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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Palliativ vård definieras som vård som ges till patienter vid deras sista tid i livet 

och målet är att lindra patienters lidande och främja livskvaliteten. För att sjuksköterskorna 

ska kunna skapa god omvårdnad krävs kunskap, helhetssyn och förmågan att förmedla 

trygghet. 

Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med palliativ vård. 

Metod: En systematisk litteraturstudie som inkluderade nio artiklar från tre olika databaser. 

Artiklarna analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt Lundman 

& Graneheim (2008). 

Resultat: I resultatet framkom att palliativ vård är väldigt krävande för sjuksköterskor och det 

behövs mycket resurser för att de som arbetar inom detta område ska orka med sitt arbete. 

Huvudfynden presenterades i Sjuksköterskors professionella förhållningssätt, Innebörden av 

att arbeta med palliativ vård samt Sjuksköterskornas behov av coping-strategier.  

Slutsats: Sjuksköterskors personliga egenskaper och kvaliteter hade stor betydelse för att ge 

god palliativ vård. Stort behov av stöd i form av exempelvis handledning krävdes för att 

sjuksköterskorna skulle klara av att vårda patienter palliativt. Sjuksköterskor kan ta lärdom av 

varandras erfarenheter och med hjälp av dessa förbättra den palliativa vården.   

 

 

Nyckelord: Palliativ vård, Sjuksköterskor, Professionellt förhållningssätt, Coping-strategier.   
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INLEDNING 

Vi har båda erfarenheter av palliativ vård och har upplevt att sjuksköterskor som arbetar inom 

området har ett känslomässigt tungt arbete där det borde vara omöjligt att inte bli berörd. 

Under vår utbildning har vi fått begränsad kunskap om palliativ vård, vilket har lett till att 

osäkerhet uppstått i mötet med dessa patienter. Vi har diskuterat tankar kring livet och döden 

och vad det krävs av de som arbetar med detta och kom fram till att det var ett spännande och 

utmanande område som vi ville lära oss mer om. 

 

BAKGRUND 

Palliativ vård  

Den palliativa vården har blivit mer synlig på senare år och har därför till stor del blivit ett 

etablerat begrepp, vilket främjat vården inom området (Strang, 2005). Det är viktigt med 

samverkan och samordning mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten för att den 

enskilde patienten som vårdades palliativt skulle få en god vårdkvalitet. Behovet av palliativ 

vård är stort och varje år dör cirka 90 000 människor i Sverige, ungefär 80 procent av dessa 

bedöms vara i behov av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2012).   

 

Palliativ vård definieras som vård som ges till patienter under deras sista tid i livet och målet 

är att lindra patienters lidande och främja livskvaliteten. Vården kan skilja sig i tid, den kan 

pågå alltifrån dagar och veckor till år (Socialstyrelsen, 2012). Behandlingsintentioner syftar 

oftast till att få patienter friska, det vill säga kurativ vård. Palliativ vård däremot, är vård som 

bedrivs när den kurativa vården inte längre är möjlig. Den största uppgiften blir då att hjälpa 

patienten att leva så värdigt som möjligt (Glimelius, 2005). Palliativ vård ska förbättra 

patienters och anhörigas livskvalitet genom att förebygga problem som hänger samman med 

den sjukdom patienten har. Vården inriktas på att lindra lidande samt smärta med hjälp av 

bedömning och behandling av patienters fysiska, psykiska och andliga problem (World 

Health Organisation, 2012). Palliativ vård ska ha en livssyn som bekräftar livet och ser döden 

som en del av livet. Den ska även sträva efter en aktiv helhetsvård av patienter från det att 

patienterna får behov av palliativ vård till döden inträffar (SOU 2001:6, 2001).   

 

Palliativ vård vilar på fyra grundstenar; symtomlindring, samarbete, kommunikation och 

relation samt stöd till de närstående. Med symtomlindring menas bland annat att smärta ska 
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lindras och att patienternas autonomi och integritet ska uppmärksammas. Samarbete innebär 

ett arbetslag som består av många professioner som besitter olika yrkeskunskaper. Det kan 

exempelvis vara läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kuratorer. Med god 

kommunikation och relation mellan arbetslaget, patienter och anhöriga kan patienternas 

livskvalitet främjas. Stöd till de närstående betyder exempelvis att de ska få stöd under 

patientens vårdtid samt efter dennes bortgång (Socialstyrelsen, 2012).  

 

Sjuksköterskors roll i den palliativa vården 

En god omvårdnad innebär att se hela människan. För att kunna göra detta inom palliativ vård 

krävs kunskap, helhetssyn och förmåga hos sjuksköterskor att kunna förmedla trygghet. Alla 

patienter är unika med individuella behov, därför ska vården ske individuellt genom att varje 

patient ska kunna påverka sin situation. Sjuksköterskors roll i den palliativa vården är att 

försöka göra det bästa av tiden som är kvar för de döende patienterna. Han eller hon behöver 

sätta sig in i patienternas situation och vara medmänniska, eftersom den palliativa vården 

bland annat bygger på mänsklig kontakt (Sjöberg et.al., 1998). 

 

Det finns behov av att sjuksköterskor arbetar efter flera olika inriktningar i sin roll inom den 

palliativa vården, där de mest framträdande inriktningarna är relationsskapande, stödjande, 

kommunikativa och koordinerande. Den relationsskapande rollen handlar om att bygga upp 

tillförlitliga relationer till patienterna. Sjuksköterskorna bör sträva efter en balans där 

relationen varken blir för ytlig eller för känslosam, professionaliteten är här av stor vikt 

eftersom det i rollen som den stödjande sjuksköterskan är viktigt att stödja både den sjuke, 

dess anhöriga samt kollegorna. Han eller hon kan stödja genom att exempelvis underlätta, 

uppmuntra och vara närvarande samt att inte endast fokusera på död, utan ta vara på glädjen i 

livet. Sjuksköterskans kommunikativa roll inom palliativ vård handlar både om verbal och 

icke-verbal kommunikation. För att kunna agera professionellt bör han eller hon veta när det 

är viktigt att tala och när det är bättre att vara tyst eller hänvisa till en kollega. Den 

koordinerande rollen fyller en stor funktion och innebär att sjuksköterskorna är de som gör 

den första bedömningen av patienten samt dess anhöriga. Han eller hon bedömer 

problematiken och ser vilka åtgärder som behöver utföras (Friedrichsen, 2005). 

 

Sjuksköterskors egen dödsångest  

Sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård möter lidande och döende patienter, i dessa 

möten konfronteras sjuksköterskorna med sin egen dödlighet och dödsångest vilket påverkar 
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tankar, känslor och reaktioner. När sjuksköterskor möter patienter och anhöriga i den 

palliativa vården kan de bli medvetna om sina egna föreställningar, värderingar och livssyn. I 

dessa situationer kan de både förneka och acceptera att de själva ska dö. När de upplever 

dödsångest tvingas de att ta till flyktstrategier, en del väljer att fly från situationen, andra 

försöker företa något som upptar deras uppmärksamhet medan en del försöker skämta bort 

allvaret. För att hjälpa sjuksköterskorna att minska sin egen dödsångest bör de bli medvetna 

om sin egen dödlighet och försöka acceptera den. Det är även viktigt att tänka på hur känslor 

som förnekande och rädsla visar sig inför patienter och anhöriga (Kalfoss Harris, 2002). 

 

Sjuksköterskor och coping-strategier 

Med coping menas olika strategier som hanterar påfrestningar och krav 

(Nationalencyklopedin [NE], 2012). I stressfyllda och krävande situationer uppstår obehag 

som människor hanterar på olika sätt och för att reducera obehaget används olika coping-

strategier. Det finns problemorienterad coping och känsloorienterad coping där 

problemorienterad coping innebär att aktivt försöka hantera problem som skapar obehaget, 

exempelvis genom att tillägna kunskap som krävs för att kunna hantera problemet och 

obehaget. I känsloorienterad coping kontrolleras negativa känslor genom att antingen försöka 

uppfatta situationen annorlunda eller genom att rikta uppmärksamhet mot något annat. Vilken 

coping-strategi människan väljer kan bero på om det är möjligt att göra något åt situationen 

eller inte (Brülde, 2003). Sjuksköterskor uppfattar, bedömer och hanterar möten med patienter 

och anhöriga individuellt med olika copingstilar, beroende på deras eget sätt att exempelvis 

uppfatta, känna samt tänka (Kalfoss Harris, 2002). 

