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Sammanfattning 

 

Bakgrund: I Sverige avlider omkring 90 000 personer per år där ca 80% av dessa är i 

behov av palliativ vård. Palliativ vård i livets slutskede syftar till att lindra lidande och 

skapa god livskvalitet för patient och dess närstående. Dessa patienter befinner sig inom 

flera instanser inom vård och omsorg. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård av vuxna patienter i 

livets slutskede samt att beskriva de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp. 

Metod: Litteraturstudien var av beskrivande design och baserades på 14 vetenskapliga 

studier hämtade från databasen PubMed. De inkluderade studierna var av kvalitativ och 

mixad ansats. 

Huvudresultat: Sjuksköterskor beskrev att de främjar för patientens och närståendes 

bästa och deras välbefinnande. Detta innebar att tillgodose såväl patientens fysiska som 

sociala, existentiella och spirituella behov. Sjuksköterskorna erfor svårigheter vid 

medicinering, kommunikation och existentiell vård i samband med vård i livets 

slutskede. Sjuksköterskor upplevde både berikande och svåra känslor med att vårda 

patienten och dess närstående. För att möjliggöra utförandet av god palliativ omvårdnad 

upplevdes stöd, gott samarbete och utbildning vara viktigt för sjuksköterskan. I de 14 

ingående studierna har undersökningsgruppernas ålder, arbetsplats och geografisk 

spridning redovisats. 

Slutsats: Den palliativa vården och arbetet med patienter i livets slutskede var 

utmanande och givande utifrån sjuksköterskornas erfarenheter. Att vårda patienter i 

livets slutskede ger sjuksköterskan en unik möjlighet att bidra med något till patienter 

och närstående samtidigt som det ger både erfarenheter och personlig utveckling för 

sjuksköterskan. 
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Abstrakt 

 

Background: In Sweden, about 90,000 people die annually, where about 80%  of them 

are in need of palliative care. Palliative care in the end of life aims to alleviate suffering 

and create good quality of life for the patient and its close relatives. These patients are 

in several forms of care. 

Purpose: To describe nurses' experiences of palliative care of adult patients in the final 

stages of life as well as to describe the investigated group's incubated articles. 

Method: The literature study was of descriptive design and was based on 14 scientific 

studies searched in the PubMed database. The included studies were of qualitative and 

mixed approaches.  

Main results: Nurses promoted the best and well-being of patients and relatives. This 

meant meeting both the physical and social, existential and spiritual needs of the patient. 

Nurses experienced difficulties in medication, communication and existential care in the 

final stages of life. Nurses experienced both enriching and difficult feelings of caring for 

the patient and its close relatives. In order to enable good palliative care was support, 

good cooperation and education important for the nurse. In the 14 in-depth studies the 

age, workplace and geographical distribution of the research groups has been presented. 

Conclusion: The palliative care and the work with patients in the end of life were 

challenging and rewarding from the experience of nurses. Caring for patients at the end 

of life gave the nurse a unique opportunity to contribute with something to patients and 

close relatives while providing both experiences and personal development for the 

nurse. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

I Sverige avlider drygt 90 000 personer per år, där mer än 99 procent av antalet avlidna 

personer är vuxna, det vill säga över 18 år. Mellan 70 000- 75 000 personer per år har 

behov av palliativ vård. Den övervägande sjukdomen inom palliativ vård är cancer i 

olika former, andra sjukdomar som är vanliga inom palliativ vård är kroniska sjukdomar 

som hjärtsvikt, KOL och demens (Socialstyrelsen 2016). Medellivslängden i 

västvärlden ökar i samband med utveckling av behandlingsmetoder och teknologi inom 

medicin, detta medför att den långsamma döden blir mer förekommande (Jakobsson, 

Andersson & Öhlén 2014).  

1.1.1 Palliativ vård 

Sjukvården är till stor del uppdelad i två områden, kurativ- och palliativ vård. Den 

kurativa vården syftar till att bota sjukdom och uppnå hälsa medan palliativ vård syftar 

till att ge lindrande och förebyggande vård när det inte längre finns något kurerande 

alternativ (Glimelius 2012). Enligt World Health Organisation (WHO) 2017) bygger 

palliativ vård på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten, både för 

patienter och närstående som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande 

sjukdomar. Genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av smärta i 

människans fyra dimensioner kan problem förebyggas och lidandet lindras (WHO 

2017). De fyra dimensionerna består av människans fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella delar som samverkar och påverkar varandra. I vårdandet av människans 

samtliga dimensioner baseras den palliativa vården på fyra hörnstenar, dessa är 

symtomlindring, teamarbete, närståendestöd och kommunikation/relation (Strang 

2012a). Patienter som vårdas inom palliativ vård på sjukhus, kommunal vård och 

omsorgsboenden ingår i en allmän palliativ vårdform där personal har grundläggande 

kunskap och kompetens inom palliativ vård. De patienter inom palliativ vård som har 

komplexa symtom eller särskilda behov ingår i den specialiserade palliativa vården som 

utgörs av ett multiprofessionellt team med specifik kompetens (Socialstyrelsen 2016). 

Oavsett allmän- eller specialiserad palliativ vård är målet att förbättra patientens 

livssituation under hela vårdtiden (Jakobsson, Andersson & Öhlén 2014). 

 

Palliativ vård delas in i tidig och sen fas. Den tidiga fasen varierar i längd, från månader 

till flera år och fokus ligger på att förlänga livet och skapa hög livskvalité (Strang & 
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Beck-Friis 2012). Palliativ vård innebär inte utebliven behandling om den kan bidra till 

förlängt liv och välbefinnande (Glimelius 2012). Den sena fasen innebär att människan 

är i livets slutskede och fokus ligger enbart på att skapa god livskvalité (Strang & Beck-

Friis 2012). 

1.1.2 Livets slutskede 

Livets slutskede innebär att människan står inför en förväntad död (Strang & Beck-Friis 

2012). Den sena fasen kan identifieras utifrån en rad olika symtom hos patienten, vid 

vissa sjukdomstillstånd kan sen fas vara svår att urskilja då sjukdomens utveckling sker 

i etapper med perioder av återhämtning (Thulesius 2016). Vid vård i livets slutskede 

avslutas all bromsande och livsförlängande behandling och vårdandet övergår till 

symtomlindring med människans fyra dimensioner i centrum (Socialstyrelsen 2016). 

Personer som vårdas i livets slutskede finns inom flera vårdformer som sluten- och 

öppenvård samt inom den kommunala vården (Socialstyrelsen 2016).  

1.1.3 Patientens upplevelser i livets slutskede 

Patienter som befinner sig i livets slutskede har beskrivit hur de upplevt att deras 

personlighet förändrats och att de blivit mer socialt isolerad. Det beskriver också att de 

känner sig ensamma, har existentiellt lidande och har svårt att kontrollera och hantera 

sin känslor. Att vara svårt sjuk i livets slutskede kan innebära stort vårdbehov och för 

tidigare oberoende människor kan det upplevas svårt att plötsligt bli beroende av både 

formell och informell vård. Formell vård innebär vård utförd av sjukvårdspersonal och 

informell vård kan utföras av närstående (Jakobsson, Andersson & Öhlén 2014). I 

tidigare forskning har det framkommit att patienter anser att sjuksköterskans förmåga att 

lyssna på patienten är viktigt för en god palliativ vård. Patienterna menade också att de 

uppskattade om sjuksköterskorna lärde känna dem då de spenderade mycket tid 

tillsammans (Johnston & Smith 2006). Att få information och vara delaktig i vården 

värderades högt av patienterna. Döden beskrivs av personer i livet slutskede som både 

befriande och fruktad (Jakobsson, Andersson & Öhlén 2014).  

1.1.4 Närstående i den palliativa vården 

Närstående är de människor som står nära patienten och kan utgöras av patientens 

familj, vänner, annan släkt och bekanta. Dessa blir också drabbade av sorg och lidande i 

samband med den sjukes försämring och bortgång, de ingår därför i sjuksköterskans 

omvårdnad i den palliativa vårdprocessen (Milberg 2012). Närstående som varit 
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delaktiga i den palliativa processen och i diskussioner om livets slutskede har mindre 

risk för depression och upplever bortgången mer hanterbar än de som inte varit 

delaktiga i processen (Yamaguchi et al. 2017). Att vara delaktig kan innebära 

medverkan i läkarsamtal eller delaktighet i omvårdnaden av den sjuke (Wong & Chan 

2006; Shinjo, Morita, Hirai, Miyashita, Sato, Tsuneto & Shima 2010). Det är en viktig 

angelägenhet att sjuksköterskan bildar sig en uppfattning om närståendes behov för att 

kunna ge extra stöd när det behövs (Milberg 2012). 

1.1.5 Sjuksköterskans roll inom palliativ vård 

Sjuksköterskan har en viktig roll i den palliativa vården då denne ofta finns närmast 

patienten. Sjuksköterskan har omvårdnadsansvar och bör inneha kunskap för att bedöma 

patientens problematik inom de fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

dimensionerna, samt att sätta in relevanta omvårdnadsåtgärder (Friedrichsen 2012b). 

