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Sammanfattning  
 

Bakgrund: Eriksson (1987; 1994) menar att sjuksköterskor bör vårda 

patienter med en holistisk utgångspunkt för att lindra lidande. Att utföra 

palliativ vård kan ge upphov till osäkerhet och emotionell belastning, samt 

skapa existentiella funderingar hos sjuksköterskor. Syfte: Att belysa 

sjuksköterskors attityder och upplevelser av palliativ vård av patienter som 

befinner sig i livets slutskede inom sluten somatisk vård. Metod: En 

systematisk litteraturstudie. Sökning av aktuell forskning genomfördes i 

databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Sökningarna resulterade i fyra 

kvantitativa och sex kvalitativa artiklar som kvalitetsgranskades. Analys och 

tolkning genomfördes med inspiration av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultaten diskuterades i relation till Erikssons (1987; 1994) 

omvårdnadsteori. Resultat: Fyra kategorier identifierades; existentiell 

försoning med underkategorierna acceptans och rädsla, att inte räcka till med 

underkategorierna otillräcklighet, osäkerhet och meningslöshet, att göra gott, 

med underkategorierna meningsfullhet, säkerhet och tillräcklighet samt 

engagemang, med underkategorierna distans och delaktighet.  Slutsats: 

Sjuksköterskor som arbetar inom sluten somatisk vård saknar förberedelser 

för att möta patienter i livets slutskede. Utbildning i palliativ vård och 

reflektion kring egna föreställningar krävs för att tillgodose patienters behov. 

Mer forskning behövs för att undersöka hur sjuksköterskors attityder och 

upplevelser kan påverka vården. Resultaten kan bidra till att utbildning 

prioriteras i sjuksköterskeutbildningen.  

 

Nyckelord: palliativ vård, upplevelser, attityder, sjuksköterskor
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INLEDNING 

Palliativ vård innebär att lindra i stället för att bota (Sandman & Woods, 2003). Att övergå 

från kurativ till palliativ vård, kan vara både ovant och svårt för sjuksköterskor (Birgegård, 

2005a). Vårt intresse för sjuksköterskors attityder och upplevelser av palliativ vård väcktes i 

samband med verksamhetsförlagd utbildning. Att möta patienter i livets slutskede på 

vårdavdelningar där det främst bedrivs kurativ vård var en ny och omtumlande upplevelse för 

oss. Anledningen är att patienterna inte bara har fysiska, utan även emotionella 

omvårdnadsbehov som behöver tillgodoses. Det är inte bara vårdkulturen och arbetskollegor 

som påverkar sjuksköterskans upplevelser och attityder, även mötet med patienter och deras 

närstående influerar sjuksköterskan. Med denna erfarenhet anser vi att det ställs höga krav på 

sjuksköterskors professionella förhållningssätt i mötet med patienter som befinner sig i livets 

slutskede. Det vårdande mötet med patienter vid livets slut och deras närstående kan ge 

upphov till många existentiella frågor och tankar om döden, inte bara hos patienter och 

närstående utan även hos sjuksköterskor.   

 

BAKGRUND 

Palliativ vård 

Betydelsen av begreppet palliativ vård definieras som en medicinsk behandling och 

omvårdnad i ett skede då kurativ behandling inte längre är möjlig. Begreppet palliativ har sitt 

ursprung från det latinska ordet palladium som betyder mantel, något som skyddar mot kyla, 

men som inte kan påverka eller ta bort kylan i sig. I enlighet med denna metafor har begreppet 

palliativ vård blivit vedertaget i en vårdkontext. Palliativ vård syftar till att lindra effekterna 

av ohälsa när sjukdomen i sig inte är möjlig att bota (Sandman & Woods, 2003).  

 

Enligt Statens Offentliga Utredningar (SOU 2001:6) har begreppet palliativ vård en bred 

definition då patienter som erhåller palliativ vård kan befinna sig i mycket olika stadier av 

sjukdomen. Palliativ vård kan indelas i två faser, en tidig och en sen fas. Den tidiga fasen kan 

pågå under en förhållandevis lång tidsperiod, vilket kan röra sig om flera år. Den sena fasen, 

som benämns livets slutskede är kortare och kan fortlöpa under veckor, dagar eller timmar 

innan döden inträffar. Att befinna sig i livets slutskede innebär att sjukdomen är så 

framskriden att vitala funktioner är påverkade och att patienten är uppenbart döende (SOU 
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2001:6). Inom palliativ vård bör döden ses som en naturlig process och en naturlig del av 

livet. Ett förlopp som varken ska påskyndas eller skjutas upp (Sandman & Woods, 2003).  

 

Att befinna sig i livets slutskede  

Begreppet livsvärld beskrivs som varje människas subjektiva upplevelse av verkligheten och 

den värld hon lever i. Livsvärlden är en för varje individ naturlig erfarenhetsvärld som inte 

ifrågasätts eller reflekteras över, utan tas för given. En människas livsvärld förändras genom 

livet, vilket är en naturlig process och sker i takt med att vi utvecklas och vår livssituation 

förändras. Livsvärlden hotas vid sjukdom, för när någon drabbas av en obotlig sjukdom 

infinner sig en känsla av förlust (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2009).   

 

Döden kan vara skrämmande och ångestfylld för människan, det vill säga att inse att det egna 

livet är hotat och snart kommer att ta slut. Att inneha en sjukdom innebär att vara ensam 

eftersom ingen helt kan förstå vad den sjuke går igenom (Kübler Ross, 1992). Ensamheten 

infinner sig då ingen annan människa fullt kan förstå hur det är för en annan människa att vara 

sjuk (Dahlberg et al., 2009). Patienter uttrycker att det är viktigt att inte känna sig övergiven, 

utan att få sina behov tillgodosedda även om sjuksköterskan inte kan göra någonting för att 

ändra sjukdomstillståndet och dess utgång (Milberg, 2005a). Patienter som känner sig 

övergivna kan även uppleva otrygghet och kontrollförlust. Det kan bero på att informationen 

är bristfällig eller att patienterna inte förstår vårdpersonalens agerande, vilket resulterar i en 

otrygg vårdmiljö (Dahlberg et al., 2009). Patienter som befinner sig i livets slut kan uppleva 

rädsla, ovisshet, vanmakt och känsla av meningslöshet. Patienten kan även uppleva känslor av 

skuld för att vara till besvär, eftersom de kräver mycket engagemang från omgivningen. 

Känslor som meningslöshet, skam, hopplöshet och skuld hos en sjuk människa kan leda till att 

personen känner sig isolerad och utplånad. En obotligt sjuk människa kan även uppleva vrede 

och aggression mot livets orättvisa (Eriksson, 1994). Att acceptera sin egen död är en process 

där existentiellt lidande är centralt (Milberg, 2005a). Det finns många tolkningar och 

definitioner av begreppet existentiella frågor, men gemensamt är att det handlar om livsfrågor 

som berör tankar om livet och döden. Tankar om dödens innebörd och meningen med livet. 

Funderingarna rör personens självupplevelser och den egna existensen. Reflektionerna hör till 

människans natur och fungerar som ett försök att skapa mening och förståelse för någonting 

som kan te sig obegripligt (Krook, 2007).   
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Många patienter i livets slutskede drabbas även av ett stort kroppsligt lidande. Vanliga 

symtom är smärta, illamående, andnöd och förvirring. Allt eftersom tillståndet försämras 

drabbas patienten av tilltagande trötthet, aptitlöshet och successiv rörelseinskränkning. I den 

här fasen ökar patientens behov av både emotionell och fysisk omvårdnad. Patienten får svårt 

att kommunicera och uttrycka sina fysiska behov eftersom medvetandegraden successivt 

sjunker (LaPorte Matzo & Witt Sherman, 2006). 

  

Eriksson (1994) belyser olika former av lidande. Sjukdomslidande innebär de negativa 

emotionella och fysiska konsekvenserna av en sjukdom. Att förlora kapacitet och förmåga, 

eller att leva med smärta medför ett sjukdomslidande. Sjukdomslidandet kan förvärras när 

patienter utsätts för ett vårdlidande som innebär att lida till följd av vårdkontexten. Det är inte 

ett lidande som beror på symtom eller konsekvenser av sjukdomen, utan ett indirekt lidande 

som drabbar den som erhåller otillräcklig vård, eller orsakas till följd av hur vården utförs. 

Vårdlidande innebär att värdigheten kränks och är ett onödigt lidande som kan förhindras. Det 

allvarligaste lidandet leder till ett utplånande av den drabbade. Vad som bidragit till att 

patienten förlorar sin identitet är exempelvis vårdpersonalens avsaknad av att se patienten 

som en unik individ. Blir den lidande människan inte sedd uppstår känslan av att inte längre 

vara människa och att inte längre vara i livet. För patienten kan det resultera i ett livslidande, 

som innebär ett lidande som är sammankopplat med en människas totala existens och 

livssituation. Ett livslidande kan innebära att människan ser sin situation som hopplös och ger 

upp (Eriksson, 1994).  

 

Hopp och meningsfullhet är betydelsefullt för patienter som befinner sig i livets slutskede. I 

ett palliativt sammanhang handlar det inte om att tillfriskna, snarare om att stunder av livet 

kan bli bättre (Milberg, 2005). Upplevelsen av hopp är viktig för att en människa ska 

acceptera och försonas med sitt tillstånd, uppleva mening i sitt liv trots ohälsa och för att 

uppnå en värdig död (Benzein, Norberg & Saveman, 2001). Ofta nås slutligen en punkt då 

svårt sjuka människor accepterar döden. Acceptansen innebär att vara beredd genom att ha 

förlikat sig med tanken. Accepterandet innehåller varken positiva eller negativa känslor som 

glädje eller sorg. Att på det sättet förlika sig med sitt öde kan ses som en naturlig instinkt som 

en döende människa når oavsett omständigheter eller ålder (Kübler Ross, 1992). De 

människor som lider av obotlig sjukdom har ofta en önskan om att fortsätta leva sitt liv som 

de gjort innan sjukdomen och att kunna fortsätta göra vardagliga saker trots sitt tillstånd 

(Benzein, Norberg & Saveman, 2001). Patienter i livets slutskede upplever att det är 
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meningsfullt att ha en uppriktig och trygg relation till vårdpersonal, men det viktigaste i 

patientens situation är goda relationer till familj och vänner (Ryan, 2005). 

 

Att vara närstående till en familjemedlem i livets slutskede 

Att vara närstående till en familjemedlem i livets slutskede kan vara påfrestande och ge 

upphov till oro och utmattning. Den sjuke försämras successivt och ingen kan påverka det 

som sker (Milberg, 2005b). Närstående kan uppleva att relationen till den sjuke förbättras 

genom att relationer inom familjen stärks. På samma gång upplevs rädsla och svårigheter med 

att acceptera det som kommer att ske. Roller inom familjen förändras då en tidigare aktiv 

familjemedlem kan upplevas bli hjälplös och passiv. Närstående kan reagera med 

avståndstagande gentemot den sjuke, då döden känns skrämmande och icke hanterbar.  Då 

den sjuke lider påverkas även den drabbades familj och närstående som står i nära relation till 

den sjuke genom att känslor av otillräcklighet, vanmakt och kontrollförlust infinner sig. 