      

Joyce Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga relationer 

Travelbees teori bygger på existentialistisk ideologi som fokuserar på omvårdnadens 

mellanmänskliga aspekter. Förståelsen av vad som händer i samspelet mellan patienter och 

sjuksköterskor, hur deras interaktion kan upplevas och vilka konsekvenser det får har 

betydelse. Begreppet omvårdnad definieras som en mellanmänsklig process där 

sjuksköterskor hjälper patienter, familjer eller ett samhälle att förebygga eller klara av 

upplevelser av sjukdom och lidande samt finna mening i dessa upplevelser. För att kunna 

etablera den mellanmänskliga relationen mellan patienter och sjuksköterskor behövs 

egenskaper som god självkännedom och insikt om sin egen syn på sjukdom, lidande och död. 

Den mellanmänskliga relationen upprättas även genom det första mötet, framväxt av identitet, 
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empati, sympati samt etablerande av ömsesidig förståelse och kontakt. Som sjuksköterska är 

det viktigt att använda sig själv terapeutiskt vilket innebär att sjuksköterskor använder sin 

egen personlighet i interaktion med patienter och på det sättet lindrar patienters lidande. De 

kan stödja patienterna genom att känna till patienternas upplevelser av sin situation eller 

sjukdom, då alla patienter har en unik upplevelse av sin livssituation. Sjuksköterskan har även 

som uppgift att stödja patienters hopp, eftersom det kan göra att lidandet blir hanterbart.  

 

Kommunikation har stor betydelse för interaktionen mellan patienter och sjuksköterskor. Det 

är via kommunikationen sjuksköterskor etablerar mellanmänskliga relationer till patienter. 

Med hjälp av kommunikation kan sjuksköterskor uppnå målen med omvårdnad; lindra 

lidande, stödja patienters hopp och finna mening i situationen. Kommunikationen kan vara 

både verbal och icke-verbal och har som syfte att lära känna patienter för att kunna tillgodose 

deras behov. Patienters lidande kan antingen lindras eller förstärkas genom kommunikation, 

då det krävs kunskap och förmåga att kommunicera med gott omdöme. När patienten inte 

känner sig sedd och bekräftad som individ eller uppfattar innebörden av kommunikationen 

kränkande ökar lidandet istället för att lindras (Kirkevold, 2000). 

 

Empati 

Empati är förmågan att kunna leva sig in i en annan människas behov och känsloläge, ha 

inlevelseförmåga (NE, 2012). I vårdande sammanhang menas med empati att förstå patienters 

känslor och utifrån förståelsen handla på ett sätt som hjälper patienterna. Det är ett sätt att 

kommunicera och handla som visar sig efter det att sjuksköterskan förstått patientens behov. 

Patienter som möter sjuksköterskor med empatisk förmåga kan få sitt lidande lindrat. 

Empatisk förmåga är därför en viktig tillgång i vården (Arlebrink, 2012).  

 

Att lindra lidande 

Lindrat lidande innebär medmänskliga möten och vårdande handlingar där patienter blir sedda 

och ges möjlighet att med hjälp av sjuksköterskor komma vidare i lidandets kamp och 

utveckling. Sjuksköterskorna har ansvar att så långt det är möjligt förstå det mänskliga 

lidandet och dess förlopp samt vad som krävs för att kunna lindra lidandet. Patienter som 

vårdas palliativt kan ha benägenhet att dölja sitt lidande vilket då fungerar som skydd för att 

klara av exempelvis behandlingar. Patienter i palliativt skede är inte alltid mottagliga för att ta 

emot medlidande eller prata om känslor och upplevelser av sin sjukdom eftersom de behöver 

all sin kraft för att bära sitt eget lidande. Sjuksköterskorna kan däremot vid ett senare tillfälle 
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erbjuda samtal för att visa att de har uppmärksammat att behovet finns eller kommer infinna 

sig, annars kan ett vårdlidande skapas för patienterna. Patienterna behöver, när de är redo för 

det, få insikt i sin situation för att kunna lindra lidandet. När patienten är redo att acceptera sin 

sjukdom är det viktigt att sjuksköterskorna besvarar de uttryck patienterna ger för sitt lidande. 

De kan exempelvis bekräfta patienternas känslor genom att be dem berätta mer om 

vad känslorna egentligen handlar om. Lindrandet handlar ofta om fysisk närhet, att hålla om, 

röra vid, ge styrka, skydd, stöd men främst lyssna på patienterna. Om sjuksköterskorna 

välkomnar och accepterar patienternas känslor, och samtidigt behåller lugnet, kan patienternas 

värdighet bibehållas i kampen mot lidandet. Det handlar om att bara våga vara, acceptera och 

se patienterna samt hålla tillbaka sig själv och sina egna känslor för att kunna lindra lidandet. 

För att kunna möta patienternas behov av att få sitt lidande lindrat bör sjuksköterskorna vara 

tåliga och kunna ta emot lidande berättelser. Det innebär att se sårbarheten hos patienterna 

utan att svara med egen rädsla, osäkerhet eller förvåning (Arman & Rehnsfeldt, 2006). 

  

PROBLEMFORMULERING 

Vi tror det är viktigt att sjuksköterskor känner sig säkra i hur de ska ge god vård till patienter 

som vårdas palliativt för att de ska kunna göra ett bra arbete och ge patienterna värdig vård i 

livets slut. Nyfikenheten om vad sjuksköterskor har för erfarenheter av att vårda dessa 

patienter väcktes hos oss. Utifrån kliniska erfarenheter har vi upplevt osäkerhet bland 

sjuksköterskor som kom i kontakt med patienter som vårdades palliativt. I situationer när 

någonting händer som vi saknar erfarenhet av och aldrig fått vänja oss vid infinner sig känslor 

av osäkerhet och rädsla. Detta kan leda till att sjuksköterskor flyr från det som skapar 

osäkerhet och rädsla, exempelvis en patient som är i behov av palliativ vård, och istället 

lägger över ansvaret på någon annan (Sjöberg et al., 1998). Det är därför viktigt att 

sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård uppmärksammas för att kunna ge patienter god 

palliativ vård.  Om inte sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård uppmärksammas finns 

det risk för att de inte kan ge en tillräckligt god vård, vilket kan leda till att patienter som 

vårdas palliativt inte får ett värdigt avslut och en lugn död. 

 

SYFTE 

Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med palliativ vård. 
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METOD 

En systematisk litteraturstudie avser att metodiskt söka, kritiskt analysera och sammanställa 

den litteratur som finns inom ett valt ämne. Att göra en systematisk litteraturstudie innebär att 

utföra en sammanställning av resultat från tidigare empiriska studier (Forsberg & Wengström, 

2003). En systematisk litteraturstudie grundas på fakta från primärkällor, som kan vara 

publicerade vetenskapliga artiklar eller rapporter. Primärkälla är en källa som är skriven av 

den person som utfört undersökningen (Axelsson, 2008). 

 

Inklusionskriterier  

I studien inkluderades artiklar som var Peer reviewed, skrivna på engelska och publicerade 

mellan åren 2007-2012. Inga geografiska begränsningar gjordes och inkluderade artiklar hade 

inga begränsningar när det gäller i vilken miljö den palliativa vården utfördes. De inkluderade 

artiklarna berörde sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård och hade deltagare som var 

20 år och uppåt. Både män och kvinnor inkluderades. 

 

Sökförfarande och urval 

De databaser som valdes att söka artiklar i var Cinahl, PubMed och PsycINFO. Först gjordes 

en pilotsökning enligt Axelsson (2008), där sökord i fritext användes som tycktes vara 

relevanta för syftet. Ett engelskt ord för erfarenheter behövdes och valet stod mellan 

”attitudes”, ”experiences” och ”work experiences”. Ordet ”attitudes” valdes bort, trots att det 

var ett ämnesord, eftersom ”experiences” och ”work experiences” gav mer relevanta träffar 

som motsvarade syftet. Dessutom tycktes de orden täcka ett större område eftersom artiklar 

med ”attitudes” ändå fanns med i träffarna.  

