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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Genom en tidig identifiering av lidande så ska den palliativa vården ge en 

lindring från smärta och tillkommande problem som fysiska, psykosociala och 

andliga. Den palliativa vården syftar inte till att varken påskynda eller skjuta upp 

döden utan att stödja patienten att leva så aktivt och bra som möjligt i slutskedet av 

livet. Sjuksköterskan inom den palliativa vården ska vara professionell och visa 

lyhördhet, medkänsla, respektfullhet, integritet och trovärdighet.  
 

Syfte: Syftet i den studien var att få kunskap om vilken erfarenhet sjuksköterskor har 

av den palliativa vården inom slutenvård samt att beskriva hur undersökningsgruppen i 

de valda artiklarna presenterades. 
 

Metod: Denna litteraturstudie har en deskriptiv design och baseras på tolv 

vetenskapliga studier med både kvalitativ och kvantitativ ansats publicerade mellan 

år 2008–2018. De vetenskapliga studierna söktes i databaserna Pubmed och Cinahl. 

Huvudresultat: I resultatet framkom det att sjuksköterskorna ansåg att 

kommunikationen i palliativ vård är avgörande för att kunna skapa förtroende och 

bedöma problem. Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att bry sig om och 

tillgodose anhörigas och patientens behov samt erbjuda dem support och vägledning. 

Sjuksköterskorna ansåg att de är patienternas förespråkare och att de har ett viktigt 

ansvar. Brister i det palliativa vårdsystemet gjorde att de upplevde att vården blev 

försämrad då detta ledde till att sjuksköterskorna inte hade tid att kunna ge tröst till 

patientens anhöriga när patienten hade avlidit. 
 

Slutsats: Det var viktigt att sjuksköterskor upplevde arbetet inom den palliativa 

vården givande för att klara av sitt arbete. Det framkom i studien att sjuksköterskorna 

har många arbetsuppgifter inom den palliativ vården, de har inte bara ett ansvar för 

patienten utan även för de anhöriga. Den krävande vårdorganisationen gör att 

sjuksköterskorna inte kan spendera lika mycket tid med patienten och anhöriga som de 

annars skulle vilja, detta och bristfällig kommunikation med läkaren bidrar till 

påfrestningar som sjuksköterskorna hanterar genom hanteringsstrategier.  
 

Nyckelord: Erfarenheter, palliativ vård, sjuksköterskor, sluten vård, upplevelser  
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Summary 

 

Background: Through an early identification of suffering, palliative care will provide 

ease from pain and additional problems such as physical, psychosocial and spiritual. 

The palliative care does not aim to accelerate or postpone death but supports the 

patient to live as actively and well in the final stages of life as possible. Nurses in 

palliative care should be professional, show responsiveness, compassion, 

respectfulness, integrity and credibility.  

Purpose: The purpose of the present literature study was to obtain knowledge about 

the experience nurses have in palliative care in end-care and to illustrate how the 

research group in the selected articles was presented.  
Method: This literature study has a descriptive design and is based on twelve scientific 

studies with both qualitative and quantitative work published between the years 2008-

2018. The scientific studies were found in the databases Pubmed and Cinahl.   
Main Result: The results showed that nurses felt that communication in palliative care 

is crucial in order to create confidence and assess problems. Nurses felt that it was 

important to care for and cater for the needs of relatives and patients, and to offer them 

support and guidance. Nurses considered that they are the advocates of the patient and 

that they have an important responsibility. Deficiencies in the palliative care system 

led to the fact that healthcare deteriorated as this led to nurses not having time to give 

comfort to the patient's relatives when the patient had died.  
 

Conclusion: It was of great importance that the nurse saw the work in the palliative 

care rewarding to cope with their work. It was found in this literature study that nurses 

have many tasks in palliative care, not only for the patient but also for the relatives and 

for the care organization. The demanding care organization does not allow the nurses 

to spend as much time with the patient and relatives as they would otherwise want, this 

and inadequate communication with the doctor contributes to the stresses that nurses 

handle through management strategies.  
Keywords: Experiences, palliative care, nurses, closed care, experiences 
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1. Introduktion 
 

I Sverige avlider drygt 100 000 personer varje år, många är i behov av palliativ vård 

före döden (Socialstyrelsen 2006). Palliativa vården består av samverkan mellan flera 

olika yrkeskategorier däribland läkare, sjuksköterskor, rehabiliteringspersonal, 

kuratorer och andra yrkeskategorier. Tillgången till palliativ vård skiljer sig över hela 

landet, därför finns ett nationellt kunskapsstöd som Socialstyrelsen tagit fram så att 

vården ska vara god i livets slutskede, och den består av tre delar: Rekommendationer 

som används som stöd för dem som fattar beslut om hur fördelningen av resurserna 

sker, Verktyg och kartläggning för att kunna följa upp hur den palliativa vården ser ut i 

dagsläget, Vägledning ges som bemötande och etik samt samordning mellan omsorgs- 

och vårdgivare (ibid.) 

 

Palliativ vård är en vårdform som är till för att förbättra livskvalitén för patienter och 

familjer som står inför en livshotande sjukdom, genom att göra en tidig identifiering av 

lidandet så ska den palliativa vården ge en lindring från smärta och tillkommande 

problem som fysiska, psykosociala och andliga. Den palliativa vården syftar inte till att 

varken påskynda eller skjuta upp döden utan att stödja patienten att leva så aktivt och 

bra i slutskedet av livet. Familjen erbjuds även att få hjälp med deras egna lidande 

(Graham & Clark, 2008). Mcllfatrick et al. (2017) förklarar att fokus på palliativ vård 

är att hjälpa människor att dö med värdighet och att värdighet är en central aspekt inom 

den palliativa vården. 

 
 

1.1. Omvårdnad 

 

Omvårdnad har med tiden kommit att beskrivas såväl som en förmåga, ett behov och 

en professionell kompetens men även som ett forskningsområde. Omvårdnad är både 

en profession och akademiskt ämne som utgörs av vetenskapliga, erfarenhetsbaserade, 

etiska och estetiska kunskaper. Utgångspunkten i omvårdnad är ett humanistiskt 

paradigm där människan är en del i ett större sammanhang. Kärnan i omvårdnad 

grundas på fyra metaparadigmen vilka är: människa, miljö, hälsa och vårdande. I 

människans livstid är vårdande ett begrepp som människan kommer i kontakt med. 

(Jakobsson & Lutzén). Något som är gemensamt för patienter när de hamnar inom 

sluten vården är att oavsett händelse hamnar dem i en vårdinstitution som oftast är en 

hierarkiskt uppbyggd organisation. Det är inte endast vårdpersonalens professions 
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tillhörighet som påverkar omvårdnaden utan också den byråkratiska ordningen som 

har en stor påverkan för hur prioriteringar sker. Till exempel kan arbetsuppgiften att 

”tömma sängar” eller göra iordning rum innebära att sjuksköterskan hamnar i 

ekonomisk prioritetsordning där omvårdnaden till patient och anhöriga bortprioriteras 

(Lidén, 2016) Sluten vård menas att vård ges till en patient inskriven vid en vårdenhet 

(Blomqvist & Petersson 2014) 

 

 

1.2. Sjuksköterskans ansvarsområde 

 

Sjuksköterskan ska främja en miljö där värderingar och mänskliga rättigheter hos 

personer, familjer och allmänhet respekteras. Att patienter och enskilda personer får 

rätt och tillräcklig information ansvarar sjuksköterskan för. Sjuksköterskan ska jobba 

för social rättvisa och jämställdhet. Sjuksköterskan ska vara professionell och visa 

lyhördhet, medkänsla, respektfullhet, integritet och trovärdighet (Svensk 

sjuksköterskeförening 2014). Willman (2015) förklarar att när en människa blir patient 

skapas ett beroendeförhållande till sjuksköterskan. Detta innebär att sjuksköterskan har 

kunskap och makt men patienten saknar ork. Det är viktigt att sjuksköterskan i ett 

sådant förhållande arbetar för att behålla patientens autonomi, integritet och värdighet. 