Ibland upplever närstående att ansvaret på dem blir för stort och att de inte är rustade att klara 

av situationen (Milberg, 2005b). Det beskrivs att många närstående upplever att 

vårdpersonalens engagemang är bristfälligt vid vård i livets slutskede. De menar att en god 

palliativ vård är när vårdpersonalen är empatisk, respektfull och omtänksam mot patienten. 

Närstående upplever meningsfullhet när vårdpersonalen uttrycker oro och erkännande inför 

patienten, men anser att vården är bristfällig när vårdpersonalen verkar vara distanserade i 

bemötandet (Spichiger, 2010).  

 

Sjuksköterskans roll vid vård i livets slutskede 

Palliativ vård syftar till en helhetsvård av fysiska, emotionella, sociala och existentiella behov 

hos både patienter och närstående. Målet är att lindra lidande genom både olika medicinska 

och omvårdnadsmässiga åtgärder (Sandman & Woods, 2003; Milberg, 2005a). Vare sig 

patienten befinner sig i en tidig eller sen palliativ fas krävs individanpassad vård. Av 

sjuksköterskan krävs det en god omvårdnad för att minska lidande, eftersom patienten i stor 

grad är beroende av andra för att klara sitt dagliga liv (SOSFS 2001:6). För att lindra 

patientens lidande är exempelvis symtomkontroll en central uppgift (LaPorte Matzo & Witt 

Sherman, 2006). En förutsättning för att lindra lidande är att försöka sätta sig in i patientens 

livsvärld ur ett helhetsperspektiv (Dahlberg et al., 2009). För att se patienter ur ett 

helhetsperspektiv behöver sjuksköterskor även ta hänsyn till närstående. Sjuksköterskor bör 

förmedla lättillgänglig och individanpassad information till de närstående för att öka 
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förståelsen och för att de ska känna sig delaktiga. Betydelsefullt är även att sjuksköterskor 

bekräftar de närstående och förklarar att små insatser som att bara sitta hos den sjuke är 

meningsfullt och gör skillnad (Milberg, 2005b).  

 

Att ha ett professionellt förhållningssätt innebär att särskilja en professionell vårdrelation från 

en vänskapsrelation (Dahlberg, et al., 2009). En allt för intim och djup relation till patienten 

kan göra vårdaren känslomässigt utmattad. En professionell hållning innebär att hålla en 

jämvikt mellan närhet och distans utan att vara känslokall, genom att tillgodose patientens 

behov utan att blanda in egna behov och önskemål (Skau, 2008). Det kan uppnås genom att 

reflektera över sitt eget beteende och särskilja rationella från irrationella tankar. En rationell 

tanke är att uppleva sorg när patienten avlider. Det psykologiska svaret på en irrationell tanke 

kan exempelvis vara negligering, förnekelse eller emotionell avskärmning, vilket påverkar 

vården omedvetet. Det kan uppträda genom distansering i vårdrelationen (Birgegård, 2005b). 

I en omvårdnadsrelation bör sjuksköterskan vara kapabel att lida med patienten, att våga stiga 

in i rollen som en medlidande människa. Då sjuksköterskor visar medlidande kan patientens 

lidande mildras (Eriksson, 1994). I dagens samhälle har vi svårt att acceptera emotionellt 

lidande, och vill snarare förminska det till ett kroppsligt lidande (Kübler Ross, 1969). 

Eriksson (1987) belyser begreppen tro, hopp och kärlek. Hopp inger en möjlighet att ta ett 

steg mot framtiden, tro innebär att möjligheten att koppla lojaliteten till något högre och 

kärlek innebär en styrka som är grundläggande för omvårdnad.  Tillsammans utgör begreppen 

grunden för att kunna utföra en god omvårdnad. Sjuksköterskor bör sträva efter att visa tro, 

hopp och kärlek samt vara kapabel till att inge tröst till den lidande. Sjuksköterskor behöver 

inge hopp för att skapa möjligheter för patienter att uppleva livet som meningsfullt. 

Kärlekstanken i vårdandet bör fungera som utgångspunkt för att kunna ge en naturlig vård och 

tröst (Eriksson, 1987).  

 

Sjuksköterskor som har en förnekande attityd kan i stället skapa ökat lidande hos patienten 

(Eriksson, 1994). Om kärlek i vårdandet eftersträvas och bevaras kan en människas lidande 

lindras. En förutsättning för att kunna utföra en god omvårdnad är att kunna reflektera kring 

den egna existensen. Sjuksköterskor behöver finna kärlek och uppleva hängivenhet till yrket. 

Det är svårt att utföra en god omvårdnad om sjuksköterskan inte upplever hängivenhet inför 

sin roll, vilket innebär att vara engagerad och uppleva glädje i mötet med patienter. Om 

hängivenhet inte upplevs i sin yrkesroll kan det påverka arbetet genom ointresse för patienten 

och leda till att patienten lider. Sjuksköterskans främsta utgångspunkt är att förhindra att 
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vårdlidande uppstår. När människor vållar varandra lidande kan det ofta vara omedvetet, men 

ibland även medvetet. Att framkalla lidande hos en annan människa innebär att den andres 

värdighet kränks (Eriksson, 1994).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Palliativ vård innebär att lindra utan att ha möjlighet att bota. Många patienter som befinner 

sig i olika stadier av en sjukdom kan vårdas palliativt. Tidsaspekter gällande palliativ vård är 

svårdefinierade, men den sista tiden benämns som livets slutskede (Sandman & Woods, 

2003). Inom många vårdkontexter som är inriktade på att bota kommer sjuksköterskor även 

att möta patienter som befinner sig i livets slutskede. Mötet kan ge upphov till existentiella 

frågor hos både patienter, närstående och sjuksköterskor. Att som sjuksköterska möta 

patienter i livets slutskede och deras närstående kan vara både känsloladdat, skrämmande och 

ge upphov till osäkerhet i den professionella rollen (Birgegård, 2005b). Om sjuksköterskor 

upplever osäkerhet i mötet kan det påverka vården genom att patienters emotionella behov 

inte blir tillgodosedda. Eriksson (1994) kallar det för att patienter utsätts för ett vårdlidande. 

Att få kunskap om sjuksköterskors attityder och upplevelser kring att bara lindra i stället för 

att bota kan bidra till en ökad medvetenhet om att vårda i livets slutskede. Det kan i sin tur 

medverka till att vårdlidande uppmärksammas och förhindras.  

 

SYFTE 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att belysa sjuksköterskors attityder och 

upplevelser av palliativ vård av patienter i livets slutskede inom sluten somatisk vård.      

                  

METOD 

En systematisk litteraturstudie användes som metod. Utgångspunkten var riktlinjer för hur 

systematiska litteraturstudier ska genomföras enligt Forsberg och Wengström (2008). Att göra 

en systematisk litteraturstudie innebär att genom systematiska sökningar kartlägga 

kunskapsläget inom ett specifikt område. Tillvägagångssättet innebär insamling och 

bearbetning av data, som sedan kritiskt granskas, analyseras och diskuteras (Forsberg & 

Wengström, 2008). I följande avsnitt redovisas genomförandet av insamling, granskning och 

analys av data. 
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Datainsamling 

Systematiska sökningar gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO under januari 

och början av februari 2011. Valet av databaser motiverades med deras innehåll av 

omvårdnadsvetenskaplig forskning i förhållande till syftet i den systematiska litteraturstudien 

(Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Databassökning                                                                                                                                 

Innan den systematiska sökningen startade genomfördes inledande fritextsökningar med 

sökorden ”palliative care” och ”nurse” i Cinahl, PsycINFO och PubMed. Inledande 

fritextsökningar gjordes även i databaserna SWEPUB och SWEMED + då vi ansåg att de 

kunde vara relevanta, men de sökningarna gav inga artiklar i förhållande till vårt syfte. Vi 

bestämde då att inte genomföra några systematiska sökningar i dessa databaser. Orienterande 

fritextsökningar gjordes för att identifiera omfattningen av publicerad forskning inom 

området. Det tydliggjorde även antalet inklusionskriterier och exklusionskriterier som krävdes 

för att begränsa antalet relevanta artiklar inom tidsramen för den systematiska 

litteraturstudien. Inklusionskriterier var artiklar skrivna på svenska och engelska motsvarande 

syftet med patienter över 18 år inom palliativ vård. I en systematisk litteraturstudie är det 

eftersträvansvärt att använda forskning som inte är äldre än fem år (Forsberg & Wengström, 

2008). Eftersom vi ville ha den mest aktuella forskningen begränsades sökningarna till 

artiklar publicerade under perioden 2007-2010. Då syftet var att belysa sjuksköterskors 

upplevelser i en sjukhuskontext exkluderades artiklar av vård i livets slutskede som beskrevs 

av vårdpersonal som arbetar inom hemsjukvård, boenden, öppenvård eller på hospice.  

 

När vi bestämt vilka svenska sökord som skulle användas konverterades de till korrekta 

översättningar enligt ”Svensk MeSH”. Begreppen ”palliativ vård” och ”vård i livets 

slutskede” översattes enligt ”Svensk MeSH” till ”palliative care” och ”terminal care”, 

”sjuksköterska” till ”nurse/s” och ”attityd” till ”attitude”. Svensk MeSH hade ingen 

översättning för ”upplevelse”. Vi sökte på definitionen av ”attitude” i ”Svensk MeSH”, och 

upptäckte att upplevelser även inkluderades i denna term (Karolinska Institutet, 2011). Även 

definitionerna i databaserna, exempelvis verktyget ”Scope Notes” i Cinahl, visade att 

sökordet ”attitude” innefattar attityder, känslor, synsätt och hur något upplevs. Därför 

bestämde vi att bara söka på begreppet ”attitude”. Orden i ”Svensk MeSH” konverterades till 

de ämnesord som rekommenderas i de olika databaserna. Ämnesord är specifikt anpassade 
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begrepp som kan underlätta sökresultatet (Forsberg & Wengström, 2008).”Cinahl Headings” 

användes i Cinahl, ”MeSH termer” i PubMed och ”Thesaurus” i PsycINFO. En boolesk 

sökoperator är ett sätt att utöka eller avgränsa sökningar och sökoperatorn ”AND” begränsar 

sökningar (Forsberg & Wengström, 2008). Sökorden avgränsades med ”Major Concept”, 

”Peer- Reviewed” och årtal i Cinahl, ”Peer Reviewed” och årtal i PsycINFO och årtal i 

PubMed och kombinerades med”AND” (bilaga I).  

 

Urval av artiklar 

Urvalet av artiklar skedde i flera steg (bilaga I) och resulterade i 23 artiklar som lästes i sin 

helhet. Ulrich’s Periodicals Directory är ett sökverktyg som visar om artiklar är publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter (Forsberg & Wengström, 2008). För att verifiera vetenskapligheten i 

artiklarna användes sökverktyget på alla tidsskrifter där inkluderade artiklar ingått. Två 

artiklar sorterades bort eftersom de inte publicerats i vetenskapliga tidsskrifter: Crump, 

Schaffer & Schulte, 2010; Yin, Xia, Yi & Chia, 2007. Därefter sorterades tio artiklar bort på 

grund av att de efter grundlig genomläsning inte motsvarade vårt syfte till fullo då de även 

belyste övrig hälso- och sjukvårdspersonals upplevelser av palliativ vård och inte enbart 

sjuksköterskors. Elva artiklar återstod för kvalitetsgranskning. 