Sjuksköterskan ska även finnas till hands för närstående. När en person vårdas i livets 

slutskede blir det en ansträngning för hela familjen (Friedrichsen 2012a). I forskning har 

det framkommit att närstående till patienter i livets slutskede önskar mer stöd av 

sjuksköterskan för att hantera situationen (Wong & Chan 2007; Davidson, Daly, Agan, 

Brady & Higgins 2010). Viktiga egenskaper hos sjuksköterskan vid palliativ vård enligt 

närstående är först och främst att handla med inkännande engagemang och expertis, ha 

god förmåga till dialog och skapa relationer med närstående, speciellt viktigt med barn, 

samt att ta tid att lyssna till närstående och inneha hög kunskap inom området (Grøthe, 

Biong & Grov 2013).  

1.1.6 Palliativ medicinering och sedering 

I samband med livets slutskede uppkommer många symtom hos patienten som ofta 

kräver läkemedelsbehandling. Målet med medicinering är att minska symtom och 

lidandet hos patienten. Tidigare insatta läkemedel bör ses över och sättas ut om de inte 

gagnar patienten och istället bör lämpliga vid behovsläkemedel ordineras. Dessa vid 

behovsläkemedel kan vara läkemedel mot smärta, illamående, rosslande andning och 

terminal oro (Lindquist & Rasmussen 2014). Ofta ger dessa läkemedel en sederande 

biverkan och i vissa fall kan den sederande effekten vara målet med medicineringen. Att 

patienten blir sederad innebär att vakenhetsgraden sänks, detta kan vara ett alternativ 

när patienten lider av plågsamma symtom och när annan behandling visat sig vara 

ineffektiv (Eckerdal 2012). 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Shinjo%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19901113
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Morita%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19901113
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Hirai%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19901113
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Miyashita%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19901113
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Sato%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19901113
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Tsuneto%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19901113
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Davidson%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20234207
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Daly%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20234207
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Agan%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20234207
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Brady%20NR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20234207
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1.1.7 Existentiellt och spirituellt 

Den existentiella dimensionen av människan innefattar själen och människans inre 

tankar och känslor om tro, hopp och livets mening (Lundmark 2014). Patienter i livets 

slutskede kan uppleva existentiell smärta och detta kan utspela sig i form av oro, ångest 

och känsla av ensamhet. Existentiell och fysisk smärta kan påverka varandra, därav är 

existentiell omvårdnad lika viktig som fysisk omvårdnad i den palliativa vården för att 

lindra patientens smärta (Strang & Strang 2012). Existentiella frågor kan vara både 

andliga och icke andliga, det andliga perspektivet definieras som spirituellt. Spirituell 

vård innebär att respektera och ta hänsyn till människors tro och religion (Lundmark 

2014). I tidigare forskning har det framkommit att patienter i livets slut upplever att de 

får för lite spirituell och existentiell vård jämfört med deras behov (Balboni et al. 2012).  

1.1.8 Definition av erfarenheter 

Erfarenheter definieras enligt Nationalencyklopedin som att kunskap och färdighet 

bildas utifrån regelmässig verksamhet eller sinnesiakttagelse. Erfarenhet bildas både 

under processen där kunskap och färdigheter förvärvas och av resultatet från processen 

(Haglund u.å). 

1.1.9 Teoretisk referensram- Katie Eriksson 

Författarna till föreliggande studie har använt sig av Katie Erikssons omvårdnadsteori 

som teoretisk referensram. Då hennes omvårdnadsteori beskriver människan som en 

enhet av både kropp, själ och ande anser författarna till föreliggande studie att det finns 

samstämmighet till hur litteratur beskriver den döende människans lidande, både 

existentiellt och fysiskt.  

 

Katie Eriksson är en teoretiker inom omvårdnad, i hennes omvårdnadsteori är målet 

med den professionella vården att främja hälsoprocesserna hos patienten. Teorin bygger 

på de centrala begreppen människa, hälsa och vårdande (Lindström, Lindholm Nyström 

& Zetterlund 2014). Eriksson (1987) menar att människan består av en enhet av kropp, 

själ och ande och att dess identitet och existens skapas i samband med gemenskap till 

andra. Hälsan är i ständig förändring men finns hos människan livet ut. Därför 

definieras hälsa inte enbart som frånvaro av sjukdom. Målet med omvårdnaden är inte 

bara att återställa hälsa utan att se helheten i människan. Vårdandet är ursprungligt och 

naturligt hos människan som innebär att dela och vara närvarande. Varje människa är i 
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grunden en naturlig vårdare, och Eriksson (1987) menar att den naturliga vårdaren 

utgörs av sig själv i första hand och de närstående i andra hand. När den naturliga 

vården inte är tillräckligt integreras den med den professionella vården. I denna 

omvårdnadsteori beskrivs tre grundläggande element, ansa, leka och lära. Att ansa 

innebär att ombesörja någon med kärlek och välvilja. Leken beskrivs delvis som ett 

uttryck för önskningar där människan kan få drömma och glömma verkligheten för en 

stund. Att lära innebär delvis att skapa kunskap utifrån den yttre verkligheten samt 

genom interaktion med andra (Eriksson 1987) 

 

1.2 Problemformulering 

I sjuksköterskeyrket påträffas troligtvis palliativ vård oavsett arbetsplats eftersom att 70 

000-75 000 personer årligen är i behov av palliativ vård. Att möta patienter i livets 

slutskede och dess närstående kan vara en utmaning för sjuksköterskan. I forskning har 

det framkommit att patienter som vårdas i livets slutskede önskar att skapa en relation 

till sjuksköterskan och att bli hörda. För närstående är sjuksköterskans expertis, 

inkännande engagemang samt förmåga till dialog betydande i bildandet av relationer till 

närstående. Närstående önskar mer stöd av sjuksköterskan samt att närståendes 

delaktighet i vårdprocessen minskar deras risk för depression. Mycket forskning finns 

inom palliativ vård, dock är de flesta litteraturstudier avgränsade till ett eller några 

områden inom palliativ vård eller så är de av äldre karaktär. Denna studie avser att 

sammanfatta den nyaste forskningen av sjuksköterskans erfarenheter inom palliativ vård 

i livets slutskede. En sammanställning av den nyaste forskningen av sjuksköterskors 

erfarenheter inom palliativ vård i livets slutskede kan vara till nytta för sjuksköterskan i 

mötet med patienter i livets slutskede. 

 

1.3 Syfte 

Att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av palliativ vård av vuxna i livets slutskede 

samt att beskriva de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp. 

1.3.1 Frågeställning 

1. Vilka erfarenheter har sjuksköterskan i arbete med vuxna patienter i livets 

slutskede inom palliativ vård? 

2. Hur beskrivs undersökningsgruppen i de inkluderade artiklarna gällande 

deltagarnas ålder och arbetsplats samt deltagarnas geografiska spridning? 
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2. Metod 

2.1 Design 

Föreliggande studie är en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Sökstrategi 

Författarna till föreliggande studie genomförde gemensamt en litteratursökning i 

PubMed Medline genom Gävle högskolas databas. PubMed är enligt Polit och Beck 

(2012) en av de mest användbara databaserna för omvårdnadsforskning. Begränsningar 

på 5 år, engelsk text och adults: 19+ years användes. Sökorden innefattar MeSH termer 

samt fritext. MeSH termer används för att fånga upp artiklar som har använt andra 

termer med samma eller liknande innebörd som sökordet (Polit & Beck 2012). Sökord 

som användes var: palliative care, nurses, experience. Dessa söktes i systematisk 

ordning och kombinerades med booleanska söktermen AND för att begränsa sökningen 

(Polit & Beck 2012) se tabell 1. 

2.2.1 Tabell 1 Sökstrategi 

 

Databas Begränsningar 

Sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

PubMed 5 år, engelska,  

adults: 19+ years 

2017-08-16 

Palliative care (MeSH) 6632  

PubMed 5 år, engelska,  

adults: 19+ years 

2017-08-16 

Nurses (MeSH) 13191  

PubMed 5 år, engelska,  

adults: 19+ years 

2017-08-16 

Experience (fritext) 53380  

PubMed 5 år, engelska, 

adults: 19+ years 

2017-08-16 

Palliative care (MeSH) AND 

Nurses (MeSH) 

509  

PubMed 5 år, engelska,  

adults: 19+ years 

2017-08-16 

Palliative care (MeSH) AND 

Nurses (MeSH) AND Experience 

(fritext) 

112 14 
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2.3 Urvalskriterier  

Inklusionskriterier var att studierna skulle vara empiriskt vetenskapliga och besvara 

föreliggande studies syfte och frågeställning. Exklusionskriterier var studier som 

studerade barn, 0-18 år, i livets slut. Även review-artiklar exkluderades eftersom att 

Polit och Beck (2012) förordar att använda primärkällor vid litteraturstudier, se tabell 1. 