Sekse, Hunskår och Ellingsen (2018) menar att sjuksköterskans uppgift under den 

palliativa vården är att vara tillgänglig för patienten och patientens familj. Vilket har 

givit sjuksköterskan en nyckelroll inom den palliativa vården. Sjuksköterskan ska 

fungera som en länk mellan patienter, anhöriga och andra nivåer inom hälso-och 

sjukvård, men även som en länk mellan andra yrkeskategorier som bidrar till att 

säkerhetsställa kvalitén i vården för patienten och dess anhöriga. Sjuksköterskan ska 

kunna hantera en stor bredd av arbetsuppgifter som samordnare. Centrala uppgifter 

som sjuksköterskan har under den palliativa vården är att vara uppmärksam, engagerad 

och flexibel i vårdandet av patienten. Sjuksköterskan måste även kunna hantera svåra 

situationer under tidsnöd med få resurser, etiska dilemman samt finnas tillgänglig, ge 

stöd och kunskap (ibid). 

 

1.3. Patient och anhörigas upplevelser  

 

Johnston et al (2012) gjorde en studie där man undersökte vad patienterna mest bryr 

sig om vid slutet av livet. De framkom att patienterna ville känna sig normala och vara 

förberedda för döden. Patienterna önskade stöd som gjorde det möjligt för dem att  
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behålla sitt oberoende. Chin-Yin, When-Yu, Tai-Yuan och Ching-yu (2014) kom fram i 

en studie att anhöriga till palliativa patienter uppskattade när vårdpersonalen hade 

regelbundna möten med patienten och dem. Dessa möten ledde till en effektivare vård i 

slutenvården. Lind, Lorem, Nortvedt och Hevroy (2012) beskriver att anhöriga till 

patienter i den palliativa vården upplevde sjuksköterskan som otydlig i sin information. 

Anhöriga saknade långsiktigt perspektiv i samtalet med sjuksköterskan. Detta ledde till 

ökad ensamhet och osäkerhet hos de anhöriga i studien. De fick också känslan av att 

ansvaret låg hos dem att samla information och förstå deras roll i beslutsfattandet. 

Victor, George, Inbaraj och Norman (2018) undersökte påverkan på livskvalité hos 

patienter med palliativ vård. Patienten upplevde en försämrad livskvalité på grund av ett 

samarbete med många yrkeskategorier runt dem där många hade svårt att föra en rak 

kommunikation med patienten. Enligt Victor et.al (2018) var syftet med samarbete till 

för att skydda patientens fysiska och psykologiska välbefinnande men patienten 

saknade en mer öppen och ärlig kommunikation. 

 

1.4. Teoretisk referensram 

 

En teori är en uppsättning begrepp som bildar en struktur där begreppen är kopplade till 

varandra. En teoretisk referensram innebär således att ett teoretiskt perspektiv väljs för 

uppsatsen. Dessa perspektiv används i uppsatsen för att sättas i relation till studiens 

resultat. De används därmed som en hjälp för att förstå, förklara och värdera det som 

framkommit i empirin och lyfta det till en mer generell nivå (Sohlberg & Sohlberg, 

2008). I Travelbees teori (1971) är målet med omvårdnaden att hjälpa individer och 

familjer med att hantera sjukdomsupplevelser och lidande. Men det yttersta målet är att 

sjuksköterskan ska närvara i form av ett hopp. Fokus i teorin är att kommunikationen 

mellan sjuksköterskan och patienten ska vara på samma nivå. Rollfördelningen mellan 

sjuksköterskan och patienten gör omsorgen mekanisk och ytlig, detta gör de svårare för 

sjuksköterskan att se patienten som en unik individ. Denna teori kan appliceras i 

slutenvården inom den palliativa patienter. I studien kommer hennes teoretiska 

utgångspunkter att användas, vilket innebär teorin kring bemötande och 

kommunikation som sjuksköterskan har när patienten kommer till den palliativa vården 

inom den slutna vården. 
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1.5. Problemformulering 

 

Tidigare forskning visar att anhöriga upplever sjukvården och sjuksköterskan som 

otillräckliga i sin information. Sjuksköterskor i den palliativa vården ska göra sitt bästa 

vilket innebär att ge så bra vård som möjligt för både patient och anhöriga under det 

palliativa skedet. Att hela tiden tänka på autonomin och respekt är två viktiga aspekter 

av vården. Att inte endast finnas där för patienten med medicinering, utan också kunna 

samtala med patienten och ha en rak och ärlig kommunikation är också viktigt. 

Sjuksköterskan har en viktig roll i den palliativa vården. Dels ska sjuksköterskan finnas 

där för patienten och dess anhöriga. Dels ska sjuksköterskan fungera som en länk 

mellan de olika nivåerna i hälso-och sjukvården och även andra yrken som kan bidrar 

till att säkerhetsställa kvalitén för patienten och dess anhöriga. Trots att det är många 

studier gjorda på området sedan tidigare så anser författarna för föreliggande studie att 

en sammanställning på tidigare forskning krävs för att belysa sjuksköterskans 

erfarenhet av den palliativa vården inom sluten vård. Det ligger till stor vikt att lyfta 

sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att arbeta inom den palliativa vården 

för att ta reda på hur det är att jobba i en sådan arbetsmiljö. 

 

 

1.6. Syfte 

 

Syftet med denna studie är att få kunskap om vilken erfarenhet sjuksköterskor har av 

den palliativa vården inom slutenvård samt att beskriva hur undersökningsgruppen i de 

valda artiklarna presenteras. 

 
 

1.7. Frågeställning 

 

1. Vilken erfarenhet har sjuksköterskor av den palliativa vården inom slutenvård. 
 

2. Hur har undersökningsgruppen presenterats i de valda artiklarna? 
 
 
 

2. Metod 
 

2.1. Design 

 

En beskrivande litteraturstudie. Enligt Polit och Beck (2016) är en litteraturstudie en 

undersökning av tidigare vetenskaplig forskning som finns i nuläge i förhållande till 

det valda ämnet. 
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2.2. Sökord och sökstrategier 

 

Innan sökningen i databaserna gjordes, togs relevanta sökord för att svara på studiens 

syfte och frågeställningar fram. Dessa var: “Palliative care”, “Palliative care or end of 

life care”, “nurses role”, “nurses experience”. Sökorden användes sedan i databaserna i 

olika kombinationer för att få fram relevanta artiklar. Booelska termen ”AND” 

användes vilket enligt Polit och Beck (2016) specificerar sökningen. En begränsning 

var att alla artiklar skulle vara vetenskapligt granskade (Peer Review) samt att de inte 

skulle vara publicerade innan 2008, detta då studien inte ämnade att ha forskning som 

var äldre än 10 år. Ytterligare en begränsning var att artiklarna skulle vara på engelska. 

Artiklarna som användes i denna studie söktes fram i databasen PubMed och CINAHL. 

Dessa databaser valdes då PubMed har ungefär 5000 mediciniska, omvårdnads och 

hälsotidskrifter och är publicerade i ungefär 70 länder. Cinahl är en viktig databas för 

sjuksköterskor, den omfattar referenser till många engelskspråkiga omvårdnads 

tidskrifter och böcker (Polit & Beck,2016). I PubMed skrevs sökorden med MeSH-

termer (Medical Subject Headings). Mesh-termer ger ett specifikt sätt att hämta 

informationen ifrån och olika termer kan användas för samma ämne. Databasen Cinahl 

använder sig av Cinahl headings som fungerar på samma sätt som MeSH-termer som 

används i PubMed. Nedan följer sökstrategierna som användes vid urvalet (se tabell 1).  

 

Tabell 1. Sökstrategi 

 

Databas Begränsningar Söktermer Antal Valda artiklar 
 

 (limits), Sökdatum  träffar  
 

     
 

Cinahl 10 år, engelska, Peer Palliative care or end of life 268 9 
 

 reviewed, full text care (cinahl hedings) AND   
 

 2018-09-03 nurse role (cinahl hedings)   
 

  AND nurses experience   
 

  (cinahl hedings)   
 

     
 

Medline 10 år, engelska, full text Palliative care (MeSH) 120 3 
 

via Pubmed 
2018-09-03 AND ”Nurses role”   

 

   
 

    
 

     
 

Summa   388 12 
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2.3. Urvalskriterier 

 

Enligt Polit och Beck (2016) används inklusionskriterier för att specificera 

sökningar. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle handla om sjuksköterskor som 

arbetar med palliativa patienter inom den slutna vården. Artiklarna skulle bygga på 

empiriska studier. Enligt Polit och Beck (2016) är dessa den primära källan till 

information. Exklusionskriterier var artiklar som handlar om sjuksköterskor som 

arbetar med palliativa patienter i hemmet eller med barn som är under palliativ vård 

och även litteraturstudier. 

