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Sammanfattning 

Bakgrund: Varje år avlider cirka 100 000 människor i Sverige. De flesta behöver palliativ 

vård. Palliativ vård innebär att lindra lidandet och främja god livskvalitet för döende personer. 

Palliativ vård ingår i utbildningen för sjuksköterskor, men innehållet varierar under 

utbildningens gång. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelse av vårdandet inom 

palliativ vård med fokus på livets slutskede.  Metod: En litteraturstudie baserad på elva 

vetenskapliga artiklar. Huvudresultat: Visade att vårda döende patienter är känslomässigt 

för sjuksköterskor och detta kan påverka den palliativa vården. Upplevelserna visade att 

sjuksköterskor kände sig oförberedda att möta döende patienter, detta förknippades till brister 

såsom kunskap, tid, erfarenheter samt stöd. Resultatet visade att kommunikation och nära 

relation är förutsättningar för en god palliativ vård och främjar god livskvalitet för döende 

patienter i livets slutskede. Slutsats: Palliativ vård är komplex. För att sjuksköterskor ska 

kunna erbjuda en god palliativ vård till döende patienter behöver de mer utbildning och 

strategier för att hantera svåra situationer samt skapa en bättre relation med patienterna och 

anhöriga. Brist på tid och kunskap påverkar vård och sjuksköterskors profession. Utveckling 

av upplevelserna samt ständig reflektion över sjuksköterskornas arbetsroll kan vara till hjälp 

för en bättre förståelse av att vårda döende patienter.  

Nyckelord: upplevelser, sjuksköterskor, palliativ vård, livets slutskede  
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Abstract  

Background: Around 100 000 people die in Sweden every day and most of them need 

palliative care. Palliative care means relieving relief and promoting good quality of life for 

dying persons. Palliative care is included in the education programme for nurses, although it 

varies during the education. The aim:To describe nurses experience of care in palliative care 

with focus on the end of life care. Method:A literature study based on eleven scientific 

articles. Main Result:Showed that care for dying patients are sensitive and emotional for 

nurses and this can affect palliative care. The experiences showed that nurses felt unprepared 

to meet dying patients, this was linked to deficiencies such as knowledge, time, experience 

and support. The result showed that communication and close relationships are basis for good 

palliative care and also the promotion of good quality of life for dying patients at the end of 

their lives. Conclusion: Palliative care is complex. In order for nurses to be able to offer 

good palliative care for the dying patients, better educations and strategies are needed to deal 

with difficult situations and build a stronger relationship with the patients and their relatives. 

Furthermore, lack of time and knowledge affects the care and nursing profession. Developing 

the experiences as well as constant reflection on nurse's work role can help to understand the 

care of dying patients better. 

Keywords: Experiences, Nurses, Palliative care, End of life care. 
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1. Introduktion  

Döden är en universell verklighet som påverkar alla människor. Döden är en skrämmande 

men oundviklig upplevelse. Även om människor är medvetna om oundvikligheten av döden, 

vet ingen hur eller när det kommer inträffa. Många faktorer kan påverka människors 

uppfattningar av döden såsom yrke, kön, utbildning samt personliga livserfarenheter (Cevik & 

Kav, 2013). Med hjälp av medicinska framsteg ökar den förväntade livslängden gradvis. Allt 

eftersom antalet av människor som lever med kroniska sjukdomar ökar. Detta bidrar till ett 

växande behov av palliativ vård vilket beskrivs i studien (Parola et al., 2018).  

Enligt socialstyrelse (2013) avlider ca 100 000 personer varje år i Sverige. De flesta är i behov 

av palliativ vård. I Sverige är tillgången till denna typ av vård ojämlik över landet. Detta 

arbete handlar om sjuksköterskors upplevelse av att ge palliativ vård i livets slutskede samt 

hur sjuksköterskor kan bidra till vårdandet av döende patienter.  

2. Bakgrund  

2.1 Definition av centrala begrepp  

Idag beskrivs omvårdnad som ett ämne, en vetenskaplig disciplin samt ett forskningsområde. 

Begreppet omvårdnad är direkt relaterat till våra grundläggande teorier om existensen och 

synen på människan. Omvårdnad sker på personnivå. Detta innebär att alla människor är 

unika på sina sätt och därför ges omvårdnad med hänsyn till individens behov (Wilman 2014).  