 

2.4 Urvalsprocess och utfall 

I inklusionen av artiklar lästes titlar och de som inte svarade på föreliggande studies 

syfte exkluderades enligt urvalskriterierna. I samband med detta identifierades också 

review-artiklar som exkluderades. Vidare lästes studiernas abstrakt för att inkludera de 

artiklar som svarar på syfte och frågeställning. Artiklarna som återstod efter läsning av 

abstraktet numrerades för att förenkla bearbetningen av artiklarna. De lästes i full text 

enskilt av båda författarna till föreliggande studie. Fem stycken artiklar exkluderades 

utifrån att dess syfte eller resultat ej överensstämde med föreliggande studies syfte, se 

tabell 2.  

2.4.1 Tabell 2 Urvalsprocess 

Antal artiklar Åtgärd Anledning till bortfall Återstående artiklar 

112 

 

Översikt 5st Review 107 

107 Titelöversikt 65st svarar ej på syfte 

 

42 

42 Granskning av abstract 23st svarar ej på syfte 19 

19 Läst fulltext 5st ej relevanta 14 

Tabelltext: Artiklarna exkluderades kronologiskt efter följande ordning: review, titel, abstrakt. 
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2.5 Dataanalys  

Författarna till föreliggande studie inkluderade 14 stycken studier utifrån inklusions- 

och exklusionskriterier. De inkluderade artiklarna skrevs ut i pappersformat som enligt 

Polit och Beck (2012) underlättar bearbetningen och gör det lättare att finna detaljer. 

Gemensamt sammanställdes artiklarna i två tabeller, se bilaga 1 & 2, för att få en 

tydligare överblick av studiernas metod och resultat. Vid läsning av studiernas resultat 

identifierades sex stycken teman. Författarna till föreliggande studie läste artiklarna igen 

och sifferkodade relevant resultat enligt identifierade teman. Detta gjordes enskilt för att 

minska risken för feltolkning av resultatet eller att viktigt resultat uteblev (Polit & Beck 

2012). Författarna dokumenterade och sammanställde gemensamt relevant resultat ur 

artiklarna. Polit och Beck (2012) anser att kodning är en användbar metod när flera 

studiers resultat skall analyseras och sammanställas. Kodat resultat delades in under 

rubriker efter identifierade teman och sammanställdes till löpande text. Resultatet 

strukturerades om till två huvudrubriker; Sjuksköterskans erfarenheter som vårdgivare 

och Sjuksköterskan som människa och medarbetare, och sammanlagt nio underrubriker 

för en bättre översikt och en sammanhängande text.  

 

Den metodologiska frågeställningen besvarades genom att de ingående studiernas 

metod lästes och dess undersökningsgrupp identifierades utifrån deltagarnas arbetsplats 

och ålder. Detta sammanställdes i en tabell, se bilaga 1, där även geografiskt ursprung 

noterades då det ingick i den metodologiska frågeställningen. Resultatet av 

undersökningsgruppen sammanställdes i löpande text under tre underrubriker. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Bearbetningen av resultatet skedde enskilt för att behålla en objektiv syn för att undvika 

falsifikation av innehållet. Författarna till föreliggande studie lade stor vikt vid att de 

egna värderingarna inte skulle påverka föreliggande studies resultat. För att undvika 

plagiering har författarna varit noggrann med att vara tydlig i referenshantering (Polit & 

Beck 2012). 
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3. Resultat 

Litteraturstudiens resultat baseras på 14 vetenskapliga studier, varav 11 med kvalitativ 

ansats och 3 med mixad ansats. Resultatet presenteras under två huvudrubriker – 

Sjuksköterskans erfarenheter som vårdgivare och Sjuksköterskan som människa och 

medarbetare. Huvudrubrikerna har sammanlagt 9 underrubriker. Utöver dessa 

presenteras den metodologiska frågeställningen under en egen huvudrubrik Ingående 

studiers undersökningsgrupp med tre underrubriker.  

 

3.1 Sjuksköterskans erfarenheter som vårdgivare 

3.1.1 Patientens advokat och främjandet av patientens välbefinnande 

Sjuksköterskorna erfor att de agerade som patientens advokat i olika situationer och 

främjade för patientens bästa och dennes önskningar (Anquinet et al. 2015; Arbour & 

Wiegand 2013; De Witt Jansen et al. 2016; Evenblij, Widdershoven, Onwuteaka 

Philipsen, De Kam & Pasam 2016; Farrington, Fader, Richardson & Sartain 2015; 

Periyakoil, Stevens & Kraemer 2013; Strang, Henoch, Danielson, Browall & Melin-

Johansson 2013; Törnquist, Andersson & Edberg 2012). De tog rollen som patientens 

advokat som en viktig och självklar arbetsuppgift, det innefattade att föra patientens 

talan gentemot läkare, familj och andra professioner (Arbour & Wiegand 2013; De Witt 

Jansen et al. 2016; Evenblij et al. 2016; Farrington et al. 2015; Törnquist, Andersson & 

Edberg 2012). Sjuksköterskorna betonade vikten av att hålla patienten ren och göra det 

fysiskt bekvämt för patienten i väntan på döden (Farrington et al. 2015; Kisorio & 

Langley 2015; Periyakoil, Stevens & Kraemer 2013). De betonade att det var viktigt att 

utgöra ett emotionellt stöd för patienten och behandla alla patienter med medkänsla och 

respekt även om de är okontaktbara (Anquinet et al. 2015; Keall, Clayton & Butow 

2014; Periyakoil, Stevens & Kraemer 2013). Sjuksköterskornas erfarenhet var att 

närståendes delaktighet kunde öka patientens välbefinnande. Närståendes närvaro 

ansågs vara ett stöd för patienten, samt att deras närvaro kunde generera till bidragande 

information om patienten som var användbart i omvårdnadsarbetet (Arbour & Wiegand 

2013; Brorson, Plymoth, Örmon & Blomsjö 2012; Farrington et al. 2015; Kisorio & 

Langley 2015).  
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3.1.2 Närstående till patienter i livets slutskede 

Att vårda en patient i livets slutskede innebar även att vårda dess närstående, enligt 

sjuksköterskornas erfarenheter innebar det att uppmuntra och stötta närstående i deras 

närvaro, ge information och utbilda närstående om patientens tillstånd samt att skapa 

realistiska förväntningar (Anquinet et al. 2015; Arbour & Wiegand 2013; Devik, 

Enmarker & Hellzen 2013; Kisorio & Langley 2015; Periyakoil, Stevens & Kraemer 

2013). Att tillåta närstående vara närvarande och delaktig i omvårdnaden upplevdes 

positivt i närståendes bearbetning i vad som skulle ske samt att de fick avlasta sina egna 

känslor i samtal med sjuksköterskan (Arbour & Wiegand 2013; Devik, Enmarker & 

Hellzen 2013; Kisorio & Langley 2015; Strang et al. 2013). För att minska närståendes 

lidande erfor sjuksköterskor att patienten skulle befinna sig i en lugn, ren och fridfull 

miljö, utan att behöva flyttas mellan olika rum eller avdelningar (Arbour & Wiegand 

2013; Törnquist, Andersson & Edberg 2012). 

3.1.3 Svårigheter i kommunikation mellan sjuksköterska och patient 

Det fanns olika erfarenheter gällande svårigheter i kommunikation mellan sjuksköterska 

och patient (Brorson et al. 2012; Evenblij et al. 2016; Strang et al. 2013; Walker & 

Waterworth 2017). En svårighet var att avsätta tid och vara tillgänglig för 

kommunikation vid en hög arbetsbelastning (Keall, Clayton & Butow 2014; Strang et 

al. 2013; Walker & Waterworth 2017). Tyst kommunikation från patienten ansågs vara 

svår för sjuksköterskorna att tolka då denna typ av kommunikation kan utspela sig som 

exempelvis oro, aggressivitet och rädsla (Brorson et al. 2012; Evenblij et al. 2016; 

Strang et al. 2013). Dåliga kommunikationsfärdigheter hos sjuksköterskorna kunde 

enligt deras erfarenhet göra en svår situation värre (Keall, Clayton & Butow 2014). 

3.1.4 Svårigheter vid medicinering 

Sjuksköterskor upplevde många svårigheter vid medicinering av patienter i livets 

slutskede (Brorson et al. 2012; De Witt Jansen et al. 2016; Evenblij et al. 2016; 

Törnquist, Andersson & Edberg 2012; Walker & Waterworth 2017; Wilson et al. 2015). 

Sjuksköterskorna beskrev att det kunde vara svårt att identifiera vilken typ av smärta 

patienten led av och kunde därför leda till felaktig behandling (Brorson et al. 2012; 

Evenblij et al. 2016; Keall, Clayton & Butow 2014; Walker & Waterworth 2017). 

Samarbete med läkaren ansågs vara en svårighet gällande medicinering där 

sjuksköterskorna ofta upplevde att läkaren inte lyssnade på dem och ignorerade 
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patienternas medicinska behov (Brorson et al. 2012; De Witt Jansen et al. 2016; 

Törnquist, Andersson & Edberg 2012). Sjuksköterskorna upplevde frustration och 

hjälplöshet på grund av läkarens oförmögenhet till adekvat ordination (Brorson et al. 

2012; De Witt Jansen et al. 2016). 