 

 

2.4. Urvalsprocess och utfallet av möjliga artiklar 

 

I databasen CINAHL hittades 268 vetenskapliga artiklar, genom en noggrann 

granskning av abstract, valdes 30 möjliga vetenskapliga artiklar ut därav valdes nio 

utav dessa. Databasen PubMed resulterade i 120 vetenskapliga artiklar, där 

genomfördes också en noggrann granskning av abstract vilket gjorde att 10 relevanta 

vetenskapliga artiklar togs ut, och utav dessa valdes tre stycken. Anledningen till att 

artiklar valdes bort var för att de inte svarade på inklusionkriterierna, syfte eller 

frågeställningar. Urvalsprocessen presenteras i Figur 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 348 artiklar uppfyllde  
 

388 artiklar 
inte inklusionskriterierna 

40 artiklar återstod  

eller svarade på syftet  

  
  

och exkluderades  
 
 
 
 
 
 
 

12 artiklar utgör 
28 artiklar valdes bort då 

 

de inte svarade på  

resultatet  

frågeställningen.  

 
 

 
 
 
 

 

Figur 1. Flödesschema för bortfall av artiklar 
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2.5. Dataanalys 

 

En dataanalys innebär att tolka, strukturera och sedan organisera samt analysera 

resultatet av artiklar (Polit & Beck, 2016). De 12 artiklarna som användes i resultatet 

skrevs ut i pappersformat och lästes noggrant av båda författarna, översättes till svenska 

och sedan analyserades med hjälp av färgkodning utifrån föreliggandes litteraturstudies 

frågeställningar. Enligt Polit och Beck (2016) innebär kodning i litteraturstudie att 

sammanställa och analysera innehållet i de valda artiklarna. För att resultatet inte skulle 

feltolkas granskades artiklarna separat av författarna utifrån likheter och olikheter i 

artiklarnas resultat, sedan jämfördes detta för att se om författarna till föreliggande 

studie hade tolkat artiklarna på liknande sätt. Den slutliga kategoriseringen låg till 

grund för vilka övergripande huvudteman som presenterades i studiens resultat. 

Undersökningsgruppen i artiklarna som granskades var kön och antal deltagare i 

studierna. För att lättare kunna granska samt besvara den metodologiska aspekten 

infördes undersökningsgruppen in i en tabell där antalet deltagande sjuksköterskor och 

könsfördelning presenteras se tabell 2. Fyra huvudteman identifierades av författarna: 

Faktorer som påverkar den palliativa vården, upplevelse av det palliativa vårdsystemet, 

hanteringsstrategier inom palliativ vård och metodologiska aspekten. Subteman till 

Huvudteman Faktorer som påverkar den palliativa vården är: kommunikation inom 

palliativ vård, vikten av att ge stöd och miljöns betydelse i den palliativa vården. 

Subteman till Huvudteman upplevelse av det palliativa vårdsystemet: syn på riktlinjer, 

delaktighet i beslutsfattandet samt upplevelse av tidsbrist. Huvudtemat 

hanteringsstrategier inom palliativ vård har inget subtema. Subteman till 

Huvudteman metodologiska aspekten är: Antal deltagare och kön på deltagarna. 

 
 

2.6. Forskningsetiska överväganden 

 

Författarna till föreliggande litteraturstudie har bearbetat den insamlade informationen ur 

ett objektivt perspektiv utan att blanda in egna åsikter och känslor som kan påverka 

resultatet. Enligt Polit & Beck (2012) innebär objektiv granskning att två forskare, 

oberoende av varandra, hittar samma slutsats i ett ämne utan att blanda in egna 

värderingar eller känslor. Fokuset i artiklarna låg på sjuksköterskans arbetsområde. 
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Enligt Polit och Beck (2016) används tydliga referenser i resultatet för att 

undvika plagiering 

 
 
 

 

3. Resultat 
 

Resultatet bygger på 12 studier. Teman och subteman kommer att presenteras som 

huvudrubriker och underrubriker vilka är: Faktorer som påverkar den palliativa vården 

med tillhörande underrubriker: Kommunikation inom palliativ vård, vikten av att ge stöd 

och miljöns betydelse i den palliativa vården. Upplevelse av det palliativa vårdsystemet 

med tillhörande underrubriker: syn på riktlinjer, delaktighet i beslutsfattandet samt 

upplevelse av tidsbrist. Hanteringsstrategier inom palliativa vård. Metodologiska 

aspekten med tillhörande underrubriker: Antal deltagare och kön på deltagarna. 

Huvudrubriker och underrubriker presenteras i Figur 2. 
 
 
 

 

Faktorer som 

påverkar den Upplevelse av det Hanteringsstrategier  Metodologiska 
 

palliativa vården 
palliativa vårdsystemet 

inom palliativ vård aspekten  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Teman och Subteman för resultat 
 
 

 

3.1. Faktorer som påverkar den palliativa vården 

 

3.1.1. Kommunikation inom palliativ vård   
Sjuksköterskorna i (Efstathiou &Walker 2014; Verschuur, Groot & van der Sande 

2014) studie ansåg att kommunikation i palliativ vård är avgörande för att kunna skapa 

förtroende och bedöma problem låg de till stor vikt att sjuksköterskorna fick träffa  
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patienterna i ett tidigt skede. Då det visade sig vara betydligt svårare att skapa en 

relation med familjen och patienten när sjukdomen förvärras. I Becker, Wright och 

Schmit (2017) studie framkom de att sjuksköterskorna ansåg att kontinuerlig 

kommunikation mellan både familj och personal men även vårdpersonal sinsemellan 

var viktig för att främja en god palliativ vård. Det framkom i Mistry, Bainbridge, 

Bryant, Toyofuku och Seow (2015) studie att sjuksköterskorna talade om vikten av 

att ha medkänsla och att vårdteamet ska fungera som en enhet. Detta innebar att vara 

på samma sida som patientens önskemål och vårdbehov samt föra en god och ärlig 

kommunikation med patienten för att komma fram till patientens behov.  
 
 

3.1.2. Vikten av att ge stöd  
Det framkom i (Becker et.al 2017; Efstathiou &Walker 2014; Hilding et.al 2018; 

McCallum & McConigley 2013; Verschuur et.al 2014) studier att sjuksköterskorna 

upplevde att en stor del av den palliativa vården är att de ska bry sig om familjen och 

tillgodose deras behov. Den omsorgsfulla tyngden på att vara nära till hands för 

familjen, lyssna och ge dem information samt erbjuda stöd. Kommunikation, support 

och vägledning i palliativ vård ansågs inte endast vara begränsat till patienter. 

Anhöriga behövde också hjälp för att kunna stödja deras sjuka familjemedlem. Att 

informera patienten och familjen om vad man kan förvänta sig under 

sjukdomsförloppet samt symtom vid slutet av livet, betraktades också som en annan 

viktig aspekt av att främja en god palliativ vård. I (Becker et.al 2017; Efstathiou & 

Walker 2014) studie påpekade sjuksköterskorna att det var lika viktigt att vårda 

familjen som det var att vårda patienten. Familjens fysiska närvaro under slutfasen 

ansåg sjuksköterskorna som viktig. Att tillåta tid och utrymme för intimitet ansågs vara 

nödvändigt för patienten, och familjen vid sista stunden av patientens liv. Iranmanesh 

et.al (2009) kom fram i sin studie att sjuksköterskor ansåg att de spelar en viktig roll 

som rådgivare för att kunna stödja den palliativa patienten och deras familjer. I Fridh 

et.al (2009) studie berättade sjuksköterskor att när patienten är trygg och lugn kan 

sjuksköterskorna ägna sin uppmärksamhet åt patientens familj. Om 

familjemedlemmarna tvekade att komma till sjukhuset så kände sjuksköterskorna att 

det var deras plikt att motivera dem att komma, väl där försökte de hjälpa dem att 

känna sig trygga och bekväma. Sjuksköterskorna i McMillen (2008) studie ansåg att 

eftersom sjuksköterskor tillbringar mest tid med patientens familj är det de som ger 

stöd vid denna svåra tid. Deltagarna talade om sitt ansvar för att ta reda på familjens 

åsikter och att ge dem grunden för att kunna ta emot dåliga nyheter.  
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I studier (Becker et.al 2017; Hilding, Alvin & Blomberg 2018; McCallum & 

McConigley 2013; Verschuur et.al 2014) upplevde sjuksköterskorna att dem är 

patientens förespråkare, de innebär att hjälpa patienten att uttrycka saker som de tycker 

är svårt att tala om samt att förmedla ett känslomässigt stöd och utbilda patienterna och 

deras familj för att bidra till en god bortgång och främja en fredlig miljö. 

