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SAMMANFATTNING

Bakgrund: Det dör cirka 90000-100000 människor i Sverige varje år och många av dessa 
människor är i behov av palliativ vård. Att vara sjuksköterska i denna vårdform kan vara 
känslomässigt påfrestande vilket kan göra att den professionella hållningen är svår att hålla. 
Den palliativa vårdformen syftar till att ge en så symptomfri och behaglig sista tid i livet som 
möjligt. 
Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede.
Metod: Studien är en kvalitativ litteraturstudie med ett resultat sammanställt av resultatet i 7 
kvalitativa, vetenskapliga originalartiklar. Artiklarna söktes utifrån ämnesord i databaserna 
Cinahl och PubMed. Artiklarna kvalitetsgranskades vilket resulterade i att artiklar med 
medelhög och hög kvalitet  valdes ut. Sedan gjordes en innehållsanalys av artiklarnas resultat 
för att ta fram sjuksköterskornas individuella upplevelser  (Lundman & Hällgren-Graneheim, 
2012, s. 191-196).
Resultat:Det behövs bättre riktlinjer och utbildning i den palliativa vården, både vad gäller 
bemötande och omvårdnad. Om det är tillåtet att visa känslor eller inte i samband med att 
patienter avlider är något som skiljer sig åt i studierna. För att förbättra arbetsförhållanden bör 
det finnas möjlighet till stöd, återhämtning eller handledning för sjuksköterskorna efter att en 
patient har dött då de upplever att det är känslomässigt krävande. Singelrum på avdelningarna 
är viktiga för att kunna skapa avskildhet för patienter. Det finns fördelar med att vårda 
palliativt då fokus på det medicinskt botande åsidosätts och koncentrationen faller på komfort 
och omvårdnad. En central del i sjuksköterskornas arbete är att finnas till för familjen som ett 
stöd när deras anhörig är på väg att gå bort.
Slutsats: Denna studie indikerar att det i flera fall saknas utbildning, fortbildning samt klara 
direktiv för palliativ vård vilket inger en osäkerhet hos sjuksköterskor. Sjuksköterskor utan 
relevant kompetens inom området bör därför erbjudas utbildning och som en påminnelse ha 
klara riktlinjer att följa på arbetsplatsen.
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BAKGRUND

Det avlider mellan 90 000-100 000  människor i Sverige varje år (Socialstyrelsen, 2015). 
Svenska palliativ registret (2013) menar att det skulle vara ändamålsenligt att använda sig av 
den palliativa vårdformen på 80 % av dessa människor. Denna vårdform syftar till att ge en så 
smärtfri sista tid i livet som möjligt, därav namnet palliativ som betyder lindrande. Den 
palliativa vården består av två faser. I den korta fasen behandlas patienten inom en tidsram på 
några dagar till någon månad. Behandlingen inriktas på att ge en god livskvalitet med hjälp 
utav symtom lindring. I den längre fasen görs försök att motverka svåra följder av sjukdom 
för att förlänga patienters liv. Arbetet inriktar sig även mot att bibehålla ett så aktivt och 
normalt liv som möjligt för patienten (Thulesius, 2013). Världshälsoorganisationens (WHO, 
2015) definition på vad den palliativa vården skall tillgodose är följande: En lindring av 
smärta och plågande symptom, bekräfta livet och se döden som en normal del av livet, inte 
skynda på eller skjuta fram döden, inkorporera andliga och psykologiska perspektiv av vård, 
medföra stöd för patienter att leva ett aktivt liv tills denne avlider, förmedla stöd till 
närstående under individens sjukdomstid, genom arbete i team förse patienters och 
närståendes behov samt ge möjlighet till förbättring av sjukdomstillståndet och att frambringa 
livskvalitet. Enligt det nationella vårdprogrammet för palliativ vård (Regionalt cancercentrum, 
2012), skall vårdpersonal utföra vården med följande fyra ledord som grund: Helhet: 
Människor kan ha olika behov, både fysiska, psykiska, existentiella och sociala. De behoven 
som uppstår hos individen skall kunna tillgodoses varför den palliativa vården alltid skall ha 
en helhetssyn på individen. Empati: Att befinna sig i slutskedet av sitt liv gör människan 
existentiellt och fysiskt utsatt. Empatin kommer här till uttryck genom ett behov från vården 
att ha förståelse för människans situation och jämsides om det professionella 
förhållningssättet kunna visa omtanke för patienten. Kunskap: Att ha relevanta kunskaper om 
palliativ vård samt en förståelse för att människan inte är färdigbehandlad då behandlingen 
inte längre är botande.  För att uppnå optimal vård krävs således att vårdpersonal utbildas och 
fortbildas inom ämnet. Närhet: I svåra stunder är det viktigt att inte vara ensam. Närheten kan 
komma från vårdpersonal, närstående eller andra personer som kan stödja patienten. 
Vårdpersonal måste ha en närhet till patienten för att kunna tillgodose dennes behov och de 
anhörigas.

Att vara en professionell sjuksköterska i svåra situationer
Att vårda patienter palliativt ingår i sjuksköterskans arbete. Att vara professionell samtidigt som 
mycket känslor kan vara inblandade är något som sjuksköterskan skall klara av i dessa 
situationer. Enligt Dahlberg & Segesten (2010) uppmärksammar sjuksköterskor svårigheten i att 
hålla tillbaka sina tårar och svårigheten i att avgöra om det är rätt eller fel gentemot patienterna 
att visa sina känslor eller inte. En bävan inför att visa sina känslor kan leda till att sjuksköterskor 
istället undviker att gå till patienten vilket är något som inte skall ske. För att förhindra effekter 
av detta är det viktigt att ta reda på hur det är för den enskilda sjuksköterskan för att hitta 
lösningar i arbetet.

Tidigare forskning
Sjuksköterskor upplever att relationen med patienter och deras närstående är viktig. Detta 
eftersom det blir en större emotionell påfrestning för dem att lämna svåra besked till anhöriga 
och patienter om det inte finns någon relation dem emellan (Vanderspank- Wright, Fothergill- 
Bourbonnais, Brajtman & Gagnon, 2011) . I Arbour och Wiegands (2013) studie framkommer 
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det att sjuksköterskorna upplever att en viktig uppgift de har är att uppmuntra 
familjemedlemmar att vara nära sina anhöriga när de är nära att avlida. De upplever att de 
anhöriga får en bättre förståelse för vad som händer, att de mår bättre eftersom de har tid att 
säga hejdå och detta gör även att sjuksköterskorna mår bättre. Bakom patienterna kan det 
finnas anhöriga och vikten av att tillgodose deras behov av stöd är även något som framhålls 
av många sjuksköterskor (Arbour & Wiegand, 2013; pattinson, Carr, Turnock & Dolan, 2013; 
Peterson et al. 2010). I Peterson et al. (2010) framhåller sjuksköterskor att de inte har problem 
med att tala med anhöriga men att de upplever det jobbigt att tala om saker som kan uppröra 
de anhöriga även om de vet att de anhöriga behöver ta del av informationen. Sjuksköterskorna 
upplevde en oro för tiden med patienterna, såsom att inte ha tid att ge dem sin fulla 
uppmärksamhet då döden är nära. En annan oro var att inte prestera adekvat pga. brist på 
erfarenhet. Denna brist kan till exempel innebära en okunskap gällande hantering av pumpar 
med smärtstillande läkemedel eller att ge syrgas (Roche-Fahy &Dowling, 2009). Att 
tillfredsställa basala fysiska och psykiska behov hos patienter är något sjuksköterskor påtalar. 
Det viktigaste kan vara de små sakerna som att ge munvård, borsta håret, ge smärtstillande 
eller att bara sitta och prata med patienten (ibid). 

TEORETISK REFERENSRAM

Det synsätt som ligger bakom denna studie är vårdvetenskap. Vårdvetenskapen kan beskrivas 
som ett kunskapsområde, autonom vetenskap, akademiskt ämne med vetenskaplig ansats som 
har individen som huvudsakligt fokus. Då denna studies syfte är att ta fram sjuksköterskors 
individuella upplevelser så valdes det vårdvetenskapliga synsättet. Vårdvetenskapen 
analyserar och beskriver vårdande för att stödja och stärka hälsoprocesser för individen. 
Hälso- och sjukvården har hälsa som mål varför vårdvetenskapens fokus, främsta begrepp och 
centrala fenomen är just hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010).

I kommande litteraturstudie kommer följande vårdvetenskapliga begrepp att ha betydelse.