Människan är en fri individ som har förmågan att välja och ta ansvar. En människa kan tolkas 

som en unik och generell varelse. Den generella synen innebär att alla människor har likheter 

och den unika synen lyfter fram människans olikheter relativt till andra. Det går inte att förstå 

människan genom att enbart se delar av en människa utan det bör betraktas istället med ett 

helhetsperspektiv (Wilman 2014).  

Upplevelse är ett förhållande som man upplevt av en händelse, känsla intryck eller erfarenhet 

(Svenska akademiens ordbok, 2019) 

Palliativ vård innebär att följa en helhetsvård för patienter och deras närstående tills döden 

inträffar. Enligt Jakobsson, Andersson & Öhlen (2014) är syftet med palliativ vård inom 
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hälso- och sjukvården att lindra lidande och förbättra livskvaliteten för patienter med obotlig 

sjukdom eller skada med hänsyn till deras psykiska, fysiska, sociala och existentiella behov 

och även stöd till deras närstående. Keall, Clayton & Butow (2014) skriver att palliativ vård 

även syftar på att ge stöd och kontroll av symptom för att förbättra livskvaliteten för patienter 

med livshotande sjukdom under hela sin sjukdomstid tills döden inträffar.  

Enligt socialstyrelse (2013) innefattar palliativ vård två faser, en tidig fas och en senare 

avlutande fas. Den tidiga fasen syftar på en behandling för att förlänga livet samt främja en 

högre livskvalitet under behandlingen med olika insatser. Den tidiga fasen kan vara lång. Den 

senare avslutande fasen innebär ett vårdande där målet är att lindra lidandet samt främja högre 

livskvalitet. Denna fas kan vara kort. Det kan vara svårt att fastställa en tidpunkt för 

övergången mellan dem två faserna.   

2.2 Tidigare forskning  

Sjuksköterskor möter döden och döende i deras vardagliga arbetsliv. När sjuksköterskor står 

inför döden, kan deras svar och attityder variera. För att sjuksköterskan ska kunna hantera 

döden och döende patienter ska hen känna igen sig i sina egna uppfattningar samt attityder 

mot döden. Sjuksköterskor har en stor betydelse när det kommer till omsorg av patienter med 

obotlig sjukdom (Cevik & Kav, 2013). 

Tidigare studier visar att behovet av en god palliativ och slutlig vård har ökat med tanke på att 

antalet cancerpatienter och andra dödliga sjukdomar har ökat. Palliativ vård fokuserar på 

individens unika egenskaper såsom fysiska, psykologiska, sociala, kulturella samt andliga 

behov. Sjuksköterskor har en nyckelroll i palliativ vård och de ger direkt vård på ett 

kontinuerligt sätt till patienter och deras närstående. Genom att studera sjuksköterskors 

upplevelser samt erfarenheter inom palliativ vård fås en större förståelse av innebörden av 

palliativ omvårdnad (Wu & Volker, 2012).  

Under den palliativa vården har vi haft situationer där patienter känt sig som ett misslyckande 

och inväntar därför döden när ingen bryr sig om dem. Inom den palliativa vården har 

sjuksköterskor en central roll i omvårdnaden för att kunna hantera de känslomässiga 

problemen. I dagsläget har man börjat jobba med att utbilda kompetenta sjuksköterskor inom 

det här området genom att ge fler kurser inom palliativ vård under utbildningens gång. Dock 

återstår detta problem fortfarande i vårt samhälle ute på arbetsplatserna för en del 
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sjuksköterskor. För att utbildningsinnehållet varierar och sjuksköterskor behöver engagera sig 

för att kunna hantera olika situationer inom palliativ vård (Andersson, Salickiene & 

Rosengren, 2016). 

Tidigare forskning visar på att sjuksköterskor kan vara oförberedda för att ta hand om döende 

patienter av olika skäl och detta kan påverka vårdandet av patienter och deras familjer. Brist 

på erfarenheter, klinisk ålder samt undervisning om palliativ vård kan minska livskvaliteten 

av palliativa patienter. Framtida forskning bör därför riktas mot undervisning och förbereda 

sjuksköterskor till att kunna ge den mest optimala vården för döende patienter och deras 

anhöriga (Arbour & Wiegand, 2014).  