Sjuksköterskorna i studierna påpekade att patienten ofta inte är tillräckligt informerade 

av sin läkare om deras sjukdom och prognos. Sjuksköterskorna berättar i Hilding et.al 

(2018) studie att stöd ges genom att lyssna på patienten och låta hen prata, samt 

bekräfta och möta patientens känslor. Att ge tid och vara där för patienten beskrevs som 

emotionellt stöd. Hopp ansågs vara värdefullt för patienterna, något som 

sjuksköterskorna alltid strävat efter. ’’jag vill inte ta allt hopp, för det här hoppet kan 

vara den enda anledningen till att patienterna vaknar varje morgon’’. Sjuksköterskorna i 

(Becker et.al 2017; Efstathiou & Walker 2014; Fridh et.al 2009; Hilding et.al 2018; 

McCallum & McConigley 2013) studie berättar att centralt för en värdig bortgång var 

att patienten inte skulle avlida ensam. Detta var ett sätt för att skydda hen från att vara 

rädd eller ensam. Deltagarna påpekade att sjuksköterskan bör vara lyhörd, berörande, ge 

medkänsla och utöva den största förståelsen för vad patienten och familjen går igenom. 

Sjuksköterskorna i (Becker et.al 2017; Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; Kisorio & 

Langley 2016; McCallum & McConigley 2013) studier förknippade att en god bortgång 

för patienten innebar att ha god smärtkontroll, vara ångestfri, ha anhöriga närvarande, 

respekt för patientens önskemål samt avsluta övervakningar och undersökningar. 

Sjuksköterskorna i McCallum och McConigley (2013) studie upplevde att deras 

omvårdnadsroll var att ge omsorg och tröst till patienten, de var deras plikt att skydda 

patienten från onödigt lidande. 

 

 

3.1.3. Miljöns betydelse i den palliativa vården  
Sjuksköterskorna ansåg i Efstathiou och Walker (2014) studie att det var viktigt att 

minska den tekniska miljö som att bland annat stänga av monitorer och 

övervakningsapparater runt omkring patienten för att skapa en god miljö och att på så 

sätt minska avståndet mellan patienten och familjen då sjuksköterskorna ansåg att 

miljön ofta skapade hinder. Oftast gjordes försök att ta bort upplevda hinder i livets 

slutskede genom att skapa en mindre teknisk miljö för att på så sätt involvera anhöriga 

i patientens fysiska vård. Sjuksköterskorna berättade i (Becker et.al 2017; Fridh et.al 

2009; Iranmanesh et.al 2009) att för att skapa en god miljö låg de till stor vikt att göra  
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sig av med apparater som kunde orsaka störning för patienten och dess familj. Det som 

många ansåg var viktigt för att skapa en fredlig miljö var att stänga av 

övervakningsmonitorer. Enligt sjuksköterskorna i (Fridh et.al 2009; McCallum & 

McConigley 2013) studie ansågs singelrum vara de mest optimala miljöerna för den 

döende patienten eftersom de ger utrymme, integritet och lugn, vilka alla betraktade 

som väsentliga delar för en värdig död. Sjuksköterskorna i Johnsson och Lindahl (2012) 

studie berättade om de speciella rummen för palliativa patienter som erbjöd en mer 

gynnsam atmosfär för alla inblandade. Inredningen ansågs vara viktig och innebar 

mycket för sjuksköterskorna. Även om det fanns mycket arbete som utfördes, 

förbättrade dessa rum kommunikationen. Det fanns en slags lugn och harmoni. Det 

speciellt utformade rummet representerade en viloplats för patienterna, deras nära och 

kära och personal och inducerar känslor av trygghet i vårdprocessen. Det fanns enighet 

bland sjuksköterskorna att dessa speciella patientrum förbättrade vårdkvalitén. De 

gjorde de möjligt för patienterna och deras nära och kära att spendera mer tid 

tillsammans, vilket gjorde att sjuksköterskorna kände sig mer bekväm, tillfredsställda 

och säkra i sitt arbete. 

 

3.2. Upplevelse av det palliativa vårdsystemet 

 

3.2.1. Syn på riktlinjer  
Sjuksköterskorna i Fridh et.al (2009) studie rapporterade att de lärde sig den palliativa 

vården utifrån sina erfarenheter och kollegor. Få refererade till forskning eller 

litteraturen i deras resonemang. De refererade ofta till personliga erfarenheter i 

samband med bortgång av en familjemedlem och att man oftast inte följde riktlinjerna 

för palliativ vård när man verkligen brydde sig om patienten. I Efstathiou och Walker 

(2014) studie berättar sjuksköterskorna att de inte fanns tydliga riktlinjer inom palliativ 

vård, på grund av bristen på tydliga riktlinjer upplevde sjuksköterskorna att de sattes i 

osäkerhets position om vad som var rätt eller fel att göra under en palliativ  
 

vård. Sjuksköterskorna upplevde att de inte var säkra på processen att bestämma och 

påbörjan på den palliativa vården då de kände sig otillräcklig informerade.  

 

3.2.2. Delaktighet i beslutsfattandet  
I flera studier (De veer, Francke & Poortviliet 2008; Efstathiou & Walker 2014; Fridh 

et.al 2009; Kisorio &Langley 2016; Verschuur et.al 2014) påpekade Sjuksköterskorna 

att de fanns brist på samarbete och kommunikation mellan läkare och sjuksköterskorna i 

den palliativa vården. Sjuksköterskorna upplevde att de ville ha en större delaktighet i  
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beslutsprocessen. Sjuksköterskorna i Verschuur et.al (2014) studie betonade att ett gott 

samarbete med läkaren är avgörande för palliativ vård. Oftast upplevde 

sjuksköterskorna att de blir involverade i palliativ vård för sent. I McMillen (2008) 

studie upplevde sjuksköterskorna att de borde ha en större delaktighet i palliativ vård 

då de spenderar mest tid med patienten och dess familj. Dem kan på så sätt föra vidare 

viktig information till läkarna då de är dem som märker om patienten inte svara på 

behandlingen. 

 

 

3.2.3. Upplevelse av tidsbrist  
I flera studier (Fridh et.al 2009;Iranmanesh, Abbaszadeh, Dargahi & Cheraghi 2009); 

McCallum & McConigley 2013) berättade Sjuksköterskorna att personalbrist, brist på 

sängar och tung arbetsbelastning samt tidsbrist gjorde att de kände sig avskräckta och 

stressade över att ta hand om patienterna vilket påtagligt påverkade kvalitén på vården. 

I och med att sjuksköterskorna inte hade någon tid att ge tröst till anhöriga när patienten 

hade avlidit, så ansåg sjuksköterskorna de som ett hinder för en effektiv vård i den 

palliativa vården, då de ansåg att vården fortsatte även fast patienten hade avlidit i och 

med att anhöriga fortfarande fanns kvar. 

 

3.3. Hanteringsstrategier inom palliativ vård 

 
 

Målet för sjuksköterskorna i Johnsson och Lindahl (2012) studie är att ständigt uppnå 

bästa omsorg för patienten och anhöriga. För att uppnå fullständighet blir 

sjuksköterskorna djupt involverade i sitt arbete vilket leder till att risken för att vara för 

involverad och för nära patienten ökar, därför är det viktigt för sjuksköterskorna att 

behålla ett visst avstånd i vårdrelation, detta kräver förmågan att hitta en balans mellan 

närhet och avstånd. Att jobba med palliativa patienter kostar sjuksköterskorna mycket 

energi, vilket ofta innebär att ge mycket av sig själv som medmänniska och som en 

professionell sjuksköterska. Omsorg för patienterna och deras familjer innebär dock att 

man får mycket tillbaka i gengäld, vilket innebär att man upplever stimulans i arbetet. 