 

För att hitta lämpliga ämnesord till sökningen användes MeSH till Cinahl och PubMed samt 

Thesaurus till PsycINFO. I de fall det var möjligt användes även ”Explode” för att få en 

bredare sökning. Den manuella sökningen gjordes i inkluderade artiklars referenslistor. Några 

ytterligare artiklar som passade syftet och inklusionskriterierna hittades inte. I den slutgiltiga 

sökningen användes exempelvis ”palliative care” och ”nurse-patient relations” (bilaga 1). 

 

Kvalitetsgranskning  

I studien inkluderades nio artiklar som finns presenterade i artikelmatrisen (bilaga 4). Vid 

granskning av artiklarna användes bedömningsformulär för kvalitativa samt kvantitativa 
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artiklar enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011). För att kunna använda formulären till alla 

kvantitativa artiklar har modifieringar gjorts. Frågan gällande RCT- och CCT-studier togs 

bort eftersom de kvantitativa artiklarna i studien var av deskriptiv design. Under stycket 

gällande urvalsförfarande togs följande frågor bort eftersom de inte var relevanta för de 

deskriptiva studierna: Randomiseringsförfarande beskrivet? Likvärdiga grupper vid start? 

Analyserande i den grupp som de randomiserades till? Blindning av patienter? Blindning av 

vårdare? Blindning av forskare?  Frågan gällande intervention togs också bort eftersom den 

inte var relevant för de inkluderade artiklarna. Artiklarna lästes och granskades var för sig av 

båda författarna och det diskuterades fram vilka frågor i frågeformulären som var relevanta 

för respektive design samt hur de skulle modifieras för att stämma överrens med artiklarna. 

Frågor som diskuterades var exempelvis artiklarnas syfte, urval, datainsamling, redovisning 

av resultat samt etiskt resonemang (bilaga 2 och 3). De nio artiklar som kvalitetsgranskades 

inkluderades i studien eftersom alla artiklarna bedömdes ha hög eller medel kvalitet. 

 

Dataanalys 

Båda författarna var delaktiga under hela analysprocessen. Artiklarna lästes igenom noggrant 

och det har hela tiden förts en diskussion kring relevans av artiklarna för att få ut det resultat 

som motsvarade syftet till denna studie. När materialet analyserades användes en kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats enligt Graneheim & Lundman  (2008). Först togs 

meningsenheter som motsvarade syftet ut ur resultaten. Meningsenheterna kondenserades och 

kodades och koder som hörde ihop bildade därefter underkategorier samt kategorier (bilaga 

5).  

 

Forskningsetiska överväganden 

I samtliga artiklar som använts till denna studie har det på något sätt förts ett etiskt 

resonemang i enlighet med Forsberg & Wengström (2003). Exempelvis har artiklarna tagit 

upp granskning av en etisk kommitté, anonymitet, frivilligt deltagande och rättigheter till att 

när som helst avbryta sitt deltagande. Under arbetsprocessen har etiska överväganden och 

begreppsanvändning diskuterats. Begrepp som palliativa patienter ersattes med patienter som 

vårdats palliativt, för att människor inte skulle kategoriseras utefter sitt sjukdomstillstånd. 

Inga artiklar som var relevanta för syftet valdes medvetet bort och inget resultat från de 

inkluderade artiklarna förvrängdes. De inkluderade artiklarnas resultat, som besvarat syftet, 

redovisades i denna studie.  
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RESULTAT 

Resultatet presenteras under följande rubriker: Sjuksköterskornas professionella 

förhållningssätt, innebörden av att arbeta med palliativ vård samt sjuksköterskornas coping-

strategier.  

 

Sjuksköterskornas professionella förhållningssätt 

Närhet och distans 

Sjuksköterskorna hade hög ambition och vilja att prestera. De visade stort engagemang i sitt 

arbete, strävade efter att ge den bästa vården och ville alltid finnas tillgängliga för att ge 

patienterna en god sista tid. De arbetade för att uppfylla patienters och familjers önskemål och 

hjälpte dem att finna mening med livet vid livets slut (Ablett & Jones, 2007; Neilson, Kai, 

MacArthur & Greenfield, 2011; Erichsen, Danielsson & Friedrichsen, 2010). Det var viktigt 

för sjuksköterskorna att anpassa sig till varje unik situation för främjande av livskvaliteten hos 

patienterna (Wallerstedt & Andershed, 2007). Respekt och medlidande för patienterna och 

deras familjer var viktigt, både i de olika sjukdomsfaserna samt efter döden (Johansson & 

Lindahl, 2011; Wu & Volker, 2009). Sjuksköterskorna kände trygghet i yrkesrollen, som 

innebar att kunna inta flera olika roller och använda sig av sina förvärvade erfarenheter 

(Wallerstedt & Andershed, 2007; Neilson et al., 2011). 

 

För att skapa närhet till patienter och anhöriga var ärlighet viktigt, men samtidigt skulle de 

kunna ha en känsla för när och hur de kunde vara ärliga i varje unik situation. 

Sjuksköterskorna kände att det förväntades av dem att de skulle vara ärliga. Ärlighet 

fungerade som hjälp för att förstå patienterna och var förutsättning för god vård (Erichsen et 

al., 2010). Professionella gränser innebar att inte komma patienterna för nära och balans 

mellan närhet och distans krävdes för att inte bli för personligt involverad. Distans till 

patienterna var även viktigt för att inte ta med arbetet hem (Johansson & Lindahl, 2011; 

Ablett & Jones, 2007; Wallerstedt & Andershed, 2007).  

  

Samspelet mellan sjuksköterskor och patienter  

Sjuksköterskorna upplevde att god vård inte kunde uppnås utan bra relationer till patienter och 

anhöriga. Ärlighet i vårdrelationerna skapade tillit, självkänsla, trygghet och hopp (Erichsen 

et al., 2010). Sjuksköterskorna uppfattade att vårdrelationerna var ömsesidiga och de hade fått 

starka band till de döende patienterna och deras familjer (Wu & Volker, 2009; Erichsen et al., 
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2010). Kontakten med patienternas familjer var viktig under hela sjukdomsprocessen (Neilson 

et al., 2011) och sjuksköterskorna upplevde att de utvecklades personligen med hjälp av 

patienterna (Wallerstedt & Andershed, 2007). Existentiella tankar och förberedelser inför 

döden hjälpte både dem, patienterna och anhöriga. Reflektioner över de existentiella tankarna 

hjälpte dem att lättare kunna kommunicera med patienter och anhöriga om döden. 

Förberedelserna inför döden ledde till att patienter och anhöriga i högre grad kunde acceptera 

sin situation (Johansson & Lindahl, 2011; Wu & Volker, 2009).  

 

Önskan från anhöriga att undanhålla information till den svårt sjuke patienten om dennes 

sjukdom och prognos skapade osäkerhet hos sjuksköterskorna i hur de skulle agera. 

Osäkerheten utgjorde dilemman där sjuksköterskorna inte visste om de skulle gå emot 

anhörigas önskan eller patienternas rättighet till information. Patienterna behövde ärlighet 

men för att bevara hoppet undanhöll sjuksköterskorna ibland information gällande 

sjukdomsprognos från patienterna och deras anhöriga. Sjuksköterskorna kände osäkerhet 

gällande ärlighet i mötet med andra kulturer då anhöriga ansåg det olämpligt med uppriktig 

information eftersom det kunde ha en negativ inverkan på patienternas hopp (Erichsen et al., 

2010). För sjuksköterskorna i Taiwan var det komplicerat att tillmötesgå önskemål inom den 

egna kulturen gällande hemgång innan döden, eftersom det var svårt att bedöma när 

patienterna var i terminalt skede (Wu & Volker, 2009). Sjuksköterskorna upplevde även att 

oärlighet syntes på exempelvis deras kroppsspråk och sätt att agera. När osäkerheten 

upptäcktes gav det upphov till misstro till sjukvården. Tilliten, självkänslan och relationen 

mellan sjuksköterskorna och patienterna påverkades negativt av oärlighet och ett brutet 

förtroende var svårt att reparera (Erichsen et al., 2010). 

