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Sammanfattning 

Bakgrund 

Det avlider cirka 15 000 personer på olika sjukhusavdelningar varje år. Som 

sjuksköterska inom denna verksamhet kommer du komma i kontakt med dessa patienter 

i slutskedet av deras liv. Det är viktigt att som sjuksköterska vara förberedd för denna 

vård för att kunna ge ett professionellt bemötande samt bästa möjliga omvårdnad. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda vuxna patienter i livets slutskede inom slutenvården. Samt att undersöka de 

inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod. 

Metod 

En beskrivande litteraturstudie med kvalitativa artiklar. Artiklarna har sökts i 

databaserna Medline och Cinahl samt genom manuell sökning och det slutgiltiga antalet 

inkluderade artiklar blev 11 stycken. Artiklarna har sedan granskats av båda författarna 

för att se att de motsvarade föreliggande studies syfte. 

Huvudresultat 

Resultatet från artiklarna kom att lyftas fram i föreliggande studies resultatdel och 

beskrevs i tre huvudrubriker. Dessa visade på vikten av arbetserfarenhet bland 

sjuksköterskorna för att de skulle känna sig bekväma i sin arbetssituation. Hur mycket 

tidsaspekten påverkade vårdandets kvalitet samt vilka känslor som sjuksköterskorna 

förknippade med vårdandet av patienter i livets slutskede. De granskade artiklarnas 

datainsamlingsmetod bestod av semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade 

intervjuer. 

Slutsats 

Sjuksköterskor upplever olika känslor i detta vårdande, både positiva och negativa. 

Vidare kämpar sjuksköterskan med att få tiden att räcka till samt att fördela tiden mellan 

patienter för att utifrån rådande förutsättningar skapa en bra vård i livets slutskede för 

dessa patienter. I detta arbete upplever sjuksköterskor att det krävs erfarenhet för att 

kunna hantera vården av patienter i livets slutskede. Grundutbildningen för 

sjuksköterskor upplevs inte förbereda sjuksköterskan för denna vård. 
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Abstract 

 

Background 

Approximately 15,000 people die in different hospital wards in Sweden each year. As a 

nurse, you will come in contact with and meet with these patients in the final stages of 

their lives. It is important as a nurse to be prepared for this care to be able to provide 

professional treatment and the best possible care. 

Aim 

The purpose of this study was to describe nurses' experiences of caring for adult 

palliative patients in hospital wards and to investigate the included articles data 

collection method. 

Method 

A descriptive literature study with qualitative articles. Articles have been searched in 

Medline and CINAHL databases and by manual search. The final number of included 

articles was 11. The articles were then reviewed by both authors to ensure that they 

correspond to the purpose of the current study. 

Results  

The result of the reviewed articles came to be highlighted in the results section of the 

current study and described under three mainheadings. These showed the importance of 

work experience among nurses that they would feel comfortable in their work situation. 

How much time factor affected the quality care and the emotions associated with the 

nurses caring for patients in the final stages of life. The reviewed articles datacollection 

method consisted of semi-structured interviews and unstructured interviews. 

Conclusion 

Nurses experience different feelings in this caring, both positive and negative. Further 

more, the nurse struggling to find enough time to and to allocate time between patients 

to match prevailing conditions to create a good end of life care for these patients. In this 

work, nurses feel that they required experience to manage the care of patients in the 

final stages of life. The nursing education is perceived to not adequately prepare nurses 

for this care. 
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Introduktion 

 

Definition av erfarenhet 

Erfarenhet beskrivs i svenska akademins ordlista som kunskap förvärvad genom livet. 

Ordet beskrivs vidare med följande ord: upplevelse, iakttagelse, skicklighet, livsvisdom, 

kunnighet (Svenska akademiens ordlista 2015).  

 

Palliativ vård, vård i livets slutskede och sluten vård 

Palliativ vård definieras enligt socialstyrelsen som: ”hälso- och sjukvård i syfte att 

lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom 

eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

behov samt organiserat stöd till närstående. Riktlinjer från Socialstyrelsen är att när 

palliativ vård skall ges är förutsättningen att diagnosen är rätt ställd. Att det vid en 

korrekt diagnos inte längre med hjälp av till buds stående medel går att bota sjukdom 

eller förbättra prognosen och att döden är att vänta inom relativt kort tid (Socialstyrelsen 

2016a). Vård i livets slutskede är ett centralt begrepp vid palliativ vård. Vården i detta 

skede handlar inte om att förlänga liv utan att för den sjuke skapa bästa möjliga 

livskvalitet samt att minska lidandet under den korta tid som är kvar att leva. Här 

påvisas en skillnad mellan begreppen palliativ vård och vård i livets slutskede. Palliativ 

vård kan vara aktuell under flera månader, t.om. år, medan vård i livets slutskede 

begränsar sig till de närmsta dagarna innan döden (Vårdhandboken 2016). Från februari 

2015 till februari 2016 uppgick de palliativa dödsfallen till 49 459 individer i Sverige. 

30 % av de palliativa dödsfallen i Sverige inträffade på sjukhusavdelning utan speciell 

inriktning på palliativ vård. Under samma period avled 15,7% av de palliativa 

patienterna utan någon annan människa närvarande, de avled i ensamhet (Svenska 

Palliativregistret 2016). Socialstyrelsens definition av slutenvård är ” hälso- och 

sjukvård när den ges till patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses 

inom öppenvård eller hemsjukvård” (Socialstyrelsen 2016a). Slutenvård innebär att 

patienten är inskriven på en vårdenhet, vanligen på sjukhus (Duner, Blomqvist 2009). 

 

Sjuksköterskans roll inom palliativ vård och i slutenvården 

I International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor finns ett antal 

aspekter som ingår i sjuksköterskerollen vid vård i livets slutskede. Ett av 

sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden, att lindra lidande, är en aspekt. 
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Ytterligare aspekter i den etiska koden är att samarbeta med andra yrkesgrupper, 

involvera närstående samt att respektera varje palliativ patient i fråga om värderingar 

och trosuppfattning (International Council of Nurses 2012). För att vidareutveckla 

sjuksköterskans roll i förhållande till patientens anhöriga så får hon finnas där för dem 

som ett stöd och ibland förenkla och anpassa information från patientansvarig läkare 

(Caswell G et al. 2015). Sjuksköterskan kan ses som en ledare inom teamet när det 

gäller omvårdnadsarbetet runt patienten (Fransson Sellgren 2009). Omvårdnad är ett av 

sjuksköterskans ansvarsområden inom slutenvården där både vetenskap och kliniskt 

arbete ingår. Det handlar om att sjuksköterskan har olika roller. Dessa innefattar bl.a. ett 

ersättande, där sjuksköterskan gör något åt patienten. Även kompletterande, där 

sjuksköterskan hjälper patienten att fullfölja något och det handlar om ett samarbete där 

sjuksköterskan arbetar tillsammans med patienten. Detta kräver att vården organiseras 

så att sjuksköterskan kan etablera en kontakt med patienten. Nära kommunikation och 

kontakt sker med respekt för patienten och ger sjuksköterskan möjlighet att identifiera 

när patienten behöver stöd och vård i olika stadier av sitt sjukdomstillstånd (Fransson 

Sellgren 2009). Att arbeta som sjuksköterska inom slutenvården kan innebära att 

utsättas för arbetsrelaterad stress. Detta kan bl.a. bero på brist på personal och att som 

sjuksköterska ansvara för fler patienter än vad som är brukligt (Adib-Hajbaghery M, 

Khamechian M & Alavi NM 2012). 