Detta hjälper sjuksköterskorna att få styrka och bry sig samt hitta mening i det de gör. 

Att arbeta som sjuksköterska inom den palliativa vården kan beskrivas som en förmåga 

att "förändra sig före varje möte" med patienten och deras nära och kära. Det innebär 

att sätta sig in i olika situationer. Genom att gå in i patientens rum tar sjuksköterskorna 

en annan roll i en annan värld, så att de kan möta varje enskild patient och andra som 

kan vara i rummet. Denna känsla av omvandling är införlivad i personalen och  
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sjuksköterskan. I McCallum och McConigley (2013) studie berättade sjuksköterskorna 

att kamratskapet mellan personalen och en målfokuserad arbetsmiljö skapade en 

känsla av säkerhet som dämpade besväret i samband med att vårda en döende patient.  
 

Deltagarna kände sig stöttade av sina kollegor och de identifierade och sympatiserade 

med dem när en patient dog. Personalen skyddar varandra genom att se efter varandras 

välbefinnande. Detta hjälpte dem att klara av situationen inom den palliativa vården.  

 
 

3.4. Metodologiska aspekten 

 

3.4.1. Antal deltagare  
Sammanlagt framkom 10 kvalitativa studier vilka var: McCallum och McConigley (2013) 

studie där fem sjuksköterskor deltog vilket var den studie med minst antal deltagare. I 

Johansson och Lindahl (2012) McMillen (2008), deltog åtta stycken sjuksköterskor. Nio 

sjuksköterskor deltog i Fridh et.al (2009) studie. I Efstathiou och Walker (2014) studie 

deltog tretton sjuksköterskor. Hilding et.al (2018) hade 14 deltagande sjuksköterskor i sin 

studie. I Iranmanesh et.al (2009) studie deltog 15 sjuksköterskor. Verschuur et.al (2014) 

hade 16 deltagande sjuksköterskor i sin studie. Mistry et.al (2015) hade 42 sjuksköterskor 

i sin studie. I Becker et.al (2016) deltog 49 sjuksköterskor. Sammanlagt framkom 2 

kvantitativa studier vilka var: Kisorio och Langley (2016) som hade 138 deltagande 

sjuksköterskor. Den studie som hade högst deltagarantal var De veer et.al (2008) studie 

som sammanlagt hade 488 sjuksköterskor. 

 
 

 

3.4.2. Kön på deltagarna  
I Johansson och Lindahl (2012), McMillen (2008), Verschuur et.al (2014) studie 

framkom det inte vilket kön deltagarna hade. I McCallum och McConigley (2013) 

studie var de fem deltagarna alla kvinnor, bland de nio sjuksköterskor som deltog i 

Fridh et.al (2009) studie var det sju kvinnor och två män. Efstathiou och Walker (2014) 

hade elva kvinnor och två män i sin studie. Hilding et.al (2018) hade en man och tretton 

kvinnor i sin studie. Iranmanesh et.al (2009) hade fem män och elva kvinnor 

deltagande i studien, Mistry et.al (2015) hade två män i studien och resterande 40 var  
 

kvinnor. Becker et.al (2016) hade sju manliga och 42 kvinnliga sjuksköterskor 

deltagande i sin studie. I Kisorio och Langley (2016) deltog 19 män och 119 

kvinnor och i De veer et.al (2008) studie deltog 32 män och 456 kvinnor.  
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4. Diskussion 
 

4.1. Huvudresultat  

I föreliggande litteraturstudieresultat beskrev sjuksköterskorna att kommunikationen i 

palliativ vård är avgörande för att kunna skapa förtroende och bedöma problem. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att bry sig om och tillgodose anhörigas 

och patientens behov samt erbjuda dem support och vägledning. Sjuksköterskorna ansåg 

att de är patienternas förespråkare och att de har ett viktigt ansvar. Genom att bland 

annat se över om patienten kan få ett enskilt rum och spendera sin tid med anhöriga där, 

men också genom att ta bort störande apparater som kan orsaka störning för patienten 

och dess anhöriga men även se till att anhöriga kan ta sin tid och komma till sjukhuset. 

Sjuksköterskorna upplevde påfrestningar och svårigheter för att ge en optimal vård. 

Brister i det palliativa vårdsystemet gjorde att de upplevde att vården blev försämrad då 

detta ledde till att sjuksköterskorna inte hade tid att kunna ge tröst till patientens 

anhöriga när patienten hade avlidit. En arbetsmiljö som inte var målfokuserad låg till 

grund för ett dåligt samarbete inom teamet. Bristen på kommunikation och samarbete 

gav en känsla av osäkerhet och att sjuksköterskorna heller inte fick någon delaktighet i 

beslutsprocessen. Sjuksköterskorna beskrev också olika hanteringsstrategier de använde 

sig utav för att hantera påfrestningar inom den palliativa vården. Vid granskning av 

studiernas undersökningsgrupper påvisades att majoriteten av de deltagande 

sjuksköterskorna var kvinnor. 

 

4.2. Resultatdiskussion  
I föreliggandes litteraturstudies resultat av Becker et.al (2017), Efstathiou och Walker 

(2014), Mistry et.al (2015), Verschuur, Groot och van der Sande (2014) beskrev 

sjuksköterskorna vikten av kommunikation inom palliativ vård, inte endast mellan 

personalen utan också med patienten och anhöriga. Kommunikationen och möten var 

viktiga för att sjuksköterskan tillsammans med patienten skulle kunna skapa en relation. 

Victor et.al (2018) bekräftar vikten av kommunikation då patienterna i studien 

upplevde en försämrad livskvalité på grund av att personalen hade brist i att föra en rak 

kommunikation med dem och få patienten och dess anhöriga att känna sig trygga. 

Vikten av kommunikation styrks även av svensk sjuksköterskeförening (2017) som 

påvisar att en av de allra viktigaste förutsättningarna för god och säker vård är 

kommunikationen mellan patient och personal. En god kommunikation leder till att 

patient och anhöriga upplever ökad trygghet vilket leder till att patienten blir mer  
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delaktig i sin situation som i sin tur leder till ett bättre behandlingsresultat. 

anmälningar till Socialstyrelsen, socialnämnder och patientnämnder visar att patienter 

ofta upplever en brist på information och kommunikation. Samtidigt menar Travelbee 

(1971) att kommunikationen mellan patienten och sjuksköterskan ska vara på samma 

nivå för att vården ska vara så god som möjligt. Kommunikationen är det viktigaste 

hjälpmedlet mellan sjuksköterska och patient. Båda patienten och sjuksköterskan 

förmedlar sina tankar och känslor genom att kommunicera. För att målet med 

omvårdnaden ska uppfyllas så är de viktigt för sjuksköterskan att kommunikationen 

med patienten är god för att sjuksköterskan ska få förståelse för hur patienten upplever 

sin sjukdom och situation. 

 

 

En viktig del i resultatet var att sjuksköterskorna ansåg att en stor del av palliativa 

vården var att de skulle bry sig om de anhöriga och tillgodose deras behov genom att 

finnas nära till hands och ge dem information, stöd, support och vägledning (Becker 

et.al 2017; Efstathiou & Walker 2014; Hilding et.al 2018; McCallum & McConigley 

2013; Verschuur et.al 2014). I en studie av Lind et.al (2012) uppgav anhöriga till 

patienter att de uppstod en osäkerhet och ensamhet hos anhöriga när sjuksköterskan inte 

gav dem information, support och vägledning. Detta ledde till att anhöriga fick en 

känsla av att ansvaret låg hos dem till att samla information om patientens sjukdom och 

situation. I en studie av Johnstone, Hutchinson, Rawson, Redley (2016) uppgav 

sjuksköterskorna liknande aspekter om vad som ansågs vara viktigt i den palliativa 

vården vilket var närvaro vid sängen som var oerhört viktigt så att patienten och 

familjen inte skulle känna som om de skulle behöva hantera dödsprocessen helt 

ensamma. Att vara lättillgänglig, där ständiga kontroller och noggranna förfrågningar 

angående patientens välbefinnande görs. Att ge omsorgsfull vård så att både patient och 

familj kan känna att all omvårdnad fortfarande utförs och samtidigt förbättra deras 

livskvalité. Graham och Clark, (2008) bekräftar att palliativ vård är till att förbättra 

livskvalitén för patienterna men även deras anhöriga. Att erbjuda familjen med att få 

hjälp i deras egna lidande var en viktig del av den palliativa vården. Enligt 

Socialstyrelsen (2009) och svensk sjuksköterskeförening (2014) ska all personal inom 

sjukvården bemöta anhöriga personer på ett respektfullt sätt. Det ska finnas ett stöd för 

anhöriga där syftet är till för att minska deras fysiska och psykiska belastning. Genom 

stödet kan den anhöriga få en förbättrad livssituation som leder till att risken för ohälsa  
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kan minskas. Det är viktigt att anhöriga känner tilltro till personalen och 

de verksamheter som de kommer i kontakt med. 