 

Innebörden av att arbeta med palliativ vård 

Glädjeämnen 

Alla sjuksköterskorna (Ablett & Jones, 2007; Braun, Gordon & Uziely, 2010) var nöjda med 

att arbeta som sjuksköterskor inom palliativ vård och de upplevde att det var tillfredsställande 

att vårda patienter i livets slutskede. De flesta sjuksköterskorna hade positiv inställning till att 

arbeta med döende patienter och deras familjer (Ablett & Jones, 2007; Braun et al., 2010). Att 

arbeta med palliativ vård innebar för dem att få mycket tillbaka från patienter och deras 

familjer, vilket gjorde att sjuksköterskorna kände att deras arbete var stimulerande och 

bekräftande. Detta hjälpte dem att hitta styrka att vårda patienterna och finna mening med sitt 

arbete. Att få vara med och ge patienterna en värdig död gjorde att sjuksköterskorna kände 
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tacksamhet, vilket fick dem att växa som människor (Johansson & Lindahl, 2011; Wallerstedt 

& Andershed, 2007). 

 

På grund av att sjuksköterskorna dagligen bevittnade döende och döda patienter började de 

reflektera över meningen med livet och döden (Wu & Volker, 2009), vilket gjorde att de blev 

mer medvetna om sin egen dödlighet. Det väcktes reflektioner över existentiella tankar i 

arbetet (Ablett & Jones, 2007) och många av sjuksköterskorna blev mer öppna, lärde sig vad 

som var betydelsefullt i livet samt att fokusera på nuet. Sjuksköterskorna fick större förståelse 

för hur de skulle ta hand om och kommunicera med sina egna familjer och de blev även mer 

empatiska, känsliga och ömsinta efter att ha arbetat med döende patienter (Wu & Volker, 

2009). 

 

Känslor av otillräcklighet 

Sjuksköterskorna kände sig otillräckliga när de inte hann göra allt de skulle behöva göra för 

patienterna (Ablett & Jones, 2007). De upplevde att det var viktigt att lägga ner tid på varje 

patient under deras sista tid i livet. Sjuksköterskorna upplevde ibland tidsbrist och då hanns 

inte de fördjupande samtalen med, utan bara patienternas basala omvårdnad. Tidsbrist ledde 

även till försämrad vårdkvalitet och berodde ofta på organisationsproblematik som 

sjuksköterskorna själva inte kunde styra över (Wallerstedt & Andershed, 2007). Det var 

stressande att prata med anhöriga när patienter avlidit eftersom de fick möta starka känslor 

och funderingar som ofta uppkom hos anhöriga. Det var även stressande att tillmötesgå andra 

patienters behov av stöd och uppmärksamhet när någon precis avlidit (Ablett & Jones, 2007). 

Intensiv kontakt med patienter och anhöriga och många dödsfall på kort tid var också 

stressande (Wallerstedt & Andershed, 2007). De upplevde frustration (Ablett & Jones, 2007; 

Wu & Volker, 2009) i högre grad än stress på arbetet, exempelvis när de inte kunde uppnå 

målen för patienterna på grund av organisationsproblematik (Ablett & Jones, 2007). 

 

Sjuksköterskorna med negativ syn på döden hade mindre positiv inställning till att vårda 

döende (Braun et al., 2010). Det var energikrävande att arbeta med palliativ vård, (Johansson 

& Lindahl, 2011; Wallerstedt & Andershed, 2007) både som professionell och medmänniska 

(Johansson & Lindahl, 2011) och de upplevde känslor av otillräcklighet, frustration, sorg samt 

förlust när patienter dog. Det var svårt att orka med arbetssituationen, speciellt vid plötsliga 

dödsfall (Wallerstedt & Andershed, 2007). En moralisk konflikt uppstod när sjuksköterskorna 

visste mer om patienterna än vad patienterna själva gjorde (Erichsen et al., 2010). 
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Sjuksköterskorna saknade stöd och uppbackning i yrkesrollen (Wallerstedt & Andershed, 

2007) och en del kände tveksamhet till yrkesvalet (Wu & Volker, 2009).  

 

Medverkan i beslut 

Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att deras involvering i etiska beslut, angående 

exempelvis livsuppehållande behandling, hade positiv inverkan på deras arbete. De flesta 

(90,4%  av n= 156) ansåg inte att beslut om att sluta med livsuppehållande behandling togs 

för tidigt men däremot tyckte endast 36,3% av n= 154 av sjuksköterskorna att dessa beslut 

togs i precis rätt tid. Drygt hälften (58,7% av n= 155) ansåg att beslut om livsuppehållande 

behandling togs för sent (Latour, Fulbrook & Albarran, 2009). 

 

Sjuksköterskornas coping-strategier 

Behovet av stöd för att klara av det dagliga arbetet  

Sjuksköterskorna beskrev effektiva coping-strategier som stöd från kollegor, familj och 

vänner för att skydda sig själva från att bli utbrända. Många av sjuksköterskorna tyckte det 

var betydelsefullt att använda sig av humor i arbetet, upprätthålla en hälsosam balans mellan 

arbete och privatliv samt ha ett rikt socialt nätverk (Ablett & Jones, 2007; Wu & Volker, 

2009; Erichsen et al., 2010). Religiös tro var viktigt för sjuksköterskorna (Braun et al., 2010; 

Wu & Volker, 2009). För de taiwanesiska sjuksköterskorna var det särskilt viktigt när de 

konfronterade utmaningar i sitt arbete. De som kände större tilltro till religionen hanterade 

jobbstressen bättre, exempelvis vid oväntade dödsfall (Wu & Volker, 2009). Det var även 

viktigt att ha tillräckligt med tid för patienterna och god arbetsmiljö för att sjuksköterskorna 

skulle orka med arbetet (Ablett & Jones, 2007). 

 

Det var av stor betydelse att sjuksköterskorna hade goda kunskaper om palliativ vård för att 

kunna tillfredsställa patienter och anhöriga (Johansson & Lindahl, 2011). Alla 

sjuksköterskorna satte värde på kunskapen och erfarenheterna de fick av de döende 

patienterna (Wu & Volker, 2009) och de tyckte även det var viktigt att ta lärdom av sina egna 

erfarenheter av att ha haft anhöriga som vårdats palliativt (Ablett & Jones, 2007). De äldre 

sjuksköterskorna hade positivare inställning till att vårda döende patienter än de yngre och ju 

mer erfarenhet de fick av att arbeta med döende patienter, desto positivare inställning hade de 

till att vårda dessa. Erfarenheter av arbetet gjorde sjuksköterskorna tryggare och säkrare i sin 

yrkesroll, vilket gjorde det lättare att klara av arbetet (Lange, Thom & Kline, 2008). De flesta 
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sjuksköterskorna upplevde starkt behov av att ha en separat avdelning för palliativ vård för att 

kunna säkra vårdkvaliteten (Johansson & Lindahl, 2011). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Tre olika elektroniska databaser söktes systematiskt igenom för att hitta alla relevanta artiklar 

som stod upp mot studiens syfte i enlighet med Willman et al., (2011). De databaser som 

användes till denna studie valdes på grund av att de täckte upp studiens ämnesområde, 

omvårdnad. Pilotsökningen gjordes för att de mest relevanta orden som motsvarade syftet 

skulle synliggöras, vilket ökade studiens trovärdighet. Fler artiklar med relevant data kanske 

kunde inkluderats om andra sökord använts men de använda sökorden bedömdes ändå ha gett 

uttömmande data till studiens resultat utifrån sjuksköterskeperspektivet. I studien användes 

både ämnesord och ord från fritextsökning, vilket kan stödja trovärdigheten om att hela det 

valda ämnesområdet täcktes eftersom ord som inte var ämnesord även gav väsentliga träffar 

(Willman et al., 2011). Den manuella sökningen som gjordes i de inkluderade artiklarnas 

referenslistor gav inga ytterligare artiklar som kunde användas till studien. Däremot fanns 

redan inkluderade artiklar med i referenslistorna, vilket kan tyda på att tillräckligt med 

material hittades.  

 

Artiklarna som inkluderades till denna studie var skrivna på engelska. Det kan ha funnits 

svagheter med detta eftersom fel i översättningen från engelska till svenska kan ha gjorts, som 

i sin tur kan ha lett till missuppfattningar av artiklarnas resultat. Inklusionskriteriet på fem år 

gammal forskning kan både ha styrkor och svagheter. Fördelen var att endast ny forskning 

framkom, vilket gjorde att studien lättare kan appliceras kliniskt till aktuell verksamhet. 

Klinisk forskning är färskvara eftersom verksamheter ständigt förändras och utvecklas 

(Forsberg & Wengström, 2003). Nackdelar med begränsningen kan ha varit att relevanta 

artiklar inte kom med till denna studie och att sökningen möjligtvis skulle kunnat generera 

någon mer artikel än de nio artiklar som framkom i sökningen till denna studie.  