 

Perspektiv på döden 

Ett svårdefinierat begrepp som används inom vård i livets slutskede är ”en värdig död”. 

Begreppet innefattar målet med vården som är att lindra patientens symtom och 

eventuella smärtor för att göra livets slutskede så bra som möjligt för patienten. 

Begreppet rör även den döendes anhöriga i ett helhetsperspektiv för att försöka få både 

den döende patienten samt dennes anhöriga att acceptera den annalkande döden 

(Bengtsson, Lundström 2015). En kvalitativ studie har undersökt hur äldre människor 

såg på uttrycket ”en bra död”, i syfte att ta till vara på kunskapen till vården i livets 

slutskede. Det som blev mest uppmärksammat i studien var deltagarnas önskan om en 

smärtfri död då lidandet förefall skrämmande (Gott et al. 2008). En studie gjord med 

sjuksköterskor belyste hur dessa kunde uppfatta en patients död som bra eller dålig. En 

bra död beskrevs som en död där patienten hade accepterat sin situation, där anhöriga 

var informerade kring situationen och var närvarande, om patienten så önskade. En 

dålig död beskrevs som det motsatta (Borbasi et al. 2005). Viktigt är att kommunicera 
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med patienten under dennes sista tid för att ta tillvara på kunskap om patientens egen 

vilja samt eventuella önskemål i samband med livets slut. Samtalet om livets slut 

tillsammans med patienten kan även leda fram till ett sammanhang som kan göra det 

lättare för patienten att acceptera den kommande döden (Widell 2003). En studie tittade 

på vad anhöriga tyckte var viktigt vid vårdandet av deras nära i livets slut. Att 

personalen var tydliga och öppna om hur situationen runt patienten såg ut ansågs vara 

viktigt, samt att personalen fanns där och lyssnade och fick de anhöriga att känna sig 

delaktiga och inte övergivna (Spichiger E 2009). 

 

Teoretisk förankring 

En omvårdnadsteori som kan tillämpas vid vården i livets slut är Katie Erikssons. 

Teorin handlar om att se och vårda hela människan som en kropp, en själ och en ande 

och använda sig av en humanistisk människosyn, det vill säga att alla människor är 

unika och har samma värde (Eriksson 1994). Teorin anser att hälsa och lidande är 

varandras förutsättningar och att lidande är en oskiljaktig del av livet. Att vara nära och 

visa värme och kärlek till patienter genom att t ex hålla en hand eller ge en strykning på 

kinden är något som Eriksson tar upp i sin teori och menar är en stor del av vårdandet. 

Grunden i teorin är kärlek och omsorg där det yttersta målet för omsorg är att lindra 

lidande (Lindström, Linholm Nyström & Setterlund 2014). Eriksson lyfter fram att vi 

som sjuksköterskor har en stor roll när det handlar om att eliminera onödigt lidande 

inom vården. Detta genom att hela tiden sträva efter en etisk god vård d.v.s. en vård 

som grundar sig på kärlek och omtanke för den man vårdar (Eriksson 1994). Detta 

passar väl in i vården i livets slutskede som handlar om att lindra lidande och öka 

välbefinnandet för patienterna (Lindström, Linholm Nyström & Setterlund 2014). 

 

Problemformulering 

I vårdyrket inom slutenvården möter sjuksköterskan patienter som vårdas palliativt 

nästan dagligen, ca 30 % av de palliativa patienterna dör på vårdavdelningar i Sverige. 

Detta medför att förväntningarna på sjuksköterskan som ledare ökar och att kunskap 

inom området måste finnas hos sjuksköterskan. Sjuksköterskan har till uppgift att leda 

arbetet runt patienten, se till att patienten upplever god omvårdnad och att patienten inte 

upplever lidande. Sjuksköterskan kan uppleva stress då hon/han har flera patienter att 

vårda på en avdelning och det är då viktigt att sjuksköterskan känner sig lugn och trygg 

i sin situation. Föreliggande studie har tittat på sjuksköterskans erfarenheter av att vårda 
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vuxna patienter i palliativ vård inom slutenvården och på så sätt visa vilka aspekter som 

är viktiga att ha kännedom om. Detta är viktigt att lyfta fram då det kan hjälpa 

sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete samt att stärka sin roll som arbetsledare till 

patienter som befinner sig i livets slutskede. Att bemöta dessa patienter och ge dem 

professionell omvårdnad kommer alltid att vara av stor betydelse och ett stöd i detta 

viktiga fortsatta arbete kommer att vara fortsatt forskning och utveckling. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att vårda vuxna patienter i livets 

slutskede inom slutenvården samt att undersöka de inkluderade artiklarnas 

datainsamlingsmetod. 

 

Frågeställning 

Vilka var sjuksköterskans erfarenheter av att vårda vuxna patienter i livets slutskede 

inom slutenvården? Vilka datainsamlingsmetoder har de inkluderade artiklarna? 

 

Metod 
 

Design 

Föreliggande studie är en litteraturstudie av beskrivande design (Polit, Beck 2012). 

 

Sökstrategi 

Två databaser som är speciellt användbara när det gäller att hitta vetenskapliga artiklar 

som behandlar ämnet omvårdnad är Cinahl och Medline (Polit, Beck 2012). Den 

databas som användes som huvuddatabas till föreliggande studie var Medline med 

sökmotorn PubMed, databasen Cinahl användes som kompletterande databas. Utöver 

dessa två databaser söktes för studien lämpliga vetenskapliga artiklar manuellt. Manuell 

sökning kallas det förfarande då referenslistorna i redan hittade artiklar alternativt 

relevant facklitteratur söks igenom för att finna ytterligare artiklar (Polit, Beck 2012). 

Sökord som användes beskrivs i tabell 1 och där framgår att författarna utgick i 

Pubmed/Medline ifrån en Meshterm som heter ”palliativecare”. I Cinahl användes 

endast fritextsökning. Då litteraturen som eftersöktes inte behövde vara specificerad till 

t.ex. varken ålder eller kön så begränsades sökningarna endast efter språket på vilka de 

publicerades. En ytterligare begränsning lades till och den var att sökningen endast 
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skulle visa ett resultat som var fritt tillgängligt för Högskolan i Gävle. Språket vilket 

den vetenskapliga litteraturen skulle vara publicerad på var engelska då detta språk är 

det enda språk båda författarna behärskar utöver svenska. Åldern på de vetenskapliga 

artiklarna som eftersöktes spelade vid sökningsförfarandet ingen roll då det vid den 

kvalitativa forskning vi eftersökte skulle handla om sjuksköterskors erfarenheter. Enligt 

Polit och Beck (2012), är åldern på forskningen av mindre betydelse när det handlar om 

upplevelser eller erfarenheter än när det gäller kvantitativ forskning. Med detta i åtanke 

valde författarna att söka på upp till 15 år gamla artiklar. En söksträng konstruerades för 

att begränsa antalet träffar och den lyder: "Palliative Care"[Mesh] AND experience 

AND nurse AND hospital. Användandet av booleska operatorer har begränsats till AND 

då författarna inte känt behovet av ytterligare expansion eller begränsning av sökning 

med operatorer som OR respektive NOT (Polit, Beck 2012). Vidare sökkombinationer 

som ej gav resultat redovisas inte i tabellen. 