 

Inom läkemedelsadministrering upplevde sjuksköterskorna svårigheter som rör både 

oral administrering och administrering i injektionsform (De Witt Jansen et al. 2016; 

Evenbiji et al. 2016). Oral administration blev problematisk på grund av patienters 

sväljsvårigheter (De Witt Jansen et al. 2016; Evenbiji et al. 2016). Injektioner var svåra 

att administrera eftersom att patienterna kunde ha låg andel kroppsfett och muskelmassa 

samt försämrat allmäntillstånd. Sjuksköterskorna föredrog att använda suppositorier och 

smärtplåster för att minska patienters lidande (De Witt Jansen et al. 2016). En rädsla 

sjuksköterskorna upplevde var att ge patienterna för mycket morfin så att det 

påskyndade döden (Anquinet et al. 2015; Brorson et al. 2012; Wilson et al. 2015).  

3.1.5 Spirituell och existentiell vård 

Enligt sjuksköterskornas erfarenhet var en av deras viktigaste arbetsuppgifter att kunna 

utföra existentiell och spirituell vård för att bevara patienternas värdighet och ge dem en 

fridfull död (Brorson et al. 2012; Evenblij et al. 2016; Keall, Clayton & Butow 2014; 

Kisorio & Langley 2015; Periyakoil, Stevens & Kraemer 2013; Walker & Waterworth 

2017). Sjuksköterskorna upplevde det svårt att identifiera spirituell ångest (Keall, 

Clayton & Butow 2014; Walker och Waterworth 2017). Vissa ansåg att det var andra 

professioners uppgift att tillhandahålla spirituell vård (Kisorio & Langley 2015). Andra 

menade att det var lättare att ge läkemedel än att ge spirituell vård (Walker & 

Waterworth 2017).  

 

Kommunikation ansågs vara hjärtat av spirituell vård (Keall, Clayton & Butow 2014; 

Strang et al. 2013; Walker & Waterworth 2017). Vid tillhandahållande av spirituell vård 

var respekt, kärlek och medkänsla för patienten viktiga (Walker & Waterworth 2017), 

även närvaro och medveten beröring var en del av den spirituella vården (Brorson et al. 

2012; Walker & Waterworth 2017). En annan viktig del som sjuksköterskorna erfor var 

att stötta patienten i dennes religion och tro, ibland med hjälp av präst eller annan 

religiös ledare (Evenblij et al. 2016; Keall, Clayton & Butow 2014; Strang et al. 2013; 

Walker & Waterworth 2017).  
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3.2 Sjuksköterskan som människa och medarbetare 

3.2.1 Berikande känslor 

Vid god symtomlindring och minskat lidande för patienten upplevde sjuksköterskorna 

ökat välbefinnande efter sitt arbetspass (Arbour & Wiegand 2013; Brorson et al. 2012; 

Devik, Enmarker & Hellzen 2013; Strang et al. 2013). Sjuksköterskor upplevde en slags 

tillfredsställelse när de såg att patienten blev fridfull och lugn efter smärtlindring 

(Brorson et al. 2012). De kände sig ärade när patient eller närstående visade förtroende 

för dem och det gav dem känslan att deras arbete var meningsfullt (Devik, Enmarker & 

Hellzen 2013; Strang et al. 2013). Sjuksköterskorna upplevde att en fridfull död var mer 

behagligt för alla inblandade och de ville skydda närstående och ge dem positiva 

minnen genom att få patienten ren och tillfreds samt att minska teknisk utrustning runt 

dem, detta upplevdes ge sinnesro för sjuksköterskan (Arbour & Wiegand 2013).  

3.2.2 Svåra känslor 

Sjuksköterskornas erfarenhet av att vårda patienter i livets slutskede innebar att det 

uppstod många svåra känslor. Att vårda dessa patienter upplevdes smärtsamt, 

traumatiskt, rörande, deprimerande, tömmande och stressande, särskilt vid vårdandet av 

unga patienter eller patienter som sjuksköterskan skapat en relation till (Devik, 

Enmarker & Hellzen 2013; Kisorio & Langley 2015; Strang et al. 2013). Ibland kunde 

existentiella konversationer upplevas som en tung börda och tömma sjuksköterskan på 

energi och orsaka ångest. Att ge närstående information om patientens tillstånd ansågs 

vara en svår och jobbig uppgift för sjuksköterskan. Det var också svårt att hantera 

närstående som var i förnekelse och att möta barn till föräldrar i livets slutskede 

(Kisorio & Langley 2015; Strang et al. 2013). 

3.2.3 Teamarbete 

Genom erfarenhet ansåg sig sjuksköterskorna vara de i vårdteamet som stod patienten 

närmast men att de i vissa fall kände sig odelaktiga i diskussioner och beslutsfattande 

kring patienten (Anquinet et al. 2015; Brorson et al. 2012; Evenblij et al. 2016; Kisorio 

& Langley 2015; Törnquist, Andersson & Edberg 2012). De beskrev positiva 

upplevelser av relationer med läkare som speglade respekt, tillit, gott samarbete och 

gemensamma mål (Anquinet et al. 2015; Brorson et al. 2012; De Witt Jansen et al. 

2016; Törnquist, Andersson & Edberg 2012). Sjuksköterskorna upplevde att det var 

viktigt med samarbete, stöd och lärande från kollegor i arbetet inom palliativ vård 
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(Anquinet et al. 2015; Arbour & Wiegand 2013; Evenblij et al. 2016; Kisorio & 

Langley 2015; Törnquist, Andersson & Edberg 2012; Strang et al. 2013; Walker & 

Waterworth 2017; Wilson et al. 2015). De kunde känna sig ensamma i svåra beslut och 

önskade mer stöd i dessa situationer (Kisorio & Langley 2015; Törnquist, Andersson & 

Edberg 2012). Professionellt stöd ansågs vara särskilt viktigt i samband med 

upplevelser av psykiskt påfrestande situationer för att behålla styrka och fortsätta med 

sitt arbete (Kisorio & Langley 2015; Törnquist, Andersson & Edberg 2012).  

3.2.4 Professionellt arbetssätt 

Sjuksköterskor önskar att de fick mer tid att bearbeta sina känslor och upplevelser i 

samband med ett dödsfall för att behålla ett professionellt arbetssätt (Kisorio & Langley 

2015; Törnquist, Andersson & Edberg 2012). Kunskap och professionellt arbetssätt 

inom palliativ omvårdnad förbättrades genom arbetserfarenhet inom området (Brorson 

et al. 2012; Farrington et al. 2015; Keall, Clayton & Butow 2014; Strang et al. 2013; 

Wilson et al. 2015). Sjuksköterskorna upplevde att de många gånger saknade utbildning 

i olika områden inom palliativ vård och önskade mer reflektion, träning och utbildning 

(De Witt Jansen et al. 2016; Farrington et al. 2015; Strang et al. 2013; Törnquist, 

Andersson & Edberg 2012) 

 

3.3 Ingående studiers undersökningsgrupp 

3.3.1 Arbetsplats 

Tretton studier har deltagare från olika arbetsplatser (Anquinet et al. 2014; Arbour & 

Wiegand 2013; Devik, Enmarker & Hellzen 2013; De Witt Jansen et al. 2016; Evenblij 

et al. 2016; Farrington et al. 2015; Keall, Clayton & Butow 2014; Kisorio & Langley 

2015; Periyakoil, Stevens & Kraemer 2013; Strang et al. 2013; Törnquist, Andersson & 

Edberg 2012; Walker & Waterworth 2017; Wilson et al. 2015). Två studier har 

deltagare inom intensivvård med olika inriktningar (Arbour & Wiegand 2013; Kisorio 

& Langley 2015). Sex studier har deltagare delvis från hospis eller vårdavdelning 

(Anquinet et al. 2015; De Witt Jansen et al. 2016; Farrington et al. 2015; Keall, Clayton 

& Butow 2014; Strang et al. 2013; Walker & Waterworth 2017). Sju studier har delvis 

studerat sjuksköterskor inom äldrevård och hemsjukvård (Anquinet et al. 2015; Devik, 

Enmarker & Hellzen 2013; De Witt Jansen et al. 2016; Keall, Clayton & Butow 2014; 

Periyakoil, Stevens & Kraemer 2013; Strang et al. 2013; Törnquist, Andersson & 

Edberg 2012; Wilson et al. 2015). Tre stycken har deltagare delvis från 
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onkologavdelningar (Anquinet et al. 2015; Farrington et al. 2015; Strang et al. 2013). 

Två studier har delvis studerat sjuksköterskor på akutsjukhus (De Witt Jansen et al. 

2016; Keall, Clayton & Butow 2014). En av studierna beskriver hur de studerat 

sjuksköterskor inom psykiatrisk vård men anger ej specifik arbetsplats (Evenblij et al. 

2016). En av studierna studerar enbart deltagare från en arbetsplats, neuropsykiatrisk 

avdelning (Brorson et al. 2012).  