 

De nio artiklar som slutligen inkluderades svarade upp mot studiens syfte. Det kan ses som en 

styrka att stor mängd data hämtades ur resultaten från de inkluderade artiklarna. En annan 

styrka var att det fanns artiklar representerade både med kvalitativ- och kvantitativ ansats. I de 

flesta artiklarna var deltagarna endast kvinnor, i de kvantitativa däremot fanns även män 
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representerade, men de utgjorde endast en liten del av urvalet. Studiens resultat blev därför 

svårare att överföra på män. Deltagarna hade en spridd ålder från 20-60+, vilket var positivt 

eftersom studiens resultat då kan överföras på många människor i olika åldrar. Artiklar från 

olika delar av världen inkluderades såsom Sverige, England, USA och Asien vilket visade på 

att studiens resultat lättare kan överföras på fler länder eftersom olika världsdelar 

representerades. Alla artiklar hade olika författare och ett flertal olika tidsskrifter fanns 

representerade, vilket stärkte studiens trovärdighet. Trots begränsningen av antalet funna 

artiklar hade de som ingick i studien riklig mängd analyserbart resultat. 

 

Artiklarna som valdes till studien genomgick kvalitetsbedömning med hjälp av 

bedömningsunderlag (bilaga 2 och 3). Det synliggjorde artiklarnas kvalitet och hjälpte 

författarna att inkludera artiklar till studien. De kvantitativa artiklarna bedömdes med ett 

modifierat bedömningsunderlag där modifieringen endast innebar borttagning av irrelevanta 

frågor som rörde studiens design. Det kan vara en styrka att kvalitetsbedömningen var gjord 

av författarna oberoende av varandra för att få bedömningen så objektiv som möjligt 

(Willman et al., 2011).  En svaghet med kvalitetsbedömningen kan vara att författarna tolkat 

kvaliteten på artiklarna på ett annorlunda sätt än vad någon annan skulle gjort, eftersom 

kvalitetsbedömningen var en subjektiv tolkningsfråga. 

 

För att öka studiens trovärdighet fördes hela tiden ett forskningsetiskt resonemang kring både 

författarnas egen studie och inkluderade artiklars etiska överväganden (Forsberg & 

Wengström, 2003). Alla inkluderade artiklar förde på något sätt ett etiskt resonemang. Båda 

författarna var delaktiga i valet av artikelmaterial, väl införstådda i resultatet från dessa och 

engagerade i analysprocessen. Det var en styrka att analysen bearbetades i fem steg där 

meningsenheterna kondenserades och abstraherades till koder, vilket gav materialet mer djup 

som sedan presenterats i studiens resultat. En ständig diskussion fördes kring artiklarnas 

relevans till syftet och hur data skulle analyseras. Allt detta ökade studiens trovärdighet.    

 

Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med palliativ vård. De 

huvudsakliga resultaten var att sjuksköterskornas erfarenheter av palliativ vård främst 

handlade om deras professionella förhållningssätt, innebörden av att arbeta palliativt samt 

deras behov av coping-strategier. I resultatet framkom att palliativ vård var väldigt krävande 
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och det behövdes mycket resurser för att de som arbetade inom detta område skulle orka med 

sitt arbete. 

 

Hur sjuksköterskorna i palliativ vård bör vara 

Resultatet visade att det krävdes särskilda kunskaper, egenskaper och kvaliteter för att kunna 

vara professionell i sin yrkesroll. Egenskaper och kvaliteter som stack ut var att 

sjuksköterskorna behövde ha en vilja att vara engagerade, en förmåga att kunna inta olika 

roller samt att vara ärliga i arbetet. Andra kvaliteter var att kunna bemöta och kommunicera 

med patienterna och deras anhöriga på ett sätt som skapade bra vårdrelationer. I Travelbees 

teori om omvårdnadens mellanmänskliga relationer skulle sjuksköterskor hjälpa patienter, 

familjer eller samhällen att förebygga eller klara av upplevelser av sjukdom och lidande samt 

finna mening i dessa upplevelser (Kirkevold, 2000). För att sjuksköterskorna skulle kunna 

uppnå detta behövde de ha en drivande vilja att vara engagerade. Som sjuksköterska inom den 

palliativa vården var det oundvikligt att bli involverad, vilket även var en förutsättning för att 

kunna skapa den mellanmänskliga relationen.  

 

För att hjälpa patienter att lindra lidande och finna mening krävdes engagemang och passion 

för det palliativa arbetet. Att sjuksköterskorna behövde inta olika roller och ha vissa 

egenskaper, exempelvis vara ärliga för att vara professionella, beskrevs även i en tidigare 

studie av Pavlish & Ceronsky (2009). De fann att sjuksköterskor inom palliativ vård arbetar 

utefter olika roller samt ska ha vissa professionella egenskaper som specialistkunnande, vara 

ärliga, närvarande, kunna skapa bra vårdrelationer, ha en klinisk blick, samarbetsförmåga med 

patienterna, arbeta målinriktat och vara förutseende. Arman & Rehnsfeldt (2006) menade att 

det inte räckte att vara professionell och inta olika roller för att lindra lidande. För att uppnå 

en ideal vård, där lidandet av hela patienten lindrades, behövde sjuksköterskor gå utöver sin 

yrkesmässiga plikt. Det innebar att göra det lilla extra genom att gå ur yrkesrollen och bli en 

medmänniska. Det kunde exempelvis vara att göra saker utöver rutinerna som gjorde att 

patienter och anhöriga kände sig sedda som värdiga och jämställda medmänniskor. 

Engagemanget och passionen för det palliativa arbetet visade sig när sjuksköterskorna i 

studien gick ur sin yrkesroll och ansträngde sig utöver det vanliga för patienter och anhöriga, 

vilket hade positiv inverkan på den mellanmänskliga relationen. 

 

Även att ha kunskapen att kunna bemöta och kommunicera med patienter och anhöriga kunde 

kopplas till Travelbees teori utifrån Kirkevold (2000), som visade på att kommunikationen 
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hade stor betydelse för interaktionen mellan patienter och sjuksköterskor. I interaktionen 

mellan patienterna och sjuksköterskorna skapades vårdrelationen. För att den skulle bli 

givande för patienterna krävdes ärlighet, kunskap och kommunikation i bemötandet med 

patienter och anhöriga. Travelbee menade även att kommunikationen hjälpte sjuksköterskorna 

att lindra lidandet, stödja patienters hopp och finna mening i situationen. Brülde (2003) ansåg 

att sjuksköterskor i kommunikationen med patienter och anhöriga skulle vara närvarande, 

goda lyssnare, uppmärksamma, engagerade, stödjande, tröstande, empatiska, tillåtande, 

bekräftande, respekterande och ärliga. Med hjälp av dessa egenskaper kunde sjuksköterskorna 

i studien ge ett bra bemötande och med kommunikationen hjälpa patienterna och deras 

anhöriga i lidandets kamp. Det innebar att sjuksköterskorna gick in i relation med patienterna 

och anhöriga samt följde dem under med- och motgångar och var därför en del av den eviga 

kampen mot lidandet. Utifrån begreppet empati enligt Arlebrink (2012) var förmågan att vara 

empatisk i kommunikationen ett sätt att förstå patienters känslor och utifrån denna förståelse 

handla på ett sätt som hjälpte patienter att få sitt lidande lindrat. Sjuksköterskorna i studien 

behövde förstå patienternas behov och situation, utan att ta på sig och ta över deras känslor. 

När denna förståelse skapades kunde patienterna, genom en öppen kommunikation med 

sjuksköterskorna, känna sig förstådda vilket i sin tur ledde till en givande vårdrelation som 

lindrade lidandet. 