Livsvärld, livsvärlden är den värld varje enskild individ erfar. Igenom livsvärlden får 
människan förståelse för sig själv, andra som ingår i världen och allt annat i omgivningen. Det 
är av stor vikt för vården att kunna förstå hur den individ som vårdas upplever sin situation så 
att dennes hälsoprocesser kan främjas (Dahlberg & Segesten, 2010).

Vårdande hållning, för att skapa ett vårdande med livsvärlden i fokus används ett följsamt och 
öppet förhållningssätt. Att vara öppen och följsam innebär att  sjuksköterskan går in i varje 
patientmöte så förutsättningslöst som möjligt. Sjuksköterskan ger patientens livsvärld en rymd 
att framträda i för att visa alla dess nyanser.  Detta för att få en så bred inblick i patienters 
erfarenheter och verklighet som möjligt för att öka möjligheten att se patientens egen 
upplevelse fullt ut. Att inneha en vårdande hållning gentemot patienten innebär även att 
sjuksköterskan ger av sin kunskap och ser till patientens behov utan att förvänta sig något 
tillbaka av patienten( Dahlberg & Segesten, 2010, s. 260; 154-156;190).

PROBLEMFORMULERING

Mycket av den forskningen som idag finns inom området för palliativ vård berör hur patient 
och anhöriga upplever vården samt på vilket sätt vården bedrivs. Under utbildningen till 
allmänsjuksköterska berörs ej den palliativa vårdformen och förhållningssättet gentemot den 
döende patienten som en del i grundutbildningen utan som en valbar kurs. Kunskaper om hur 
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sjuksköterskor upplever att vårda patienter i den palliativa vården är väsentlig både för att 
kunna tillgodose den enskilda patienten en god och professionell vård och för att 
sjuksköterskor skall kunna förbereda sig på detta.

SYFTE

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets 
slutskede.

METOD

Studien lyfter fram sjuksköterskors individuella upplevelser därför är studien av kvalitativ 
ansats och presenteras som en litteraturstudie. Lundman och Hällgren (2012) menar att inom 
kvalitativ tradition är världen subjektiv och komplex. Enligt Friberg (2012)  har kvalitativa 
studier som mål att öka förståelsen för ett fenomen och då studiens syfte är att fånga 
sjuksköterskors upplevelser valdes denna metod. En kvalitativ studie har ett värde 
kunskapsmässigt men kunskapsvärdet blir större då resultatet av flera studier sammanfogas. 
För att öka kunskapsvärdet i studien presenteras den som en litteraturstudie.

Urval och urvalsförfarande
Denna studies resultat baseras på 7 kvalitativa artiklar. Dessa artiklar har sökts i databaserna 
Cinahl och PubMed. Motivet till att dessa databaser valdes är att de inriktar sig på omvårdnad 
och medicin vilket är relevant för studiens syfte och därför valdes de. Ämnesord har tagits 
fram från en medicinsk ämnesordlista, MeSH och Cinahl Headings. Artiklarna har 
huvudsakligen sökts utifrån ämnesorden; Registered nurses, palliative care, terminal care, 
hospice and palliative nursing, nurse-patient relations och nursing role (Se bilaga 1). 
Databasen Pubmed går ut med att deras artiklar är peer reviewd för att säkerställa detta har 
artiklar tagna från databasen kontrollerats i Ulrichweb. Databasen Ulrichweb har som krav att 
publicerade artiklar i tidskrifter ska vara peer review-granskade. I databasen Cinahl kan 
sökningen avgränsas för att utesluta artiklar som inte är peer reviewd vilket har gjorts under 
arbetet.  

Inklusionskriterierna för artiklarna är: De skall inte vara äldre än 8 år, vara av kvalitativ 
ansats, peer review-granskade, originalartiklar med ett etiskt övervägande samt enbart handla 
om sjuksköterskors upplevelser.

Exklusionskriterier: Palliativ vård av individer under 18 år eftersom allmän sjuksköterskan 
inte arbetar med denna målgrupp, artiklarna skall ej vara skrivna på andra språk än engelska, 
artiklarna skall ej baseras på palliativ hemsjukvård.

Artiklarnas resultat och metod lästes för att få fram artiklar med relevans för studiens syfte 
och studiens exklusions och inklusionskriterier. En granskning av artiklarnas kvalitet gjordes 
enligt Willman, Stoltz & Bahtsevanis (2011) protokoll för kvalitetsbedömning av kvalitativa 
artiklar (Se bilaga 3). Protokollet för kvalitetsbedömning innehåller 14 frågor för 
kvalitetsgranskning, för varje positivt svar gavs artikeln en poäng. Poängen räknades sedan ut 
i procent. Hög kvalitet motsvarade en procentsats på 80-100% och medelhög kvalitet 70-79% 
positiva svar (ibid).
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Efter att artiklar med medelhög och hög kvalitet hade valts ut lästes hela studierna för att att 
författaren av denna studie skulle bilda sig en god uppfattning av studiernas innehåll. Artiklar 
söktes tidigt i forskningsprocessen vilket gav tid att efter den första läsningen lägga undan 
artiklarna en tid för att läsa dem igen och på så sätt bilda en mer objektiv uppfattning av 
materialet. För att gå igenom materialet har Axelssons (2012) riktlinjer följts under arbetet. 
Artiklarna  har lästs noga och för att inte glömma något relevant för studiens syfte har 
anteckningar gjorts under tiden. Efter att författaren har skapat en god uppfattning om 
artiklarnas resultat gjordes en litteraturöversikt. Denna översikt kan tydliggöra motsägelser 
mellan artiklarna vad gäller resultat och metod (Se bilaga 2). Litteraturöversikten är en 
sammanfattande beskrivning över artiklarnas: syfte, metod, informanter, resultat, etiska 
överväganden och kvalitet. För att åskådliggöra de upplevelser som framkommit användes 
citat under varje underkategori i resultatet. Citat användes för att styrka trovärdigheten i 
resultatet genom att sammanbinda det empiriska materialet med underkategorierna (Chekol, 
2012).

Dataanalys
Efter litteraturöversikten hade färdigställts analyserades innehållet i artiklarna enligt den 
kvalitativa innehållsanalysen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). För att finna 
skillnader och likheter i text användes kvalitativ innehållsanalys, då syftet är att ta fram 
sjuksköterskors individuella upplevelser anses denna metod relevant. Artiklarnas resultat har 
lästs upprepade gånger för att författaren till studien skall få en god översikt. Sedan har 
författaren tagit ut centrala meningar ur artiklarna för att skapa meningsenheter. För att ge en 
översikt av det centrala i dessa meningsenheter har de kondenserats (förkortats). För att få ett 
fokus på kärnan i texten har koder att skapats. Utifrån koderna har likheter och skillnader 
framträdit och bildat grunden för underkategorier och kategorier (ibid), exempel ur 
innehållsanalysen finns i tabell 1 (flera exempel ur innehållsanalysen finns i bilaga 4). 
Analysen resulterade i 4 kategorier för att stärka trovärdigheten i dessa kategorier kommer 
citat att tillfogas vardera kategori i studiens resultat del. 

Tabell 1. Exempel ur studiens innehållsanalys

Meningsbärande 
enhet

Kondenserad 
meningsenhet

Kod Under-kategori Kategori

“I was there for 
them(the patient 
and family). I 
never really 
believed that 
Ideserved to get 
upset… I mean, 
this is your job; 
your supposed to 
deal with this 
stuff.”

“I never really 
believed that I 
deserved to get 
upset”

Att bli upprörd Att visa känslor 
eller inte

Sjuksköterskors 
upplevelser av 
psykosocial 
påverkan

Forskningsetiska aspekter
Denna litteraturstudie kommer enbart baseras på artiklar som har ett etiskt ställningstagande 
som tydligt framkommer. Intervjuerna i artiklarna skall ha följt Helsingforsdeklarationens 
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(2013) riktlinjer för genomförande av intervjuer. Exempelvis riktlinjer om information, 
samtycke, konfidentialitet. Artiklar vars intervjuer har skett innan krav på godkännande av 
etisk kommitté kan ingå i studien med kravet att det ändå finns ett etiskt ställningstagande. 
Alla artiklar som skall ingå i studien skall redovisas och även framkommande resultat. För att 
ej rikta resultatet skall författarens förförståelse åsidosättas och på så sätt möjliggöra att fokus 
tas till alla aspekter av fenomenet (Augustinsson, 2012). Författaren har försökt att läsa 
materialet så förutsättningslöst som möjligt utan att blanda in sina egna föreställningar. 

RESULTAT

Innehållsanalysen av de 7 utvalda artiklarnas resultat gav upphov till 4 följande kategorier 
relaterade till sjuksköterskors upplevelser; Att ha de färdigheter som krävs, Sjuksköterskors 
upplevelser av psykosocial påverkan, Sjuksköterskors upplevelser av miljön i den palliativa 
vården och Att ta hand om familjen.