 

Kvalitetsgranskning  

Forsberg och Wengströms (2008) granskningsmallar för kvantitativ (kvasiexperimentell) 

respektive kvalitativ design användes vid kvalitetsgranskningen (bilaga II och III). Då 

granskningsmallen för kvantitativ design utgår från en kvasiexperimentell design 

modifierades vissa frågor då alla artiklar har en icke-experimentell design.  För att bedöma 

varje artikels kvalitet utformades ett poängsystem där frågor som besvarade kvaliteten gav ett 

eller noll poäng. Frågorna som inte poängsattes verifierade inte artikelns kvalitet utan enbart 

innehåll, exempelvis frågan om vilka huvudresultat som beskrevs. Artiklarna bedömdes med 

betygen låg, medel eller hög kvalitet beroende på hur många poäng de erhållit. Artiklarnas 

kvalitet omvärderades enligt en procentsats utformad av Willman, Stoltz & Bathzevani (2006) 

som innebär att 60-69% motsvarar låg kvalitet 70-79 % medelkvalitet och 80-100 % hög 

kvalitet. Bedömningen av kvaliteten diskuterades och jämfördes efter att båda författarna 

kvalitetsgranskat samtliga artiklar individuellt. Artiklar som inte godkänts av en etisk 

kommitté eller haft ett etiskt resonemang exkluderades. En artikel exkluderades på grund av 

låg kvalitet: McLennan, Gilett, Penney och Foss (2010), på grund av att det saknades utförlig 

beskrivning av insamling och tolkning av data. Tre artiklar hade medelkvalitet och sju hög 
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kvalitet, varav sex med kvalitativ design och fyra med kvantitativ design (bilaga IV). De tio 

artiklar som återstod gick vidare till analys. 

 

Analys 

En kvalitativ innehållsanalys valdes som analysmetod för att bearbeta texten i utvalda 

artiklars resultat. I kvalitativ innehållsanalys är syftet att på olika nivåer tolka innebörden av 

en text. En kategori skapas av underkategorier och koder, där koder och underkategorier har 

ett likartat innehåll. En kategori ska besvara frågan ”vad” (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008). Lundman & Hällgren Graneheims (2008) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys var 

vår utgångspunkt. Inledningsvis lästes artiklarnas resultat individuellt ett flertal gånger för att 

få en uppfattning om innehållet. Därpå skrevs korta sammanfattningar av samtliga artiklar där 

syfte och huvuddrag av resultat beskrevs. Därefter identifierades mönster i form av olika 

attityder och upplevelser av palliativ vård. En enskild analys utfördes av samtliga artiklar 

genom att meningsenheter som motsvarade syftet identifierades och kondenserades. Även de 

kvantitativa artiklarna analyserades med inspiration av kvalitativ innehållsanalys. Whittemore 

(2005) poängterar betydelsen av att primärstudier har en liknande utformning. Därför 

omformulerades kvantitativt presenterad data till kvalitativa meningsenheter. Därmed kunde 

meningsenheter plockas ut trots att artiklarna hade en kvantitativ design. De kondenserade 

meningsenheterna abstraherades till koder. Koderna bildade underkategorier som slutligen 

bildade kategorier. När alla artiklar var enskilt analyserade startade en gemensam diskussion 

för att jämföra våra individuella tolkningar. Det gjordes för att nå konsensus över 

analyseringen och för att säkerställa att abstraktion, kod och kategori var logisk. Totalt 

abstraherades 145 meningsenheter till 27 koder som i sin tur bildade tio underkategorier och 

fyra övergripande kategorier.  Efter indelning av kategorier återkopplades de till 

meningsenheterna för att kontrollera att innehållet i meningsenheterna överförts. Metoden 

rekommenderas då det är ett sätt att validera abstraktionens giltighet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Kategorierna användes som rubriker och underkategorierna som 

underrubriker i resultatavsnittet (se analysförfarande i bilaga V och i tabell 4 nedan).  

 

Tabell 4: Kategorier och underkategorier 

Kategorier Existentiell försoning Att inte räcka till Att göra gott Engagemang 

Underkategorier Acceptans Otillräcklighet Meningsfullhet Distans  

Underkategorier Rädsla Osäkerhet Säkerhet Delaktighet 

Underkategorier  Meningslöshet Tillräcklighet  
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FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Alla inkluderade artiklar är etiskt försvarbara, eftersom artikelförfattarna angivit att studien är 

godkänd av en forskningsetisk kommitté eller själva redovisat ett etiskt övervägande. Att 

använda studier som är godkända av en forskningsetisk kommitté, eller att redovisa ett 

noggrant forskningsetiskt resonemang är viktigt för att en systematisk litteraturstudie ska vara 

etiskt genomförd (Forsberg & Wengström, 2008). Presentation av alla artiklar som motsvarar 

syftet är ett etiskt krav i en systematisk litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2008), vilket 

vi gjort. Forskningsetiska överväganden vid systematiska litteraturstudier innebär även att 

forskaren inte får undanhålla eller förvränga resultatet (Forsberg & Wengström, 2008). Vi 

strävade efter att värderingsfritt analysera och presentera resultatet genom att försöka ha ett 

objektivt förhållningssätt till samtligt datamaterial.  

 

RESULTAT   

Existentiell försoning 

Acceptans 

Det visar sig att sjuksköterskor kan uppleva existentiell försoning när de vårdar patienter som 

befinner sig i livets slutskede, vilket innebär att de har en accepterande attityd till döden 

(Beckstrand, Moore, Callister & Bond, 2009; Braun, Gordon & Uziely, 2010; Calvin, Lindy 

& Clingon, 2009; Gerow et al., 2010; Ho, Barbero, Hidalgo & Camps, 2010; Lange, Thom & 

Kline, 2008; Latour, Fulbrook & Albarran, 2009; McMillen, 2008; Pavlish & Ceronsky, 

2007). Att dö behöver inte alltid vara av ondo då sjuksköterskor ser att svårt sjuka och lidande 

patienters död är en befrielse från ett smärtfyllt och ovärdigt liv. Samtidigt som de kan 

uppleva sorg inför patienters död och medlidande med närstående upplever de försoning inför 

det som sker (Ho et al., 2010; Lange, Thom & Kline, 2008). Förmågan att kunna acceptera 

patienters död har ett samband med sjuksköterskors livserfarenhet och erfarenhet som 

sjuksköterska. Erfarenheterna bidrar till en ökad förståelse för livets förändringar och döden 

upplevs i större utsträckning som en naturlig del av livet (Braun, Gordon & Uziely, 2010; Ho 

et al., 2010; Lange, Thom & Kline, 2008; Pavlish & Ceronsky, 2007). Sjuksköterskor menar 

att det är omöjligt att kontrollera livet och betydelsefullt att kunna släppa taget (Gerow et al., 

2010; Latour, Fulbrook & Albarran, 2009). Även sjuksköterskors gudstro påverkar 

upplevelsen av existentiell försoning, då tron gör att döden kan upplevas vara en ingång till ett 

bättre liv (Braun, Gordon & Uziely, 2010; Gerow et al., 2010; Ho et al., 2010; Latour, 
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Fulbrook & Albarran, 2009). Sjuksköterskor som accepterar döden kan lättare tillgodose 

patienter och närståendes emotionella och existentiella omvårdnadsbehov, vilket visar sig 

genom att de oftare kan samtala med patienter om deras funderingar kring liv och död 

(Beckstrand et al., 2009; Ho et al., 2010). Acceptans visar sig även genom att sjuksköterskor 

inte tvekar att avbryta kurativ behandling. Sjuksköterskor upplever att övergången till 

palliativ vård inte behöver vara ett misslyckande eller ett sätt att ge upp hoppet (Calvin, Lindy 

& Clingon, 2009; Latour, Fulbrook & Albarran, 2009; McMillen, 2008).  

 

Rädsla 

Det visar sig att sjuksköterskor ibland saknar förmåga till existentiell försoning, utan istället 

upplever rädsla inför döden (Braun, Gordon & Uziely, 2010; Calvin, Lindy & Clingon, 2009; 

Gerow et al., 2010; Ho et al., 2010; Lange, Thom & Kline, 2008; Latour, Fulbrook & 

Albarran, 2009; McMillen, 2008). Att möta patienter som befinner sig i livets slutskede kan 

vara skrämmande eftersom det väcker existentiella funderingar och tankar om den egna 

döden. Mötet kan beskrivas som ett existentiellt uppvaknande då det kan vara svårt att 

föreställa sig att det egna livet så småningom kommer att ta slut (Braun, Gordon & Uziely, 

2010; Gerow et al., 2009; 2010; Lange, Thom & Kline, 2009). Sjuksköterskors rädsla inför 

döden visar sig genom att de inte vill ta beslut eller utföra handlingar som kan påskynda 

patienters död, som att exempelvis stänga av teknisk apparatur eller ge stark smärtlindring 

(Latour, Fulbrook & Albarran, 2009; McMillen, 2008). Sjuksköterskors rädsla gör att de även 

undviker att tala med patienter om döden (Ho et al., 2010) och fokuserar istället på rutiner och 

patienters fysiska omvårdnadsbehov (Gerow et al., 2010). 

 

Att inte räcka till 

Otillräcklighet 

Sjuksköterskor upplever sig ibland vara otillräckliga när de vårdar patienter i livets slutskede 

(Beckstrand et al., 2009; Calvin, Lindy & Clingon, 2009; Gerow et al., 2010; Ho et al., 2010; 

Latour, Fulbrook, Albarran, 2009; Pavlish & Ceronsky, 2007; Zomorodi & Lynn, 2010). 

Sjuksköterskor upplever att deras arbetsinsatser inte är tillräckliga för att tillgodose de behov 

som patienter och närstående ofta har när en familjemedlem är svårt sjuk och snart kommer 

att dö. De skulle vilja göra mer än vad som finns möjlighet till i arbetskontexten (Beckstrand 

et al., 2009; Calvin, Lindy & Clingon, 2009; Gerow et al., 2010; Zomorodi & Lynn, 2010). 

Sjuksköterskor upplever otillräcklighet eftersom deras arbetssituation är stressig, vilket gör att 

de känner sig utmattade av ansträngning.  Stressen gör även att det saknas tid för att sätta sig 
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in i patienters livssituation (Beckstrand et al., 2009; Calvin, Lindy & Clingon, 2009; 

Zomorodi & Lynn, 2010). Sjuksköterskor anser att patienters behov i livets slutskede ibland 

blir bortprioriterade på grund av andra patienters behov av kurativ vård. Kombinationen av 

kurativ och palliativ vård kan därmed vara svår att balansera för sjuksköterskor och skapar en 

upplevelse av otillräcklighet (Beckstrand et al., 2009; Pavlish & Ceronsky, 2007; Zomorodi & 

Lynn, 2010). Sjuksköterskor menar även att de sällan har tid för att lära känna och fungera 

som ett stöd för patienternas närstående, vilket är ett hinder för att kunna bedriva en önskad 

palliativ vård (Beckstand et al., 2009; Zomorodi & Lynn, 2010).  