3.3.2 Ålder på deltagare 

I tre av studierna är ålder ej angiven (Anquinet et al. 2015; Farrington et al. 2015; 

Wilson et al. 2015). Elva av artiklarna presenterade ålder på deltagarna (Arbour & 

Wiegand 2013; Brorson et al. 2012; Devik, Enmarker & Hellzen 2013; De Witt Jansen 

et al. 2016; Evenblij et al. 2016; Keall, Clayton & Butow 2014; Kisorio & Langley 

2015; Periyakoil, Stevens & Kraemer 2013; Strang et al. 2013; Törnquist, Andersson & 

Edberg 2012; Walker & Waterworth 2017). Åldersspannet sträcker sig mellan 20-69 år, 

vilket ger en spridning på 49 år. Fyra artiklar har studerat deltagare från 30 år och uppåt, 

där den äldsta är 69 år (Evenblij et al. 2016; Kisorio & Langley 2015; Törnquist, 

Andersson & Edberg 2012; Walker & Waterworth 2017). Resterande sju artiklar har 

med deltagare yngre än 30 år, där den yngsta deltagaren är 20 år och den äldsta är 69 år 

(Arbour & Wiegand 2013; Brorson et al. 2012; Devik, Enmarker & Hellzen 2013; De 

Witt Jansen et al. 2016; Keall, Clayton & Butow 2014; Periyakoil, Stevens & Kraemer 

2013; Strang et al. 2013). 

3.3.3 Geografisk spridning 

Nio studier är utförda i Europa där tre av dessa har deltagare från Sverige (Brorson et al. 

2014; Strang et al. 2013; Törnquist, Andersson & Edberg 2012), två studier har 

deltagare från England (Farrington et al. 2015; Wilson et al. 2015) övriga tre studier har 

deltagare från Holland (Evenblij et al. 2016), Irland (De Witt Jansen et al. 2016) och 

Norge (Devik, Enmarker & Hellzen 2013). En studie innehåller deltagare från Belgien, 

Holland och England (Anquinet et al. 2015) Två studier är utförda i Amerika där 

samtliga deltagare är från USA (Arbour & Wiegand 2013; Periyakoil, Stevens & 

Kraemer 2013). Två studier är utförda i Oceanien där en av dessa har deltagare från 

Australien (Keall, Clayton & Butow 2014) och en har deltagare från Nya Zeeland 

(Walker & Waterworth 2017). En studie är utförd i Afrika med deltagare från Sydafrika 

(Kisorio & Langley 2015).  
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

I föreliggande litteraturstudie som baseras på 14 vetenskapliga studier framkommer att 

sjuksköterskor främjar för patientens bästa och står på patientens sida. Sjuksköterskan 

ansåg det viktigt att tillgodose patienternas och dess närståendes fysiska, sociala, 

existentiella och spirituella behov. Identifiering av smärta upplevdes utmanande då det 

var svårt att urskilja existentiell smärta. Fysisk smärta ansågs ge svårigheter i 

identifiering och vid administrering av läkemedel. Sjuksköterskor upplevde både 

berikande och svåra känslor i olika upplevelser med att vårda patienten och dess 

närstående. För att möjliggöra utförandet av god palliativ omvårdnad upplevdes stöd, 

gott samarbete och lärande av varandra i teamet vara viktigt för sjuksköterskan. 

Sjuksköterskan upplever att utbildning och erfarenhet förbättrar det professionella 

arbetssättet. De 14 ingående studierna har en geografisk spridning från fyra världsdelar 

där deltagare från Europa är överrepresenterade. Elva studier presenterar deltagarnas 

ålder och åldersspannet sträcker sig mellan 20-69 år. 13 av de ingående studierna hade 

deltagare från mer än en arbetsplats. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Sjuksköterskans erfarenheter som vårdgivare 

I resultatet till föreliggande studie framkommer det att patientens och närståendes 

välbefinnande ligger i fokus hos sjuksköterskan. Genom att göra det fysiskt 

komfortabelt för patienten och behandla patienten och dess närstående med respekt och 

medkänsla så kan deras välbefinnande bevaras (Anquinet et al. 2015; Arbour & 

Wiegand 2013; Devik, Enmarker & Hellzen 2013; Farrington et al. 2015; Keall, 

Clayton & Butow 2014; Kisorio & Langley 2015; Periyakoil, Stevens & Kramer 2013). 

I tidigare studier har det framkommit att patienter anser att respekt från vårdgivare är 

nödvändigt för att vården ska upplevas som god (Johnston & Smith 2006; Steinhauser, 

Christakis & Clipp 2000; Vig & Pearlman 2003). Katie Eriksson (1987) beskriver 

begreppet ansa i sin omvårdnadsteori, ansa innebär att vårda med kärlek och välvilja. 

Författarna till föreliggande studie anser att välvilja inte kan uppnås utan respekt till den 

andre, därför antas att patienter som vårdas med respekt också vårdas med kärlek och 

välvilja. 
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Resultatet i föreliggande studie visar även att sjuksköterskor anser att närståendes 

närvaro kan ha positiv inverkan på både patient och närstående gällande deras hantering 

och bearbetning av situationen (Arbour & Wiegand 2013; Brorson et al. 2012; Devik, 

Enmarker & Hellzen 2013; Farrington et al. 2015; Kisorio & Langley 2015; Strang et 

al. 2013). I tidigare forskning har patienter beskrivit att de värdesätter familj och 

vänners närvaro, även deras omvårdnad och emotionella stöd värdesätts (Vig & 

Pearlman 2003). Det kan kopplas till Erikssons (1987) teori om det naturliga vårdandet 

där vården av den närstående tar vid när självvården inte längre är tillräcklig. Vården 

från närstående är viktig även när patienten befinner sig i det professionella vårdandet 

(Eriksson 1987). Utifrån föreliggande studies resultat har en tanke väckts hos författarna 

till föreliggande studie att det eventuellt kan orsaka mer lidande för patienter där 

närstående inte finns närvarande. Detta styrks även av Sand (2012) som menar att 

ensamhet kan orsaka ökat lidande hos patienter i livets slut. I dessa situationer tror 

författarna till denna studie att sjuksköterskans roll som patientens advokat blir allt mer 

påtaglig. I föreliggande studies resultat framgick det att sjuksköterskorna erfor att de 

ofta fick en viktig roll för patienten, som innebar att agera som patientens advokat 

(Anquinet et al. 2015; Arbour & Wiegand 2013; De Witt Jansen et al. 2016; Evenblij et 

al. 2016; Farrington et al. 2015; Periyakoil, Stevens & Kraemer 2013; Strang et al. 

2013; Törnquist, Andersson & Edberg 2012).   

 

En del i att vara patientens advokat kunde enligt Arbour och Wiegand (2013), Brorson 

et al. (2012) och Törnquist, Andersson och Edberg (2012) innebära att stå upp för 

patienten inför läkare gällande läkemedelsbehandling. Samtidigt upplevde 

sjuksköterskorna svårigheter i identifiering av smärta och administration av läkemedel 

(Brorson et al 2012; Evenblij et al 2016; Keall, Clayton & Butow 2014; Walker & 

Waterworth 2017). Enligt författarna till föreliggande studie kan dessa svårigheter 

minska om ett gott teamarbete med läkaren tillämpas. Litteraturen beskriver att enbart 

läkare eller sjuksköterska inte kan täcka patientens alla behov och menar därför att 

teamarbete är primärt i den palliativa vårdens arbetssätt (Strang 2012a). Trots detta 

framkom i föreliggande studies resultat att sjuksköterskorna upplevde att läkare inte 

lyssnade på dem (Brorson et al. 2012; Törnquist, Andersson & Edberg 2012). 

 

I föreliggande studies resultat identifierades den spirituella vården som viktig utifrån 

sjuksköterskors erfarenheter. Det fanns dock blandade meningar i hur och vem som 
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skulle utföra den (Brorson et al. 2012; Evenblij et al. 2016; Keall, Clayton & Butow 

2014; Kisorio & Langley 2015; Periyakoil, Stevens & Kraemer 2013; Walker & 

Waterworth 2017). I tidigare forskning där man intervjuat både sjuksköterskor och 

patienter gällande spirituell vård, har det framkommit att sjuksköterskor ansåg att det 

var andra professioners uppgift medan patienterna var mer öppna för att vem som helst 

kunde tillhandahålla spirituell vård. Det viktiga för patienten var inte vilken yrkestitel 

vårdaren hade utan snarare dess förmåga att bilda en relation till patienten så att denne 

kände sig hörd och förstådd (Selby, Seccaraccia, Huth, Kurppa & Fitch 2016). Enligt 

Erikssons (1987) omvårdnadsteori måste varje vårdare vara beredd att utföra generell 

själslig och andlig vård. Det som framkommer i studiens resultat pekar dock på att alla 

sjuksköterskor inte är beredda att utföra spirituell vård även fast de ansåg den som 

viktig (Kisorio & Langley 2015; Walker & Waterworth 2017). Detta tror författarna till 

föreliggande studie kan bero på rädsla och okunskap hos sjuksköterskor. Harris Kalfoss 

(2011) beskriver att bristfällig kunskap och erfarenhet kan påverka tron på den egna 

kompetensen. Eriksson (1987) beskriver i sin omvårdnadsteori att när en vårdare 

upplever begränsning i den egna kompetensen och den inte räcker till är det dennes 

ansvar att involvera annan personal så att patientens spirituella behov kan tillgodoses. 