Att ha de färdigheter som krävs
Att arbete med patienter i palliativ vård kräver sjuksköterskorna på relevanta kunskaper inom 
området. Denna kategori inkluderar tre underkategorier som följer; Barriärer för att vårda 
döende patienter, upplevelser av att skapa kontakt med patienter och anhöriga och att göra det 
bästa.

Barriärer för att vårda döende patienter
Sjuksköterskor upplever att vissa av deras kollegor inte verkar känna sig bekväma med att ta 
hand om döende patienter (Ranse, Yates & Coyer, 2011). Detta grundar sig i att de upplever 
att omgivningen anser att det inte behövs några färdigheter för att klara av ett sådant arbete. 
Vidare framhåller flera sjuksköterskor att det inte är alla deras sjuksköterskekollegor som 
förstår värdet av palliativ vård och saknar en förståelse för vad detta innebär. 
Sjuksköterskorna upplever att det inte finns några klara strategier eller handledningsplaner för 
vägledning på arbetsplatsen som riktar sig mot palliativ vård. En annan upplevelse 
sjuksköterskorna har är att vissa sjuksköterskekollegor har svårt att avgöra när det är tid att 
börja vårda en patient palliativt. En sjuksköterska uttrycker sig på följande sätt: ” I think 
nurses, just the regular staff nurses, could still be better educated at what the whole deal, the 
whole concept, is”(O´Shea,2014, s.30).  Det framkommer att flera sjuksköterskor aldrig har 
fått någon vidare bildning på sin arbetsplats och en av deltagarna har varit sjuksköterska i 44 
år. Detta har berott på tidsbrist, att sjuksköterskorna inte får betalt under tiden för 
utbildningen, möjligheten att närvara vid utbildningen och att utbildningen har ägt rum då 
sjuksköterskorna inte kan lämna sitt arbete (Raphael, Waterworth & Gott, 2014).

Upplevelser av att skapa kontakt med patienter och anhöriga
Sjuksköterskor anser att det är viktigt att ha goda kunskaper om de möten som uppstår  i 
palliativ vård för att kunna ge tillfredsställande omvårdnad och stöd till enskilda patienter och 
deras anhöriga.  Det är inte enbart medicinska kunskaper utan även, levda kunskaper, en 
intuitiv förmåga, god självkännedom och kunskaper om andra människor som är viktig för 
sjuksköterskorna. Möten med patienter i den palliativa vården kan väcka existentiella tankar hos 
sjuksköterskorna om deras eget liv och död. Detta ingår som en del av sjuksköterskornas arbete men 
dessa tankar påverkar även deras privata sfär (Johansson & Lindahl, 2010). I en artikel beskriver 
sjuksköterskorna att de ibland hade identifierat sig med patienten eller familjen vilket gjorde att 
de såg en möjlighet till att patientens historia kunde komma att bli deras egen. Deltagarna i 
studien fick på så sätt möta sin egen dödlighet. Sjuksköterskorna upplever att då de 
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identifierat sig med patienten och dennes anhöriga skapades en relation som ökade 
intensiteten i deras sorg (Gerow et al., 2009).

Det framkommer att de flesta sjuksköterskorna upplever att det är viktigt att skapa en relation 
till patienter och anhöriga för att underlätta i vårdarbetet (Gerow et al.,2009; Johansson & 
Lindahl, 2010; Fridh, Forsberg & Bergbom, 2009; O´shea, 2014; Penz & Duggleby, 
2010;Raphael, Waterworth & Gotts, 2014). Synen på hur denna relation ser ut skiljer sig dock 
mellan studierna.  Flera sjuksköterskor förklarar att en professionell relation inte måste 
utesluta känslor och att komma nära patienten. Sjuksköterskorna gav inte bara utav sig själva i 
relationen med patienten utan mottog även emotionellt stöd av patienter. Det ansågs viktigt att 
ställa upp inte bara som sjuksköterskor men också medmänniskor till patienter som saknade 
anhöriga. Detta för att dessa patienter skulle få samma varma och kärleksfulla vård som andra 
patienter fick från sina anhöriga (Gerow et al., 2009; Fridh, Forsberg & Bergbom, 2009). Att 
informanter upplevde ett problem med att komma för nära sina patienter visades i Johansson 
och Lindahls (2010) studie. Sjuksköterskorna upplevde att de måste hålla en distans till sina 
patienter och deras anhöriga för att kunna ge ett professionellt stöd. De poängterade att det 
måste finnas en balans mellan närhet och distans så att relationen inte blir privat.  I O´shea 
(2014) upplevde sjuksköterskorna att relationerna som byggs är viktiga för att få dem att 
känna sig effektiva och ge dem hopp i sitt arbete. En av sjuksköterskorna uttrycker sin 
upplevelse på följande sätt:

/.../when I’m connecting and I have the feeling that I’m meeting those needs of my clients. 

Like that gives me fulfillment and joy and hope for the future and enjoyment of my job.

(Penz & Duggleby, 2010 s.288)

Studiens informanter förklarar att de upplever att skapandet av kontakter med patienter och 
anhöriga, samt engagemanget för dem får dem att känna hopp och produktivitet i arbetet 
(Penz & Duggleby, 2010). Det framkommer även att det finns hinder för att skapa relationer 
till anhöriga och patienter. Informanterna förklarar att de upplever att det först och främst 
handlar om tillgänglighet och närhet till patienter och anhöriga. De beskriver vidare att 
konsekvensen av att inte ha kontinuitet i vården blir att relationen med anhöriga och patienter 
blir lidande (Johansson & Lindahl, 2010). Vissa sjuksköterskor upplever att kontinuiteten är 
den viktigaste punkten i att skapa relationer till patienter och anhöriga, då mer tid dem 
emellan ger möjligheter att utveckla relationer (Raphael, Waterworth & Gott, 2014). 
Sjuksköterskor i andra studier är av samma uppfattning, deltagarna i studierna menar att deras 
relationer till patienter blir lidande av att tiden inte räcker till (O´shea, 2014; Gerow et al., 
2009).

Att göra det bästa
I flera av studierna förklarade sjuksköterskorna vikten av att känna sig säkra på vad de gör 
och hur de arbetar för att göra sitt bästa.

Knowing that everything happens for a reason and that they´re moving on to a better place and that I did the  
best job that I possibly could to take care of them.

(Gerow et al., 2009, s. 126)

 För att känna en tillfredsställelse ansåg även sjuksköterskorna i Lindahl & Johansson (2010) 
att det var av stor vikt i arbetet att alltid sträva efter en fullständighet, att de har gjort allt de 
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har kunnat för patienten. Att göra det bästa innefattade flera saker, sjuksköterskorna var till 
största del överens om vad som var viktigast då en patient var nära att dö. De hade en stor 
närhet till familjen och tog bort all onödig utrustning för att anhöriga enbart skulle hålla sitt 
fokus på patienten (Fridh, Forsberg & Bergbom, 2009).  Informanter upplever att det är 
viktigt att vara en röst för patienten och företräda patientens intressen i samtal med läkare och 
andra yrkesgrupper. Deltagarna förklarar vidare att de gör vad de kan för att yrkesgrupper runt 
patienten och patienten och dess anhöriga samtalar med varandra så att alla är medvetna om 
vad som händer (O´shea, 2014).

Sjuksköterskors upplevelser av psykosocial påverkan
Sjuksköterskorna drabbas av olika sorters känslor i deras arbete med döende patienter. De har 
olika upplevelser av hur de får agera i dessa situationer och vad de har för stöd för att klara sig 
igenom detta. Kategorin innehåller följande underkategorier; Att visa känslor eller inte och ett 
konstant byte av känslor kräver stöd. 

Att visa känslor eller inte

Sjuksköterskor upplever att det inte är tillåtet att säga att man inte klarar av svåra situationer 
på arbetsplatsen känslomässigt då detta är en del utav arbetet och att andra ser ned på dem om 
de gör det. Sjuksköterskorna beskriver vidare att de inte tycker att de har det stöd som de hade 
behövt i svåra stunder (Ranse, Yates & Coyer, 2011).  Flera sjuksköterskor upplever att de inte 
har rätt i sin yrkesroll att sörja sina patienter och att det är ett ämne som de inte talar om. 
Sjuksköterskorna berättar att de med erfarenhet har lärt sig att skydda sig mot dessa känslor 
(Gerow et al., 2009). Informanter  berättar även att de håller sina känslor för sig själva

 It was all I could do, to just keep my composure to carry on, and then I left work, and I cried all the way home  
(O´shea, 2014, s.31).

