hängivenhet, där sjuksköterskan hade en 

positiv inställning till sitt arbete och en hög 

ambition att göra det bästa för patient och 
närstående. Vardagens möten, där de 

beskrev både svåra och minde svåra möten 

med patienter och anhöriga.. Samt 
tillfredställelse/missnöje, där de strävade 

efter att vårda hela personen. Vilket ibland 

dock inte var möjligt då bl.a. bristande tid 
var en faktor som gjorde detta omöjligt. Det 

kom även fram att sjuksköterskor upplevde 

ett speciellt intresse av palliativ vård. 
Sjuksköterskorna beskrev vidare att det var 

viktigt för dem att få patient och anhöriga 
att må så bra som möjligt. De beskrev även 

olika typer av känslor som framkommer i 

mötet med palliativa patienter och deras 
anhöriga. För att uppnå dessa olika 

punkterna krävdes samarbete, erfarenhet, 

kunskap, hantering av känslor, tid och 
resurser.  

Medel 
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Bilaga 2 Protokoll för kvalitetsbedömning 

 

 
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

 

Beskrivning av studien 

 

Tydlig avgränsning/problemformulering?  □ Ja □ Nej  □ Vet ej 

Patientkarakteristiska   Antal………. 

    Ålder………. 

    Man/Kvinna………. 

 

Är kontexten presenterad?   □ Ja □ Nej □ Vet ej  

Etiskt Resonemang   □ Ja □ Nej □Vet ej 

 

Urval 

- Relevant    □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Strategiskt    □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Metod för 

- urvalsförfarandet tydligt beskrivet?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- datainsamling tydligt beskriven?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- analys tydligt beskriven?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Giltighet 

- Är resultaten logiskt, begripligt?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Råder datamättnad?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Råder analysmättnad?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk □ Ja □ Nej □ Vet ej 

referensram?  
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- Genereras teori?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? 

Är beskrivningen adekvat? 

 

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod.  

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

 

Beskrivning av studien: 

 

Forskningsmetod                                        □ RCT □ CCT (ej randomiserad) 

                                                                  □ Multicenter, antal center……….. 

                                                                  □ Kontrollgrupp/er 

 

Patientkarakteristiska   Antal………. 

    Ålder………. 

    Man/Kvinna………. 

 

Kriterier för exkludering   

- Adekvata exklusioner?   □ Ja □ Nej 

Intervention? 

 

Vad avsåg studien att studera? Dvs. vad var dess primära respektive sekundära effektmått? 

 

- Urvalsförfarandet beskrivet?  □ Ja □ Nej  

- Representativt urval?   □ Ja □ Nej 

- Randomiseringsförfarandet beskrivet?                       □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Likvärdiga grupper vid start?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Analyserade i den grupp som de randomiserade till? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Blindning av patienter?               □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Blindning av vårdare?                                                 □ Ja               □ Nej □ Vet ej 

- Blindning av forskare?            □ Ja □ Nej □ Vet ej 
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Bortfall 

- Bortfallsanalys beskriven?                        □ Ja □ Nej  

- Bortfallstorleken beskriven?              □ Ja □ Nej  

- Adekvat statistisk metod?          □ Ja □ Nej  

- Etiskt resonemang?   □ Ja □ Nej 

 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

- Är instrumenten valida?   □ Ja □ Nej 

- Är instrumenten reliabla?      □ Ja □ Nej  

- Är resultatet generaliserbart?                     □ Ja □ Nej  

 

Huvudtyngd (hur stor var effekten? Hur beräknades effekten? NNT, konfidensintervall, 

statistisk signifikans, power-beräkning) 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet? 

Kommentar:



      

     

 1  

 

Bilaga 3 Databassökning 

 

Cinahl Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Inkluderade 

artiklar (se 

artikelmatris 

bilaga 1) 

Sökordkombination     

Palliative  15537    

Emotions 3802    

Nurs* 456008    

Experience 38398    

Dying 2703    

Palliative AND emotions 137 137 8 Nr 4, Nr 8 

Palliative AND nurs* 5538    

Palliative AND emotions AND nurs* 53 53 5 Nr 8*  

Palliative AND emotions AND nurs* 

AND experience 

14 14 2  

Palliative AND emotions AND 

experience 

37 37 2  

Palliative AND nurs* AND 

experience 

515 515 9 Nr 9, Nr 1 

Dying AND emotions 107 107 4  

Dying AND nurs* 2399    

Dying AND experience 750    

Dying AND nurs* AND emotions 51 51 5  

Dying AND nurs* AND experience 387 387 7 Nr 5, Nr 2, Nr 

6 

Dying AND nurs* AND experience 

AND emotions 

13 13  Nr 5*  

Elin Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Inkluderade 

artiklar 

Sökordkombination     

Palliative 10738    

Emotions 13565    

Nurs* 17575    

Experience 254562    

Dying 6356    

Palliative AND emotions 33 33 3  

Palliative AND nurs* 1123    

Palliative AND emotions AND nurs* 11 11   

Palliative AND emotions AND nurs* 

AND experience 

7 7   

Palliative AND emotions AND 

experience 

13 13   

Palliative AND nurs* AND 178 178 10 Nr 9* Nr 1* 
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experience  

Dying AND emotions 40 40 2  

Dying AND nurs* 768    

Dying AND experience 532    

Dying AND emotions AND nurs* 6 6 1  

Dying AND experience AND 

emotions 

9 9   

Dying AND nurs* AND experience 87 87 9 Nr 9*, Nr 5* 

Dying AND nurs* AND experience 

AND emotions 

1 1  Nr 5* 

PubMed Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Inkluderade 

artiklar 

Sökordskombination     

Palliative 46599    

Emotions 126876    

Nurs* 522900    

Experience 324034    

Dying 19994    

Palliative AND emotions 1070    

Palliative AND nurs* 4843    

Palliative AND emotions AND nurs* 378 378 18 Nr 7, Nr 8* 

Palliative AND emotions AND 

experience 

175 175 12  

Palliative AND nurs* AND 

experience 

603    

Palliative AND nurs* AND 

experience AND emotions  

83 83 3  

Dying AND emotions 1115    

Dying AND nurs* 2854    

Dying AND experience 1282    

Dying AND emotions AND nurs* 418 418 6  

Dying AND experience AND 

emotions 

200 200 2  

Dying AND nurs* AND experience 408 408 3  

Dying AND nurs* AND experience 

AND emotions 

100 100 1  

Dying AND nurs* AND experience 240 240 6  

Manuell sökning    Inkluderade 

artiklar 

    Nr 3 

 

 

*= Dubletter 