Tabell 1Resultat databassökningarna 

Databas Begränsningar Sökdatum Söktermer Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Relevanta 

artiklar 

Medline 

via 

PubMed 

15 år, 

engelska, 

2016-09-01 Palliative 

Care[Mesh] 
22131 

 

  

Medline 

via 

PubMed 

15 år, 

engelska, 

2016-09-01 Palliative 

Care[Mesh] 

AND nurse 

1752 

 

  

Medline 

via 

PubMed 

15 år, 

engelska, 

2016-09-01 Palliative 

Care[Mesh] 

AND nurse 

AND 

experience 

299 

 

  

Medline 

via 

PubMed 

15 år, 

engelska, 

2016-09-01 Palliative 

Care[Mesh] 

AND nurse 

AND 

experience 

AND hospital 

127 

 

21 5 

Cinahl 15 år, 

engelska, 

2016-09-02 palliative care 26454   

Cinahl 15 år, 

engelska, 

2016-09-02 palliative care 

AND nurse 
4360   

Cinahl 15 år, 

engelska, 

2016-09-02 palliative care 

AND nurse 

AND 

experience 

934   

Cinahl 15 år, 

engelska, 

2016-09-02 palliative care 

AND nurse 

AND 

experience 

AND hospital  

216   

Cinahl 15 år, 

engelska, 

2016-09-02 palliative care 

AND nurse 
AND 

experience 

AND hospital 
AND end of 

life 

70 17 2 
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Totalt     38 7 
Manuell 

sökning 

15 år, 

engelska, 

Mellan 

2016-09-01 

och 2016-

09-02 

   4 

 

Urvalskriterier 

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle vara av kvalitativ ansats eftersom 

författarna ville titta på sjuksköterskors erfarenheter av att vårda vuxna patienter inom 

slutenvården. Ett ytterligare inklusionskriterie var att artiklarna skulle svara på 

föreliggande studies syfte. Inga exklusionskriterier fanns. 

 

Urvalsprocessen och utfallet av möjliga artiklar 

När söksträngarna konstruerats så att antal träffar hamnat på en hanterbar siffra lästes 

titlarna igenom av båda författarna. Hanterbar på det sättet att rimligheten av att gå 

igenom antalet titlar för att hitta eventuellt underlag till föreliggande studie kändes god. 

Av de totalt 197 slutgiltiga träffarna från både Cinahl och Medline/PubMed lästes 

samtliga titlar igenom för att se om de kunde svara på föreliggande studies syfte. Av de 

197 titlarna kunde 38 tänkas göra så. Dessa 38 bearbetades vidare genom att båda 

författarna läste dess abstract vilket resulterade i att 31 ytterligare artiklar föll bort. De 

resterande sju artiklarna lästes i sin helhet av båda författarna och kom att inkluderas i 

föreliggande studie. Genom manuell sökning via andra artiklar hittades 4 artiklar som 

författarna ansåg svarade på syftet och därmed lästes i sin helhet av båda författarna för 

att sedan inkluderas i föreliggande studie. 

 

Dataanalys 

Båda författarna till föreliggande studie granskade och läste artiklarna noggrant var för 

sig för att se att metoddelen och resultatdelen svarade på föreliggande studies syfte. 

Likheter och skillnader i de granskade artiklarna har dokumenterats. Därefter gjorde var 

och en av författarna en sammanfattning över vad de kommit fram till i respektive 

artikel som sedan jämfördes med den andre författarens sammanfattning och gjordes 

sedan till en sammanställning av artiklarna. Resultatet av denna sammanställning kom 

att presenteras i tabell 2, se bilaga 1. För att svara på den andra frågeställningen 

gällande datainsamlingsmetoder gjordes en sammanställning av alla artiklarna där 

författare, titel, design och ev. ansats, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och 

dataanalysmetod och kom att redovisas i tabell 3, se bilaga 2. Efter att författarna läst 
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artiklarna ett flertal gånger och även läst sammanställningen över artiklarna 

diskuterades olika teman som framkom i respektive artikel för att få fram rubriker. 

Resultatet av artiklarna kom att presenteras under följande kategorier, sjuksköterskans 

erfarenheter av att vårda vuxna patienter i livets slutskede inom slutenvården när det 

gäller: sjuksköterskans upplevelse av tidsbrist, vikten av erfarenhet och kunskap hos 

sjuksköterskan och sjuksköterskans upplevda känslor i samband med vårdandet.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Artiklarna som används i denna studie är redan granskade av forskningsetiska råd och 

därför behövdes inget tillstånd från den etiska nämnden för att göra studien. Författarna 

till föreliggande studie granskade materialet objektivt och noggrant, har inte plagierat 

material och inte använt sig av egna åsikter som påverkar artiklarnas resultat (Polit, 

Beck 2012). 

 

Resultat 

Resultatet författarna presenterar nedan är bearbetat utifrån 11 vetenskapliga artiklar 

vilka alla svarar på föreliggande studies syfte. Resultatet kommer att presenteras i 

textform under tre huvudrubriker, vilka beskrivs i Figur 1, samt i tabellform, se Tabell 2 

(Bilaga 1) och Tabell 3 (Bilaga 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskans 

upplevda känslor 

Figur 1 

Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda vuxna patienter i livets slutskede inom 

slutenvården 
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Sjuksköterskans upplevelse av tidsbrist 

Sjuksköterskans kamp med tidsuppdelningen mellan patienter 

Sjuksköterskan erfor det svårt och jobbigt med tidfördelningen mellan döende patienter 

och tillfrisknande patienter (Andersson E, Salickiene Z & Rosengren K 2016, 

Hopkinson JB, Hallett CE & Luker KA 2003, Thompson G, McClement S & Daeninck 

P 2006, Wallerstedt B, Andershed B 2007). Detta togs upp i Thompson et al. studie 

(2006) där sjuksköterskorna berättade att tidsbalansen mellan patienterna skakades om 

när palliativa patienter fanns på avdelningen, det blev en dragkamp om tiden. I en studie 

berättades det om en patient de haft som var rädd och hade ångest inför sin död och inte 

ville bli lämnad ensam. I denna situation kände sig sjuksköterskorna otillräckliga för att 

de måste välja vem de skulle ge sin tid till, den döende patient eller de andra 28 

patienterna som de också hade ansvar för (Hopkinson JB, Hallett CE & Luker KA 

2003). I en annan studie pratade sjuksköterskorna om att det ibland kunde vara flera 

patienter som vårdades i livets slutskede och även akut sjuka patienter att ta hand om på 

avdelningen. I dessa fall var det tyvärr de palliativa patienterna som fick ge av sin tid 

med sjuksköterskan till de akut sjuka patienterna (Wallerstedt B, Andershed B 2007) 

Patientens tid 

I flera av artiklarna tog sjuksköterskorna upp att tiden till de palliativa patienterna inte 

räckte till och att det gjorde dem stressade (Andersson E, Salickiene Z & Rosengren K 

2016, Arbour RB, Wiegand DL 2014, Hopkinson JB, Hallett CE & Luker KA 2003, 

Johansson, Lindahl 2012, Kisorio LC, Langley GC 2016, Roche-Fahy V, Dowling M 

2009, Thompson G, McClement S & Daeninck P 2006, Wallerstedt B, Andershed B 

2007, Zheng et al. 2015). På en akutavdelning kunde tidsbristen ses som en frustrerande 

och stressande faktor då tempot var högt på dessa arbetsplatser och även andra patienter 

behövde deras uppmärksamhet. De palliativa patienterna krävde mer tid än andra. 