4.2.2 Sjuksköterskan som människa och medarbetare 

I föreliggande studies resultat har det framkommit att det fanns både berikande och 

svåra känslor hos sjuksköterskan i vårdandet av patienter i livets slutskede. De 

berikande känslorna identifierades som tillfredsställelse, meningsfullhet, ökat 

välbefinnande och sinnesro (Arbour & Wiegand 2013; Brorson et al. 2012; Devik, 

Enmarker & Hellzen 2013; Strang et al. 2013). De svåra känslorna beskrev 

sjuksköterskan som tömmande och smärtsamma, och kunde upplevas som en tung 

börda och orsaka ångest (Devik, Enmarker & Hellzen 2013; Kisorio & Langley 2015; 

Strang et al. 2013). Att det finns olika upplevelser och känslor anser författarna till 

föreliggande studie också kan ha samband med vad som framkommit i resultatet 

angående sjuksköterskornas arbetsförutsättningar, så som erfarenhet, utbildning samt 

samarbete och stöd mellan medarbetare. 

 

Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna med lång arbetserfarenhet inom området 

palliativ vård hade mer kunskap och ett förbättrat professionellt arbetssätt (Brorson et 

al. 2012; Farrington et al. 2015; Keall, Clayton & Butow 2014; Strang et al. 2013; 
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Wilson et al. 2015). Detta kan kopplas till Socialstyrelsens (2016) beskrivning av att 

sjuksköterskor inom allmän palliativ vård har en grundläggande kunskap medan 

sjuksköterskor inom den specialiserade palliativa vården har specifik kunskap och 

erfarenhet inom området. Friedrichsen (2012a) beskriver att palliativ vård kräver både 

allmän omvårdnadskunskap och specifik palliativ kunskap. Författarna till denna studie 

tror att erfarenhet och kunskap kan vara en faktor som genererar till antingen mer 

berikande känslor eller ett bättre sätt att hantera de svåra känslorna. Att inte ha 

tillräcklig kompetens kan enligt Harris Kalfoss (2011) innebära en känsla av 

otillräcklighet hos sjuksköterskorna vilket kan bidra till mer svåra känslor. I 

föreliggande studies resultat framkom det att sjuksköterskor önskar mer utbildning inom 

området palliativ vård (De Witt Jansen et al. 2016; Farrington et al. 2015; Strang et al. 

2013; Törnquist, Andersson & Edberg 2012). Författarna till föreliggande studie tror att 

sjuksköterskor inom den allmänna palliativa vården, som endast har grundläggande 

kunskap känner större behov av utbildning. Detta styrks utifrån litteraturens 

beskrivning, där utbildning på grundnivå ger för lite utrymme för lärande i palliativ vård 

(Strang 2012b).  

 

Stöd och samarbete mellan medarbetare upplevdes vara viktigt för sjuksköterskorna 

(Anquinet et al. 2015; Arbour & Wiegand 2013; Evenblij et al. 2016; Kisorio & 

Langley 2015; Törnquist, Andersson & Edberg 2012; Strang et al. 2013; Walker & 

Waterworth 2017; Wilson et al. 2015). Samstämmigt visar Klarare, Lundh – Hagelin, 

Fürst och Fossum (2013) att stödet från kollegor var viktigt i den palliativa vården för 

att orka vistas i arbetet. Utifrån detta tror författarna till föreliggande studie att stödet 

från kollegor kan vara ytterligare en faktor som kan påverka och förstärka berikande 

eller svåra känslor som uppkommer vid vårdandet av patienter i livets slutskede. 

Eriksson (1987) beskriver i sin omvårdnadsteori att samarbete är viktigt för att uppfylla 

patientens behov. När patientens behov tillgodoses kan sjuksköterskan uppleva mer 

berikande och tillfredställande känslor (Harris Kalfoss 2011). 

4.2.3 Ingående studiers undersökningsgrupp 

Polit och Beck (2012) beskriver att studiernas trovärdighet ökar om 

undersökningsgruppen är beskriven. I de inkluderade studierna till föreliggande studies 

resultat presenterades undersökningsgrupperna olika utförligt. Samtliga artiklar har 

beskrivit undersökningsgruppernas arbetsplats (Anquinet et al. 2014; Arbour & 
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Wiegand 2013; Brorson et al. 2012; Devik, Enmarker & Hellzen 2013; De Witt Jansen 

et al. 2016; Evenblij et al. 2016; Farrington et al. 2015; Keall, Clayton & Butow 2014; 

Kisorio & Langley 2015; Periyakoil, Stevens & Kraemer 2013; Strang et al. 2013; 

Törnquist, Andersson & Edberg 2012; Walker & Waterworth 2017; Wilson et al. 2015).  

 

I tre av artiklarna (Anquinet et al. 2015; Farrington et al. 2015; Wilson et al. 2015) är 

åldern inte beskriven vilket gör trovärdigheten av studierna blir lägre (Polit & Beck 

2012). I övriga elva artiklar beskrivs åldern (Arbour & Wiegand 2013; Brorson et al. 

2012; Devik, Enmarker & Hellzen 2013; De Witt Jansen et al. 2016; Evenblij et al. 

2016; Keall, Clayton & Butow 2014; Kisorio & Langley 2015; Periyakoil, Stevens & 

Kraemer 2013; Strang et al. 2013; Törnquist, Andersson & Edberg 2012; Walker & 

Waterworth 2017).  

 

Samtliga studier i föreliggande studies resultat har redovisat vilket land deltagarna 

kommer ifrån (Anquinet et al. 2014; Arbour & Wiegand 2013; Brorson et al. 2012; 

Devik, Enmarker & Hellzen 2013; De Witt Jansen et al. 2016; Evenblij et al. 2016; 

Farrington et al. 2015; Keall, Clayton & Butow 2014; Kisorio & Langley 2015; 

Periyakoil, Stevens & Kraemer 2013; Strang et al. 2013; Törnquist, Andersson & 

Edberg 2012; Walker & Waterworth 2017; Wilson et al. 2015). Det möjliggjorde en 

redovisning av deltagarnas geografiska spridning, som enligt Polit och Beck (2012) kan 

vara viktig i tolkningens betydelse av resultatet. Det kan också vara avgörande i hur väl 

resultatet kan generaliseras (Polit & Beck 2012). I föreliggande studies resultat har nio 

studier deltagare från Europa (Anquinet et al. 2015; Brorson et al. 2014; Devik, 

Enmarker & Hellzen 2013; De Witt Jansen et al. 2016; Evenblij et al. 2016; Farrington 

et al. 2015; Strang et al. 2013; Törnquist, Andersson & Edberg 2012; Wilson et al. 

2015). Två har deltagare från Amerika (Arbour & Wiegand 2013; Periyakoil, Stevens & 

Kraemer 2013) och två har deltagare från Oceanien (Keall, Clayton & Butow 2014; 

Walker & Waterworth 2017), samt en studie med deltagare från Afrika (Kisorio & 

Langley 2015).  

 

4.3 Metoddiskussion 

Författarna till föreliggande studie valde att göra en litteraturstudie med beskrivande 

design för att det tidigare fanns tillfredställande forskning inom det valda området. Polit 

och Beck (2016) menar att en beskrivande design är lämplig för forskning där fokus 
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ligger på att beskriva upplevelser eller erfarenheter. I samband med sökning av studier 

ses både styrkor och svagheter. En styrka är tillämpning av MeSH-termer och booleska 

termen AND. Polit och Beck (2012) beskriver att MeSH-termer kan vara en styrka då 

studier med närliggande termer inkluderas i sökningen samt att den booleska termen 

AND begränsar sökningen till samtliga sökord. Till föreliggande studies fördel 

användes PubMed som är den mest omfattande databasen inom omvårdnadsforskning, 

dock kan det ses som en svaghet att endast en databas användes (Polit & Beck 2012). 

Föreliggande litteraturstudies resultat baserades på elva kvalitativa studier och tre 

studier med mixad ansats. Det är enligt Polit och Beck (2012) en fördel att ha både 

kvantitativa och kvalitativa studier. Författarna till föreliggande studie anser dock att det 

är en styrka att använda störst andel kvalitativa studier då dessa enligt Polit och Beck 

(2012) ger en mer beskrivande bild av erfarenheter och upplevelser jämfört med 

kvantitativa.   

 

Den första exkluderingen baserades på studiernas titel genom en noggrann övervägning. 

Författarna till föreliggande studie kan ej garantera att de exkluderade studiernas 

resultat inte svarar på syftet till föreliggande studie vilket kan ses som en svaghet. Den 

andra exkluderingen baserades på studiernas abstrakt och gjordes enskilt av författarna. 