  

Sjuksköterskornas känslor av tillfredsställelse och otillräcklighet 

Arbetet med palliativ vård var tillfredsställande för de flesta sjuksköterskorna, de fick mycket 

tillbaka av patienterna och kände att de växte som människor. Det resultat som framkom 

tydligast var att sjuksköterskorna tog lärdom av patienter och anhöriga som de kunde ha nytta 

av i sitt privatliv samt att de kände tillfredsställelse med sitt arbete. Känslor av otillräcklighet 

uppkom i samband med organisationsproblematik, vid intensiv kontakt med patienterna och 

deras anhöriga samt när många av patienterna avled på kort tid. Detta ledde till tidsbrist och 

frustration hos sjuksköterskorna. Det var främst tidsbristen som gjorde att de kände sig 

otillräckliga. Utifrån Kirkevold (2000) menade Travelbee att det var viktigt att förstå vad som 

hände i samspelet mellan patienter och sjuksköterskor, hur deras interaktion upplevdes och 

vilka konsekvenser det fick. Ett bra samspel mellan sjuksköterskorna och patienterna i studien 

hjälpte sjuksköterskorna att känna arbetstillfredsställelse eftersom bra samspel ledde till nöjda 

patienter som kände sig sedda. Ett ickefungerande samspel däremot, kunde ge konsekvenser 

som tidsbrist eftersom patienterna och deras anhöriga då behövde mer tid med 
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sjuksköterskorna. De kunde då uppleva otillräcklighet och frustration när de inte hann med 

övriga arbetsuppgifter. 

 

Eriksson (1994) menar att förutsättningarna för att lindra lidande är att sjuksköterskor skapar 

en vårdmiljö där patienter känner sig välkomna, respekterade och vårdade. Det handlar om att 

hjälpa till och se detaljer som är viktiga för den enskilde patienten. Lidandet kan lindras 

genom att sjuksköterskor finns tillgängliga och går in i en relation med patienter. Hon menar 

vidare att patienter är mer rädda för att bli ensamma, övergivna och ignorerade, än att 

exempelvis bli utan smärtlindring. Det viktigaste för sjuksköterskor är att våga möta 

patienters lidande eftersom det är då lidandet kan lindras. Arman & Rehnsfeldts (2006) tankar 

om att lindra lidande liknar Erikssons (1994). De menar att lindra lidande ofta handlar om 

fysisk närhet, att hålla om, röra vid, ge styrka, skydd, stöd men främst lyssna på patienterna. 

Om sjuksköterskorna i studien välkomnade och accepterade patienternas känslor, och 

samtidigt behöll lugnet, kunde patienternas värdighet bibehållas i kampen mot lidandet. Vid 

tidsbrist hade sjuksköterskorna svårt att hinna med att skapa den vårdmiljö som lindrade 

patienternas lidande, eftersom de endast hann med det mest basala för patienterna. 

Sjuksköterskorna kände sig då otillräckliga och patienternas värdighet kunde inte alltid 

bibehållas. Däremot, när sjuksköterskorna kände att de fick bekräftelse av patienterna och 

anhöriga kände de tillfredsställelse med arbetet. Det kunde leda till att de vågade skapa nära 

relationer till patienterna där bland annat fysisk närhet användes för att lindra lidandet. 

 

Stöd för att klara av att arbeta med palliativ vård 

Att vårda patienterna under livets sista tid var psykiskt krävande eftersom existentiella frågor 

uppkom när den egna dödsångesten kom upp till ytan. Det framkallade behov av coping-

strategier i form av stöd på olika sätt för att orka med. De erfarenheter som främst belystes var 

behovet av stöd från kollegor, familj och vänner samt betydelsen av humor, religion, kunskap 

och erfarenheter i arbetet. Petersson (2010) menar att stöd från kollegor kan fås med hjälp av 

professionell handledning i grupp där sjuksköterskor bekräftar varandra och känner ett 

kollegialt stöd. Trygghet och tillit skapas mellan kollegorna där även otillåtna känslor samt 

konflikter synliggörs och diskuteras. Handledning lyfter fram resurser hos sjuksköterskor, tar 

tillvara på styrkor och stöttar dem att veta hur de ska möta patienters behov. 

 

I Kirkevold (2000) beskrevs Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga relationer 

där begreppet omvårdnad definierades som en mellanmänsklig process där sjuksköterskor 
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hjälpte patienter, familjer eller ett samhälle att förebygga eller klara av upplevelser av 

sjukdom och lidande samt finna mening i dessa upplevelser. För att sjuksköterskorna i studien 

skulle klara av den mellanmänskliga processen och dess uppgifter med att hjälpa patienterna 

att finna mening med lidandet och sjukdom behövde de stöd i olika former. Skulle inte 

sjuksköterskorna få det stöd de behövde blev arbetet svårt att klara av. Enligt Ternestedt, 

Österlind, Henoch & Andershed (2012) och Birgegård (2005) kan brist på stöd leda till att 

sjuksköterskor blir stressade eller utbrända.  Arman & Rehnsfeldt (2006) skrev om begreppet 

att lindra lidande, som innebar att det ställdes krav på sjuksköterskor att vara människor som 

tålde och kunde ta emot lidande berättelser. Det innebar att kunna tåla att se sårbarheten hos 

patienter utan att svara med egen rädsla, osäkerhet eller förvåning. Arlebrink (2012) menar att 

för en del sjuksköterskor kan patienters lidande bli övermäktigt och Ternestedt et al., (2012) 

anser att det då är viktigt att få stöd av exempelvis kollegor i dessa situationer för att ventilera 

känslor som arbetet väcker. En ny systematisk litteraturstudie av Martins Pereira, Fonseca & 

Carvalho (2011) visar att sjuksköterskor som arbetar med onkologi, där patienter ofta dör och 

vårdas palliativt, löper större risk att bli utbrända än de som arbetar inom andra områden. För 

att sjuksköterskorna i studien skulle kunna ta emot patienternas lidande utan att bli utbrända 

var de i stort behov av stöd och behövde därför använda sig av sina coping-strategier. 

 

Klinisk implikation 

Studiens resultat kan ge kunskap som kan tillämpas i den kliniska verksamheten. Kunskap om 

sjuksköterskors professionella egenskaper kan innebära att palliativ vård effektiviseras. Om 

sjuksköterskorna besitter de professionella egenskaper som diskuterats kan tidsbrist undvikas, 

vilket gör att sjuksköterskorna kommer känna större arbetstillfredsställelse samt kan undvika 

stress och utbrändhet. Utifrån studiens resultat kan bra kommunikation och vårdrelation 

mellan sjuksköterskor, patienter och anhöriga bli positivt för sjuksköterskorna eftersom det 

kan leda till att de känner sig nöjda med sin arbetsprestation. Om patienternas lidande kan 

lindras med hjälp av vårdrelationen kan sjuksköterskorna känna att deras arbete är 

meningsfullt och tillfredsställande. När sjuksköterskorna trivs med arbetet kan det leda till att 

de stannar kvar längre, vilket i sint tur leder till att de får mer erfarenheter och utvecklas. 

Detta skapar kontinuitet och ökad vårdkvalitet. Som framkom i studien kan otillräcklighet 

leda till det motsatta, alltså sjuksköterskor som inte trivs på arbetet och som även tar med de 

negativa känslorna hem. Det kan leda till att fler sjuksköterskor slutar och det blir stor 

sjuksköterskeomsättning på dessa avdelningar. I resultatet framkom att det därför måste 

finnas tillräckligt med resurser för sjuksköterskorna, som exempelvis professionell 
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handledning och beredskap för att de ska få det stöd de behöver för att klara av arbetet med 

palliativ vård. 

 

Förslag till vidare forskning 

Denna studie belyste sjuksköterskeperspektivet inom palliativ vård. Under arbetet med denna 

litteraturstudie har tankar väckts kring hur patienter upplever palliativ vård. Det saknas 

framförallt forskning om yngre patienter som är mitt i livet samt deras upplevelser av att 

vårdas palliativt. Utifrån denna studies resultat behövs vidare forskning kring vad 

sjuksköterskor som känner sig otillräckliga har för påverkan på patienterna och vad tidsbristen 

kan leda till förutom känslor av otillräcklighet. 

 

SLUTSATS 

Erfarenheterna från sjuksköterskor som arbetade inom palliativ vård handlade främst om 

sjuksköterskors professionella förhållningssätt, innebörden av att arbeta med palliativ vård 

samt sjuksköterskornas behov av coping-strategier. Dessa huvudfynd kan ha betydelse för den 

kliniska verksamheten eftersom sjuksköterskor kan ta lärdom av varandras erfarenheter och 

med hjälp av dessa förbättra den palliativa vården. En orsak till att sjuksköterskor inom detta 

område kände sig osäkra när de vårdade dessa patienter kan vara bristen på utbildning i 

palliativ vård under grundutbildningen. Även om större del av grundutbildningen skulle 

beröra palliativ vård kanske det ändå inte skulle vara tillräckligt eftersom det av 

resultatdiskussionen framkom att specialistutbildning efterfrågas. Det skulle därför vara 

värdefullt med specialistutbildning inom palliativ vård för att erbjuda intresserade 

sjuksköterskor att få kompetens att vårda patienter inom detta specifikt vårdkrävande arbete. 