 
 

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna upplevde sig som patientens 

förespråkare. Detta innebar att hjälpa patienten med att uttrycka sig, finnas tillgängligt 

för dem, ge dem ett känslomässigt stöd, utbilda samt förse patient och anhöriga med 

information samt skapa en fredlig miljö kring patienten (Becker et.al 2017; Hilding 

et.al 2018; McCallum & McConigley 2013; Verschuur et.al 2014). Det framkom även 

att grundläggande omvårdnadsuppgifter var viktiga för att hjälpa patienterna med att 

upprätthålla deras värdighet (Becker et.al 2017; McCallum & McConigley 2013). 

Samtidigt påtalar svensk sjuksköterskeförening (2014) att sjuksköterskan har ett ansvar 

att främja en god miljö och se till att patienter samt anhöriga har fått tillräckligt med 

information om prognos och sjukdomstillstånd. Vidare bekräftade Willman (2015) att 

patienten sitter i ett beroendeförhållande till sjuksköterskan vilket gjorde det viktigt för 

sjuksköterskor att utföra sitt arbete på det sättet som kan försäkra att patienten behåller 

autonomi, integritet och värdighet. Fortsättningsvis bekräftade Sekse et.al (2018) att 

sjuksköterskans uppgift i den palliativa vården var att finnas tillgänglig för patienten 

och dess anhöriga. Detta överensstämmer även med Travelbees (1971) teori där målet 

med omvårdnaden går ut på att hjälpa patienter och deras familjer med 

sjukdomsupplevelser och lidande. 

 

Ett intressant resultat som framkom var att sjuksköterskorna i Fridh et.al (2009), McCallum 

och McConigley (2013), Ranmanesh, Abbaszadeh, Dargahi och Cheraghi (2009) studie 

hade erfarenheter av att brist på vårdplatser, personalbrist och tidsbrist samt 

arbetsbelastning gjorde de stressade och avskräckta över att ta hand om patienterna vilket 

påverkade kvaliteten på vården. Sjuksköterskorna hade ingen tid att ge tröst till anhöriga 

när patienten hade avlidit vilket enligt dem var ett hinder för en effektiv vård då de ansåg 

att vården fortsatte även fast patienten hade avlidit i och med att anhöriga fanns kvar och 

behövde tröst. Sjuksköterskor i Holms, Stuart, Kydd (2014) studie bekräftar även den 

upplevda och stressade samt otillräckliga känslan i den palliativa vården. Sjuksköterskor 

upplevde att vårdsystemet och personalbrist låg till grund för en försämrad palliativ vård. 

Detta styrks även av Blomqvist och Petersson (2014) som förklarar att det inte endast är 

vårdpersonalens professions tillhörighet som påverkar omvårdnaden utan även den 

byråkratiska ordningen som har en stor påverkan för hur 
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prioriteringar sker. Exempelvis kan arbetsuppgiften ”tömma sängar” innebära att 

sjuksköterskan hamnar i en ekonomisk prioriteringsordning där omvårdnaden till 

patient och anhöriga bortprioriteras. 

 

I föreliggandes litteraturstudiens resultatdel berättade sjuksköterskorna i Fridh et.al 

(2009), Iranmanesh, Abbaszadeh, Dargahi och Cheraghi (2009), McCallum och 

McConigley (2013) studie att de överflödiga arbetsuppgifterna som tillexempel att få 

ihop tillräckligt med sängar låg till grund för upplevda påfrestningar och svårigheter 

för att ge en optimal vård. Ett viktigt resultat som framkom var att dessa påfrestningar 

och svårigheter hanterades genom hanteringsstrategier som sjuksköterskorna i 

McCallum och McConigley (2013) använde sig av. Sjuksköterskorna hade erfarenheter 

av att kamratskapet mellan personalen och en målfokuserad arbetsmiljö skapade en 

känsla av säkerhet vilket berodde på att personalen skyddade varandra genom att se 

efter varandras välbefinnande. Flera studier visade även att sjuksköterskorna hade 

erfarenheter utav en brist på kommunikation mellan läkare och sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna upplevde att de inte fick vara delaktiga i beslutsprocessen gällande 

att gå över till palliativ vård för en patient (De veer et.al 2008; Efstathiou & Walker 

2014; Fridh et.al 2009; Kisorio & Langley 2016; Verschuur et.al 2014). Författarna till 

föreliggande litteraturstudie anser att detta inte leder till någon målfokuserad miljö 

vilket i sin tur kan påverka patientsäkerheten, då läkaren kan göra fel bedömning. 

Sjuksköterskan ska vara med i beslutsprocessen och ge sina synpunkter vilket hör till 

sjuksköterskans arbetsuppgifter då hen enligt socialstyrelsen (2017) ska arbeta utifrån 

patientsäkerhetslagen där syftet är att främja hög patientsäkerhet, vilket innebär att 

vården ska vara av god kvalitet samt tillgodose patientens behov av trygghet i vården 

och behandlingen. 

 

 

Det framkom i resultatet till föreliggande litteraturstudie att sjuksköterskorna i 

Johnsson och Lindahl (2012) och McCallum och McConigley (2013) använde sig utav 

olika copingstrategier. Dessa strategier överensstämmer även med Kalfoss (2011) som 

förklara att en strategi som sjuksköterskan använder sig utav för att finna mening i sin 

uppgift är meningsskapande coping. Denna används i stressade situationer där man 

försöker finna något positivt i situationen. Vilket enligt sjuksköterskorna i Johansson 

och Lindahl (2012) studie var att göra sitt bästa så att patienten fick en god död. Detta 

skapade en känsla av djup mening och tacksamhet som var en form av inre belöning för 

sjuksköterskorna samt hjälpte dem att hitta en mening i deras arbete. En annan strategi 
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som Kalfoss (2011) tar upp är problemfokuserad coping som innebär att stöd och 

vägledning söks från till exempel kollegor i svåra situationer, vilket överensstämmer 

med sjuksköterskorna i McCallum och McConigley (2013) studie som sökte stöd 

från sina kollegor och ständigt försökte uppnå en målfokuserad arbetsmiljö. Detta 

skapade en känsla av säkerhet som dämpade besvärat av att vårda en döende patient. 

På så sätt hjälpte det dem att hantera påfrestningar i den palliativa vården. 

 

4.3. Metodologisk diskussion  
I de kvalitativa studierna Becker et.al (2016), Efstathiou och Walker (2014), Fridh et.al 

(2009), Hilding et.al (2018), Iranmanesh et.al (2009), Johansson och Lindahl (2012), 

McCallum och McConigley (2013), McMillen (2008), Mistry et.al (2015) och 

Verschuur et.al (2014) var deltagarantalet från fem sjuksköterskor till 49 

sjuksköterskor. Polit och Beck (2016) förklarar att kvalitativa studier oftast har ett lägre 

deltagarantal i jämförelse med studier av kvantitativ ansats. Antalet är oftast lägre än 50 

deltagare. I de kvantitativa studierna De veer et.al (2008) och Kisorio och Langley 

(2016) var deltagarantalet 138 och 488 sjuksköterskor. Enligt Polit och Beck är det en 

fördel med stort deltagarantal vid kvantitativa studier för att få in så mycket information 

som möjligt för att studierna ska bli så trovärdiga som möjligt. De artiklarna som inte 

angav kön bland deltagarna var Johansson och Lindahl (2012), McMillen (2008), 

Verschuur et.al (2014). Könsfördelningen i Becker et.al (2016), De veer et.al (2008), 

Efstathiou och Walker (2014), Fridh et.al (2009), Hilding et.al (2018), Iranmanesh et.al 

(2009), Kisorio och Langley (2016), McCallum och McConigley (2013) och Mistry 

et.al (2015) var sammanlagt 704 kvinnor och 51 män. Polit och Beck (2016) beskriver 

att när antal deltagare förklaras i en studie så får läsaren en större förståelse för studiens 

resultat och om de är generaliserbart. Fokuset ska inte läggas på hur många deltagare 

som deltar i studien utan hur mycket värdefull information varje deltagare ger. 