 

Osäkerhet 

Sjuksköterskor upplever ibland att de inte räcker till när de vårdar patienter i livets slutskede 

på grund av osäkerhet (Beckstrand et al., 2009; Calvin, Lindy & Clingon, 2009; Gerow et al., 

2010; Ho et al., 2010; McMillen, 2008; Pavlish & Ceronsky, 2007). Sjuksköterskor upplever 

sig osäkra i sin yrkesfunktion då de inte vet vad patienter och närstående förväntar sig av 

dem. Sjuksköterskor tvivlar på sin förmåga då de inte vet vad som är rätt och fel vid vård i 

livets slutskede (Beckstrand et al., 2009; Calvin, Lindy & Clingon, 2009; McMillen, 2008). 

Sjuksköterskors osäkerhet innefattar funderingar över hur pass involverade de bör vara, som 

att veta hur mycket de får sörja patienters död utan att professionalismen försvinner (Gerow et 

al., 2009). Bemötande och kommunikation berör inte bara patienter, utan även 

kommunikation med närstående, vilket kan vara en källa till osäkerhet (Beckstrand et al., 

2009; Calvin, Lindy & Clingon, 2009; Ho et al., 2010). Ett exempel på osäkerhet är då 

sjuksköterskor inte vet hur de ska agera när närstående uttrycker känslor som ilska eller sorg 

(Beckstand, et al., 2009). Sjuksköterskor är även osäkra på hur de ska hantera patienters 

existentiella funderingar, då de anser att det kräver speciella kunskaper som de saknar. 

Osäkerhet visar sig genom att sjuksköterskor uttrycker att de har behov av utbildning i 

palliativ vård (Ho et al., 2010). Det visar sig att sjuksköterskor med liten livserfarenhet och de 

som saknar erfarenheter av palliativ vård upplever osäkerhet i störst omfattning (Calvin, 

Lindy & Clingon, 2009; McMillen, 2008) och skulle uppskatta att de får stöd från en 

specialist inom palliativ vård när de har patienter i livets slutskede på avdelningen 

(Beckstrand et al., 2009; Gerow et al., 2010; Pavlish & Ceronsky, 2007).   

 

Meningslöshet 

Sjuksköterskor upplever att de inte räcker till eftersom vården av patienter i livets slutskede 

ibland känns meningslös (Beckstand et al., 2009; Calvin, Lindy & Clingon, 2009; Latour, 
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Fulbrook & Albarran, 2009; McMillen, 2008; Pavlish & Ceronsky, 2007; Zomorodi & Lynn, 

2010). Vården upplevs meningslös när den inte medverkar till någon nytta för patienterna och 

sjuksköterskor upplever att deras arbetsinsatser ibland snarare gör att patienter utsätts för ett 

onödigt lidande. De menar nämligen att många patienter som borde erhålla palliativ vård 

utsätts för meningslös kurativ vård, trots att hopp om tillfriskande inte längre finns 

(Beckstrand et al., 2009; Calvin, Lindy & Clingon, 2009; Latour, Fulbrook & Albarran, 2009; 

McMillen, 2008; Zomorodi & Lynn, 2010). Sjuksköterskorna upplever meningslöshet när de 

ser hur patienterna lider och vet hur de skulle vilja vårda dem för att minska lidandet, men 

utför handlingar som de blivit uppmanade att göra utan att kunna påverka beslutet (Calvin, 

Lindy & Clingon, 2009; Zomorodi & Lynn, 2010). Sjuksköterskor tycker att de lurar patienter 

och närstående att prognosen är bättre än vad den egentligen är när kurativ vård pågår för 

länge (McMillen, 2008; Zomorodi & Lynn, 2010). Trots det kan det upplevas moraliskt 

stressande att vilja övergå till palliativ vård före andra yrkeskategorier. Det visar sig genom 

att de inte gärna uttrycker att patienten bör övergå till palliativ vård om inte läkaren tagit upp 

det tidigare (Zomorodi & Lynn, 2010).  

  

Att göra gott 

Meningsfullhet 

Sjuksköterskor upplever meningsfullhet i arbete med patienter i livets slutskede när de känner 

att deras handlingar leder till något gott (Beckstand et al., 2009; Lange, Thom & Kline, 2008; 

Latour, Fulbrook & Albarran, 2009; Pavlish & Ceronsky, 2007; Zomorodi & Lynn, 2010). 

Sjuksköterskor upplever att de utför ett betydelsefullt arbete, då de genom 

omvårdnadsåtgärder medverkar till att lindra patienters lidande (Latour, Fulbrook & Albarran, 

2009; Pavlish & Ceronsky, 2007; Zomorodi & Lynn, 2010). Sjuksköterskor upplever även att 

mötet med patienter i livets slutskede medverkar till ökad reflektion och ett nytt, vidgat 

synsätt på livet. Det kan upplevas meningsfullt för sjuksköterskor att skapa en god relation 

med patienter som befinner sig i denna livssituation. Sjuksköterskor beskriver att de kan ta 

lärdom av erfarenheterna både i yrkesliv och privatliv (Gerow et al., 2010) genom att värdera 

det egna livet och känna tacksamhet över att själva vara friska (Gerow et al., 2010; Latour, 

Fulbrook & Albarran, 2009). 
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Säkerhet 

Vissa sjuksköterskor har en säker attityd i mötet med patienter i livets slutskede när de 

upplever att de utför ett gott arbete. De är tillfreds i arbetssituationen och har tillit till sin egen 

förmåga att fungera som ett stöd för patienter och närstående (Beckstand et al., 2009; Gerow 

et al., 2010; Ho et al., 2010; Lange, Thom & Kline, 2008; Zomorodi & Lynn, 2010). 

Säkerheten visar sig genom att sjuksköterskor vet vad de ska göra och vad som förväntas av 

dem när en patient avlider. Det kan vara genom att vara fullt införstådd i alla rutiner vid ett 

dödsfall (Gerow et al., 2010). Sjuksköterskors egna erfarenheter av närståendes död kan göra 

att de upplever säkerhet vid palliativ vård. Det gör det lättare att förstå patienters 

omvårdnadsbehov och leva sig in i närståendes situation (Gerow et al., 2010). Livserfarenhet, 

erfarenheter av palliativ vård och yrkeserfarenhet som sjuksköterska stärker upplevelser av att 

vara säker och att göra gott (Beckstand et al., 2009; Ho et al., 2010; Lange, Thom & Kline, 

2008; Zomorodi & Lynn, 2010).  

 

Tillräcklighet 

När sjuksköterskor upplever att de gör gott för patienter i livets slutskede upplever de 

tillräcklighet och de känner sig nöjda med sina arbetsinsatser (Beckstrand et al., 2009; Calvin, 

Lindy & Clingon, 2009; Latour, Fulbrook & Albarran, 2009; McMillen, 2008) när de kan 

tillgodose patienternas olika omvårdnadsbehov och har tillräckliga förutsättningar att utföra 

en god palliativ vård. Tillräcklighet upplevs när sjuksköterskor kan skapa en lugn och 

harmonisk atmosfär när någon dör (Beckstrand et al., 2009; Latour, Fulbrook & Albarran, 

2009; McMillen, 2008). Upplevelser av tillräcklighet kan även infinna sig när sjuksköterskor 

får bekräftelse på att de gör ett gott arbete, trots att de inte kan bota patienten. Att bli 

bekräftad av kollegor eller patienters närstående när patienten avlidit är betydelsefullt för att 

uppleva tillräcklighet (Beckstrand et al., 2009; Gerow et al., 2010; Ho et al., 2010; McMillen, 

2008). 

 

Engagemang      

Delaktighet 

Upplevelser av engagemang beskrivs som att vara engagerad både arbetsmässigt och 

emotionellt. Sjuksköterskor upplever att de blir emotionellt engagerade i patienter som 

befinner sig i livets slutskede (Calvin, Lindy & Clingon; Gerow et al., 2010; Latour, Fulbrook 

& Albarran, 2009; McMillen, 2008; Pavlish & Ceronsky, 2007). Sjuksköterskor har en 

strävan att vilja lära känna patienter och deras närstående, förstå deras livssituation och få 
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insikt i deras individuella omvårdnadsbehov (Gerow et al., 2010; Latour, Fulbrook & 

Albarran, 2009; McMillen, 2008). När sjuksköterskor följer patienter under lång tid utvecklar 

de ofta en nära vårdrelation, vilket ibland gör det svårt att separera arbetsliv från privatliv. Det 

kan uttrycka sig genom att sjuksköterskor tänker på patienter utanför arbetet och sörjer deras 

död, vilket kan vara emotionellt utmattande (McMillen, 2008). Ibland identifierar sig 

sjuksköterskor med patienterna, exempelvis när de befinner sig i samma ålder eller 

livssituation. Då ökar sjuksköterskors upplevelser av delaktighet i patienten och deras attityd 

präglas av engagemang (McMillen, 2008). 

 

Distans 

Trots att sjuksköterskor anser att engagemang är centralt upplever de ibland behov av att 

distansera sig från patienter som befinner sig i livets slutskede (Braun, Gordon & Uziely, 

2010; Calvin, Lindy & Clingon, 2009; McMillen, 2008; Zomorodi & Lynn, 2010). 

Sjuksköterskor oroar sig för att annars bli för emotionellt utmattade eller förlora sitt 

professionella förhållningssätt om de engagerar sig för mycket (McMillen, 2008; Zomorodi & 

Lynn, 2010). För att distansera och avskärma sig från patienter fokuserar de på rutiner och 

medicintekniska uppgifter istället för att försöka bygga en relation med patienter och deras 

närstående (Calvin, Lindy & Clingon, 2009) När sjuksköterskor uppvisar en distanserad 

attityd visar det sig genom att sjuksköterskor uppger att de inte vill yttra sin åsikt vid beslut 

angående patienters vård, utan överlåter det till andra. De upprätthåller därför distans genom 

att vara passiva (Calvin, Lindy & Clingon, 2009; Zomorodi & Lynn, 2010). Det visar sig att 

yngre sjuksköterskor och sjuksköterskor med bristande erfarenheter av palliativ vård främst 

upplever behov av distans gentemot patienter och närstående (Braun, Gordon & Uziely, 2010; 

Zomorodi & Lynn, 2010). 

 

METODDISKUSSION 

Den systematiska litteraturstudien 

Vi valde att göra den största delen av den systematiska litteraturstudien gemensamt för att 

säkerställa att båda författarna var lika involverade och fick lika mycket kunskap om 

sjuksköterskors upplevelse av palliativ vård. Att arbetet mestadels genomfördes gemensamt 

stärker trovärdigheten då kontinuerlig diskussion och reflektion kunde göras under 

arbetsprocessen. Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör lämpligt val av 

inklusionskriterier och exklusionskriterier göras vid systematiska sökningar i databaser. Vid 



 

16 
 

val av artiklar har ingen geografisk eller sociokulturell kontext specificerats, vilket kan vara 

en svaghet. Det var problematiskt att själva avgöra en lämplig avgränsning av länder, 

exempelvis att enbart inkludera länder i en västerländsk kontext då ett sådant val kunde 

influerats av våra föreställningar snarare än av kunskap. Att inte avgränsa urval av artiklar till 

ett specifikt geografiskt ursprung visade sig senare vara en styrka i den systematiska 

litteraturstudien. Det beror på att det i tolkningen av artiklarnas resultat visade sig att 

sjuksköterskor har liknande attityder och upplevelser inom palliativ vård oberoende av 

geografisk kontext. Ingen avgränsning gjordes angående diagnos och är en styrka i 

litteraturstudien då liknande upplevelser identifierades oberoende av patienters diagnos eller 

sjukdomstillstånd.  