Det fanns skilda åsikter mellan sjuksköterskorna om att visa känslor eller inte då en patient 
dör. Det framgår att några engagerar sig djupt i sina patienter och blir sorgsna då de går bort 
medan andra sjuksköterskor förklarar att de försöker att hålla en distans för att inte förlora sin 
professionalitet (Johansson & Lindahl, 2010). En sjuksköterska berättade att en kollega 
hjälpte henne i en sådan situation. De gick åt sidan och kollegan sade att det är okej att gråta 
tillsammans med familjen och att detta låter familjen veta att någon brydde sig om deras 
anhöriga då de inte varit där (Gerow et al., 2009).

Ett konstant byte av känslor kräver stöd
Informanter upplever att det är mycket krävande känslomässigt att arbeta i den palliativa 
vården då känslorna ständigt växlar mellan glädje och djup sorg. Att ta hand om patienter som 
är i ett akut skede är mycket krävande känslomässigt vilket gör att de känner att de får ett 
andrum då de går till patienter som är i ett stabilt läge. De beskriver det som att kliva ut och in 
ur olika världar när de vandrar mellan rum där olika känslor kommer i uttryck (Johansson & 
Lindahl, 2010). 

Palliative care is very demanding as youhave to go from happiness to deep sorrow, very great tragedy. Caring  
for palliative patients is, like going up and down the whole time but it gives you so much, at the same time as it  

takes so much out of you.

(Johansson & Lindahl, 2010, s.2039)
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Sjuksköterskor upplever det utmattande att arbeta i den palliativa vården. När deras patienter 
har dött känner de ett behov av återhämtning efteråt för att kunna ta emot nya patienter, 
speciellt döende patienter. Att ha stöd är något som sjuksköterskorna tycker kunde bli bättre i 
deras arbete. De mer erfarna kollegorna som arbetat tillsammans länge pratade med varandra 
om sina upplevelser. Dessa sjuksköterskor upplevde att nyare kollegor inte hade samma 
nätverk av arbetskamrater att samtala med och därför saknade detta stöd (Fridh, Forsberg & 
Bergbom, 2009). Det framkom även att det saknades ett övergripande organisatoriskt stöd för 
sjuksköterskor på arbetsplatsen (Ranse, Yates & Coyer, 2011). Informanter i Gerow et al. 
(2009) talar om vikten av stöd. De berättar om deras första upplevelser av att möta döende 
patienter.  De beskriver att deras upplevelser av döden har format dem och haft en påverkan 
på deras respons på döden. Om sjuksköterskorna upplevde isolering, hjälplöshet och dåligt 
stöd, blev de traumatiserade av upplevelsen och bar med sig dessa känslor vid kommande 
upplevelser av död. De sjuksköterskor som hade positiva erfarenheter av stöd och som inte 
kände sig ensamma i det första mötet med döden upplevde döden som mindre psykiskt 
påfrestande. Att stöd är väsentligt för att kunna gå vidare med sina erfarenheter understryker 
flera sjuksköterskor. De menar att de har lärt sig av tidigare erfarenheter och kunnat gå vidare 
i sitt arbete eftersom de har fått bekräftelse och stöd från kollegor, patienter och sin familj 
(Penz & Duggleby, 2010).

Sjuksköterskors upplevelser av miljön i den palliativa vården
Att skapa en fridfull och privat miljö för patienter som har kort tid kvar att leva är något som 
sjuksköterskorna värdesätter. Upplevelserna presenteras i underkategorierna; Att skapa en 
plats att dö och att tillfredsställa det nödvändiga.

Att skapa en plats att dö
Flera sjuksköterskor i studien upplever att det på många sätt är viktigt att det finns singelrum 
till patienterna då de är nära att gå bort (Johansson & Lindahl, 2010; Ranse, yates & Coyer, 
2011; Fridh, Forsberg & Bergbom, 2009). De dekorerade singelrummen för palliativ vård 
skapar en lugn, harmonisk plats. Sjuksköterskorna upplever även att dessa rum ökar 
livskvaliteten hos patienterna och förklarar att rummen får dem att känna sig mer säkra och 
tillfreds med sitt arbete (Johansson & Lindahl, 2010). Informanterna upplever att det är viktigt 
att skapa en hemlik miljö i dessa rum. De berättar om hur de modifierar miljön på olika sätt 
genom att byta ut sjukhuslakan mot färgglada lakan, sätter upp bilder på anhöriga, spelar 
musik och dimmar ljuset (Ranse, Yates & Coyer, 2011). Det är inte alltid det finns tillräckligt 
med singelrum, sjuksköterskor delar med sig av starka upplevelser kring bristen av singelrum. 
Sjuksköterskorna berättar att pga. av bristen måste de kämpa oerhört mycket för att kunna 
skapa avskildhet för patienter och anhöriga. De upplever en frustration över att behöva vårda 
döende patienter på salar där fler patienter finns: 

/.../ We often hear that the person in the next bed becomes severely distressed. It´s something that people should  
actually not have to experience. Being in hospital and having someone dying beside you.

(Fridh, Forsberg & Bergbom, 2009, s.238)

Att tillfredställa det nödvändiga
Då patienten är nära att dö och inte längre blir bättre av den botande medicinska behandlingen 
skall denna tas bort.  Sjuksköterskorna upplever att detta ger dem mer tid för att koncentrera 
sig på att göra det så behagligt som möjligt för patienten (Fridh, Forsberg & Bergbom, 2009).  
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De förklarar vidare att de är generösa med smärtstillande mediciner och läkemedel mot ångest 
samt ser till att patienten inte har svårt att andas. Informanter upplever ofta att botande 
behandling är värre och orsakar mer smärta och lidande än bristen på behandling. 
Sjuksköterskor upplever att för dem är vård i livets slutskede mer än att avsluta botande 
behandling (O´shea, 2014).

We had moved her to comfort care, If comfort is the criteria, then you´re looking at emotional, physical,  
psychological comfort, not only for her but also of the extended family.

(Ranse, Yates & Coyer, 2011, s.8)

Sjuksköterskors upplevelser av att finnas till för de anhöriga
Då en patient har kort tid kvar att leva är det för sjuksköterskorna extra viktigt att ha skapat en 
god kontakt med de anhöriga för att kunna ge stöd och uppmuntran.

Att tillfredsställa anhörigas behov
Sjuksköterskor delar med sig av sina upplevelser av att ta hand om patientens familj (Fridh, 
Forsberg & Bergbom, 2009; Ranse, Yates & Coyer, 2011; Gerow et al., 2009; O´shea, 2014; 
Penz & Dugglyeby, 2010; Raphael, Waterworth & Gott, 2014). Sjuksköterskor talar om vikten 
av vara närvarande för att kunna vara ett stöd för familjemedlemmar då deras anhörig inte har 
långt kvar i livet. En informant upplever att mycket av den vård hon ger är för de anhörigas 
skull men hon och flera andra sjuksköterskor upplever även att familjen kan vara krävande. 
Flera sjuksköterskor berättar att de har gett extra smärtstillande läkemedel till patienter för 
familjemedlemmars skull och inte för att patienten har behövt detta. Flera sjuksköterskor har 
även upplevelser av att anhöriga vill att de skall lova att patienten inte kommer att lida. En 
sjuksköterska berättar att hon då försöker sitt bästa för att uppfylla det löftet (Fridh, Forsberg 
& Bergbom, 2009). 

Sjuksköterskorna understryker att deras närvaro bör vara både på ett  fysiskt och psykiskt plan 
för att kunna uppmuntra anhöriga att beröra och prata med sin anhörige när denne är på väg 
att gå bort (Ranse, Yates & coyer, 2011; Fridh, Forsberg & Bergbom, 2009). Att göra de 
anhöriga uppmärksamma på patienten och skapa ett lugn var ett centralt tema för flera 
sjuksköterskor:

Because I am aware that it is terribly stressful for the close relatives , as they sit and stare at the monitor a lot of  
the time and register every deviation, every little beat that is different. Therefore I think it´s very important to  
remove that element, so that they can just focus on the fact that they are sitting here. Create the calm that is  

required. 