En styrka i den andra exkluderingen var att författarna till föreliggande studie, 

oberoende av varandra, exkluderade samma studier vid läsning av abstrakt. Enligt Polit 

och Beck (2012) är det en styrka att vara flera författare då riskerna för missat resultat 

och tolkningsfel minskar. Styrkor i föreliggande studies dataanalys anser författarna till 

föreliggande studie är den enskilda granskningen av inkluderade studiers resultat, 

möjlighet till gemensam diskussion och att inget resultat medvetets har uteslutits (Polit 

& Beck 2012). En svaghet är att författarna till föreliggande studie inte kan garantera att 

det finns feltolkningar. 

 

Det finns många arbetsplatser representerade i de inkluderade studierna. Enligt 

författarna till föreliggande studie är detta en styrka då palliativ vård är utspridd och 

bedrivs inom många verksamheter. Att det finns många arbetsplatser representerade gör 

att resultatet blir överförbart till verklighetens spridning av palliativ vård i alla 

verksamheter (Polit & Beck 2012). Inkluderade studiers undersökningsgrupp har ett 

brett åldersspann, vilket Polit och Beck (2012) menar ökar överförbarheten. Författarna 

till föreliggande studie anser att åldern på deltagarna kan vara en viktig faktor att 
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identifiera, då åldern i viss omfattning kan spegla deltagarnas livserfarenhet och även 

arbetserfarenhet. Olika länder är representerade från världsdelarna vilket är en styrka 

enligt Polit & Beck (2012). Dock anser författarna att det kan vara en svaghet att 

fördelningen är ojämn mellan de olika länderna med tanke på att vården kan se olika ut i 

världen.  

 

4.4 Klinisk implikation 

Föreliggande studies resultat beskriver sjuksköterskans arbetssätt och uppkomsten av de 

egna känslorna i samband med vård av patienter i livets slutskede. Denna litteraturstudie 

kan ge en helhetsbild av sjuksköterskans erfarenheter och en bättre förståelse över de 

svårigheter som kan uppkomma inom palliativ vård. Detta kan vara till betydelse för 

alla sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter då patienter i livets slutskede befinner 

sig inom de flesta vårdkontexter. 

 

4.5 Förslag på fortsatt forskning 

Resultatet har väckt intresse hos författarna till föreliggande studie angående 

sjuksköterskans berikande och svåra känslor. Förslag på fortsatt forskning är en 

interventionsstudie för att undersöka om specifik utbildning kan förbättra 

sjuksköterskans hantering av de svåra känslorna som uppkommer i omvårdnaden av 

patienter i livets slutskede.  

 

4.6 Slutsats 

Den palliativa vården och arbetet med patienter i livets slutskede var utmanande och 

givande för sjuksköterskor. Det var patienter och närståendes välbefinnande som stod i 

fokus. För att genomföra arbetsuppgifterna på ett professionellt sätt och hantera de svåra 

känslor som uppstod i vårdandet av patienter i livets slutskede ansåg sjuksköterskorna 

att de behöver utbildning, teamarbete och stöd från kollegor. Att vårda patienter i livets 

slutskede ger sjuksköterskan en unik möjlighet att bidra med något till patienter och 

närstående samtidigt som det ger både erfarenheter och personlig utveckling för 

sjuksköterskan. 
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Bilaga 1 

 

Författare 

Publikationsår 

Land 

Titel Design och 

ansats 

Undersökningsgrupp 

(antal, arbetsplats, ålder) 

Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Anquinet et al. 

 

2015 

 

Belgien, Holland 

& England  

Descriptions by general 

practitioners and nurses of 

their collaboration in 

continuous sedation until 

death at home: in-depth 

qualitative interviews in 

three European countries. 

Design: Fallstudie 

Ansats: Kvalitativ  

Antal deltagare: 26st 

sjuksköterskor och 25st 

generella läkare 

Arbetsplats: Onkologi 

avdelning, hospis och 

palliativa team 

Ålder: Ej angivet. 

Metod: 
Semistrukturerad intervju, 

“face to face” 

Längd: uppskattad till 30 

min 

Tematisk analys. 

Arbour & 

Wiegand 

2013 

 

USA 

Self-described nursing roles 

experienced during care of 

dying patients and their 

families: A 

phenomenological study 

Design: 

Beskrivande 

fenomenologisk 

studie 

Ansats: 
Kvalitativ 

Antal deltagare: 19st 

Arbetsplats: 

intensivvårdssköterskor från 

medicin- och kirurgavdelning. 

Ålder: 21-52 år. 

Metod: Intervju, med hjälp 

av intervjuguide. 

Längd: 20-100 min 

Coliazzi´s metod 

Brorson et al.  

 

2012 

 

Sverige  

Pain Relief at the End of 

Life: Nurses’ Experience 

Regarding End-of-Life Pain 

Relief in Patients with 

Dementia 

Design: 
Beskrivande/ 

undersökande 

Ansats: Kvalitativ  

Antal deltagare: 7st  

Arbetsplats: neuropsykiatrisk 

avdelning  

Ålder: 26-52 år. 

Metod: Semistrukturerade 

intervjuer 

Längd: 30-40 min 

Burnards 

innehållsanalys 

De Witt Jansen 

et al.  

 

2016 

 

Irland 

Nurses experience of pain 

management for people 

with advanced dementia 

approching the end of life: a 

qualitative study 

Design: 
Beskrivande 

Ansats: Kvalitativ 

Antal deltagare: 24st 

Arbetsplats: hospis, 

akutsjukhus, hemsjukvård med 

ansvar för personer med 

avancerad demens.  

Ålder: 25-59 år   

Metod: Semistrukturerade 

intervjuer, face to face 

Längd: 31-45 min. 

Tematisk analys 



 

 

 

Författare 

Publikationsår 

Land 

Titel Design och 

ansats 

Undersökningsgrupp 

(antal, arbetsplats, ålder) 

Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Devik et al.  

 

2013 

 

Norge 

When expressions make 

impressions-nurses' 

narratives about meeting 

severely ill patients in home 

nursing care: a 

phenomenological-

hermeneutic approach to 

understanding. 

Design: 
Fenomenologisk-

hermeneutisk 

Ansats: Kvalitativ 

Antal deltagare: 10st 

Arbetsplats: Hemsjukvård.  

Ålder: 29-63 år. 

Metod: Öppen/berättande 

intervju. 

Längd: 46 - 100 min.  

Fenomenologisk-

hermeneutisk analys. 

Evenblij et al. 

 

2016 

 

Holland 

Palliative care in mental 

health facilities from the 

perspective of nurses: a 

mixed-methods study 

Design: 

Förklarande 

sekventiell  

Ansats: Kvantitativ 

och kvalitativ 

Antal deltagare: Enkät- 137st 

/Intervju- 9st Arbetsplats: 

Sjuksköterskor inom 

psykiatrisk vård i Holland, 

specifik arbetsplats ej angiven 

Ålder: 30-65år. 

Metod: Kvantitativ: 

Mailenkät 

Kvalitativ: 

Semistrukturerade 

intervjuer- face to face eller 

telefon 

Längd: 53-90 min 

Kvantitativ: Chi-test, 

Mann-Whitney test 

Kvalitativ: Tematisk 

kodning 

Farrington et al.  

 

2015 

 

England 

Exploring the role of 

practical nursing wisdom in 

the care of patients with 

urinary problems at the end 

of life: a qualitative 

interview study 

Design:  
Beskrivande 

Ansats: Kvalitativ 

med delar av 

grounded theory 

metodologi 

Antal deltagare: 12st 

Arbetsplats: 

Onkologavdelning och hospis.  

Ålder: ej angiven. 

Metod: Semistrukturerade” 

face to face” intervjuer. 

Längd: 8-28 min 

QSR NVIVO version 

10 

Keall et al.  

 

2014 

 

Australien 

How do Australian 

palliative care nurses 

address existential and 

spiritual concerns? 

Facilitators, barriers and 

strategies. 

Design: 
Beskrivande 

Ansats: Kvalitativ  

Antal deltagare: 20 st. 

Arbetsplats: hemsjukvård, 

akutsjukhus och 

vårdavdelning. 

Ålder: 25-65.  

Metod: Semistrukturerade 

intervjuer. Antingen “face 

to face” eller via telefon.  

Längd: 21-55 min 

Tematisk analys 



 

 

 

Författare 

Publikationsår 

Land 

Titel Design och 

ansats 

Undersökningsgrupp 

(antal, arbetsplats, ålder) 

Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Kisorio & 

Langley  

 

2015  

 

Sydafrika 

Intensive care nurses 

experiences of end-of-life 

care 

Design: 

Förklarande 

/  deskriptiv  

Ansats: 

kvalitativ  

 

Antal deltagare: 24st  

Arbetsplats: IVA med olika 

inriktningar (medicinsk, 

kiurgisk, trauma, 

hjärtintensiv). 

Ålder: 31-69. 

Metod: Intervjuer i 

fokusgrupper 

Längd: 

Long-table approach 

Periyakoil et al.  

 

2013 

 

USA 

Multicultural Long-Term 

Care Nurses Perceptions of 

Factors Influencing Patient 

Dignity at the End of Life 

Design: 

Tvärsnittsstudie 

Ansats:  

Delad kvalitativ 

och kvantitativ 

Antal deltagare: 45st 

Arbetsplats: sjuksköterskor 

arbetande på långtids sjukvård 

Ålder: 20-69 år.  