Majoriteten var kvinnor i de valda studierna, något som författarna till föreliggande 

studie anser som en styrka då detta speglar verkligheten inom sjuksköterskeyrket.  

 
 

4.4. Metoddiskussion  
Författarna till föreliggande litteraturstudie valde att göra en litteraturstudie med 

anledning till att det fanns tillräckligt med forskning inom det valda området sedan 

tidigare. På Högskolan i Gävle var möjligheten att genomföra en empirisk studie inte 

tillåten om det inte fanns ett uppdrag från regionen. Polit och Beck (2016) förklarar att en 

litteraturstudie är en undersökning av tidigare vetenskaplig forskning som finns i 
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nuläge i förhållande till det valda ämnet. En deskriptiv design valdes vilket enligt Polit 

och Beck (2016) är en beskrivande design vars fokus är att beskriva och dokumentera 

olika utgångspunkter inom ett område. Vid genomförande av litteraturstudie analyseras, 

granskas och sammanställs den tidigare forskning som finns om ett ämne, detta anser 

Polit och Beck (2016) vara en lämplig metod vid litteraturstudier. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie anser att användandet av både databaserna Pubmed och 

Cinahl som en styrka då de enligt polit och Beck (2016) är användbara källor vid 

omvårdnadsforskning. I Pubmed användes MeSH termer, som Polit och Beck (2016) 

anser gör det enklare att hitta studier inom ett visst ämne. I Cinahl användes Cinahl 

Heading, vilket enligt Polit och Beck (2016) är ett bra sätt att specificeras sökningarna 

på. Peer reviewed valdes som begränsning i Cinahl, enligt Polit och Beck (2016) är Peer 

reviewed ett sätt att säkerhetsställa att forskare har granskat studierna innan de har blivit 

publicerade. Booelska söktermen AND användes vid alla sökningar för att ge en mer 

noggrann sökning, detta anses som en styrka då Polit och Beck (2016) menar att 

söktermen AND specificerar sökningen. För att få en hanterbar mängd studie vid 

sökningarna som gjordes så valdes olika begränsningar ut. Hade författarna valt att ha 

ett större tidsspann än åren 2008–2018 på de valda studierna så hade förmodligen fler 

studier funnits, dessa hade däremot inte varit lika aktuella som de valda studierna. Detta 

kan ses som en styrka då författarna baserar sin litteraturstudie på ny och färsk 

forskning. Olika urvalskriterier användes, författarna till föreliggande litteraturstudie 

valde att begränsa sökningen till det engelska språket för att på så sätt ta bort artiklar på 

språk som inte författarna behärskar och samtidigt undvika misstolkning av olika 

studier vilket kan ses som en svaghet då det kan leda till att användbara artiklar som är 

skrivna på andra språk missas men samtidigt menar Polit och Beck (2016) att 

språkbegränsningen är en styrka för att minska risken för feltolkning av information av 

studier. Detta ökar den föreliggandes litteraturstudiens trovärdighet. Sammanlagt valdes 

12 studier ut, utav dessa var nio stycken kvalitativ vilket enligt Polit och Beck (2016) 

kan var relevant när man vill få reda på undersökningsgruppens upplevelser, synvinklar 

och åsikter. För att få ordning på all information så användes färgkodning, utifrån 

färgkodningen framkom sedan teman vilket ses som en styrka då Polit och Beck (2016) 

förklarar att färgkodning är ett bra sätt att gå till väga för att sammanställa tidigare 

forskning. För att finna likheter och olikheter så granskades studierna individuellt av 

författarna till föreliggande studie. Genom en noggrann granskning av studierna 

individuellt ansåg författarna att det gav en mer trovärdighet till det slutgiltiga resultatet  
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då risken att egna värderingar framkom var liten, då de individuella analyserna 

mellan författarna jämfördes för att se om båda tolkat studierna likadant. 

 

 

4.5. Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till 

fortsatt forskning  

Sjuksköterskans erfarenheter inom palliativ vård är något som författarna till 

föreliggande litteraturstudie tycker bör uppmärksammas då majoriteten av 

sjuksköterskor förmodligen kommer komma i kontakt med palliativa patienter någon 

gång under sin yrkeskarriär. En sammanställning av studier var viktigt för att belysa 

sjuksköterskors erfarenheter utav den palliativa vården inom slutenvården och hur de 

hanterar de upplevda påfrestningarna som uppstår, detta kan vara av betydelse för 

sjuksköterskor. Denna litteraturstudie kan ge bättre förståelse för sjuksköterskors 

erfarenheter och upplevelser när det gäller att hantera och bemöta palliativa patienter 

inom slutenvården. Förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara sjuksköterskor i 

chefsposition för att lyfta fram organisationens upplevelser och erfarenheter av den 

palliativa vården. Detta för att få en helbild och en förståelse till varför påfrestningar 

och svårigheter uppkommer inom den palliativa vården. Litteraturstudien som 

presenterades i denna uppsats är av stor betydelse då de ger en samlad bild av hur 

sjuksköterskorna upplever den palliativa vården i dagsläget. Att hela tiden jobba sida 

vid sida med döden och utefter de bemöta patienter och dess anhöriga är något som bör 

belysas. Det var viktigt att lyfta sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av sitt 

arbete inom palliativ vård för att få kunskap om hur de upplever att arbeta i en sådan 

arbetsmiljö och hur dem hanterar det samt vad de själva egentligen tycker om den 

palliativa vården. Förhoppningsvis kan detta leda till att vården anpassas och förbättras 

ytterligare utefter sjuksköterskans önskemål för att främja den bästa möjliga 

livskvalitén för patient och anhöriga. 

 

4.6. Slutsats  
Studierna i resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde arbetet inom den palliativa 

vården som ansträngande och stundtals ganska svårt. De låg till stor vikt att 

sjuksköterskan såg arbetet inom den palliativa vården givande för att klara av sitt 

arbete. Det framkom i föreliggande litteraturstudie att sjuksköterskan har många 

arbetsuppgifter inom den palliativa vården, de har inte bara ett ansvar för patienten utan 

även för de anhöriga. Den krävande vårdorganisationen gör att sjuksköterskan inte kan 

spendera lika mycket tid med patienten och anhöriga som de annars skulle vilja, detta  
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och bristfällig kommunikation med läkaren bidrar till påfrestningar som 

sjuksköterskan hanterar genom hanteringsstrategier. 
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 palliativ vård. Hur de ser deras faktiska roll i beror delvis på vilket beslut man ska fatta. 

 beslutsprocessen.  
   

Amanda Mccallum, Ruth Att undersöka sjuksköterskans erfarenhet av Tre teman framkom i resultatet. kärnämnet var 

McConigley palliativ vård i en intensivvårdsavdelning. ''sjuksköterskan som beskyddare''. de två andra teman 

  var ''omsorgs konflikt'' och ''lugn och ro''.  inom dessa 

  områden framkom vad som krävs för att det ska bli en 

  god död. 
   

Kristina Johansson och Berit Att undersöka betydelsen av De registrerade sjuksköterskornas erfarenheter 

Lindahl generalistregistrerade sjuksköterskor erfarenheter presenteras som sju teman och en omfattande tolkad 

 av att vårda palliativa vårdpatienter på allmänna helhet. Det avslöjade betydelsen av kontraster, 

 avdelningar på sjukhus. motsägelser och rörelse mellan material och 
  psykologiska erfarenheter i rummet och 

  omvårdnaden. 
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Sedigheh Iranmanesh, Abbas Att undersöka iranska onkologisjuksköterskors Tre teman framkom med att ta hand om döende 
Abbaszadeh, Helen Dargahi, erfarenheter av att vårda människor i livets slut. patienter. Att vara uppmärksam för patienten och dess 

Mohammad Ali Cheraghi  familj, att vara omhändertagande för patienten och 

  dess familj, Att möta hinder. 