(Fridh, Forsberg & Bergbom, 2009, s. 237)

För att tillfredsställa de anhörigas behov av stöd finns ett värde i att bara lyssna på patientens 
anhöriga då de genomgår denna svåra fas. Att ha skapat en relation till patienters 
familjemedlemmar för att kunna ge ett psykosocialt stöd upplevs i dessa situationer som 
viktigt av informanterna (O´shea, 2014). En sjuksköterska upplever att genom att ha skapat 
kontakt med anhöriga uppstår även känslor av hopp och glädje över arbetet (Penz & 
Duggleby, 2010). För att skapa nätverk av kontakter kring sina patienter berättar informanter 
att de arbetar familjecentrerat och att de inte bara känner sina patienter utan även deras 
familjer (Raphael, Waterwort & Gott, 2014). I flera studier berättar sjuksköterskor att de alltid 
informerar, inte bara patienten utan även de anhöriga vad som är planerat runt patienten för att 
alla parter skall förstå vad som händer i vården kring patienten (Fridh, Forsberg & Bergbom, 
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2009; Ranse, Yates & Coyer; 2011). Att finnas tillgänglig och närvarande för familjen ansåg 
sjuksköterskorna i Fridh, Forsberg och Bergbom (2009) vara deras viktigaste uppgift i arbetet. 
De menar att utan denna tillgänglighet blir relationen mellan anhöriga och patienter lidande då 
anhöriga kan behöva stöttning för att prata med och beröra patienten då denne är nära att gå 
bort.

DISKUSSION

Studiens resultat indikerar att  utbildning och vidareutbildning inom palliativ vård i flera fall 
uteblir. Riktlinjer att arbeta efter är även något som sjuksköterskor upplever fattas. Att skapa 
en god kontakt med patienter och anhöriga kräver kompetens och eftertänksamhet. Att göra 
sitt bästa är viktigt för att uppleva känslor av tillfredsställelse. Av de artiklar som har studerats 
framgår det att det finns skilda åsikter och en osäkerhet mellan sjuksköterskorna vad gäller att 
visa känslor inför patienter och anhöriga. Att ha tid att återhämta sig efter att ha tagit hand om 
en patient som precis har avlidit är något flera sjuksköterskor känner att de behöver. 
Sjuksköterskorna upplever även att det finns en brist av stöd och osäkerhet kring var stödet 
skall komma ifrån. Det är viktigt att kunna erbjuda singelrum till döende patienter för att 
skapa avskildhet och en mer intim miljö. Att avsluta botande behandling är positivt då 
sjuksköterskor kan fokusera på patienten på ett djupare plan vad gäller omvårdnad, fysisk som 
psykisk. Då patienter är nära att dö riktas sjuksköterskornas fokus mot familj och anhöriga för 
att ge stöd och uppmuntran.

Metoddiskussion
Studiens syfte är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede 
varför det var lämpligt att genomföra en kvalitativ litteraturstudie. Kvalitativ forskning syftar 
till att beröra ett fenomen utifrån individens synsätt. I Denna studie har även  teorier från 
variationer i det insamlade materialet tagits fram(Forsberg & Wengström, 2013). Även en 
intervjustudie hade varit lämpligt för studiens syfte. Detta uteslöts dock på grund av den 
begränsade studietiden och att denna studie endast har en författare. I kvalitativa studier 
kommer forskaren närmre informanten (Lundman & Hällgren, 2012). Detta kan leda till att 
forskaren istället för att vara objektiv tar en större del i forskningsprocessen genom att 
exempelvis gå in djupare i en intervju än en annan pga. ett personligt intresse av det 
informanten talar om. Detta kan förhindras med tex. strukturerade frågeformulär. Det hade 
även krävt tid att genomarbeta och strukturera upp arbetet på ett sådant sätt att författaren inte 
tar för stor del i processen vilket är ytterligare orsak till att författaren för denna studie inte 
hade haft tid att genomföra intervjuer. Examensarbeten utformade som litteraturstudier är till 
för att bredda kunskaper inom omvårdnad, för att få evidensbaserad vård krävs det kunskaper 
från både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod (Friberg, 2012).Vilket innebär hur utbrett 
problemet är i siffror och hur det upplevs av den enskilda individen. Författaren till denna 
studie valde att inte använda sig utav någon forskningsfråga. Detta uteslöts detta för att 
författaren ville få fram individuella upplevelser utan att ha någon förutfattad mening. Detta 
för att öka tillförlitligheten genom att förhindra att lägga fokus på enskilda företeelser och för 
att på alla sätt motverka ett riktat resultat. Eftersom denna studie endast har en författare och 
en begränsad tidsrymd utgjordes datamaterialet endast av  7 artiklar. Att artiklarna 
begränsades till antalet var med anledning att det skulle finnas tillfredsställande tid för 
författaren att få en känsla för materialets innehåll, vilket kan ha påverkat studiens 
tillförlitlighet. Författaren anser dock att eftersom studien är av kvalitativ ansats är den 
individuella upplevelsen av det studerade fenomenet det väsentliga och ej mängden data. För 
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att säkerställa aktualiteten i denna studie begränsades artiklarnas publiceringssår till 8 år 
(2007-2015) detta eftersom den palliativa vårdens utveckling ständigt går framåt och eftersom 
allt fler sjuksköterskor utan specialistutbildning tar arbete där. Alla dessa artiklar har 
kvalitetsgranskats. En av artiklarna som används i resultatdiskussionen är dock från 2006, 
denna valdes dock ändå ut pga. sin höga kvalitet. Artiklar av värdefullt innehåll kan ha gått 
förlorat i studien då endast artiklar med fulltext tillgänglig hos databaserna valdes ut på grund 
av begränsad studietid.

Informanterna i artiklarna var huvudsakligen kvinnor. I 6 av de 7 artiklarna har författarna valt 
att skriva hur många manliga respektive kvinnliga sjuksköterskor som deltog. I dessa 6 studier 
intervjuades 49 kvinnliga sjuksköterskor respektive 2 män. I den artikel där författaren valt att 
utesluta vilket kön informanterna hade intervjuades 21 sjuksköterskor vilket betyder att även 
om alla dessa sjuksköterskor var män skulle studien ändå baseras på mer än dubbelt så många 
kvinnors utlåtanden. Författaren till denna studie ser dock inte detta som ett hot mot 
tillförlitligheten då syftet för denna studie är att beskriva subjektiva upplevelser utan grund i 
könsroller.

Ett av exklusionskriterierna för denna studie var palliativ vård av barn, alltså individer under 
18 år, detta för att allmänsjuksköterskans kunskap om vård av barn i livets slutskede är 
begränsad. Vad gäller bemötande, medicinska kunskaper och praxis skiljer sig arbetet i den 
palliativa vården mellan barn och vuxna varför detta uteslöts ur studien.  Att artiklarna ej skall 
vara skrivna på andra språk än engelska ansågs även viktigt eftersom, engelskspråkiga artiklar 
har en större spridning i världen än svenska artiklar. Palliativ hemsjukvård uteslöts även ur 
studien då författaren för denna studie fokuserade sig på verksamma sjuksköterskor på 
vårdavdelningar.

Författaren till denna studie analyserade ensam dessa artiklar vilket kan ha en påverkan på 
studiens tillförlitlighet. För att inte försumma sjuksköterskornas upplevelser i studien har 
därför författaren således försökt att så förutsättningslöst som möjligt läsa artiklarnas resultat 
upprepade gånger för att få en så klar bild av dessa upplevelser som möjligt. För att öka 
tillförlitligheten utan att försumma eller feltolka originalartiklarnas budskap har författaren 
valt att inte översätta några citat i denna litteraturstudie. Författaren är medveten om att en 
blandning mellan två språk, i detta fall engelska och svenska kan påverka läsbarheten i 
studien men har noga vägt detta mot risken att ”förändra” original citatens innebörd.

De forskningsetiska ställningstaganden som författaren har gjort i denna studie är att alla 
studier som ingår skall ha ett tydligt etiskt ställningstagande. En av artiklarna (Johansson & 
Lindahl, 2010) har inget godkännande från etikkommitté  i Sverige. Detta var inte nödvändigt 
under svensk lag då deltagarna hade givit sitt informerade samtycke. Denna artikel har dock 
ett tydligt etiskt ställningstagande som följer Helsingforsdeklarationens krav på: Informerat 
samtycke, informanterna hade fått skriftlig och muntlig information om studiens syfte, att de 
närsomhelst hade rätt att avsluta sin medverkan i studien utan att ge någon förklaring, att de 
var anonyma och att konfidentialitet rådde. Därför anser författaren för denna studie att 
artikeln har de etiska förutsättningar som krävs för att ingå i denna litteraturstudie.  Under 
kvalitetsgranskningen av artiklarna till studiens resultat uteslöts en artikel eftersom den 
saknade etiskt resonemang och saknade relevans till urvalet, varför studiens tillförlitlighet och 
kvalitet ansågs som låg. 