Croxon, Deravin & Anderson (2018) hävdar att det trotts ingår palliativ vård i grundläggande 

utbildning för sjuksköterskor, är nyexaminerade sjuksköterskor mindre erfarna och behöver 

mer forskning och undervisning för att kunna öka deras kompetens inom palliativ vård. 

2.3 Teoretisk referensram  

Författaren använder sig av WHO:s definitionen på god palliativ vård som referensram. Enligt 

socialstyrelsen (2013) är de fyra hörnstenarna symptomlindring, multiprofessionellt 

samarbete, kommunikation och relation samt stöd för närstående. Oavsett ålder och diagnos 

har alla människor rätt till vård. För att kunna ge en god palliativ vård utformade 

socialtjänsten och hälso- och sjukvården denna gemensamma utgångspunkt som bygger på de 

fyra hörnstenarna.   

Enligt socialstyrelsen (2013) utgår de fyra hörnstenarna från WHO:s definition av palliativ 

vård och människovärdesprincipen. Symptomlindring betyder att lindra svåra symptom och 

smärtan samtidigt som man bevarar patientens integritet och autonomi. Symptomlindring 

innefattar psykiska, fysiska, sociala samt existentiella behov. Multiprofessionellt samarbete 

innefattar samarbete mellan vårdpersonalen av en mångprofessionell arbetsgrupp. 

Kommunikation och relation innebär en god kommunikation och relation inom arbetslagen, 

patienten och dess närstående i syftet att gynna livskvaliteten. Stöd för närstående innefattar 

stöd till de närstående under sjukdomsförloppet och efter döden. Detta innebär att erbjuda 

närstående att delta i vården och få stöd under vårdprocessen samt efter dödsfallet.   
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2.4 Problemformulering 

Döden är oundviklig, därför kommer de flesta sjukvårdspersonal antagligen bemöta döende 

patienter med sina närstående. När antalet människor med kroniska sjukdomar ökar, ökar i sin 

tur behovet av palliativ vård ökar.  Sjuksköterskans närvaro samt stöd är alltid betydande för 

patienten och närstående i palliativ vård. Vården för döende patienter kan vara psykiskt 

påfrestande och kan påverka sjuksköterskans välbefinnande och vårdandet. Döden och 

lidande kan vara svårt att hantera därför ställer de stora krav på sjuksköterskor. För att få en 

bättre förståelse över hur sjuksköterskor kan påverkar palliativ vård är det viktig att undersöka 

sjuksköterskors upplevelse av att vårda döende patienter. Även nyexaminerade sjuksköterskor 

kan vara oförberedda att vårda patienten i livets slutskede. Sjuksköterskors upplevelser kan 

påverka omvårdnaden till döende patienter, därför är det viktigt att uppmärksamma 

sjuksköterskans upplevelse för att kunna förbättra vårdandet inom palliativ och slutlig vård.  

3. Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att ge omvårdnad till 

patienter i palliativ vård med fokus på livets slutskede.  

Frågeställningen lyder som följande: Hur upplever sjuksköterskor när de ger omvårdnad till 

patienter i livets slutskede? 

4. Metod 

4.1 Design  

Denna beskrivande litteraturstudie bygger på analysering av de vetenskapliga artiklar som 

berör studiens ämnesområde. Först görs en problemformulering samt syfte. Sedan väljs de 

databaser, sökord och sökstrategier för arbetet. Sökningen i databaser görs och relevant 

litteratur hämtas. Valt material analyseras och informationen samlas. En kritisk granskning 

samt utvärdering av materialen görs för att sedan kunna sammanfatta och integrera data (Polit 

& Beck 2017). 
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4.2 Sökstrategi 

För att finna vetenskapliga artiklar används databaser PubMed och CINAHL. Följande 

fritextsökning utförs i databasen CINAHL: Nurse or nurses or nursing, Palliative care, Nurses 

experiences, Palliative care or End of life care , Caring for dying samt Terminal care. 

I databasen MedLine via sökmotorn PubMed används Mesh-termer: Nurse, Palliative care 

och ordet Experience används som fritext. 