 

Vi valde att använda de ämnesord som rekommenderades i respektive databas och utifrån 

metodlitteraturen (Forsberg & Wengström, 2008) drogs slutsatsen att förfarandet med 

specifika ämnesord är en styrka, då det underlättar att få ett heltäckande sökresultat. Vi fick 

ett omfattande sökresultat på attityder och upplevelser när vi sökte på begreppet ”attitude”. 

Även definitionerna av begreppet ”attitude” i databaserna visar att det var ett relevant sökord 

att använda för att finna material motsvarande vårt syfte. Att använda tre databaser och en 

noggrann genomgång av databasträffarna gjorde att sökningsförfarandet gav möjlighet till ett 

heltäckande resultat av aktuell forskning som finns publicerad inom området. Ytterligare en 

styrka i sökstrategin är att två begrepp användes, ”palliative care” och ”terminal care” vilket 

var två kompletterande begrepp. Användningen av två begrepp underlättade att finna ett 

heltäckande resultat av forskning motsvarande litteraturstudiens syfte. För att tydliggöra 

sökstrategin har sökningsförfarandet redovisats i text och kompletterats med bilagor. Att 

enbart inkludera artiklar som var publicerade senast år 2007 kan vara en svaghet då äldre 

artiklar exkluderades, men förklaras genom att vi ville använda så aktuell forskning som 

möjligt. Endast artiklar som är skrivna på engelska inkluderades, inga artiklar på svenska 

hittades. En svaghet är att relevanta artiklar på andra språk sorterades bort på grund av 

bristande kunskaper i andra språk.  

 

Artiklarnas innehåll motsvarade syftet och är därför relevanta. Att samtliga artiklar är 

godkända i Ulrich’s Periodicals Directory ökar den vetenskapliga trovärdigheten i 

litteraturstudien, eftersom artiklarna därmed håller god vetenskaplig kvalitet. Samtliga artiklar 

är etiskt godkända eller för ett forskningsetiskt resonemang. Det upplever vi stärker kvalitén 

på den systematiska litteraturstudien då analyserad data baseras på etiskt genomförda studier. 
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Vid urval av artiklar förstod vi att ”enrolled nurse” betyder undersköterska och ”registered 

nurse” betyder sjuksköterska. Upptäckten gjordes då vi använde lexikon vid den första 

grundliga genomläsningen. Tio av de 23 artiklarna fick exkluderas eftersom det inte gick att 

urskilja sjuksköterskeperspektivet, en svaghet som härleds till på bristande språkförståelse.  

 

Kvalitetsgranskning  

Vi valde att använda granskningsmallarna i Forsberg och Wengström (2008) eftersom läsaren 

med enkelhet kan återupprepa kvalitetsgranskningen. Vi modifierade Forsberg och 

Wengströms (2008) betygsättning genom att poängsätta frågorna och räkna ut kvaliteten i 

procent enligt Willman, Stoltz och Bathtzevani’s (2006) modell. Vi ansåg att poängsättning 

tydligare skildrar kvaliteten än att enbart gradera enligt betygen låg/medel/hög. En svaghet 

kan vara att poängsättning av frågor samt granskningsmallen för kvantitativ design fick 

modifieras av författarna. Det gjordes eftersom det inte finns poängsättning av frågorna, eller 

en granskningsmall för icke-experimentella studier i Forsberg och Wengströms (2008) 

granskningsmallar. Att kvalitetsgranskningarna först skedde individuellt stärker 

trovärdigheten eftersom poängsättningen jämfördes för att se om vi poängsatt artiklarnas 

kvalitet lika. Enbart artiklar som erhållit medel eller hög kvalitet har använts i den 

systematiska litteraturstudien. Vi drog slutsatsen att trovärdigheten i en systematisk 

litteraturstudie ökar då resultatet baseras på artiklar som har god vetenskaplig kvalitet. Det 

överensstämmer med Forsberg och Wengström (2008) som förespråkar att artiklar med låg 

kvalitet ska exkluderas.  

 

Dataanalys 

I dataanalysen användes kondenseringsmallen för kvalitativ innehållsanalys av Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008). Då syftet var att beskriva attityder och upplevelser som innebär 

en mängd variationer ansågs metoden som mest lämplig. Trovärdigheten i en studie stärks när 

det är flera personer som analyserar samma material, eftersom flera granskare kontrollerar att 

materialet är giltigt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  Dataanalysen i den 

systematiska litteraturstudien genomfördes därför i två steg, först en individuell tolkning och 

därefter en gemensam jämförelse av tolkningarna. Det kan tänkas att förfarandet är en metod 

som stärker trovärdigheten, då författarna utgick efter sina tolkningar och efter jämförelsen 

nådde ett logiskt resultat. Analysmetoden som användes rekommenderas av Polit och Beck 

(2008) som ett sätt för att öka trovärdigheten i studier eftersom författarna inte påverkas av 

varandra i analyseringsfasen. Det kan vara en svaghet att både inkludera kvalitativa och 
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kvantitativa artiklar i vår systematiska litteraturstudie, eftersom vi använde en analysmetod 

inspirerad av kvalitativ innehållsanalys. I dataanalysen identifierade vi meningsenheter och 

abstraherade text från kvantitativa artiklar, vilket var svårare än när vi använde samma metod 

i de kvalitativa artiklarna. Kvalitativ innehållsanalys är en kvalitativ analysmetod, men det var 

den metod som ansågs vara mest lämplig. Whittmore (2005) belyser vikten av att tydligt 

redogöra för analysförfarandet för att verifiera att analysen genomförts på ett trovärdigt sätt. 

Det har vi gjort genom att bifoga analysexempel (bilaga V). 

 

Trovärdighet och överförbarhet  

Trovärdighet innebär till vilken grad resultat och tolkning av resultat är tillförlitliga. Det ska 

demonstreras på två sätt; att studien genomförts på ett sätt så att trovärdigheten säkerställs, 

samt att påvisa trovärdigheten för läsarna (Polit & Beck, 2007). I den systematiska 

litteraturstudien har trovärdigheten säkerställts genom en noggrann beskrivning över 

metodens alla delar. Överförbarhet är till vilken grad resultaten kan appliceras på en liknande 

population eller kontext (Polit & Beck, 2007). Då antalet kvantitativa artiklar nästan 

motsvarade antalet kvalitativa artiklar ökar överförbarheten, då de studierna gjordes på ett 

stort antal sjuksköterskor. Analysen baserades på artiklar från olika typer av avdelningar, men 

liknande upplevelser identifierades oberoende av vårdkontext. Det visar att resultaten är 

överförbara. Dock skulle kanske överförbarheten varit högre till specifika avdelningar om alla 

artiklar i litteraturstudien hade utgått från samma vårdkontext. 

 

RESULTATDISKUSSION 

Syftet med den systematiska litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors attityder och 

upplevelser av palliativ vård i livets slutskede inom sluten somatisk vård. Resultatet visar att 

upplevelser av existentiell försoning är centralt, där sjuksköterskor både kan uppleva 

acceptans och rädsla inför döden. Upplevelser av att inte räcka till identifierades, där 

otillräcklighet, osäkerhet och meningslöshet var framträdande. När sjuksköterskor upplever 

meningsfullhet, tillräcklighet och har en säker attityd i arbetet upplever de att de gör gott.  

Sjuksköterskor som vårdar patienter i livets slutskede upplever engagemang eller brist på 

engagemang, vilket visar sig genom att ha en distanserad eller delaktig attityd i relationen till 

patienter och deras närstående. I följande avsnitt kommer delar ur varje kategori belysas 

genom att resultaten ur sex av de tio underkategorierna diskuteras i förhållande till Erikssons 
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teori (1987; 1994). Teorin har analyserats enligt Kirkevolds (2009) analysmodell för 

omvårdnadsteorier för att få en djupare förståelse för dess innehåll. 

 

Det visar sig att sjuksköterskor ofta upplever acceptans inför patienters död (Beckstrand et al., 

2009; Braun, Gordon & Uziely, 2010; Calvin, Lindy & Clingon, 2009; Gerow et al., 2009; Ho 

et al., 2010; Lange, Thom & Kline, 2008; Latour, Fulbrook & Albarran, 2009; McMillen, 

2008). Sjuksköterskors existentiella försoning gör att de vågar möta patienters existentiella 

funderingar (Beckstrand et al., 2009; Ho et al., 2010). I några studier visar resultaten att 

troende sjuksköterskor når acceptans inför döden i större grad än icketroende (Braun, Gordon 

& Uziely, 2010; Gerow et al., 2010; Ho et al., 2010; Latour, Fulbrook & Albarran, 2009). 

Resultaten kan jämföras med Eriksson (1994), som beskriver vårdande som ett sätt att visa 

vägen för patienten, utan att leda. Sjuksköterskan bör utgå från patientens livsvärld och finnas 

vid patientens sida på dennes villkor. När patienter har ett behov av att diskutera existentiella 

frågor bör sjuksköterskan möta och tillfredsställa behovet, vårdlidande kan därmed undvikas 

eftersom patienten inte lämnas ensam i sin existentiella ångest (Eriksson, 1994). 

Sjuksköterskor behöver ha förmågan att kunna förmedla hopp även när hopp om 

tillfrisknande inte finns, eftersom hopp är betydelsefullt för att finna försoning (Eriksson, 

1987). I Erikssons teorier (1987;1994) grundas den existentiella försoningen i tron på en 

högre religiös makt. Tillämpning av Erikssons (1987; 1994) teori är därför överförbar i 

relation till resultaten eftersom religion visade sig ha inverkan på sjuksköterskors attityder och 

upplevelser. Även annan litteratur påvisar att religion hjälper människor att finna acceptans 

inför döden. Gudstron gör det lättare att känna mening och hopp, vilket är en tröst när döden 

gör sig påmind. Att tro kan vara en strategi för att nå existentiell försoning (Strang & Strang, 

2005).   

 

Det är betydelsefullt att sjuksköterskor accepterar premisserna vid palliativ vård. 

Sjuksköterskor kan uppleva acceptans inför döden då de lär sig att den inte alltid är ond, 

ibland är döden en befrielse som är önskvärd för att slippa lidande (Harrys Kalfoss, 2002). En 

människa som vårdas palliativt upplever det betydelsefullt att omgivningen avspeglar en 

känsla av acceptans. Om den sjuke upplever att omgivningen inte accepterar situationen kan 

det försvåra den sjukes existentiella försoning (Kübler Ross, 1969). Sammanfattningsvis kan 

det antas att sjuksköterskor som har en accepterande attityd inför patienters död lättare kan 

tillgodose patienters och närståendes behov, då acceptans underlättar för sjuksköterskor att 

våga gå in i vårdrelationen med en patient i livets slutskede.  
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Upplevelser av otillräcklighet beskrivs och relateras till en stressig arbetsmiljö. Att 

sjuksköterskor upplever sig vara otillräckliga beror på att de måste växla mellan palliativ och 

kurativ vård på vårdavdelningar, vilket ger en stor arbetsbelastning och gör sjuksköterskor 

utmattade (Beckstrand et al., 2009; Pavlish & Ceronsky, 2007; Zomorodi & Lynn, 2010). 