11



Resultatdiskussion
I denna studie framkommer det att sjuksköterskor upplever att det saknades klara direktiv för 
arbetet, en förståelse för vad palliativ vård innebär och när det är dags att flytta en patient till 
palliativ vård samt att utbildning/ vidareutbildningen var bristande. Törnquist, Andersson och 
Edbergs (2012) studie finner liknande resultat, att det inte finns tydliga riktlinjer för 
sjuksköterskorna att arbeta efter samt att det krävs mycket kunskap och erfarenhet för att klara 
av att arbeta i palliativ vård. Sjuksköterskor i flera studier lever med en oro att inte kunna 
prestera adekvat i vissa situationer pga. bristande erfarenhet (Peterson et al., 2010; Holms, 
Milligan & Kydd, 2014). Det tycks finnas ett samband mellan dessa erfarenheter och den 
bristande kunskapen om palliativ vård som allmänsjuksköterskan får genom sin utbildning. 
Osäkerheten som allmänsjuksköterskor upplever inom området kan ge följder för klinisk 
praxis inom palliativ vård. I det nationella vårdprogrammet för palliativ vård (Regionalt 
cancercentrum, 2012), är ett av de fyra ledorden just kunskap. Ledordet kunskap innefattar att 
ha relevanta kunskaper om vad palliativ vård och behandling är, samt vikten av utbildning och 
fortbildning inom ämnet. Sjuksköterskorna skulle inte behöva känna denna osäkerhet om de 
fick adekvat kunskap inom ämnet. Att sjuksköterskorna känner en säkerhet i arbetet skulle 
både gynna dem själva och patienterna varför detta är ett viktigt fynd i denna studie. 

Att det är viktigt att ha rätt kunskaper och eftertänksamhet för att skapa kontakt med patienter 
och anhöriga är något som framkommer i denna studie. Relationen upplevs viktig för 
sjuksköterskorna eftersom det underlättar för dem i vårdarbetet exempelvis när de skall 
samtala med anhöriga och patienter.. Vanderspank-Wright et al. (2011)  studie konfirmerar det 
faktum att det är viktigt att kunna skapa en god relation till patienter och anhöriga. Denna 
relation underlättar för sjuksköterskor i arbetet på så sätt att det blir enklare att lämna svåra 
besked till patienter och anhöriga om de har en relation. I En annan studie resultat 
framkommer det att sjuksköterskor  tänker på hur de själva skulle vilja ha det den sista tiden i 
livet för att skapa en förståelse för patienter och anhöriga (Ablett & Jones, 2006).

 Ett resultat i denna studie var att sjuksköterskorna upplever att de göra sitt bästa och strävar 
efter en fullständighet för att känna en tillfredsställelse i sitt arbete och  för att kunna göra det 
bästa för patienten.  Ablett och Jones (2006) studie stödjer detta, sjuksköterskor upplever att 
endast det bästa de kan göra är bra nog för patienterna och att det är rätt att arbeta efter sin 
bästa förmåga. Att göra sitt bästa innefattar inte bara då patienten lever utan att även behålla 
samma respekt för den dödas kropp som när den var levande (McCallum & McConigley, 
2013). 

 Denna studies resultat visade att sjuksköterskors upplevelser av att visa känslor eller inte 
inför patienter och anhöriga  gick isär.  Vissa sjuksköterskor ansåg att de inte hade rätt att 
sörja patienterna och angav som skäl att de inte kunde vara ett professionellt stöd för anhöriga 
om de själva var ledsna. Andra sjuksköterskor upplevde att de kunde visa sina känslor för 
anhöriga . De skilda åsikterna som tydliggjordes i studien återfanns även i andra studier. Det 
framkom att  sjuksköterskor kan bli fästa vid vissa patienter och då blir upprörda när de dör 
medan andra sjuksköterskor upplever att de skall skydda sig mot sådana känslor då uniformen 
är på (Ablett & Jones, 2006).  Sjuksköterskor upplever känslor av frustration, ilska, 
hopplöshet & ledsamhet i sitt arbetet. De upplever att de förväntas tackla dessa känslor själva 
(Holms, Milligan & Kydd, 2014).  Att upplevelserna av vad som är rätt och fel går isär är 
något som troligen grundar sig i att denna studie bygger på individuella upplevelser. I 
studierna diskuteras det professionella förhållningssättet som sjuksköterskor lär sig i sin 
utbildning men sjuksköterskor har ändå olika åsikter om vad som är ”professionellt”, rätt och 
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fel när det kommer till rätten att visa känslor. En slutsats att dra utifrån detta är att trots att 
sjuksköterskor i utbildningen lär sig att förhålla sig till närhet och distans finns det en 
mänsklig faktor i den palliativa vården. Den vårdande hållningen där sjuksköterskan är den 
givande och patienten är den tagande är inte en självklarhet enligt dessa sjuksköterskor. 
Sjuksköterskor har svårt att styra sina känslor och veta vad som är rätt och fel. Därför krävs 
det ännu tydligare riktlinjer i utbildningen och på arbetsplatsen för att sjuksköterskorna skall 
ha lättare att förhålla sig till vad som är ”rätt” och ”fel”. Dahlberg & Segesten (2010) tar  upp 
detta problem. De menar att detta fenomen kan ha effekter såsom att sjuksköterskor inte går 
till vissa patienter eftersom de är rädda för att visa känslor. De menar att det är av vikt att se 
till den enskilda sjuksköterskans känslor för att skapa verktyg att ta med sig i dessa 
situationer, så att inte patienter eller sjuksköterskor blir lidande. 

I denna studie uppdagas det att sjuksköterskor upplevde att stöd var väsentligt för att orka 
arbeta vidare med döende patienter, och för att arbetet skall bli mindre psykiskt påfrestande 
men att många sjuksköterskor saknade stöd. Detta resultat stöds i flertalet andra studier. 
Sjuksköterskor söker stöd från kollegor och familjemedlemmar i störst utsträckning för att 
klara av den psykiska påverkan i arbetet (Ablett & Jones, 2006; McCallum & McConigley, 
2013). En annan studie visar att sjuksköterskor upplever att det är viktigt med stöd från 
arbetsplatsen för att orka ge stöd till sina medarbetare (Törnquist, Andersson & Edberg, 
2012). I denna studie framkom det att många sjuksköterskor saknade stöd. Detta resultat stöds 
av sjuksköterskor i Holms, Milligan & Kydds (2014) studie. Sjuksköterskorna upplever att de 
i känslomässigt svåra situationer inte har någon att vända sig till vilket upplevdes som en 
påfrestning för dem. Sjuksköterskor blir i flera fall lämnade med sina erfarenheter och får inte 
dela med sig av sin livsvärld. Livsvärlden är unik och det vi upplever genom den är 
individuellt, den är  oskiljbar från individen och såldes något varje människa ständigt är fäst 
vid. En sjuksköterska kanske inte behöver samtala om sina erfarenheter medan andra har ett 
verkligt behov av att göra detta  (Dahlberg & Segesten, 2010). Resultat indikerar att det är 
viktigt för sjuksköterskornas välbefinnande inom den palliativa vården att erbjudas stöd i 
svåra situationer. Utifrån informanternas uttalanden skapas en bild av ett behov av stöd både 
från arbetsplatsen och medarbetare för att skapa en hållbar arbetsmiljö.

Denna studie visar att det fanns ett behov utav återhämtning och handledningen då 
sjuksköterskors patienter hade avlidit. Även informanter i Ablett och Jones (2006) berättar om 
den ansträngning som krävs för att gå från en sorg och sedan vara glad i mötet med andra 
patienter och anhöriga. En annan studie påtalar att sjuksköterskor har bett om handledning 
efter patienters död för att få kraft och metoder att orka arbeta vidare men blivit nekade pga. 
kostnadsmässiga faktorer (Törnquist. Andersson & Edberg, 2012). Sjuksköterskor i studien 
framhåller vikten av återhämtning för att kunna möta andra patienter med glädje efter att 
andra patienter har avlidit. Detta resultat indikerar att återhämtning och handledning skulle 
kunna ge sjuksköterskor som upplever detta behov, kraft att klara av att vara glad i möten med 
patienter trots att någon har avlidit. Den vårdande hållningen där sjuksköterskan skall se till 
patientens behov och lägga fullt fokus hos denne kan bli lidande om sjuksköterskan själv mår 
psykiskt dåligt och är i behov av stöd. Livsvärlden hos varje individ är unik och upplevelserna 
skiftar från person till person varför det är viktigt att se till den enskilda sjuksköterskans 
upplevelser.  Detta skulle vara en vinst både för sjuksköterskor och patienter.