För att kunna bredda sökningar används booleska termer AND och OR. Sökorden kombineras 

med AND, för att kombinera två sökord. Termen OR används för att öka sensitiviteten i 

sökningen. För att utföra systematiska sökningar efter vetenskapliga studier, är det inte 

tillräckligt att använda enbart en sökterm, så författaren kombinerar söktermer på olika sätt 

med hjälp av booleska termer (Willman et al. 2016). 

Sökningarna i PubMed avgränsas med tio år för att få det aktuella forskning inom studiens 

ämnesområde. Även Full text samt engelska avgränsas för att få ett rimligt antal artiklar. I 

CINHAL avgränsas sökningen med Peer Rewied för att få artiklar som är granskade. 

publiceringsdatum 2010–2019 samt engelska avgränsas för att få ett rimligt antal artiklar. 

Resultaten av sökningar visas i Tabell 1. 
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4.2.1 Tabell 1 sökmatris 

Databas Begränsningar 

(limits) 

sökdatum 

söktermer Antal 

träffar 

Antal 

möjliga 

artiklar  

Valda 

artiklar 

som 

inkluderar 

i 

resultaten 

Medline 

via 

PubMed 

10 år, fulltext, 

engelska, 

2019-09-03 

Nurse[Mesh] 18 093   

Medline 

via 

PubMed 

10 år, fulltext, 

engelska, 

2019-09-03 

Experience (fritext) 268 233   

Medline 

via 

PubMed 

10 år, fulltext, 

engelska, 

2019-09-03 

Palliative care [Mesh] 16 508   

Medline 

via 

PubMed 

10 år, fulltext, 

engelska, 

2019-09-03 

Nurses[Mesh] AND 

experience(fritext) AND Palliative 

Care [Mesh] 

57 9 3 

CINAHL Engelska, 2010–

2019 

Peer Reviewed, 

2019-09-03 

 Nurse or nurses or nursing (fritext) 227 988   

CINAHL Engelska, 2010–

2019 

Peer Reviewed, 

2019-09-03 

Palliative care (fritext) 23 607   

CINAHL Engelska, 2010–

2019 

Peer Reviewed, 

2019-09-03 

Nurse experiences (fritext) 22 062   

CINAHL Engelska, 2010–

2019 

Peer Reviewed, 

2019-09-03 

Nurse or nurses or nursing (fritext) 

AND Palliative care or end of life 

care (fritext) AND Nurse experiences 

(fritext) 

1 323   

CINAHL Engelska, 2010–

2019 

Peer Reviewed, 

2019-09-03 

 Nurse or nurses or nursing (fritext) 

AND Palliative care or end of life 

care (fritext) AND Nurse experiences 

(fritext) AND Caring for dying 

(fritext) 

128 11 5 

CINAHL Engelska, 2010–

2019 

Peer Reviewed, 

2019-09-03 

 Nurse or nurses or nursing (fritext) 

AND Palliative care or end of life 

care (fritext) AND Nurse experiences 

(fritext) AND Caring for dying 

(fritext) AND” Terminal care (fritext) 

81 10 3 

    Total 30 Total 11 

 

4.3 Urvalskriterier 

I studien användes både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Inklusions och 

exklusionskriterier användes för att avgränsa datamängden till studiens syfte. 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle handla om sjuksköterskans upplevelse eller 

sjuksköterskors erfarenhet av att ge palliativ vård. Artiklarna skulle vara på engelska och 
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granskade dvs peer rewied. Artiklar som svarade på studiens syfte och dess innehåll som var 

relevanta för studien inkluderades. Artiklar som exkluderades hade inte fokus på 

sjuksköterskans upplevelse eller livets slutskede, sekundära källor och artiklar som inte var 

tillgängliga som full text. Sökningen i databas PubMed gav 57 träffar och sökningen i 

CINAHL gav totalt 209 träffar. Av dessa var 27 dubbletter som exkluderades. I en artikel var 

deltagarna både läkare och sjuksköterskor, läkarnas upplevelse exkluderades på grund av 

syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser.  