Även Eriksson (1994) belyser att vårdkulturen och miljön på sjukhus behöver utvecklas. 

Människor som vårdas behöver känna sig välkomna och att vårdpersonalen har tid för dem 

(Eriksson, 1994). Patienten behöver uppleva bekräftelse genom att sjuksköterskan lyssnar och 

ger patienten tillräckligt med utrymme för att uttrycka sina önskningar. Patienter behöver få 

den vård som motsvarar deras unika behov (Eriksson, 1987). Om vården är otillräcklig eller 

uteblir skapas ett vårdlidande, då patientens värdighet kränks (Eriksson, 1994). 

Omvårdnadsteorierna är i detta sammanhang svåra att överföra till resultaten i den 

systematiska litteraturstudien. Att uppfylla de krav som Eriksson förespråkar är troligtvis 

problematiskt, eftersom resultaten visar att sjuksköterskor på grund av arbetsmässiga 

omständigheter inte alltid har möjlighet att tillgodose patienters behov, dock verkar 

intentionerna hos sjuksköterskorna överensstämma med Erikssons (1987; 1994) resonemang. 

Resultaten kan jämföras med litteraturen, när sjuksköterskor upplever sig vara otillräckliga 

kan det bero på att de saknar tillräckliga kunskaper eller inte hinner med sitt arbete. Det 

medverkar till att uppleva skuld och hjälplöshet, samt att sjuksköterskors självkänsla 

försämras. Sådana upplevelser i arbetet kan göra att patienters vård påverkas i negativ 

bemärkelse eftersom det hindrar sjuksköterskor från att lita på sig egen förmåga (Harrys 

Kalfoss, 2002).    

 

Även andra studier påvisar att sjuksköterskor upplever otillräcklighet. Bristande miljömässiga 

omständigheter gör att sjuksköterskor känner att de inte kan skapa en fridfull stämning för 

patienter i livets slutskede och deras närstående (Fridh, 2009). Även patienter som vårdas 

palliativt med erfarenheter av både sjukhusvård och vård på hospice uppfattar olika 

vårdinrättningar som mycket skilda. I sjukhusmiljö upplevs personalen som stressad och att 

det saknas tid för personligt bemötande. Ibland upplever patienter att personalen verkar så 

stressad att de inte har tid att lära känna dem och ibland känner patienterna att de inte blir 

sedda som unika individer (Öhlén, 2000). Det visar sig att närstående till patienter i livets 

slutskede försvarar vårdpersonalen när de upplevt brister. Närstående accepterar att vården 

ibland är bristfällig, eftersom de vet att vårdpersonal har en krävande arbetssituation med 

stress och få resurser. De närstående medger ändå att emotionella behov inte tillgodoses eller 
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prioriteras, vare sig för patienten eller för de själva (Benzein & Johansson, 2004). Vid 

resonemang kring resultaten väcktes frågor om vilka interventioner som kan genomföras för 

att åtgärda sjuksköterskors upplevelser av otillräcklighet i palliativ vård. 

 

Sjuksköterskor upplever ibland osäkerhet när de vårdar patienter i livets slutskede 

(Beckstrand et al., 2009; Calvin, Lindy & Clingon, 2009; Gerow et al., 2010; Ho et al., 2010; 

McMillen, 2008; Pavlish & Ceronsky, 2007). Att sjuksköterskor är osäkra framträder mest i 

bemötande och kommunikation (Beckstrand et al., 2009; Calvin, Lindy & Clingon, 2009; Ho 

et al., 2010) exempelvis genom att inte våga bemöta existentiella funderingar (Ho et al., 

2010). Eriksson (1994) beskriver att en utebliven vård kan resultera i lidande. Den uteblivna 

vården är en typ av vårdlidande och uppstår när sjuksköterskan inte förstår vilka 

omvårdnadsbehov patienter har. När patienter inte får den vård de behöver beror det på att 

grundhållningen i vårdandet saknas. Sjuksköterskor behöver inte utföra konkreta handlingar i 

speciellt hög utsträckning, lidande lindras snarare genom att våga vara emotionellt närvarande 

och finnas vid patientens sida. I samtalet bör sjuksköterskan uppmuntra och inge hopp, men 

måste även våga dela patientens hopplöshet (Eriksson, 1994).  

 

I litteraturen beskrivs att sjuksköterskor saknar vana av att vårda patienter i livets slutskede, 

då palliativ vård är inte är så vanligt förekommande i alla vårdkontexter (Friedrichsen, 2005).  

Även teoretiska kunskaper i palliativ vård är bristfälliga och kunskapsnivån skiljer sig mycket 

åt beroende av vilken arbetskontext sjuksköterskor arbetar inom. För att åtgärda 

kunskapsbristen bör grundutbildningen i sjuksköterskeprogrammet innehålla mer teoretisk 

utbildning i palliativ vård, då det krävs av sjuksköterskor att kunna utföra en god palliativ 

vård även om de är ovana (Beck-Friis & Fürst, 2005). För att utvecklas i sin yrkesroll är det 

betydelsefullt att sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård reflekterar och tar ställning 

till hur det egna beteendet påverkar vården (Freidrichsen, 2005). Även utredningar (SOU 

2001:6) visar att sjuksköterskor och läkare har bristfälliga kunskaper i palliativ vård och 

behöver särskild utbildning i ämnet (SOU 2001:6). Att sjuksköterskor upplever osäkerhet 

återfinns även i andra studier. En del sjuksköterskor undviker att hantera svåra situationer som 

uppkommer genom att fokusera på praktiska göromål istället för att exempelvis samtala med 

patienter och deras närstående om livssituationen. En del sjuksköterskor förklarar att 

prioriteringen beror på att symtomlindring är enklare att åtgärda än existentiell ångest 

(Blomberg & Sahlberg Blom, 2005). Att resultatet visar att osäkerhet är vanligt var något som 

inte förvånande oss. Det kan antas att osäkerhet gör att sjuksköterskor inte vågar beröra andra 
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vårdbehov än de fysiska, vilket leder till att patienters behov inte tillgodoses. Det kan 

förmodas att patienter snarare såras när sjuksköterskor inte ens gör ett försök till att beröra 

deras existentiella funderingar eller emotionella problem.  

  

Många studier visar att sjuksköterskor upplever meningsfullhet i arbetet med palliativ vård 

(Beckstrand et al., 2009, Gerow et al., 2010; Lange, Thom & Kline; Latour, Fulbrook & 

Albarran, 2009; Pavlish & Ceronsky; 2007; Zomorodi & Lynn, 2010) eftersom de lär sig att 

värdera livet (Gerow et al., 2010; Latour, Fulbrook & Albarran, 2009). Resultaten kan 

jämföras med Eriksson (1987) som belyser vikten av att sjuksköterskor upplever mening i sitt 

arbete. Hon beskriver att förutsättningen för att kunna ge en kärleksfull vård är att 

sjuksköterskan känner genuin hängivenhet inför sin uppgift (Eriksson, 1987). Kärleksfullhet 

bör utgöra grunden i all vård. Känna kärlek till sitt yrke och till patienten innebär en vilja att  

utföra bästa möjliga vård, vilket överensstämmer med resultatet i den systematiska 

litteraturstudien. 

 

Det går att tillskriva mening till en situation som ter sig meningslös. Inom palliativ vård kan 

det innebära att sjuksköterskor kan skapa förutsättningar för att patienter ska få en god och 

harmonisk död (Harrys Kalfoss, 2002). Syftet med palliativ vård är inte att bota, 

sjuksköterskor upplever istället meningsfullhet när de skapar förutsättningar för att patienter 

ska känna harmoni i livet. Att ha ett arbete som upplevs meningsfullt är grundläggande för att 

känna motivation för att arbeta. Finns det ingen mening i arbetet försvinner viljan att göra en 

god prestation och viljan att utvecklas (Nilsson, Norén-Winsell & Djärw, 2010). Även annan 

forskning belyser sjuksköterskors upplevelse av meningsfullhet i arbetet. Sjuksköterskor 

beskriver att de upplever meningsfullhet genom att de lär sig uppskatta det egna livet och vad 

som är värdefullt (Blomberg & Sahlberg Blom, 2005). Det visar sig att sjuksköterskor inom 

palliativ vård tycker att det är betydelsefullt när de får tillfälle att reflektera med 

arbetskamrater om sina upplevelser. Det kan exempelvis vara hur de upplever tillfredsställelse 

i arbetet och hur de hanterar svåra situationer. Reflektioner bidrar till att sjuksköterskor 

upplever mer mening i vården av patienter i livets slutskede (Fillon, Depuis, Tremblay, de 

Grâce och Breitbart, 2006). Resultatet överrensstämde inte med vad vi hade väntat oss. 

Funderingarna var att sjuksköterskor inte skulle uppleva mening i arbetet eftersom patienter i 

livets slutskede inte går att bota. Sådana resultat har dock inte återfunnits vare sig i litteratur 

eller i forskning. 
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Upplevelser av engagemang visar sig genom sjuksköterskors grad av delaktighet eller distans. 

Resultatet visar att sjuksköterskor ibland har behov av att distansera sig från patienter i livets 

slutskede och deras närstående (Braun, Gordon & Uziely, 2010; Calvin, Lindy & Clingon, 

2009; McMillen, 2008; Zomorodi & Lynn, 2010). Dock beskrivs även positiva upplevelser av 

att vara delaktig i patienters livssituation (Calvin, Lindy & Clingon, 2009; Gerow et al., 2010; 

Latour, Fulbrook & Albarran, 2009; McMillen, 2008; Pavlish & Ceronsky, 2007). I en 

vårdrelation är det betydelsefullt att sjuksköterskor innehar mod, vilket innebär att vara 

engagerad i den andre. Sjuksköterskor bör därför dela patientens lidande. Ignorerar 

vårdpersonalen patientens livslidande utsätts patienten för ett vårdlidande (Eriksson, 1994). 

Erikssons teori kan överföras till resultaten, för när sjuksköterskor upplever distans avspeglas 

distansen i vårdrelationen och patienter påverkas genom att deras emotionella behov inte 

tillgodoses.  

 

Det visar sig att patienter önskar att sjuksköterskor ska stödja dem emotionellt och ta sig tid 

att ge tillräcklig information så de kan känna sig delaktiga i sin vård (Von Essen, 2005). Även 

närstående vill känna sig delaktiga i vården och nämner vikten av god kommunikation. 