”Time is a big thing”, uttrycktes det (Roche-Fahy V, Dowling M 2009). I Johansson och 

Lindahls (2011) studie berättade sjuksköterskorna att de hoppades att stressen inte 

syntes i deras ögon när de var inne hos patienten. Det handlade om att visionen de hade 

för sitt arbete inte stämde överens med verkligheten, att tiden inte fanns för patienterna 

och deras anhöriga. I en annan studie lyftes det fram att sjuksköterskorna erfor att när de 

gick in och hälsade på patienterna och frågade dem om det var några problem svarade 

de ofta att det inte fanns några problem. De såg på oss sjuksköterskor att vi inte hade 

den tiden att stanna och lyssna (Wallerstedt B, Andershed B 2007). På frågan om de 
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alltid var hos patienten när det är dags för patienten att gå vidare och inte anhöriga var 

på plats svarade sjuksköterskorna att de på grund av otillräckligt med personal inte 

fanns den tiden för att sitta med patienten. Det fanns andra saker som måste göras 

(Kisorio LC, Langley GC 2016). Sjuksköterskorna på en intensivvårdsavdelning ansåg 

däremot att tiden inte var något problem, tid fanns att sitta med patienten hela 

arbetsskiftet om det var nödvändigt (Holms, Milligan & Kydd 2014). 

Anhörigas tid 

Att anhöriga krävde tid var något som togs upp (Arbour RB, Wiegand DL 2014, Zheng 

et al. 2015) och i Zhengs studie beskrevs det att anhöriga var en hjälp för patienten men 

även att de behövde hjälpas och den tiden togs från sjuksköterskan. I Arbours studie 

påpekades att sjuksköterskorna var tvungna att tänja på reglerna och även de 

sjuksköterskorna gav av sin tid till de anhöriga. Att den palliativa patienten behövde 

omges av en bra miljö var något som påverkade sjuksköterskorna. Det kunde handla om 

att anhöriga behövde plats på rummen, även då måste sjuksköterskorna ge av sin tid för 

att lösa detta (Roche-Fahy V, Dowling M 2009). 

 

Vikten av erfarenhet och kunskap hos sjuksköterskan 

I två av de granskade artiklarna framkommer att sjuksköterskor upplevde att deras 

grundutbildning var dålig när det gällde att förbereda dem på arbetet med patienter i 

livets slutskede. De menade att kunskapen kring detta fick sjuksköterskor genom 

erfarenhet, egenupplevd eller nedärvd av kollegor (Andersson E, Salickiene Z & 

Rosengren K 2016, Holms, Milligan & Kydd 2014). Vidare uttryckte en sjuksköterska i 

en annan studie att hen upplevde att sådan kunskap inte kunde fås utifrån utan måste 

komma inifrån en själv, just genom att samla på sig erfarenhet av att vårda patienter i 

livets slutskede (Johansson, Lindahl 2012). Det upplevdes inte bara viktigt att samla på 

sig erfarenhet av att vårda patienter i livets slutskede (Arbour RB, Wiegand DL 2014, 

McMillen RE 2008, Johansson, Lindahl 2012, Andersson E, Salickiene Z & Rosengren 

K 2016) utan även att som senare erfaren föra denna så viktiga del av yrket vidare till 

nyutbildade sjuksköterskor (Arbour RB, Wiegand DL 2014). En svensk studie visade att 

varje möte med patienterna och anhöriga erfors av sjuksköterskan som ett värdefullt 

tillfälle, som gav dem kunskap och erfarenhet. Att varje dag möta dessa patienter bidrog 

till att kunskapen utvecklades hos sjuksköterskan vilket ledde till att deras roll som 
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sjuksköterska stärktes och det gav dem styrkan att anta utmaningarna som deras arbete 

med patienter i livets slutskede innebar (Wallerstedt B, Andershed B 2007). 

 

Sjuksköterskans upplevda känslor 

Positiva känslor 

Sjuksköterskorna ansåg att det var ett privilegium att vårda och vara med patienterna i 

livets slutskede och erfor att en känsla av tacksamhet och tillfredsställelse infann sig. 

Fullständighet var också en känsla de ville förmedla när de hade vårdat patienterna och 

gjort allt de kunnat för att de skulle få det så bra som möjligt. De upplevde att vårda 

patienterna i livets slutskede innebar att mycket energi gick åt men att de fick mycket 

tillbaka som gav dem bekräftelse och stimulans i arbetet vilket medförde att de kände en 

mening med sitt arbete och gav dem styrkan att fortsätta med det de gjorde (Johansson, 

Lindahl 2012). Att uppfylla en döende patients önskan, bry sig om hela människan och 

ge av sig själva gav en känsla av tillfredställelse hos sjuksköterskorna (Wallerstedt B, 

Andershed B 2007). Det uttryckte att det ibland var det de små sakerna som räknades, 

t.ex. att rätta till kudden, ge dem munvård, borsta deras tänder eller borsta deras hår så 

att de såg fina ut för dagen. Det var viktigt att se helheten och även här upplevde 

sjuksköterskorna en känsla av tillfredställelse (Roche-Fahy V, Dowling M 2009). 

Negativa känslor 

Att som sjuksköterska pendla mellan att vårda palliativa patienter och akut sjuka 

patienter upplevdes som frustrerande (Johansson, Lindahl 2012). Att vårda patienter i 

livets slutskede och medverka efter att döden inträffat kunde väcka känslor som 

otillräcklighet, frustration, ledsamhet och en känsla av förlust hos sjuksköterskorna. 

Frustration inför det okända kände några av sjuksköterskorna som jobbade med döende 

patienter, som att ställas inför frågor som de inte kunde svara på som t.ex. ”Kommer jag 

att dö?” upplevdes jobbiga. Känslor som hjälplöshet, skuld, osäkerhet, frustration och 

ilska kunde infinna sig när sjuksköterskornas personliga syn på hur en död skulle vara 

inte stämde överens med verkligheten (Hopkinson JB, Hallett CE & Luker KA 2003). 

 

De inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod 

De 11 artiklarna som användes i denna studie var alla av kvalitativ ansats, detta för att 

författarna ville titta på vilka erfarenheter sjuksköterskorna hade av att vårda vuxna 

patienter i livets slutskede inom slutenvården (Andersson E, Salickiene Z & Rosengren 
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K 2016, Arbour RB, Wiegand DL 2014, Holms, Milligan & Kydd 2014, Hopkinson JB, 

Hallett CE & Luker KA 2003, Johansson, Lindahl 2012, Kisorio LC, Langley GC 2016, 

McMillen RE 2008, Roche-Fahy V, Dowling M 2009, Thompson G, McClement S & 

Daeninck P 2006, Wallerstedt B, Andershed B 2007, Zheng et al. 2015). Nio av 

artiklarna använde sig av semistrukturerade intervjuer där deltagarna tilläts att prata fritt 

utifrån några förvalda teman (Andersson E, Salickiene Z & Rosengren K 2016, Holms, 

Milligan & Kydd 2014, Johansson, Lindahl 2012, McMillen RE 2008, Thompson G, 

McClement S & Daeninck P 2006, Wallerstedt B, Andershed B 2007, Zheng et al. 