 

Det framkom att sjuksköterskors egenskaper och kvaliteter hade stor betydelse för att kunna 

ge god palliativ vård. Det fanns även stort behov av stöd i form av exempelvis professionell 

handledning för att sjuksköterskorna skulle klara av att vårda patienter palliativt. Skulle 

sjuksköterskorna få den utbildning som krävdes, ha de egenskaper och kvaliteter som var 

nödvändiga samt få de resurser och stöd de behövde skulle vårdkvaliteten bli bättre. Den 

palliativa vården skulle även få tillfredsställda sjuksköterskor som skulle kunna hjälpa 

patienterna att lindra lidandet vilket kan leda till att patienter och anhöriga får ett värdigt 

avslut och en lugn död. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Tabeller för artikelsökningar i databaser 

CINAHL – Sökningar genomförda 2012-08-30, 2012-08-31, 2012-09-01, 2012-09-02, 2012-

09-04 

 

+ Explode 

## MeSH 

 

Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

(Artikelnummer 

enligt bilaga 4) 

##Palliative 

care 

7521     

+##Terminal 

care 

3107     

##Nurse-

Patient 

relations 

4051     

Work 

experiences 

903     

##Palliative 

care AND 

##Nurse-

Patient 

relations 

114 114 26 5 1,4 

+##Terminal 

care AND 

##Nurse-

Patient 

relations 

129 129 17 3 4 

##Palliative 

care AND 

##Nurse-

Patient 

relations 

AND Work 

experiences 

2 2    
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+##Terminal 

care AND 

##Nurse-

Patient 

relations 

AND Work 

experiences 

3 3 1   

##Palliative 

care AND 

Work 

experiences  

19 19 1   

+##Terminal 

care AND 

Work 

experiences  

10 10 2 1 8 
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PubMed – Sökningar genomförda 2012-08-30, 2012-08-31, 2012-09-01, 2012-09-02, 2012-

09-04 

 

##MeSH 

Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

(Artikelnummer 

enligt bilaga 4) 

##Palliative 

care 

7428     

##Terminal 

care 

5783     

##Nurse-

Patient 

relations 

4335     

##Palliative 

care AND 

##Nurse-

Patient 

relations  

114 114 17  3,5 

##Terminal 

care AND 

##Nurse-

Patient 

relations  

201 201 24  5,6,9 
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PsycINFO – Sökningar genomförda 2012-08-30, 2012-08-31, 2012-09-01, 2012-09-02, 2012-

09-04 

## Thesaurus 

 

Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

(Artikelnummer 

enligt bilaga 4) 

##Palliative 

care 

4053     

Terminal care 115     

##Terminally 

ill patients 

785     

Nurse-Patient 

relations 

5     

##Nurses 14505     

Experiences 75702     

Work 

experiences 

1943     

##Palliative 

care AND 

Nurse-Patient 

relations   

     

##Terminal 

care AND 

Nurse-Patient 

relations   

     

##Terminally 

ill patients 

AND Nurse-

Patient 

relations   

     

##Palliative 

care AND 

##Nurses 

AND 

Experiences 

171 171 34 14 1,3,4,5,6,7,8  

##Terminally 

ill patients 

AND 

##Nurses 

119 119 28 15 2,4,5,8,9 

##Palliative 

care AND 

Work 

21 21 6 2  
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experiences 

##Terminal 

care AND 

Work 

experiences 

2 2 2   
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Bilaga 2 – Kvalitetsbedömning - Studier med kvalitativ metod 

Referens: Willman, A. Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad.  

Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval ……………………………………….. 

Finns det ett tydligt syfte?                       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 

- Urvalsförfarande tydligt beskrivet?   Ja  Nej   Vet ej   

- Datainsamling tydligt beskriven?     Ja  Nej   Vet ej   

- Analys tydligt beskriven?                 Ja  Nej   Vet ej   

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt?       Ja  Nej   Vet ej   

- Råder datamättnad? (om tillämpligt)  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  
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en teoretisk referensram?         Ja  Nej   Vet ej   

Genereras teori?          Ja  Nej   Vet ej   

 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

….. 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 Hög   Medel   Låg   

 

Kommentar…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

Granskare (sign) ………………….... 
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Bilaga 3 – Kvalitetsbedömning - Studier med kvantitativ metod, deskriptiv design 

Modifierad efter: Willman, A. Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad 

omvårdnad.  

Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Beskrivning av studien 

Patientkarakteristiska  Antal………………………………………..

   Ålder…………………………………………

   Man/Kvinna……………………………......... 

 

Kriterier för inkludering/exkludering 

Adekvat inkludering/exklusion   Ja   Nej  

 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått……………………... 

……………………………………………………………………………… 

 

Urvalsförfarandet beskrivet?   Ja  Nej 

Representativt urval?    Ja  Nej 

 

Bortfall  

Bortfallsanalysen beskriven?   Ja  Nej 

Bortfallsstorleken 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 

 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, 

statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning) 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 Hög   Medel   Låg   

 

Kommentar 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

 

 

Granskare sign: ………………………………………………………… 
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Bilaga 4 – Artikelmatris 

Artikelnr. Författare, år, titel, tidsskrift & 

land 

Syfte Metod, urval & analys Resultat Kvalitet 

1 Ablett, J, & Jones, R 2007, 'Resilience 

and well-being in palliative care staff: 

a qualitative study of hospice nurses' 

experience of work',Psycho-Oncology, 

16, 8, pp. 733-740, Storbritannien. 

 

Att beskriva 

hospicesjuksköterskors 

erfarenheter av deras arbete 

för att förstå de faktorer som 

bidrar till att främja 

återhämtning och mildra 

effekterna av stress på 

arbetsplatsen. 

Kvalitativ metod, 

semistrukturerade intervjuer 

(öppna frågor) med 10 

sjuksköterskor, varierande ålder, 

på ett hospice. 

 

Interpretativ (tolkning) 

fenomenologisk analys (IPA) 

 

10 teman. Exempelvis positivt 

att jobba med palliativ vård. 

Det var viktigt att kunna göra 

skillnad. De kände 

tillfredsställelse i jobbet tack 

vare stöttande kollegor, 

tillräckligt med tid för 

patienterna, bra arbetsmiljö. 

 

Hög 

2 Braun,M,Gordon, D, & Uziely, B 

2010, 

‘Associations between oncology nurse

s' attitudes toward death and caring for 

dying patients’, Oncology Nursing 

Forum, 37(1):E43-9, Israel. 

 

Att undersöka samband 

mellan 

onkologisjuksköterskors 

attityder gentemot döden 

och att vårda döende 

patienter. 

Tvärsnittsundersökning, 

deskriptiv och korrelerande 

kvantitativ metod. 

Bekvämlighetsurval, 147 (av 170) 

israeliska onkologisjuksköterskor 

från bland annat hospice och 

onkologiavdelningar. 

 

Deskriptiv statistik. 

 

De flesta sjuksköterskorna i 

studien hade positiva 

erfarenheter av att arbeta med 

döende patienter och deras 

familjer. Sjuksköterskor med 

religiös tro hade lättare att 

acceptera döden och att arbeta 

med denna patientgrupp. 

Hög 

3 Erichsen, E, Danielsson, E, & 

Friedrichsen, M 2010, 'A 

phenomenological study of nurses’ 

Att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av ärlighet i sitt 

arbete med palliativ vård i 

Kvalitativ metod, intervjuer med 

16 sjuksköterskor som vårdar 

patienter palliativt i hemmet. 

Tre teman. Exempelvis 

moraliska konflikter när det 

handlar om ärlighet. Alla 

Hög 
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understanding of honesty in palliative 

care', Nursing Ethics, 17, 1, pp. 39-50, 

Sverige. 

 

hemmet. Fenomenologisk analysmetod 

inspirerad av Giorgi. 

 

sjuksköterskor strävade efter 

ärlighet i sitt palliativa arbete. 

De ville göra det bästa för 

patienterna, beskrev det som en 

magkänsla när, hur och på 

vilket sätt de kunde vara ärliga. 