Närstående värdesätter att träffa samma vårdpersonal när en familjemedlem vårdas palliativt, 

eftersom de känner sig trygga med en sjuksköterska de lärt känna. Det kan även vara 

påfrestande att hela tiden skapa förtroende för ny vårdpersonal. Att relationen mellan 

sjuksköterska och de närstående är betydelsefull beror på att de närstående kan vara en resurs 

både för patienten och för sjuksköterskan, exempelvis kan de förmedla patientens behov då 

denne själv inte är förmögen att göra det. Att sjuksköterskan är ett stöd för de närstående gör 

att de i större grad orkar vara ett stöd för den sjuke (Milberg, 2005b).  

 

Om strävan efter att hålla ett strikt professionellt förhållningssätt utan att involvera sig blir 

tydlig i vårdandet har syftet med omvårdnaden försvunnit. Att inneha ett professionellt 

förhållningssätt innebär inte att medmänskligheten försvinner. Emellertid kan förmågan att 

fatta adekvata omvårdnadsbeslut försvinna om delaktigheten blir för stor (Skau, 2008) 

eftersom professionaliteten försvinner om sjuksköterskan ser patienten som en närstående 

(Fiedrichsen, 2005). Det kan finnas risker med att skapa en allt för nära relation eftersom det 

kan leda till att sjuksköterskor omedvetet tar tid från patienten, då sjuksköterskan som person 

framhävs istället för hennes yrkesroll. Därmed får patienten inte den uppmärksamhet som 

behövs för att få prata om sina problem eller behov (Birgegård, 2005b). Vid arbete med 

människor krävs ett visst personligt engagemang. Om sjuksköterskor blir emotionellt 



 

24 
 

påverkade kan det även visa sig genom ett avståndstagande beteende (Birgegård, 2005b) 

vilket gör att de väljer att bara se en patient i stället för en individ (Freidrichsen, 2005). De 

vågar inte möta patientens existentiella funderingar och avskärmar sig genom att enkom prata 

om fysiska symtom eller genom att ha en överdrivet positiv attityd (Birgegård, 2005b). Stort 

engagemang kan i längden leda till emotionell överbelastning, det gör att sjuksköterskor 

upplever sig själva som okänsliga och likgiltiga inför patienten. De försöker förneka sin egen 

och patientens sorg och smärta för att de inte orkar hantera känslorna. Upplevelsen av 

emotionell utmattning kan även göra sjuksköterskor deprimerade eller ångestfyllda (Harrys 

Kalfoss, 2002).  

 

Även studier belyser liknande resultat, sjuksköterskor måste ibland ha en distanserad attityd 

för att orka med arbetet inom den palliativa vården. Det förekommer rädsla för att inte kunna 

separera sig från patienter, vilket hindrar dem från att engagera sig (Blomberg & Sahlberg 

Blom, 2005). När patienter avlider sörjer sjuksköterskor, men medger att de stänger känslorna 

inne genom att skapa en emotionell sköld (Gerow et al., 2009).  Sammanfattningsvis kan det 

tänkas att professionella förhållningssättet påverkas både om sjuksköterskor upplever en 

alltför stor delaktighet eller distans. Det innebär det sjuksköterskor måste balansera mellan 

närhet och distans för att ge en god omvårdnad till patienter i livets slutskede och deras 

närstående. 

 

Förslag till vidare forskning 

Resultaten i den systematiska litteraturstudien visar att sjuksköterskor ofta upplever 

osäkerhet, vilket kan påverka vården. Vad som inte framkom i forskningen är om det är någon 

skillnad i upplevelsen av osäkerhet mellan sjuksköterskor med vidareutbildning i palliativ 

vård och de som inte har det. Ett förslag till framtida forskning vore därför att genomföra en 

kvasiexperimentell studie där sjuksköterskor som möter patienter i livets slutskede delas in i 

en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Interventionsgruppen får extra utbildning inom 

palliativ vård. Interventionsgruppen och kontrollgruppen får därefter besvara frågeformulär, 

som sedan jämförs utifrån vilka upplevelser de har. Exempelvis närstående kan sedan 

beskriva om de uppmärksammat några skillnader i bemötande och vård mellan extrautbildade 

sjuksköterskor och de utan utbildning. Studien vore intressant att genomföra för att se hur stor 

påverkan utbildning har på sjuksköterskors osäkerhet, och därmed bemötandet av patienter i 

livets slutskede och deras närstående. 
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SLUTSATS 

Syftet med den systematiska litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors attityder och 

upplevelser av palliativ vård i livets slutskede inom sluten somatisk vård. Att inneha ett 

professionellt förhållningssätt visade sig vara en svår balansgång eftersom arbetssituationen i 

palliativ vård oundvikligen är känsloladdad. Sjuksköterskors attityder och upplevelser kan 

avspeglas i mötet med patienter och närstående och det kan vara emotionellt påfrestande att 

vara alltför engagerad. Därför bör varje sjuksköterska finna ett sätt att förhålla sig till palliativ 

vård, vilket kan vara en personlig mognadsprocess. Sjuksköterskors existentiella funderingar 

visade sig vara centralt i palliativ vård. Det krävs att sjuksköterskor medvetandegör och 

reflekterar kring sina egna föreställningar om livet och döden, för att undvika att överföra 

attityder och upplevelser som kan utgöra ett hinder i mötet med patienter och deras 

närstående. Reflektion tror vi underlättar för sjuksköterskor att stiga in patientens livsvärld. 

Ett livsvärldsperspektiv som utgångspunkt kan göra att Erikssons (1994) beskrivning av 

vårdlidande förhindras. Interventioner inom organisationen behövs, exempelvis genom att 

ledningen ger möjlighet för sjuksköterskor att prioritera och avsätta tid för palliativ vård. 

Eftersom utbildning i palliativ vård och omvårdnad inte verkar tillgodose kraven som ställs i 

den kliniska verksamheten kan det vara ett område att förbättra. Vi föreslår att utbildning i 

palliativ omvårdnad ges större utrymme i sjuksköterskeutbildningen. 
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Nr Författare, år, 

land 

Tidsskrift, titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Beckstrand, R., 

Moore, J., Callister, 

L. & Bond, E. 2009, 

USA 

Oncology Nursing 

Forum: Oncology 

Nurses’ Perceptions of 

Obstacles and 

Supportive Behavior at 

the End of Life 

Att identifiera sjuksköterskors 

upplevelser av svårigheter och 

vad som underlättar arbetet i 

vård i livets slutskede. 

 

Kvantitativ ickeexperimentell 

ansats med frågeformulär. Ett 

slummässigt urval av 1000 

onkologisjuksköterskor. 375 ifyllda 

formulär inkluderades.  

 Teman hittades; svårt att hantera arga 

familjemedlemmar, svårt när inte närstående 

accepterar prognosen och svårt att kombinera 

palliativ och kurativ vård. Underlättande teman 

är att få hjälp av palliativ expertis, närstående 

som accepterar prognosen och får tillräckligt 

med tid att sörja efter dödsfallet. 

Hög 

15/17 

(88%) 

2 Braun, M., Gordon, 

D., Uziely, B. 2010, 

Israel 

Oncology Nursing 

Forum: Associations 

Between Oncology 

Nurses’ Attitudes 

Toward Death and 

Caring for Dying 

Patients 

 

Utforska relationen mellan 

onkologisjuksköterskors attityd 

till döden och hur den påverkar 

vårdandet av patienter i livets 

slutskede.  

 

Kvantitativ deskriptiv 

ickeexperimentell design. Olika 

skattningsskalor, FATCOD, DAI, 

DAP-R och demografiskt 

frågeformulär. Konsekutivt urval av 

147 sjuksköterskor. 

 

De flesta sjuksköterskor upplevde det positivt 

att vårda döende patienter, negativa upplevelser 

beror på sjuksköterskans egen attityd till döden. 

En del använder undvikande strategier för att 

hantera arbetet.  

Medel 

13/17 

(76%) 

3 Calvin, A.O., Lindy, 

C.M. & Clingon, 

S.L. 2009, 

USA 

 

 

Intensive and Critical 

Care Nursing: The 

cardiovascular intensive 

care unit nurse’s 

experience with end- of- 

life care: A qualitative 

descriptive study   

Att bättre förstå sjuksköterskors 

upplevelse av deras roll och 

ansvarsområde vid ändring av 

intensivvård (kurativ) till 

palliativ vård och deras roll i 

beslutsfattande och deras 

upplevelse av situationen. 

Kvalitativ ansats, deskriptiv design. 

Intervjuer med fokusfrågor. 

Transkriberat material analyseras 

och teman upptäcktes.  120 

sjuksköterskor från 

intensivvårdsavdelningar bjöds in 

och 19 deltog i studien.  

 Fyra teman som summerade sjusköterskors 

uppfattning identifierades; för omfattande 

medicinsk behandling när det är för sent, vikten 

av att främja familjens närvaro, läkarens 

auktoritära beslutsfattande, samt 

sjuksköterskans roll i att kunna finna balans 

mellan patient, närstående och läkare. 

 

Hög 

22/27 

(81%) 

4 Gerow, L., Conejo, 

P., Alonzo, A., 

Davis, N., Rodgers, 

S., & Williams 

Domian, E. 2010, 

USA 

Clinical Scholarship: 

Creating a Curtain of 

Protection: Nurses’ 

Experiences of Grief 

Following Patient Death 

Att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser och erfarenheter av 

vård av patienter i livets 

slutskede. 

Kvalitativ design med 

fenomenologisk utformning. 11 

sjuksköterskor intervjuades genom 

semistrukturerade intervjuer. 

Datamaterialet analyserades och 

tolkades inspirerad av hermeneutisk 

analys. 

Fyra teman: patienters död är formella i början, 

ömsesidigt förhållande genomsyrar den 

professionella vårdrelationen, sjuksköterskor 

använder religion som copingstrategi, att vara 

professionell kräver att man stänger inne sina 

känslor ibland. 

 

Hög 

24/27 

(88%) 

5  Ho, T.M., Barbero, 

E.,  Hidalgo, C., & 

Camps., C. 2010, 

Spanien 

Journal of Renal Care 

2010: Spanish nurses 

views and attitudes 

towards caring for 

dying patients 

Att ta reda på hur 

sjuksköterskor upplevelser som 

vårdar palliativt, samt samband 

mellan demografiska faktorer 

och upplevelser. 

Kvantitativ ickeexperimentell 

ansats. Två frågeformulär användes, 

ett demografiskt, och FATCOD-

Form B. 202 frågeformulär 

användes via bekvämlighetsurval. 

Generellt positiva upplevelser av palliativ vård. 

Samband mellan ålder, erfarenhet och 

upplevelser. Vård i livets slutskede är 

emotionellt ansträngande. Mer utbildning i 

palliativ vård krävs för sjuksköterskor. 

Medel 

13/17 

(76%) 

BILAGA IV: ARTIKELMATRIS 



 

 
 

Nr Författare, år, 

land 

Tidsskrift, titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

6 Lange, M., Thom, 

B., & Kline, N.E. 

2008, USA 

Oncology Nursing 

Forum: Assessing 

Nurses’ Attitudes 

Toward Death and 

Caring for Dying 

Patients in a 

Comprehensive Cancer 

Center 

Att utvärdera hur sjuksköterskor 

känner för döden och att vårda 

döende patienter på en 

cancerenhet och undersöka 

relationen mellan upplevelser 

och demografiska faktorer. 

Klusterurval från en cancerenhet, 

355 sjusköterskor deltog. 