2015). Två av artiklarna använde sig av ostrukturerade intervjuer (Hopkinson JB, 

Hallett CE & Luker KA 2003, Roche-Fahy V, Dowling M 2009). Alla intervjuer 

spelades in och transkriberades. Intervjuerna varade från 20 minuter till över 120 

minuter och detta redovisades i nio av artiklarna (Andersson E, Salickiene Z & 

Rosengren K 2016, Arbour RB, Wiegand DL 2014, Holms, Milligan & Kydd 2014, 

Johansson, Lindahl 2012, McMillen RE 2008, Roche-Fahy V, Dowling M 2009, 

Thompson G, McClement S & Daeninck P 2006, Wallerstedt B, Andershed B 2007, 

Zheng et al. 2015). Vart intervjuerna hölls redovisades i sju av artiklarna, i sex av 

studierna hölls intervjuerna i ett anslutande rum till arbetsplatsen (Arbour RB, Wiegand 

DL 2014, Holms, Milligan & Kydd 2014, Johansson, Lindahl 2012, Kisorio LC, 

Langley GC 2016, Thompson G, McClement S & Daeninck P 2006, Wallerstedt B, 

Andershed B 2007, Zheng et al. 2015). I en studie hölls intervjuerna på olika platser, 

fyra sjuksköterskor intervjuades i ett tomt patientrum, två intervjuer hölls i 

sjuksköterskornas hem och fyra intervjuer hölls hos författarna (Thompson G, 

McClement S & Daeninck P 2006). Vem som intervjuade deltagarna redovisades endast 

i tre studier och där handlade det om att författarna själva utfört intervjuerna (Andersson 

E, Salickiene Z & Rosengren K 2016, Thompson G, McClement S & Daeninck P 2006, 

Zheng et al. 2015). I alla de granskade artiklarna redovisades antal sjuksköterskor som 

deltog. I 6 artiklar redovisades deltagarnas kön (Andersson E, Salickiene Z & 

Rosengren K 2016, Arbour RB, Wiegand DL 2014, Hopkinson JB, Hallett CE & Luker 

KA 2003, Johansson, Lindahl 2012, Kisorio LC, Langley GC 2016, Roche-Fahy V, 

Dowling M 2009). Åldern på deltagarna presenterades i 6 av artiklarna (Andersson E, 

Salickiene Z & Rosengren K 2016, Arbour RB, Wiegand DL 2014, Hopkinson JB, 

Hallett CE & Luker KA 2003, Kisorio LC, Langley GC 2016, Wallerstedt B, Andershed 

B 2007, Zheng et al. 2015) och antal år av erfarenhet av palliativ vård presenterades i 8 

av artiklarna (Andersson E, Salickiene Z & Rosengren K 2016, Hopkinson JB, Hallett 
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CE & Luker KA 2003, Johansson, Lindahl 2012, Kisorio LC, Langley GC 2016, 

McMillen RE 2008, Roche-Fahy V, Dowling M 2009, Wallerstedt B, Andershed B 

2007, Zheng et al. 2015). 

 

Diskussion 

 

Huvudresultat 

Syftet med denna studie var att författarna ville titta på vilka erfarenheter 

sjuksköterskorna hade av att vårda vuxna patienter i livets slutskede inom slutenvården. 

Resultatet från artiklarna kom att lyftas fram i föreliggande studies resultatdel och 

beskrevs i tre huvudrubriker. Dessa visade på vikten av arbetserfarenhet bland 

sjuksköterskorna för att de skulle känna sig bekväma i sin arbetssituation. Det framkom 

också hur mycket tidsaspekten påverkade vårdandets kvalitet samt vilka känslor som 

sjuksköterskorna förknippade med vårdandet av patienter i livets slutskede. Känslor 

som sjuksköterskor hade erfarit spann från tillfredställelse till frustration. När det gäller 

de granskade artiklarnas datainsamlingsmetod använde sig författarna till studierna av 

semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer. 

 

Resultatdiskussion 

Tiden 

Det framkommer i majoriteten av de granskade artiklarna att sjuksköterskorna upplever 

tidsbristen som ett stressmoment i deras dagliga arbete. Det uttrycktes en känsla av att 

inte räcka till för patienterna och att de inte hinner ge den tid de önskar till patienterna. 

Det handlar om att sjuksköterskan skall ge av sin tid till både den palliativa patienten, 

dennes anhöriga och de kurativa patienterna (Andersson E, Salickiene Z & Rosengren K 

2016, Arbour RB, Wiegand DL 2014, Hopkinson JB, Hallett CE & Luker KA 2003, 

Johansson, Lindahl 2012, Roche-Fahy V, Dowling M 2009, Thompson G, McClement 

S & Daeninck P 2006, Wallerstedt B, Andershed B 2007, Zheng et al. 2015). I den 

tillgängliga litteraturen framkommer det forskning som visar på hur viktigt det är att just 

patient och anhöriga känner sig lyssnade på och är trygga i sin situation. Att t.ex. 

spontana besök av sjuksköterskan hos patienten skapar just detta. Även att 

sjuksköterskan skall finnas till hands för eventuella frågor och funderingar är viktigt för 

patient och anhöriga men det kräver mycket tid från sjuksköterskan (Lindqvist, 
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Rasmussen 2009). Sjuksköterskans ansvar är att se till att patienten upplever 

tillfredsställelse och att de får optimal vård. I sjuksköterskans ansvar ingår även att ge 

anhöriga stöd, för det är ofta de anhöriga som gör de största insatserna för patienten när 

det gäller vård i livets slutskede. Detta är något som tar tid men det är viktigt att ge den 

tiden till de anhöriga för att de skall känna sig delaktiga och trygga (Socialstyrelsen 

2016b). Även om det är svårt så kan det vara tidsmässigt fördelaktigt att informera 

tydligt för anhöriga hur situationen är, på ett språk de anhöriga förstår. Det uppstår lätt 

oro och frustration hos anhöriga när de inte känner sig delaktiga i vårdplaneringen runt 

patienten eller att de inte förstår vad vårdpersonalen vill förmedla (Witkamp et al. 

2016). Författarna till föreliggande studie tror att detta eventuellt kan skapa ett problem 

ute i verksamheten med tanke på tidsbristen och stressen som sjuksköterskan upplever. 

De har ofta inte möjlighet att sitta ner och samtala med patienten och anhöriga utan att 

känna sig stressade. De har inte tiden för spontana besök eller möjlighet att ständigt 

finnas tillgängliga. Detta för att det finns andra patienter som också behöver 

sjuksköterskans tid. 

Kunskap och erfarenhet 

Sjuksköterskor upplever att grundutbildningen är bristfällig när det handlar om att vårda 

patienter i livets slutskede (Andersson E, Salickiene Z & Rosengren K 2016, Holms, 

Milligan & Kydd 2014). Även om det skulle visa sig att så inte är fallet, kan det handla 

om att det är svårt att ta in information för att skapa nyttig kunskap då det handlar om 

döden. Döden är för många ett skrämmande ämne som inte bara påverkar patienten och 

dess anhöriga utan även sjuksköterskan i sin vårdande roll (Bengtsson, Lundström 

2015). Kan det vara så att det är svårt att lära sig om ett område som är skrämmande? 