Metod: Intervju, med guide 

DAS. 

Längd: 45-60 min 

Grounded theory. 

NVivo 7 (QSR 

international Pty Ltd., 

Melbourne Australia) 

Strang et al.  

 

2013 

 

Sverige 

Communication about 

existential issues with 

patients close to death - 

nurses’ reflections on 

content, process and 

meaning 

Design: 
Randomiserad 

kontrollerad studie 

Ansats: 
Kvalitativ 

Antal deltagare: 98st 

Arbetsplats: hospis, 

onkologavd. och hemsjukvård.  

Ålder: 24-64 år. 

Metod: Gruppintervjuer 

med 4-8 pers. 

Längd: 90 min *5. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Törnquist et al.  

 

2012 

 

Sverige 

In search of legitimacy - 

registered nurses experience 

of providing palliative care 

in municipal context 

Design: 
Beskrivande 

Ansats: 
Kvalitativ 

Antal deltagare: 20st 

Arbetsplats: hemsjukvård och 

äldrevård. 

Ålder: 32-62 år. 

Metod: Fokusgrupper med 

intervjuer 

Längd: 2 timmar 

Konventionell 

kvalitativ 

innehållsanalys 



 

 

 

Författare 

Publikationsår 

Land 

Titel Design och 

ansats 

Undersökningsgrupp 

(antal, arbetsplats, ålder) 

Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Walker & 

Waterworth 

 

2017 

 

New Zealand 

New Zealand palliative care 

nurses experience of 

providing spiritual care to 

patients with life-limiting 

illness 

Design: 
Beskrivande.  

Ansats: Kvalitativ  

 

Antal deltagare: 9st  

Arbetsplats: 3 olika hospis  

Ålder: 39-64 år.  

 

Metod: Semistrukturerade 

intervjuer.  

Face to face. 

Längd: 38 min - 1 timme 

och 42min. 

Tematisk analys. 

Wilson et al.  

 

2015 

 

England 

Administering anticipatory 

medications in end-of-life: 

A qualitative study of 

nursing practice in the 

community and in nursing 

homes 

Design: 

Etnografisk  

Ansats: 

Kvantitativ och 

kvalitativ 

Antal deltagare: 83st 

observation/61st av dessa 

medverkade i intervju 

Arbetsplats: 

kommunskötersketeam: 

distriktssk, specialistssk inom 

palliativ vård. Samt inom 

äldrevård.  

Ålder: ej angivet. 

Metod: Observationer och 

intervjuer (face to face, 

grupp och telefon) 

Längd: 10 min- 2 timmar 

Tematisk analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 
Författare Syfte Resultat 

Anquinet et al. 

2015 

Syftet med studien var att presentera läkares och 

sjuksköterskors erfarenheter av samarbete, sina roller 

och sitt ansvar under pågående sedering fram till 

döden i Belgien, Holland och England. 

I resultatet framkom att det finns vissa skillnader i vem som har/tar det 

slutgiltiga beslutet angående användning av sederingsläkemedel. 

Sjuksköterskorna i samtliga länder menade att de oftast var de som 

administrerade läkemedlen och att det kunde upplevas som en börda 

för dem.  

Arbour & 

Wiegard 2013 

Syftet var att förstå upplevelser hos akutsjuksköterskor 

samt att förstå deras uppfattningar av aktiviteter och 

roller som de utför samtidigt som de tar hand om 

döende patienter och deras familjer. 

I resultatet lyfts vikten av att även vårda familjen. Som att informera 

om läget, uppmuntra dem till närvaro och skydda dem och deras 

upplevelser av situationen, samt att stötta dem. Det lyfts också att det 

är viktigt att vara patientens advokat, kontrollera symtomen patienten 

har samt att vara mentor och att undervisa både patient, familj och 

kollegor. 

Brorson et al. 

2014 

Syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 

smärtlindring i livets slutskede hos patienter med 

demens. 

I resultatet beskrivs sjuksköterskors upplevelser angående svårigheter i 

och med smärtlindring- bland annat medicinskt, existentiellt, 

kommunikation. 

De Witt Jansen 

et al. 2016 

Syfte var att undersöka hospice-, akutvårds- och 

geriatriska sjuksköterskors upplevelser av 

smärtlindring hos dementa patienter i livets slutskede. 

I resultatet tar man upp svårigheter i administration av analgetika, 

relationen mellan läkare och ssk, samt lärande och utveckling. 

Sjuksköterskorna ansåg sig vara patientens advokat. 

Devik et al. 2013 Syftet var att belysa och tolka sjuksköterskors 

upplevda erfarenheter i mötet med svårt sjuka 

palliativa patienter 

Resultatet beskriver hur sjuksköterskan upplever olika möten med 

patienter och hur det påverkar dem. De beskriver också att 

professionalitet och förmågan att visa medmänsklighet är viktiga 

egenskaper för att skapa en god och trygg relationer med patienter i 

livets slutskede. 

2. Evenblij et al. 

2016 

Studiens syfte var att utforska sjuksköterskans 

erfarenhet av att tillhandahålla palliativ vård till 

psykpatienter i nederländska mentalhälsovården och 

identifiera upplevda hinder. 

Sköterskans sociala roll nämndes som en viktig del för dessa patienter 

samt lösa många av patientens problem då det ofta inte fanns 

närstående som ville ställa upp. Samt svårigheter i smärtbehandling. 

På grund av den psykiska sjukdomen dessa patienter har krävs mer av 

ssk och undersökningsgruppen upplevde att de var underbemannade 

och hade ej rätt “utrustning” för att genomföra palliativ vård. 



 

 

 

Författare Syfte Resultat 

5. Farrington et 

al. 2015 

Syftet var att bestämma om forskning eller ingripande 

kan förbättra kontinensvården i livets slutskede.  

I resultatet beskriver ssk erfarenheter kring att kateterisera eller ej på 

patienter i livets slutskede. De lyfter svårigheter kring dessa beslut. 

Sjuksköterskorna prioriterade bekvämlighet och välmående för 

patienterna. De hade mycket olika åsikter inom deltagargruppen. 

6. Keall et al. 

2014 

Syfte var att undersöka hinder och strategier som 

sjuksköterskor upplever i samband med spirituell och 

existentiell vård hos patienter med livsförkortande 

sjukdom 

I resultatet identifieras vad som underlättar och försvårar 

tillhandahållande av spirituell vård. Samt vilka strategier som kan 

hjälpa sjuksköterskan att överkomma dessa svårigheter. 

4. Kisorio & 

Langley 2015 

Syfte var att undersöka intensivvårdssjuksköterskors 

upplevelser av vård av vuxna patienter i livets 

slutskede 

I resultatet beskriver sjuksköterskor svårigheter i samband med vård i 

livets slut, diskussioner och beslutsfattande, stöd för familjer och 

patienter samt stöd för andra sjuksköterskor.  

12. Periyakoil et 

al. 2013 

Syfte var att kategorisera sjuksköterskors upplevelser 

av patienternas värdighet i livets slut ur ett 

multikulturellt perspektiv. 

Resultatet lyfter respekt för patienten, att värna om patientens 

värdighet och hedra patientens önskningar. Det var viktig för 

sjuksköterskan att göra det bekvämt för patienten och hjälpa dem att 

hålla sig ren. 

10. Strang et al. 

2013 

Beskriver sjuksköterskors reflektion kring existentiella 

problem i deras kommunikation med patienter som 

närmar sig döden. 

Sköterskorna ansåg att det var deras ansvar att öppna upp för 

existentiella konversationer och att läsa av patienten. 

Sjuksköterskornas egna känslor diskuterades.  

 

 

14. Törnquist et 

al. 2012 

Syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 

att bedriva palliativ vård för äldre i kommunen. 

Resultatet visar att ssk inom kommun upplever oklart ansvar för 

patienterna mellan olika instanser, samt att de ofta agerade som 

patientens “advokat” och att de kände sig ofta ensamma i beslut och 

ansvar för patienterna. 

 

 



 

 

 

Författare Syfte Resultat 

1. Walker. H 

and 

Waterworth. S. 

2017 

Syftet var att undersöka sjuksköterskors (palliativ 

vård) erfarenheter av att ge spirituell vård till patienter 

som har en livsförkortande sjukdom.  

Resultatet är indelat i underrubriker som innefattar: Igenkännande av 

ångest, Tillhandahållande av spirituell vård och Dokumentation av 

spirituell vård. Resultatet visar att spirituell vård är en viktig 

arbetsuppgift i arbetet med palliativa patienter. Det var viktigt att 

skapa en trygg relation. Viktiga aspekter är respekt, kärlek, medkänsla, 

närvaro och beröring. 

7. Wilson et al. 

2015 

Syftet var att undersöka ssk val, mål och oro kring 

användning av förebyggande medicinering.  

Sjuksköterskan nämnde olika kriterier innan administration av 

läkemedel till palliativa patienter. Svårigheter var att skilja på smärta 

och ångest för att ge rätt medicinering, ge rätt dos så att det blir effekt 

men liten biverkan samt att få både patient och närstående nöjda.  

 