Ibland vågade de inte vara 

ärliga och ibland uppstod 

moraliska dilemman när de inte 

visste hur mycket de kunde 

berätta för patienterna. 

4 Johansson, K, & Lindahl, B 2012, 

'Moving between rooms - moving 

between life and death: nurses' 

experiences of caring for terminally ill 

patients in hospitals', Journal Of 

Clinical Nursing, 21, 13/14, pp. 2034-

2043. 

Forum, 35(6):955-9, Sverige. 

 

Att beskriva betydelsen av 

allmänsjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda 

terminalt sjuka patienter på 

sjukhus.  

Kvalitativ metod, narrativa 

intervjuer med kvinnliga 

legitimerade sjuksköterskor på två 

olika sjukhus i Sverige (3-32 års 

erfarenhet). 

 

Fenomenologisk, hermeneutisk 

analysmetod, inspirerad av 

Ricoeurs filosofi. 

 

Sju teman. Sjuksköterskorna 

beskrev exempelvis en känsla 

av tacksamhet, ett privilegium 

att få möta patienter och deras 

anhöriga när döden var nära 

och livet försvann. Strävan 

efter en idealisk vård. Att röra 

sig fram och tillbaka mellan 

olika världar. 

Hög 
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5 Lange, M, Thom, B, & Kline, NE 

2008, ‘Assessing nurses' 

attitudes toward death and caring for 

dying patients in a comprehensive 

cancer center’ Oncology Nursing, 

USA. 

Att bedöma hur 

sjuksköterskor som arbetar 

på ett omfattande 

cancercenter känner för 

döden och att vårda döende 

patienter och undersöka 

samband mellan attityder 

och demografisk faktorer. 

Deskriptiv Kvantitativ metod med 

bekvämlighetsurval. 355 

onkologisjuksköterskor från 

sluten- och öppenvård (20-50+), 

93% kvinnor. Två st 

frågeformulär. 

 

Deskriptiv statistik användes som 

analysmetod. 

De äldre sjuksköterskorna hade 

en positivare attityd till att 

vårda döende patienter än de 

yngre. Ju mer arbetserfarenhet 

inom palliativ vård de hade 

desto positivare var känslorna 

inför döden och att vårda 

döende patienter. 

Medel 

6 Latour, J, Fulbrook, P, & Albarran, J 

2009, 'EfCCNa survey: European 

intensive care nurses’ attitudes and 

beliefs towards end-of-life 

care', Nursing In Critical Care, 14, 3, 

pp. 110-121, 22 europeiska länder. 

 

Att undersöka erfarenheter 

och attityder hos europeiska 

intensivvårdssjuksköterskor 

när det gäller vård i livets 

slut. 

 

Kvantitativ metod med 

bekvämlighetsurval. 162 (av164) 

europeiska 

intensivvårdsjuksköterskor 

fullföljde frågeformulären. 73,9% 

kvinnor. 

 

Deskriptiv statistik användes som 

analysmetod. 

 

Baserat på deras erfarenheter 

upplevde majoriteten av 

sjuksköterskorna att de etiska 

diskussionerna kring bland 

annat behandlingar hade en 

positiv effekt på deras arbete. 

36,3% upplevde att beslut om 

att avsluta behandlingar togs i 

rätt tid och 90,4% upplevde att 

livsuppehållande behandling 

inte togs bort för tidigt. 

Hög 

7 Neilson, S, Kai, J, MacArthur, C, & 

Greenfield, S 2011, 'Caring for 

children dying from cancer at home: A 

qualitative study of the experience of 

primary care practitioners', Family 

Practice, 28, 5, pp. 545-553, 

Att utforska erfarenheter 

hos primävårdens utövare 

när de medverkar vid 

palliative vård av barn med 

cancer i hemmet. 

Kvalitativ metod, 37 st 

1:1intervjuer med sjuksköterskor 

som vårdar barn palliativt i 

hemmet. 

 

Grounded theory användes för 

Fem teman. Bland annat vård 

utanför arbetstid och 

känslomässig påverkan. 

Sjuksköterskorna skapade 

bland annat en relation till 

familjerna. Jobbade ofta 

Hög 
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Storbritannien. 

 

dataanalys. ensamma och utöver arbetstid. 

”Att vårda ett så svårt sjukt 

barn är som att jobba med ett 

svart moln över huvudet”. De 

bär med sig familjen sorg 

under hela arbetsdagen. 

 

8 Wallerstedt, B, & Andershed, B 2007, 

'Caring for dying patients outside 

special palliative care settings: 

Experiences from a nursing 

perspective', Scandinavian Journal Of 

Caring Sciences, 21, 1, pp. 32-40, 

Sverige. 

 

Att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda 

svårt sjuka och döende 

patienter utanför miljöer där 

specialistpalliativ vård 

bedrivs. 

Kvalitativ metod, nio intervjuer 

med sjuksköterskor med minst tre 

års erfarenhet (30-65 år) från 

hemsjukvård, distriktssjukvård 

och sjukhus. 

 

Fenomenologisk analysmetod, 

inspirerad av Giorgi. 

Tre teman. Ambition och 

engagemang, vardagliga möten 

och 

tillfredsställelse/otillfredsställel

se. Nyckelord som beskrevs 

var ansvar, samarbete, 

erfarenhet och kunskap, 

känslor, tid och resurser. 

Hög 

9 Wu, H, & Volker, D 2009, 'Living 

with death and dying: The experience 

of Taiwanese hospice 

nurses', Oncology Nursing Forum, 36, 

5, pp. 578-584, Taiwan. 

 

 

 

 

 

 

Att utforska och beskriva 

taiwanesiska 

sjuksköterskors erfarenheter 

av att vårda döende 

patienter på hospice, ett 

relativt nytt hälsoalternativ i 

Taiwan. 

 

 

 

 

Kvalitativ metod, snöbollsurval, 

intervjuer med 14 sjuksköterskor 

(24-41 år) på sex olika hospice i 

Taiwan. 

 

Fenomenologisk analysmetod 

med riktlinjer från Colaizzi. 

Fyra teman. Bland annat, 

hantera det dagliga arbetet, 

leva med utmaningarna och ta 

till vara på belöningen. Tre 

subteman kom ur det dagliga 

arbetet, exempelvis ge 

meningsfull vård genom nära 

relationer och hantera 

döendeprocessen. 

Medel 
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Bilaga 5 – Exempel på kvalitativ innehållsanalys 
 

Artikel 

nr 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

1 Att få vara med och ge patienterna en god död gjorde 

att sjuksköterskorna kände en tacksamhet. 

Att ge en god död gjorde att 

sjuksköterskorna kände 

tacksamhet.  

Belåtna 

sjuksköterskor 

Positiva aspekter  

 

Innebörden av att 

arbeta med palliativ 

vård. 

1 Om patienterna kände sig nöjda med vården och fick 

sina behov tillfredställda, kände sig sjuksköterskorna 

också tillfredställda. 

Nöjda patienter resulterade i 

tillfredsställda 

sjuksköterskor. 

Tillfredsställelse 

på arbetet 

Positiva aspekter  

3 Ibland kände de även att de inte hade styrkan att orka 

med. Om patienten dör plötsligt kan det upplevas 

som extra betungande. 

Svårt att orka med, speciellt 

vid plötsliga dödsfall. 

Tungt vid 

oväntade 

förändringar 

Negativa aspekter  

3 Om sjuksköterskorna kommit patienten för nära 

kunde det vara svårt att släppa taget om dessa 

patienter när de dött och då fanns det risk att de tog 

med sig arbetet hem. 

Distans till patienterna 

viktigt för att inte ta med 

arbetet hem. 

Sätta 

professionella 

gränser viktigt 

för att klara av 

arbetet 

Egenskaper hos 

sjuksköterskorna 

Sjuksköterskornas 

professionella 

förhållningssätt. 

 

6 Sjuksköterskor har erfarit att det är viktigt att ge döda 

patienter och deras familjer en bra behandling efter 

döden.   

Viktigt med bra bemötande 

av familjerna efter döden. 

Respekt för den 

döda och deras 

familjer 

Egenskaper hos 

sjuksköterskorna 

 

6 Religiös tro var viktigt för sjuksköterskorna, särskilt 

när de konfronterade utmaningar i sitt arbete.  

Religiös tro viktig för att 

kunna hantera utmaningar.  

Stöd i sin 

religion 

Resurser och stöd Sjuksköterskornas 

Coping-strategier 

 