Den egna självkännedomen är viktig och att bearbeta sina känslor kring sin egen död är 

av betydelse när sjuksköterskan möter patienter i deras slutskede av livet. Att vara 

kapabel till att skilja på sina egna och andras känslor är ett måste för den empatiska 

sjuksköterskan (Bengtsson, Lundström 2015). Författarna till föreliggande studie tror att 

det är inom sig själv förutsättningarna till att ge en god vård och ett gott bemötande till 

en patient som befinner sig vid livets slut skapas genom att i utbildningen få verktyg till 

att göra just detta. Författarna vill mena att problematiken kring sjuksköterskans 

utbildning om vårdande av patienter i livets slutskede är svår. Sjuksköterskor upplever 

sig dåligt förberedda på att möta och vårda döende patienter. Katie Eriksson skriver att 

källan till det sanna vårdandet är medlidande. Vidare beskrivs begreppet medlidande 
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som en etisk akt, som förmågan att ur den vårdandes perspektiv offra någonting av sig 

själv för den sjuke (Eriksson 1994). Stora tankar som enligt författarna kräver mycket 

egna reflektioner och begrundande av sjuksköterskan. Tankar som kan vara svåra att 

lära ut till att omsätta praktiskt. Som föreliggande studies resultat visar så poängteras att 

praktisk erfarenhet upplevs som viktig och kan knytas an till det som nyss skrivits, det 

tar tid för sjuksköterskan att lära sig att handskas med de känslor som sätts i rörelse när 

det handlar om att vårda patienter i livets slutskede. Ett påtagligt problem som 

socialstyrelsen lyfter fram är bristen på kunskap hos sjuksköterskan i vårdfrågor, etik 

och bemötande när det gäller palliativ vård. Den palliativa vården bör få en starkare 

ställning i grundutbildningen för vård- och omsorgspersonal, då den idag är 

lågprioriterad (Socialstyrelsen 2016b). 

 

Känslor 

De positiva känslor sjuksköterskor upplevde i de granskade studierna kan peka mot att 

en omvårdnad i Katie Erikssons anda uppnåtts. Omsorgen och medlidandet har fått tagit 

plats och förutsättningar för att lindra den döendes lidande har funnits. Detta som Katie 

Eriksson anser vara kärnan i omvårdnaden (Eriksson 1994) har medverkat till att 

sjuksköterskor har känt sig tillfreds, tacksamma och fullständiga, detta trots att arbetet 

var krävande och jobbigt. Litteraturen tar de upp att det allra viktigaste för patienten kan 

vara att vara närvarande. Det kan handla om ordlös kommunikation bestående av att 

visa förståelse för patientens situation, ge uppmärksamhet där sjuksköterskan ser 

patienten och kunna vara här och nu i tystnad (Friedrichsen 2012). Vad patienten 

uppskattar och önskar och hur sjuksköterskorna upplever vårdandet av patienter i livets 

slutskede kan diskuteras. Sjuksköterskorna uttrycker det som frustrerande att de saknar 

tid att bara vara hos patienten och en känsla av otillräcklighet. Patientens vilja och 

sjuksköterskans möjlighet ställs mot varandra, vilket skapar ett problem ute i 

verksamheterna. Samtidigt känner sjuksköterskorna tillfredställelse och tacksamhet när 

de får möjligheten att göra det lilla extra för patienten, det ger en känsla av 

fullständighet och därmed ger det en bättre omvårdnad för patienten.   

 

Diskussion gällande valda artiklars datainsamlingsmetod 

Att författarna till de granskade artiklarna redovisar detaljer så som ålder, kön, antal och 

arbetserfarenhet hos deltagarna ökar trovärdigheten hos läsaren. Vad som redovisas kan 
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variera men utifrån syftet med studien ska dessa detaljer vara adekvat för 

sammanhanget enligt Polit & Beck (2012). Då det framkommer i föreliggande studies 

resultat att arbetserfarenhet är av stor vikt för en god palliativ vård kan det ses som 

värdefullt att arbetserfarenheten redovisas i majoriteten av artiklarna. Detta för att öka 

just trovärdigheten när det gäller sjuksköterskornas berättelser om sina erfarenheter. När 

det handlar om kvalitativa studier så är användningen av semistrukturerade intervjuer en 

bra metod vid datainsamlingen. Detta innebär att intervjuaren använder sig av en 

ämnesguide där förbestämda teman är utformade. Intervjuaren har möjlighet att ställa 

följdfrågor och den här metoden gör att deltagarna kan prata och uttrycka sig fritt. På så 

sätt har författarna lyckats fånga all den nödvändiga information som de behövt för att 

sammanställa ett resultat när det gäller sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda 

vuxna patienter i livets slutskede. Nio artiklar har använt sig av denna metod 

(Andersson E, Salickiene Z & Rosengren K 2016, Arbour RB, Wiegand DL 2014, 

Holms, Milligan & Kydd 2014, Hopkinson JB, Hallett CE & Luker KA 2003, 

Johansson, Lindahl 2012, Kisorio LC, Langley GC 2016, McMillen RE 2008, Roche-

Fahy V, Dowling M 2009, Thompson G, McClement S & Daeninck P 2006, Wallerstedt 

B, Andershed B 2007, Zheng et al. 2015). Enligt Polit & Beck (2012) kan man även 

använda sig av ostrukturerade intervjuer. Då handlar det om att författarna vill att 

deltagarna pratar fritt om ett förvalt ämne. I detta fall erfarenheter när det gäller 

vårdandet av patienter i livets slutskede och denna metod har två artiklar använt sig av 

(Hopkinson JB, Hallett CE & Luker KA 2003, Roche-Fahy V, Dowling M 2009). När 

det gäller användandet av semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer 

upplevs det att författarna till dessa studier vill fånga en känsla såväl som en möjlighet 

för deltagarna att berätta öppenhjärtligt om sin erfarenhet om ämnet. I de ostrukturerade 

intervjuerna får man även en känsla av att deltagarna känner sig mer fri för att uttrycka 

sig. Hela intervjun kan ses mer som ett vanligt samtal. Ser man från andra sidan har 

valet av deltagare en betydande roll när det gäller just ostrukturerade intervjuer. Hur 

verbala och uttrycksfulla deltagarna är vid frågor som ”Berätta om hur du upplever 

vårdandet av en patient i livets slutskede?” kan få stor betydelse för hur pass 

innehållsrikt materialet blir. Semistrukturerade intervjuer kan då vara en bättre lösning. 

I kvalitativa studier handlar det inte om att det skall vara så många deltagare som 

möjligt utan det handlar om kvalitén på informationen som kommer från deltagarna. Det 

bör inte vara fler än 50 deltagare och dessa ska inte vara slumpmässigt utvalda. Antalet 

deltagare har också betydelse för hur läsaren tolkar resultatet och om det kan anses som 
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generaliserbart. Med tanke på att artiklarnas författare har redovisat antalet deltagare i 

samtliga artiklar (Andersson E, Salickiene Z & Rosengren K 2016, Arbour RB, 

Wiegand DL 2014, Holms, Milligan & Kydd 2014, Hopkinson JB, Hallett CE & Luker 

KA 2003, Johansson, Lindahl 2012, Kisorio LC, Langley GC 2016, McMillen RE 2008, 

Roche-Fahy V, Dowling M 2009, Thompson G, McClement S & Daeninck P 2006, 

Wallerstedt B, Andershed B 2007, Zheng et al. 2015) där det handlar om mellan 5 och 

28 deltagare så är det oklart hur generaliserbart resultatet är. Däremot får läsaren en 

känsla för hur sjuksköterskorna upplever situationer och vilka erfarenheter de har. I sju 

av artiklarna redovisas vart intervjuerna skett (Arbour RB, Wiegand DL 2014, Holms, 

Milligan & Kydd 2014, Johansson, Lindahl 2012, Kisorio LC, Langley GC 2016, 

Thompson G, McClement S & Daeninck P 2006, Wallerstedt B, Andershed B 2007, 

Zheng et al. 2015). Miljön kan påverka resultatet beroende på hur trygga deltagarna 

känner sig och hur ärligt de känner att de kan svarar på frågorna (Polit & Beck, 2012). 