4.4 Urvalsprocessen  

När sökningarna inte gav fler relevanta träffar påbörjades bedömningen av artiklarna som 

skulle inkluderas i arbetet. Totalt 266 titlar samt abstrakt lästes för att få en översikt av alla 

artiklar som svarade på syftet. Totalt 236 artiklar exkluderades på grund av de inte uppfyllde 

kriterierna. Artiklar som inte handlade om sjuksköterskors upplevelser, artiklar som inte 

svarade på syftet samt artiklar som hade mindre fokus på livets slutskede exkluderades. De 30 

artiklar som återstod lästes noggrant och två granskningsmallar användes för 

relevansbedömning av artiklar se Tabell 2. Efter kvalitetsgranskning och 

relevansgranskningen exkluderades 19 artiklar som hade låg kvalitet eller artiklar som inte var 

relevanta till studiens syfte och inte hade fokus på sjuksköterskors upplevelser. Sedan valdes 

elva artiklar som överensstämde med litteraturstudiens syfte och därefter inkluderades i 

studien Se Figur 1. 
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4.4.1 Figur 1 Flödesschema av urvalsprocess  

4.5 Dataanalys 

I denna studie används en tematisk analys. En tematisk analys innefattar analysering av 

information från tidigare vetenskapliga studier, d.v.s. fokus på att identifiera viktiga teman 

(Polit & Beck 2017). 

Relevant data samlas. Valda artiklar läses noggrant och innehållet analyseras. Information 

som har samma teman som studiens syfte och frågeställning väljs samt bearbetas för att sedan 

användas i studien.  

Författaren användes färgkodning enligt (Polit & Beck 2017). Artiklarna lästes flera gånger 

sedan märktes de delar av artiklar som var relevanta med syftet och frågeställningen. Sedan 

gjordes anteckningar för att få en överblick över artiklarnas innehåll.  Likheter och olikheter 

analyserades. Markerade delar i artiklar lästes flera gånger. Sedan översattes de från engelska 

till svenska och påbörjades sammanställningen av resultatet. 

4.6 Etiska överväganden 

Författaren är noggrann vid bearbetning av data genom att inte plagiera, fuska eller förfalska. 

Alla de artiklar som inkluderas i arbetet har etiska överväganden och ställningstaganden eller 

har diskuterat etiska aspekter. De artiklar som ingår i litteraturstudien har presenterats på ett 

sätt som visar alla delar av resultaten som framkommer i litteraturstudien. Författaren har följt   

CODEX (2018) som beskriver det att oredlighet i forskning innebär att författaren fabricerar, 

förfalskar eller stjäl data från andra personer dvs att fuska på olika sätt. 

5. Resultat  

Resultat i denna studie baserar sig på de resultat som framkom i elva vetenskapliga artiklar.  

Artiklarna presenteras i tabell 3 och 4. Genom dataanalys togs det fram sex kategorier: 

sjuksköterskans emotionella process, relation, kommunikation, att se patienten unik, att ta 

hand om döende patienter, brist på palliativ vård.  
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5.1 Sjuksköterskans emotionella process  

Sjuksköterskors upplevelser enligt Ong, Ting & Chow (2018), De Castro De Oliveira et al., 

(2018) visade att arbeta med palliativ vård är en känslomässig process som inkluderar känslor 

såsom sorg, lättnad samt otillräcklighet. Sjuksköterskor upplevde behovet av att kontrollera 

sina känslor under vårdprocessen. När en sjuksköterska föreställer sig som en anhörig till en 

döende patient kan det uppstå intensiva känslor av sorg och lidande vilket blir mycket 

slitsamts för sjuksköterskan. Sjuksköterskor upplevde svåra situationer där de väljer att inte ge 

ett falskt hopp till döende patienter och anhöriga.  

5.2 Relation 

Flera studier Ghaljeh et al., (2016), Verschuur, Groot & Van Der Sande (2014), McCourt, 

Power & Glackin (2013) visade att sjuksköterskors upplevelser om att ta hand om döende 

individer kräver en nära relation mellan sjuksköterskor och patienter. Relationen mellan 

sjuksköterskor och patienter kan påverkas beroende på ålder, kön samt sjuksköterskans 

närvaro. 

Enligt McCourt, Power & Glackin (2013) upplevde sjuksköterskor att patienterna vill 

tillbringa mer tid med familj och vänner och vill inte vara ensamma. Detta ansågs viktigt för 

patienterna som kom närmare livets slutskede och sjuksköterskor bör se till att patienterna får 

denna möjlighet innan döden. Sjuksköterskor upplevde att denna möjlighet kan förbättra 

kvaliteten på upplevelsen för döende patienter. Att uppnå detta mål utmanar sjuksköterskors 

profession.  