Att gå från botande behandling till symtombefriande behandling är något som i denna studie 
framkommer som något positivt. De positiva effekterna är att behandlingen i många fall är 
obehagligare än frånvaron av behandling och att det utan botande behandling finns mer tid för 
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omvårdnad av den enskilda patienten på ett fysiskt och psykiskt plan. En annan studie 
bekräftar vikten av att övergå till palliativ vård i tid. Studien visar att det finns flera fall där 
man försöker att rädda livet på en patient genom botande behandling ända in i döden istället 
för att ge patienten en lugn sista tid i livet (Törnquist, Andersson & Edberg, 2012). Även i 
McCallum och McConigleys (2013) studie upplever sjuksköterskor att  symtomlindrande 
behandling ofta är bättre än botande. Studien framhåller vikten av att göra patienten så 
bekväm som möjligt genom att exempelvis ge smärtlindring eller syrgas. Studien indikerar att 
det inte bara är bra för patienten utan att detta även minskar lidandet hos anhöriga. Resultaten 
i dessa studier resulterar i uppfattningen att det är nödvändigt med goda kunskaper om när 
palliativ vård skall sättas in för att minska onödigt lidande.

Denna studie indikerar att det krävs singelrum för att skapa avskildhet för patienter och 
anhöriga vid livets slut . Det är viktigt att kunna erbjuda singelrum både för den enskilda 
patienten och för medpatienter för att skona dem från andra patienters lidande. Detta resultat 
stöds av McCallum och McConigleys (2013) studie, där sjuksköterskor upplever det 
obehagligt att patienter skall behöva lyssna till varandras lidanden. Alla människor har olika 
uppfattning om mening och sammanhang (Dahlberg & Segesten, 2010). För en patient kan det 
vara meningsfullt att inte vara ensam medan det för andra patienter känns väldigt viktigt att få 
vistas i en privat, lugn miljö. Det meningsfulla för varje individ är således högst personligt. 
Sammanhang bildar vi tillsammans med andra i den miljön vi vistas. I vårdmiljön är det dock 
svårt att själv bestämma vilket sammanhang man vill vistas i och det bör därför för alla 
patienters välmående finnas möjligheter att välja, speciellt i den palliativa vården där 
människan är särskilt sårbar. 

Vikten av att vara ett stöd för anhöriga var ett av de resultat som uppkom i denna studie. Olika 
sorters stöd uppdagades i form av uppmuntring för att få anhöriga att ta på och tala med sin 
anhöriga när de var nära att gå bort, att vara närvarande för att lyssna om anhöriga behöver 
prata och att ge information för att de anhöriga skall vara medvetna om vad som sker. Arbour 
och Wiegands (2013) studie bekräftar att det finns vinning i att uppmuntra familjemedlemmar 
att sitta med när deras anhörig går bort. Dels för att de anhöriga skall få full förståelse för vad 
som händer, att de får tid att ta farväl och att sjuksköterskorna upplever att de mår bättre av 
detta. En annan studie visar att sjuksköterskor upplever det lika viktigt att ge anhöriga 
komfort och stöd som det är att ge patienter detta (McCallum & McConigley, 2013). 
Världshälsoorganisationens (WHO, 2015) ger en definition på vad den palliativa vårdformen 
skall innehålla. En punkt i dessa riktlinjer är att förmedla stöd till anhöriga tills dess 
individens sjukdomstid är slut. Samtliga studier har visat att sjuksköterskor är väl medvetna 
om vikten av att ta hand om de anhöriga samt att de upplever detta som en central del i deras 
arbete.

I dagsläget finns det mycket forskning kring patienters och anhörigas upplevelser av den 
palliativa vården och hur vården bedrivs. Att ta del av sjuksköterskors upplevelser är 
väsentligt för att få en inblick i patienters och anhörigas upplevelser eftersom 
sjuksköterskorna är en del i deras upplevelse. Denna studie intresserar författaren eftersom det 
i grundutbildningen för allmän sjuksköterskan inte ingår kurser i palliativ vård. Detta innebär 
att de kunskaper som finns i grundutbildningen är begränsade inom området. Då bristen är 
stor på specialist sjuksköterskor i Sverige idag kommer fler och fler allmänsjuksköterskor att 
arbeta inom yrkes områden där de saknar relevanta kunskaper. Denna studie kan därför 
användas för att få en förståelse för hur det är för allmänsjuksköterskan att arbeta med detta 
patientklientel. 
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Framtida forskning
Då denna studie visade en osäkerhet bland sjuksköterskor vad gäller att visa känslor för 
anhöriga och patienter, kan en god idé till framtida forskning vara att undersöka hur anhöriga 
och patienter önskar att sjuksköterskor skall förhålla sig dem då någon avlider. En annan 
infallsvinkel på fenomenet kan vara att intervjua sjuksköterskestudenter om deras åsikter i 
ämnet och om de känner att de skulle vara förberedda att arbeta i palliativ vård. 

Slutsatser
Denna studie visar att det i flera fall saknas klara direktiv, utbildning och fortbildning inom 
området för palliativ vård som resulterar i en osäkerhet hos sjuksköterskor. Denna osäkerhet 
kan ge negativa effekter för sjuksköterskans välmående och patientsäkerheten i den kliniska 
verksamheten. Det är därför viktigt att erbjuda sjuksköterskor utan relevant kompetens 
utbildning inom området och som en påminnelse ha klara riktlinjer på arbetsplatsen för 
exempelvis: synsättet inom palliativvård, hur medicin och omvårdnad skall tillämpas och 
tecken på att botande behandling skall tas bort. Det finns skilda åsikter om hur sjuksköterskor 
skall förhålla sig känslomässigt mot anhöriga, därför bör det i allmänsjuksköterskans 
utbildning samt på arbetsplatsen framgå tydligare för att minska osäkerheten. För att 
sjuksköterskor skall klara av sitt arbete krävs stöd, både från arbetsledningen och kollegor. 
Flera sjuksköterskor upplever ett behov av återhämtning efter att en patient har avlidit vilket 
bör uppmuntras så att de kan vara glada i möten med andra patienter, vilket skulle kunna 
gynna relationen mellan sjuksköterska och patient. Det är nödvändigt att ha goda kunskaper 
om när vården skall övergå från botande till symtom lindrande för att minska risken för 
onödigt lidande hos patienten och osäkerhet hos sjuksköterskor. Att vara ett stöd för anhöriga 
är en stor del utav arbetet i den palliativa vården vilket kräver tid och kontinuitet till person. 
Detta bör prioriteras för att underlätta för sjuksköterskorna att skapa kontakt med anhöriga 
och på så sätt ha lättare att kunna agera som ett stöd. 

Det finns många likheter mellan studierna och informanters utlåtande. Den slutsats som kan 
dras utifrån detta är att sjuksköterskor i liknande situation sannolikt har liknande upplevelser, 
varför denna studie har en överförbarhet inom denna grupp.
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Bilaga 1, Sökschema för studiens resultat.

Databas Datum Sökord Antal träffar Utvalda artiklar
PubMed 6/3 (nurses[MeSH 

Terms]) AND 
palliative 
care[MeSH 
Terms]) AND 
attitudes[MeSH 
Terms]

43 1

Cinahl 16/3 (MH "Nursing 
Staff, Hospital") 
AND (MH 
"Palliative 
Care") AND 
(MH "Nurse-
Patient 
Relations")

7 1

Cinahl 16/3 (MH "Nurse-
Patient 
Relations") 
AND (MM 
"Death") AND 
(MH "Coping")

4 1

Cinahl 18/3 (MH "Critical 
Care Nursing") 
AND (MH 
"Nurse 
Attitudes") AND 
(MH "Terminal 
Care")

18 2

Cinahl 20/3 (MH 
"Community 
Health 
Services") OR 
(MH "Hospice 
and Palliative 
Nursing") OR 
(MH 
"Registered 
Nurses") AND 
(MH “Hope”)

7 1

Cinahl 20/3 (MH "Palliative 
Care") AND 
(MH "Office 
Nursing") AND 
(MH "Nursing 
Role")

4 1
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Bilaga 2, Studiens datamaterial.

Författare
Årtal
Land

Syftet med 
studien

Metod - 
Deltagare

Resultat Etiska 
överväga-
nden

Kvalitet

Fridh, 
Forsberg, 
Bergbom
2009
Sverige

Att undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenheter och 
upplevelser av 
att vårda döende 
patienter på en 
intensivvårdsavd
elning med fokus 
på 
ensamkomman-
de patienter, 
närheten till 
familjemedlemm
ar och 
miljöaspekter.

Kvalitativ, 
explorativ design 
användes för 
studien. Studien 
utfördes med 
intervjuer med 2 
manliga och 7 
kvinnliga 
sjuksköterskor 
på 3 olika 
intensivvårdsa-
vdelningar i 
Sverige.