Med tanke på detta kan man fundera på om deltagarna känt sig stressade när de befunnit 

sig på arbetsplatsen, kanske känt att det inte har tid att sitta ner och ge de svar de 

egentligen vill förmedla. Även vem som intervjuar har betydelse för hur avslappnade 

deltagarna känner sig. Det kan handla om hur ärliga deltagarna känner att de kan vara 

när de svarar på frågorna och detta kan påverkas av hur engagerade intervjuarna är. 

Vem som intervjuar redovisades i endast tre artiklar (Andersson E, Salickiene Z & 

Rosengren K 2016, Arbour RB, Wiegand DL 2014, Zheng et al. 2015). 

 

Metoddiskussion 

Författarna till föreliggande studie har med de granskade artiklar som använts haft som 

mening att kunna svara på denna studies syfte samt frågeställningar. Valet av design 

blev en beskrivande litteraturstudie då detta är att föredra när syftet är att beskriva 

upplevelser eller erfarenheter (Polit, Beck 2012). De databaser som användes i sökandet 

efter material var Medline/Pubmed samt Cinahl. Dessa är enligt Polit och Beck (2012) 

två databaser som är väl lämpade för att hitta vetenskapliga artiklar inom författarnas 

huvudämne omvårdnad vilket kändes som en styrka. Dock kan ej frångås att andra för 

föreliggande studie relevanta artiklar kan ha hittats i andra databaser. Söksträngarna 

som konstruerades gjordes så i syfte att hitta så relevanta artiklar som möjligt. Trots 

detta hittades endast sju artiklar under databassökningarna vilket kanske kan tyda på 

vissa tillkortakommanden i sökförfarandet. Resultatet i de artiklar som valdes ut att ingå 

i föreliggande studie har lästs och sammanfattas av båda författarna var för sig för att 
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sedan jämföras och diskuteras tillsammans. En mellan författarna samstämmig 

sammanfattning har sedan gjorts. Språkförbistring kan inte bortses som en svaghet. 

Båda författarna behärskar det engelska språket dock är ingen utbildad i översättningens 

konst och därmed kan vissa misstolkningar ha gjorts. Författarna har skrivit denna 

studie med handledning vilket kan anses som positivt då viktiga synpunkter förts fram 

från handledaren då författarna fastnat på vissa punkter i sitt skrivande. Handledaren har 

även lyft frågor ur andra perspektiv än författarna tänkt vilket upplevts som styrkande. 

Av de 11 inkluderade artiklarna så är sju av dessa godkända av etiska kommittéer, av de 

resterande fyra så har tre redogjort varför detta inte har gjorts och att deltagarna har 

behandlats med respekt och konfidentiellt. I en studie nämns ingenting huruvida 

författarna resonerat kring detta vilket är en svaghet då det är viktigt för studien 

huruvida respekten för studiens deltagare och informationen som genom dessa 

människor framkommit har beaktats (Polit, Beck 2012). Slutligen vill författarna 

tillägga att bearbetningen och tolkningen av de artiklars resultat vilka inkluderades i 

denna studie har gjorts så utan att författarna påverkats av egna föreställningar eller 

tidigare erfarenheter. Detta är för studien en fördel då resultatet annars kan ha tolkats 

annorlunda och innebörder kan ha fått en annan betydelse. 

 

Kliniska implikationer för omvårdnad 

Föreliggande studie är av betydelse för vårdpersonal i alla delar av vårdapparaten då 

patienter som befinner sig vid livets slutskede kan komma att mötas i de flesta instanser 

av denna apparat. Arbetet visar betydelsen av ett professionellt bemötande i en palliativ 

vårdsituation inom slutenvården, gentemot döende patienter, anhöriga till döende samt 

kollegor. Vidare belyser studien sjuksköterskors erfarenheter i syfte att förbereda 

nyutbildade eller snart utbildade sjuksköterskor på patientmötet vid vård i livets 

slutskede. Även sjuksköterskor som jobbat en längre tid kan ha nytta av denna 

information dels för att stärka sin egen självkänsla och trygghet i sin profession men 

även för att hjälpa och stötta sina arbetskollegor. Viktigt att arbetsplatser där 

sjuksköterskan kommer i kontakt med vård i livets slutskede får kontinuerlig utbildning 

i ämnet. Att få känna förståelse från chefer och ledning gör att arbetet blir lättare, man 

känner sig inte ensam. Värdefullt även för andra yrkesgrupper inom slutenvården som  

t. ex. undersköterskor och läkare att känna till hur vården vid livets slut fungerar och 

upplevs för att kunna arbeta tillsammans mot samma mål. Det är viktigt att denna vård 
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fungerar ute i verksamheterna och detta arbete kan även få arbetsgivare att 

uppmärksamma problemen som kan finnas och det som sjuksköterskorna erfar. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Trots att vården kring patienter i livets slutskede är väl utforskat så tyder det på att 

sjuksköterskor känner sig oförberedda inför detta arbete. Då tidsbristen är något som tas 

upp kan det vara av vikt att uppmärksamma just detta. Ytterligare forskning skulle 

behövas, där man tittade på om upplevelsen av tidsbrist skulle bli annorlunda om 

fördelningen mellan kurativa patienter och palliativa patienter ändrades. Att som 

sjuksköterska endast koncentrera sig på de palliativa patienterna under en tid och sedan 

på båda patientkategorierna för att sedan titta på skillnaden på upplevelserna.   

 

Slutsats 

Föreliggande litteraturstudie beskriver sjuksköterskans erfarenheter av att vårda vuxna 

patienter i livets slutskede inom slutenvården. Sjuksköterskor upplever olika känslor i 

detta vårdande, både positiva och negativa. Vidare kämpar sjuksköterskan med att få 

tiden att räcka till samt att fördela tiden mellan patienter för att utifrån rådande 

förutsättningar skapa en bra vård i livets slutskede för dessa patienter. I detta arbete 

upplever sjuksköterskor att det krävs erfarenhet för att kunna hantera vården av 

patienter i livets slutskede. Grundutbildningen för sjuksköterskor upplevs inte förbereda 

sjuksköterskan för denna vård.  
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Bilaga1 

 
Tabell 2 visar en sammanställning av artiklarnas författare, syfte och resultat. 

Författare 

 
Syfte 

 
Resultat 

 

Hopkinson et al (2003), 

England 

Att skapa en förståelse för vården 

av döende patienter på sjukhus ur 

ett sjuksköterskeperspektiv. 

Sjuksköterskan påpekar att de 

ställs inför sin egen inställning 

till livet och döden och på det 

okända. Tidsbristen till andra 

patienter. Känslan av 

tillfredställelse. 

Thompson et al (2006), 

Kanada 

Att skapa en förståelse för 

processen en sjuksköterska 

utsätts för vid vårdande av 

patienter i livets slutskede samt 

att skapa en framväxande teori 

grundad i deltagarnas 

erfarenheter av att ge sådan vård 

på en medicinavdelning. 

Viljan att ge den bästa vården 

till de palliativa patienterna. 

Vara spindeln i nätet. 

Frustration över att dras mellan 

kurativ behandling och palliativ 

behandling, att tiden inte finns. 

Wallerstedt et al (2007), 

Sverige 

Att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda döende 

patienter utanför speciella 

palliativa inrättningar. 

Vikten av kunskap inom 

området, vård vid livets 

slutskede. De upplever att de 

dagliga mötena med patienter, 

anhöriga och personal innefattar 

och kräver ansvar, samarbete, 

erfarenhet och kunskap, känslor 

och att tid för patienten och 

anhöriga finns. Tillfredsställelse 

i arbetet. 