Kvantitativ ickeeperimentell 

deskriptiv ansats. 

Bekvämlighetsurval. FATCOD, 

DAP-R och demografiskt 

frågeformulär.  

Ålder och hur många års arbetserfarenhet är 

avgörande för vilken attityd sjuksköterskor har 

till palliativ vård. Äldre och mer erfarna 

sjuksköterskor har en mer positiv attityd till att 

vårda patienter i livets slutskede än yngre 

kollegor.  

Medel 

13/17 

(76%) 

7 Latour, J.M., 

Fulbrook, P & 

Albarran, J.W. 

2009, Storbrittanien 

 

Nursing in Critical 

Care: EfCCNa survey: 

European intensive care 

nurses’ attitudes’ and 

believes towards end- 

of- life care 

Att undersöka erfarenheter och 

attityder hos europeiska 

intensivvårdsjuksköterskor 

angående vård i livets slutskede. 

Kvantitativ design med ett 

demografiskt och ett frågeformulär 

attityder och upplevelser av 

palliativ vård. frågeformulär. 164 

frågeformulär besvarades. 

Sjuksköterskor är involverade i beslutsfattande 

av vården i livets slutskede. De belyser 

betydelsen av familjefokus vid beslutsfattande 

om palliativ vård. Stora skillnader fanns i 

frågan om vilka medicinska åtgärder som 

patienter i livets slutskede behöver. 

Hög 

15/17 

(88%) 

8 McMillen, R-E. 

2008, Storbrittanien 

Intensive and Critical 

Care Nursing: End of 

life decisions: Nurses 

perceptions, feelings 

and experiences 

Att utforska sjuksköterskors 

som arbetar på 

intensivvårdsavdelnings 

upplevelser av att vårda 

patienter där kurativ behandling 

avslutats. Vilken roll har 

sjuksköterskan och hur 

påverkas hon av situationen? 

Kvalitativ design med 

konstruktivistisk grounded theory.  

Strategiskt urval med 

semistrukturerade intervjuer med 

åtta deltagare. Material spelades in 

och översattes ordagrant. Data 

analyserades genom tematisk 

analys.  

Två teman identifierades. Sjuksköterskors roll 

är att agera stödjande för patient och familj, att 

erfarenhet har betydelse. Beslut om palliativ 

vård ligger inte hos sjuksköterskan. 

Upplevelser vid avslutande av behandling, att 

vara inkännande o Sjuksköterskor upplever 

emotionell börda i palliativ vård. 

Hög 

22/27 

(81%) 

9 Pavlish, C. & 

Ceronsky, L. 2007, 

USA 

Oncology Nursing 

Forum: Oncology 

Nurses’ Perception 

About Palliative Care 

Att utforska 

onkologisjuksköterskors 

uppfattning av palliativ vård. 

Kvalitativ design. Narrativ 

deskriptiv analys genom 

semistrukturerade intervjuer med 

olika fokusgrupper. 60-90 minuters 

intervju med 33 sjuksköterskor. 

Analyserades tematiskt tills inga 

fler teman hittades.   

Sjuksköterskor upplever svårigheter med att 

veta hur palliativ vård bör bedrivas på bästa 

sätt. Svårt att kombinera och prioritera vård 

mellan palliativt och kurativt vårdade patienter 

vid tidspress. Stressig arbetssituation i 

akutvårdskontext försvårar utförande av 

palliativ omvårdnad. 

Hög 

23/27 

(85%) 

10 Zomorodi, M., & 

Lynn, M.R. 2010, 

USA 

Journal of Hospice and 

Palliative Nursing:  

Critical Care Nurses’ 

Values and Behaviors 

With End- of- Life Care 

 

Beskriva sjusköterskors 

definitioner av god palliativ 

vård och identifiera personliga, 

miljömässiga och 

relationsmässiga faktorer hos 

sjuksköterskan som påverkar.  

Kvalitativ design. Intervjuer med 

nio sjuksköterskor. 

Semistrukturerade inspelade 

intervjuer som transkriberades 

ordagrant och analyserades för att 

finna mönster och teman. 

Personliga, miljömässiga och relationsmässiga 

faktorer underlättar eller försvårar vård i livets 

slut. Moralisk utmattning hindrar god vård i 

livets slut. Miljön på IVA påverkar vården 

negativt. Svårt att kombinera kurativ och 

palliativ vård. Sjuksköterskor använder olika 

strategier för att förbättra vården. 

Hög 

24/27 

(88%) 

 

 

 

 



  
                                          

 

 
Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Underkategorier Kategorier 

Äldre sjuksköterskor som hade 

mest erfarenhet av palliativ vård 

hade mest positiv attityd* 

Äldre sjuksköterskor har 

en mer positiv attityd 

Att acceptera 

döden 

Acceptans  Existentiell 

försoning 

Äldre sjuksköterskor ser på 

döden mer neutralt, varken 

bortstötande eller välkomnande* 

Äldre har ett naturligare 

förhållningssätt till döden  

Döden är naturlig Acceptans 

De som såg sin situation som 

positiv sa att de inte kan fixa 

allt, och inte har rätt till det 

heller 

Man kan inte fixa allt och 

har inte rätt till det 

Att acceptera 

döden 

Acceptans 

De som arbetat kortare tid på en 

cancerenhet såg döden som en 

flykt till större del än de som 

jobbat längre* 

Döden kan ses som en 

flykt 

Att uppleva rädsla 

för döden 

Rädsla 

Om de upplevt en traumatisk 

död upplevde sjuksköterskor 

skuld, osäkerhet och hjälplöshet 

Att uppleva negativa 

känslor i samband med 

döden  

Att uppleva rädsla 

för döden  

Rädsla 

De som vårdade 0-5 döende 

patienter undvek att tänka på 

döden mer än de som vårdade 

mer än 10 patienter per månad* 

De som vårdar färre 

döende patienter undviker 

mer att tänka på döden än 

de som vårdar fler. 

Rädsla för döden Rädsla 

De upplever att vård av döende 

människor är emotionellt 

krävande 

Döende patienter är 

emotionellt krävande 

Utmattning och 

ansträngning 

Otillräcklighet Att inte räcka 

till 

Sjuksköterskorna får vara med 

när patienten är bortom all 

räddning (…) finns inget mer att 

göra 

Patienten går inte att rädda Känna sig 

otillräcklig 

Otillräcklighet 

Sjuksköterskor tycker att det är 

hög arbetsbelastning, 

patientbelastning och tidsbrist 

för att ge palliativ vård 

Hög arbetsbelastning 

skapar känslor av att inte 

hinna med 

Känna sig 

otillräcklig 

Otillräcklighet 

Det är svårt att avgöra hur 

mycket man får berätta för 

familjen om prognosen utan 

godkännande av läkaren 

Svårt att avgöra vad som 

får delges utan 

läkargodkännande 

Osäker hur man 

ska bete sig 

Osäkerhet 

Det är svårt när 

familjemedlemmar motsätter sig 

sederande läkemedel* 

Svårt att hantera 

motsättande 

familjemedlemmar 

Osäker hur man 

ska bete sig 

Osäkerhet 

Det är jobbigt när familjen är 

oense om behandling och 

fortsatta interventioner 

Svårt att hantera 

familjemedlemmar 

Osäker hur man 

ska bete sig 

Osäkerhet 

Den saken som rankade som 5:e 

svårast var att läkare vägrar sluta 

kurativ behandling* 

Patienten genomgår 

kurativ behandling tills 

denne är döende 

Patienten lider r/t 

meningslös vård 

Meningslöshet 

Sjuksköterskor upplever att 

behandling avbryts för sent 

många gånger 

 

Behandling avbryts ofta 

för sent 

Patienten lider r/t 

meningslös vård 

Meningslöshet 

För sent avbrytande av 

behandling upplever 

sjuksköterskor vara ovärdigt 

Ovärdigt att avbryta 

behandlingen för sent 

Patienten lider r/t 

meningslös vård 

Meningslöshet 

BILAGA V: ANALYSFÖRFARANDE 
 



 

 
 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Underkategorier Kategorier 

Sjuksköterskor upplever att 

innebörden av palliativ vård är 

att fokusera på livskvalitet 

Viktigt med patienters 

livskvalitet 

Att skapa mening  Meningsfullhet Att göra gott 

Palliativ vård är en process, en 

resa där mål och behandling 

omvärderas. Nu ska man skapa 

en helhet av välbefinnande och 

livskvalitet 

Viktigt med patienters 

livskvalitet och 

välbefinnande 

Att skapa mening Meningsfullhet 

Sjuksköterskor har generellt en 

positiv attityd till att vårda 

döende patienter* 

Att vårda döende är 

positivt 

Meningsfullt 

arbete 

Meningsfullhet 

De som exponerats för mer 

palliativ vård och död hade en 

mer positiv upplevelse än de 

som inte hade exponerats* 

De som exponeras för 

palliativ vård är mer 

positiva 

Erfarenhet skapar 

säkerhet 

Säkerhet 

Att äldre, mer erfarna 

sjuksköterskor, hjälper de yngre 

vid palliativ vård underlättar* 

Underlättar när äldre 

sjuksköterskor hjälper 

yngre 

Äldre säkrare i 

situationen 

Säkerhet 

Sjuksköterskor tycker att det är 

positivt när familjen får tid att 

sörja  

Positivt när familjen får tid Att tillgodose 

behov 

Tillräcklighet 

Att ha tid att skapa en fridfull 

dödsscen upplevs som 

betydelsefullt 

Betydelsefullt att kunna 

skapa frid 

Att tillgodose 

behov 

Tillräcklighet 

Att sjuksköterskan får tala med 

en utomstående efter patientens 

död upplevs stödjande* 

Stödjande att få prata med 

utomstående 

Att vara tillräcklig Tillräcklighet 

Om sjuksköterskan skapar en 

relation med en patient eller 

familj är det emotionellt svårt 

när patienten dör 

Skapar sjuksköterskan en 

relation är det emotionellt 

svårt 

Emotionellt 

involverad 

Delaktighet Engagemang 

Sjuksköterskor blir mer 

emotionellt påverkade då de 

vårdar patienter palliativt som är 

unga  

Emotionellt påverkad vid 

palliativ omvårdnad av 

unga 

Emotionellt 

involverad 

Delaktighet 

Sjuksköterskan tycker att 

familjenärvaro är bra då familjen 

ger patienten en historia. 

Familjen ger patienten en 

historia 

Att skapa relation Delaktighet 

Sjuksköterskor menar att det är 

viktigt att finna balans i arbetet, 

att släppa arbetet när man går 

från jobbet 

Att finna balans i arbetet, 

släppa arbetet 

Behov av distans Distans 

Sjuksköterskorna upplever det 

skönt när de inte behöver göra 

sin åsikt hörd om patienter bör 

hållas vid liv eller inte 

Skönt att inte vara 

involverad i beslut om 

patientens liv 

Att vara passiv Distans 

Sjuksköterskor upplever att 

åsikter angående att avbryta 

behandling inte är deras sak 

Sjuksköterskor vill inte ta 

beslut om att avsluta 

behandling 

Att vara passiv Distans 

 

 

* Meningsenheter från kvantitativa artiklar  

 
 