En huvudkategori: 
att göra sitt bästa 
med under 
kategorierna:  
säkerställa 
patientens värdighet 
och komfort, ta 
hand om ensamt 
komna patienter, ta 
hand om familjen, 
miljöaspekter som 
försvårar arbetet.

Ja Hög

Gerow et 
al.
2009
USA

Att beskriva 
sjuksköterskors 
levda erfarenhet 
kring sina 
patienters död.

Kvalitativ, 
fenomenologisk 
studie med 
semistrukturer-
ade intervjuer. 
Informanterna 
var 11 kvinnliga 
sjuksköterskor 
med en ålder 
som varierade 
mellan 29 & 61.

4 Kategorier 
uppstod: I den första 
förklarar 
sjuksköterskorna att 
relationen de har till 
patienten som dör 
påverkar deras 
reaktion. I nästa 
kategori berättar 
sjuksköterskorna 
om hur de har tagit 
med sig erfarenheter 
från tidigare 
upplevelser för att 
införliva i arbetet. 
Kategori 3 
behandlar 
förändringar i 
sjuksköterskornas 
världsyn efter 
patienters död och 
kategori 4 handlar 
om att vara 
professionell trotts 
sina känslor.

Ja Hög

Johansson
, Lindahl
2010

Att beskriva 
betydelsen av 
registrerade 

Kvalitativ, 
deskriptiv och 
tolkande studie 

7 teman: vad det 
innebär att vara 
sjuksköterska inom 

Ja Hög
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Sverige allmänsjuksköter
skors upplevelser 
av att ta hand om 
patienter som 
vårdas palliativt 
på allmänna 
avdelningar på 
sjukhus.

med ett resultat 
baserat på 
intervjuer av 8 
kvinnliga 
sjuksköterskor 
som arbetar på 2 
olika sjukhus.

palliativ vård, vara 
tacksam att vara en 
del av någon annans 
liv, bli rörd av det 
fysisk och det 
existentiella, att 
existera i rummet, 
att ge och ta energi, 
att vara öppen mot 
patienter och 
kollegor, att ha 
relevant kunskap, 
att tiden inte räcker 
till, omfattande 
förståelse och 
reflektion.

O´Shea
2014
USA

Att ta reda på 
sjuksköterskors 
uppfattningar av 
palliativ vård av 
äldre vuxna på 
sjukhus.

Kvalitativ, 
deskriptiv design 
med 
semistrukturer-
ade fokus grupp 
intervjuer av 18 
kvinnliga 
sjuksköterskor.

5 kategorier: Olika 
uppfattningar om 
vad palliativ vård är, 
Att kommunicera 
med personal, 
patient och 
anhöriga, 
informerad 
opinionsbildning: 
att lindra hela 
patienten, Det 
kognitiva och 
emotionella: känslor 
och tankar som 
uppstår, 
Begränsningar i 
arbetsmiljön.

Ja Hög

Penz,
Duggleby
2010
USA

Att undersöka 
sjuksköterskors 
känslor av hopp 
inom dem 
palliativa vården,

Kvalitativ studie 
med 
konstruktivist-
isk design, 
bestående av 
telefonintervjuer 
av 14 kvinnliga 
informanter som 
alla utom 1 
intervjuades 2 
gånger för att 
klargöra svaren i 
sin intervju.

Informanterna 
beskriver sitt hopp 
som något positivt. 
Deras 
förhoppningar 
motiverar och 
hjälper dem att 
sträva efter att ge 
vård av hög kvalitet, 
arbetslivets 
utmaningar gör det 
svårt att hålla 
hoppet uppe, det 
kan tex vara att 
deras förhoppningar 

Ja Medel-
hög
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skiljer sig från 
andras. Genom att 
försöka att se saker 
från olika håll och 
skapa förståelse för 
andra kan man ändå 
hålla fast vid 
hoppet.

Ranse,
Yates,
Coyer
2011
Australie
n

Att undersöka 
sjuksköterskor i 
intensivvårdens 
tro och praxis i 
vård av patienter 
i livets slutskede.

Kvalitativ, 
deskriptiv 
forskningsansats 
baserad på sem-
istrukturerade 
intervjuer av 5 
kvinnliga 
sjuksköterskor.

3 huvudkategorier 
framkom: I den 
första förklarar 
sjuksköterskorna att 
de känner att deras 
arbete är ett 
privilegium och att 
det är hedrande att 
arbeta i den 
palliativa vården. 
Samt att det krävs 
stor skicklighet. I 
den andra berättar 
de om den 
emotionella 
intensiteten som de 
upplever samt 
begränsningar av 
organisatoriskt stöd. 
Den 3 
huvudkategorin 
innefattar deras 
metoder att 
underlätta arbetet 
med patienten och 
familjen i den 
palliativa vården.

Ja Hög

Raphael,
Waterwor
-th,
Gott
2014
Nya 
Zeeland

Att undersöka 
sjuksköterskans 
roll i att ge 
palliativ vård 
och vård i livets 
slutskede till 
äldre patienter 
med multipla 
långvariga 
sjukdomstillstån
d

Kvalitativ 
deskriptiv design 
med 
semistrukturer-
ade intervjuer av 
21 
sjuksköterskor 
med en ålder 
som varierade 
mellan 20-60år.

3 kategorier 
uppstod:
Sjuksköterskornas 
involvering i vården 
av patienterna såg 
olika ut, Utbildning 
och träning av att ge 
vård i livets 
slutskede tyckte 
många 
sjuksköterskor 
saknades, vad 
sjuksköterskorna 

Ja Hög
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kan bidra till och 
bidrar till i den 
palliativa vården.
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Bilaga 3, Kvalitetsgranskningsmall.

Bilagan är hämtad från Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011, s 175-176). Kvalitetsgranskningen är 
avsedd för artiklar med kvalitativ metod.

Finns ett tydligt syfte?

Patientkaraktäristiska:

Antal
Ålder
Kön

Ja Nej Vet ej

Är kontexten presenterad? Ja Nej Vet ej
Etiskt Resonemang? Ja Nej Vet ej
Urval
-Relevant?
-Strategiskt?

Ja
Ja

Nej
Nej

Vet ej
Vet ej

Metod för
-Urvalsförfarande tydligt beskrivet?
-Datainsamling tydligt beskriven?
-Analys tydligt beskriven?

Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej

Vet ej
Vet ej
Vet ej

Giltighet
-Är resultatet logiskt, begripligt?
-Råder datamättnad? (om tillämpligt)
-Råder analysmättnad?

Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej

Vet ej
Vet ej
Vet ej

Kommunicerbarhet
-Redovisas resultatet klart och tydligt?
-Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk 
referensram?
-Genereras en teori?

Ja
Ja

Ja

Nej
Nej

Nej

Vet ej
Vet ej

Vet ej

Huvudfynd

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

……………………………………………………………………………………………

Sammanfattande bedömning av kvalitet

Hög/Medel/Låg

Kommentar

………………………………………………………………………………………….....

Granskare (sign)…………………………………………………………………………
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Bilaga 4, exempel ur studiens innehållsanalys.

Meningsbärande 
enhet

Kondenserad 
meningsenhet

Kod Under-kategori Kategori

“I was there for 
them(the patient 
and family). I 
never really 
believed that 
Ideserved to get 
upset… I mean, 
this is your job; 
your supposed to 
deal with this 
stuff.”

“I never really 
believed that I 
deserved to get 
upset”

Att bli upprörd Att visa känslor 
eller inte

Sjuksköterskors 
upplevelser av 
psykosocial 
påverkan

“Yes, presence so 
that they can feel 
that you are 
attuned to their 
feeling. That, that 
it´s genuine and 
that you are, 
there´s no doubt 
that you are 
genuine. If you 
feel that the 
presence is 
authentic, then I 
believe… or I 
know it actually, 
that the situation 
will turn out 
fine”

“… Presence so 
that they can 
feel that you are 
attuned to their 
feeling.”

Att visa närvaro Att finnas till för 
anhöriga

Sjuksköterskors 
upplevelser av att 
finnas till för de 
anhöriga

“One wishes, 
most of us wish 
that the patient 
could always 
have a private 
room, as it feels 
much better… 
We often hear 
that the person in 
the next bed 
becomes severely 
distressed. It´s 
something that 
people should 
actually not have 

”One wishes, 
most of us wish 
that the patient 
could always 
have a private 
room…”

Skapa 
avskildhet

Att skapa en 
plats att dö

Sjuksköterskors 
upplevelser av 
miljön i den 
palliativa vården
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to experience.”
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