McMillen (2008), Wales Att utforska 

intensivvårdssjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda patienter 

vars botande medicinering 

upphör och att svara på två 

frågeställningar: vilken roll spelar 

sjuksköterskan och hur påverkar 

detta dem? 

Erfarenhet är av stor vikt. Lätt 

att bli känslomässigt inblandad 

vad gäller både patient och 

anhöriga. Viktigt att se till 

patientens bästa. 

Roche-Fahy et al (2009), 

Irland 

Att utforska sjuksköterskors 

erfarenheter av att palliativt vårda 

patienter i en akut miljö på ett 

litet stadssjukhus i västra Irland. 

Påpekar att tiden är en viktig 

aspekt för att vården för de 

palliativa patienterna skall uppå 

hög kvalitet. Se helheten i 

situationen med patienten, både 

mentalt och fysiskt. Vikten av 

utbildning inom ämnet vård i 

livets slutskede. 

Johansson et al (2012), 

Sverige 

Att beskriva betydelsen av 

sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda patienter palliativt på 

sjukhusavdelningar. 

Känslan av tillfredställelse i sitt 

arbete och tacksamhet över att 

få vara med och vårda patienter 

i livets slutskede. Frustration 

över att gå fram och tillbaka 

mellan kurativ behandling och 

palliativ behandling. Påpekar 

att miljön runt patienten är 

betydelsefull för att 

sjuksköterskan skall känna sig 

nöjd och trygg i yrkesroll. 

Arbour et al(2014), USA Att öka förståelsen för 

sjuksköterskans roll som den 

uppfattas av 

Sjuksköterskans känsla av 

ansvar för att se till patientens 

vilja och även skapa fina 



 

 

intensivvårdssköterskor vid 

övergången från aggressiv, 

botande behandling till palliativ 

vård vid livets slutskede. 

minnen för anhöriga. Lyfter 

fram betydelsen av erfarenhet 

inom området hos 

sjuksköterskan och att det bör 

ges stöd för oerfarna 

sjuksköterskor. 

Holms et al (2014), 

Skottland 

Ej angivet men framgår tydligt av 

text och titel att den syftar till att 

utfoska den upplevda 

erfarenheten hos sjuksköterskor 

som givit vård vid livets 

slutskede på en 

intensivvårdsavdelning. 

Sjuksköterskan erfar ofta det 

tidskrävande att optimera 

miljön runt patienterna. Stora 

känslor inblandade – 

hjälplöshet, ilska, sorg, 

frustration, hjälplöshet. 

Zheng et al (2014), Kina Att klarlägga kinesiska 

sjuksköterskors erfarenheter av 

att vårda döende cancerpatienter. 

De beskriver frustration när det 

gäller de svårigheterna som 

uppstår mellan den kinesiska 

kulturen och deras roll i 

vårdandet i livets slutskede. 

Vikten av att ge patienten 

grundläggande vård men 

påpekar även bristen på 

kunskap hos sjuksköterskan. 

Andersson et al (2016), 

Sverige 

Att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda döende 

patienter på en kirurgavdelning. 

Sjuksköterskan skall stötta 

patienten och anhörig i deras 

situation. Detta är utmanande 

men även utvecklande och av 

stor vikt för utvecklingen av 

sjuksköterskans egen kunskap 

och livserfarenhet. Påpekar 

vikten av att patienten inte skall 

dö ensamma. Frustration. 

Kisorio et al (2016), 

Sydafrika 

Att utforska 

intensivvårdssjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda patienter 

vid livets slutskede på en 

intensivvårdsavdelning för 

vuxna. 

Sjuksköterskorna känner att 

vård i livets slutskede är svårt 

och utmanande. Svårigheter när 

det gäller kommunikation, 

hanteringen av anhörigas 

reaktioner och att inte få vara 

beslutstagare i vissa situationer 

tas upp. Föra patientens talan 

och att tiden inte alltid finns. 
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Tabell 2 visar en sammanställning av artiklarnas metodologiska aspekter. 

Författare Titel Design & ev. 

ansats 

Undersöknings-

grupp 

Datainsamlings- 

metod 

Dataanalysmetod 

Hopkinson 

et al (2003), 

England 

”Caring for dying 
people in hospital” 

 

Beskrivande och 

utforskande 

28 ssk: 27 kvinnor 

och 1 man 

Ålder: 21-44 år 

Erfarnehet: <3 år 

och >2 mån 

Ostrukturerade 

intervjuer 

Fenomenologisk 

Analys 

Thompson 

et al (2006), 

Kanada 

 

”Nurses’ perceptions of 

quality end-of-life care 

on an acute medical 

ward” 

 

Beskrivande och  

jämförande 

10 ssk Semistrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys enl. 

Groundedtheory 

Wallerstedt 

et al (2007), 

Sverige 

”Caring for dying 

patients outside special 

palliative care settings: 

experiences from a 
nursing perspective” 

 

Beskrivande och 

reflekterande 

/utforskande 

9 ssk: 

Ålder: 30-65 år 

Erfarenhet: 10-39 

år 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys enl. 

Giorgi 

McMillen 

(2008), 

Wales 

”End of life decisions: 

Nurses perceptions, 

feelings and 
experiences” 

 

Konstruktivistisk 

 

8 ssk Semistrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys enl. 

Richie& Spencer 

Roche-Fahy 

et al (2009), 

Irland 

”Providing comfort to 

patients in their 

palliative care 

trajectory: experiences 

of female nurses 

working in an acute 
setting” 

 

Beskrivande 12 ssk: kvinnor 

Erfarenhet: 7-40 

år 

Ostrukturerade 

intervjuer 

Hermeneutisk och 

fenomenologisk 

analys 

Coliazzi´s 

Johansson et 

al (2012), 

Sverige 

”Moving between 

rooms – moving 

between life and death: 

nurses’ experiences of 

caring for terminally ill 
patients in hospitals” 

 

Beskrivande och 

tolkande  

8 ssk: kvinnor 

Erfarenhet: 3-32 

år 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Hermeneutisk och 

fenomenologisk 

analys 

Arbour et al 

(2014), 

USA 

Examensarbete inom 

omvårdnadsvetenskap 

15 hp 

Beskrivande 19 ssk: 17 kvinnor 

och 2 män 

Ålder: 21-52 år 

Demografiskt 

frågeformulär och 

semistrukturerade 

intervjuer 

 

Innehållsanalys enl. 

Coliazzi´s 

Holms et al 

(2014), 

Skottland 

”A study of the lived 

experiences of 

registered nurses who 

have provided end-of-

life care within an 
intensive care unit” 

 

Beskrivande 5 ssk Semistrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 

 

 

 

 

 

Zheng et al 

(2014), Kina 

”Chinese oncology 

nurses’experience on 

caring for dying 

patients who are on 

Beskrivande 28 ssk: 

Ålder: 23-49 

Erfarenhet: ½-26 

år 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 



 

 

their final days: A 
qualitative study” 

 

Andersson 

et al (2016), 

Sverige 

”To be involved - A 

qualitative study of 

nurses' experiences of 

caring for dying 

patients” 

 

Beskrivande 6 ssk: 5 kvinnor 

och 1 man 

Ålder: 22-42  

Erfarenhet: >2 år 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 

Kisorio et al 

(2016), 

Sydafrika 

”Intensive care 

nurses’experiences of 
end-of-life care” 

 

Beskrivande och 

utforskande 
 Fokusgrupper 

med 

semistrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 

Long- table  

Approach 

 