   

Rachel E.McMillen Att undersöka sjuksköterskornas upplevelser i Analysen avslöjade två huvudteman. 1. 

 intensivvården av att hjälpa palliativa patienter Sjusköterskans roll: Erfarenheter räknas, inte 

 och att svara på två frågor; vilken roll har egentligen sjuksköterskans beslut att avsluta en 

 sjuksköterskor gällande behandling av palliativa behandling, 2. Uppfattningar om att behandlingen 

 patienter på IVA och hur påverkar deras avbryts: att få rätt timing och att man gör ett 
 deltagande dem? känslomässigt arbete. 
   

Chirstine A. Becker, Greg Att undersöka sjuksköterskors från fyra olika Tre huvudteman som uppkom för en god död enligt 

Wright, Kristen Schmit vårdenheternas uppfattningar om deras åtgärder sjuksköterskorna var: emotionellt och andligt stöd för 

 för att tillhandahålla livskvalité i livets slut till patienten och familjen, patient och familjekontroll, 

 döende patienter och deras egna definition av en och en lugn miljö. 

 god död. Samt deras åtgärder för att underlätta  

 ångest för patienterna.  
   

Isabell Fridh, Anna forsberg, Att undersöka sjuksköterskors upplevelser och Analysen resulterade i en huvudkategori: Att göra sitt 

Ingegerd Bergbom uppfattningar av att ta hand om döende patienter i yttersta, beskrivet av fyra allmänna kategorier och 15 

 en intensivvårdsenhet med fokus på underkategorier bestående av gemensam vision av 

 ensamkommande patienter, närhet av patienternas sista timmar och döende processen. 

 familjemedlemmar och miljöaspekter.  
   

Lea C Kisorio och Gayle C Att undersöka intensivvårds sköterskors kunskap, 81,9% kom överens om att sjuksköterskor skulle vara 

Langley attityd och övertygelse mot palliativ vård. inblandade i diskussionen gällande palliativ vård. 

  55,8% instämde i att ge en värdig död och att ha 

  obegränsat antal familjebesök. 

   

Bina Mistry, Daryl Bainbridge, Att undersöka vad som är mest angeläget för Det mest dominerande konceptet var att patientens 

Deanna Bryant, Sue Tan palliativ vård från ett varierat utbud av palliativa önskemål uppfylldes. 

Toyofuku, Hsien Seow vårdgivare i samhället som dagligen möter död  

 och döende dagligen.  

   

Ulrika Hilding, Renée Allvin, Att undersöka strategier som sjuksköterskor Strategierna beskrivs under kategorierna "Lär känna 

Karin Blomberg använder för att underlätta övergången från patienten och skapa en relation". "Stödja", "Anpassa 

 livsförlängande vård till palliativ vård för till individernas behov" och "Aktivera 

 patienter med obotlig sjukdom. konversationer". 
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Författare Titel Design och undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

  eventuellt    

  ansats    

      

Nikolaos Intensive Kvalitativ studie. Tretton sjuksköterskor. Semistrukturerade Den transkriberade 

Efstathiou care nurses' Purposeful 11 kvinnor, 2 män. intervjuer. data analyserades med 

and Wendy experiences sampling.   användning av en 

Walker of providing    process som härleddes 

Land: X end-of-    från 

År: 2014 lifecare after    tolkningsfenomologisk 

 treatment    analys. 

 withdrawal: a     

 qualitative     

 study     

      

Els ML Nurses’ Kvalitativ 16 sjuksköterskor. Fokusgrupps intervjuer. Intervjuerna spelades 

Verschuur, perceptions of Studie.   in, transkriberades och 

Marieke M proactive    analyserades. 

Groot, Rob palliative     

van der Sande care: a Dutch     

Land: focus group     

Holland study     

År:2014      
      

Anke J.E. de Nurses' Kvantitativ 488 Sjuksköterskor. Frågeformulär. Variansanalyser. 

Veer, Anneke involvement studie. 32 män, 456 kvinnor.   

L. Francke, in end-of-life     

Ernst-Paul decisions     

Poortvliet.      

Land:      

tyskland      

År: 2008      
      

Amanda Nurses' Kvalitativ 5 sjuksköterskor alla var Semistrukturerade Tematisk analys. 

Mccallum, perceptions of Studie. kvinnor. intervjuer med en person i  

Ruth caring for Beskrivande  taget.  

McConigley dying patients design.    

Land: in an open     

Australien critical care     

År:2013 unit: a     

 descriptive     

 exploratory     

 study     
      

Kristina Moving Kvalitativ studie. 8 sjuksköterskor Oberoende, Intervjuerna spelades 

Johansson between life Beskrivande  halvstrukturerade in, transkriberades och 

och Berit and death: design.  individuella intervjuer. analyserades. 

Lindahl nurses'     

 experiences     
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Land: of caring for     
Sverige terminally ill     

År: 2011 patients in     

 hospitals     
      

Sedigheh Caring for Kvalitativ studie. 15 sjuksköterskor, 11 Kvalitativ metod som Intervjuerna spelades 

Iranmanesh, People at the Purposeful kvinnor, 5 män. innehöll berättande intervju in, transkriberades och 

Abbas End of Life: sampling.  utifrån fenomenologisk analyserades. 

Abbaszadeh, Iranian   hermeneutisk metod.  

Helen Oncology     

Dargahi, Nurses'     

Mohammad Experiences     
Ali Cheraghi      

Land: Iran      

År: 2009      
      

Rachel End of life Kvalitativ studie. 8 sjuksköterskor. halvstrukturerad intervju Intervjuerna spelades 

E.McMillen decisions: Konstruktivistisk  guide. in, transkriberades och 

Land: nurses grundad design.   analyserades. 

Storbritannien perceptions,     

År: 2008 feelings and     
 experiences     
      

Chirstine A. Perceptions Kvalitativ studie. 49 Sjuksköterskor, 42 Kvalitativa skriftliga Kvalitativ data 

Becker, Greg of dying well Beskrivande kvinnor och 7 män. berättelser, med hjälp av ett analyserades med 

Wright, and design.  anonymt halvstrukturerat hjälp av metoder 

Kristen distressing   frågeformulär. skapade av Streubert 
Schmit death by    och Carpenter. 

Land:USA acute care     

År:2016 nurses     
      

Isabell Fridh, Doing one's Kvalitativ studie. 9 Sjuksköterskor, 7 Intervjuer. Konventionell 

Anna utmost: Explorativ kvinnor och 2 män.  innehållsanalys 

forsberg, nurses' design.   användes. 

Ingegerd descriptions     

Bergbom of caring for     

Land: dying patients     

Sverige in an     

År: 2009 intensive care     

 environment     
      

Lea C Kisorio Intensive Kvantitativ 138 Sjuksköterskor Enkäter. Uppgifterna infördes i 

och Gayle C Care Nurses' studie. 119 kvinnor, 19 män.  ett excel-ark och 

Langley Attitude on    analyserades av SPSS 

 Palliative and    21.0 testerna som 

Land: End of Life    användes var Chi- 

Sydafrika Care    square test. 

År: 2016      

      

Bina Mistry, What matters En kvalitativ 42 sjuksköterskor. 40 Intervju. Svaren analyserades 

Daryl most for end- studie. kvinnor, 2 män.  med hjälp av ett 

Bainbridge, of-life care? Beskrivande och   fenomenologiskt 

Deanna Perspectives tolkande design.   tillvägagångssätt för 

Bryant, Sue from    att ta fram teman som 

Tan community-    skildrar EOL-vårdens 

Toyofuku, based    universella väsen. 

Hsien Seow palliative     

Land: careproviders     

Canada      
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År: 2015 and     
 

 administrators     
 

      
 

Ulrika Striving for a Kvalitativ studie. 14 sjuksköterskor Halvstrukturerade Data analyserades med 
 

Hilding, balance Beskrivande 1 man och 13 kvinnor. intervjuer. hjälp av 
 

Renée Allvin, between design.   innehållsanalys. 
 

Karin leading and     
 

following the 
    

 

Blomberg     
 

patient and     
 

Land: 
    

 

family - nurses'     
 

Sverige 
    

 

strategies to     
 

År: 2018 facilitate the     
 

 transition from     
 

 life-prolonging     
 

 care to     
 

 palliative care:     
 

 an interview     
 

 study.     
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