Abu-Ghori et al. (2016) beskrev att teamarbete, stöd och sjuksköterskors förmåga att 

samordna effektiv vård för döende patienter samt deras familjer var en stor utmaning. 

5.3 Komunikation  

Sjuksköterskors upplevelser visar att kommunikation med patienter och deras anhöriga är en 

process för att klargöra behovet hos döende patienter.  De mest allvarliga hindren för 

sjuksköterskornas kommunikation med döende patienter och deras anhöriga var patientens 

rädsla för att dö, isolering från familjemedlemmar samt befintlig familjekonflikt vilket 

beskrivs i flera studier (Moir et al., 2015, Hussin et al., 2018, Verschuur, Groot & Van Der 

Sande, 2014, Ong, Ting & Chow, 2018, Beng et al., 2015). 
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I studierna Moir et al. (2015) & Verschuur, Groot & Van Der Sande (2014) beskrevs det att 

med hjälp av kommunikation kan sjuksköterskor identifiera vilka fysiska, psykologiska eller 

andliga problem patienter upplever för att sedan åtgärda problemen snabbt. En 

kommunikation mellan patienter och sjuksköterskor med mer erfarenhet var betydligt bättre 

än oerfarna sjuksköterskor.  

McCourt, Power & Glackin (2013) berättade att sjuksköterskors upplevelser tyder på brister i 

kommunikationssättet inom palliativ vård. Sjuksköterskors upplevelser visade att kunna 

kommunicera terapeutisk är en kritisk faktor på hur patienter uppfattar sina sjukdomar och 

döden. Sjuksköterskor upplevde att uppnå god kommunikation kräver deras närvarande och 

en god kompetens inom palliativ vård. Till exempel genom att diskutera omvårdnadsplanering 

med patienter och anhöriga kunde sjuksköterskan råda till samtycke. Kommunikationen anses 

vara en hörnsten i palliativ vård.  

Kommunikationen är en mycket svår del av palliativ vård som utmanar sjuksköterskors 

profession (Verschuur, Groot & Van Der Sande, 2014, Ong, Ting & Chow, 2018). 

Stress och trötthet uppstår genom att man intensivt hanterade döende patienter. Känslan av att 

vara inkompetent, ensam och att inte kunna söka stöd för sjuksköterskor som hanterar ett stort 

antal döende patienter beskrevs i studier (McCourt, Power & Glackin, 2013, Boyd et al., 

2006).  

5.4 Att se patienten unik  

Enligt studierna Ghaljeh et al. (2016) & O’Shea (2014) ansåg sjuksköterskor att patienter är 

unika individer, vilket innebär att man ska ta hand om patienter och behandla dem som en 

unik individ. Varje unik individ eller patient kan vara annorlunda när det kommer till 

trosuppfattningar, kultur samt religion som kan påverka individens inställning till döden och 

hur man kan bemöta den. Sjuksköterskor upplevde att vissa patienter aldrig kan acceptera 

döden och är fyllda med ilska samt starka känslor medan andra patienter inte fruktar döden 

och har accepterat den. 

Sjuksköterskor upplevde att säkerställa en smärtfri behandling för döende patienter, kan 

uppnås genom att dra tillbaka onödig vårdbehandling och bibehålla värdigheten för döende 

patienter. Detta leder till att anhöriga kommer att ha ett bra minne av sin älskade, eftersom 
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anhöriga kommer komma ihåg den sista scenen före döden (Ong, Ting & Chow, 2018, 

McCourt, Power & Glackin, 2013) 

5.5 Att vårda döende patienter  

Enligt sjuksköterskors upplevelser var det svårare att ta hand om döende patienter än andra 

patienter. Förutom fysisk vård krävdes även psykologiskt stöd för att kunna lindra ångest och 

rädsla som är relaterade till döden. Att arbeta med palliativa patienter är känslomässigt och 

kan påverka sjuksköterskors hälsa och orsaka utbrändhet (Ghaljeh et al., 2016, Ong, Ting & 

Chow, 2018).  

Att ta hand om döende patienter är en inlärningsupplevelse, sjuksköterskors upplevelser ger 

en utmanade miljö. En lärande och en sådan utmanade miljö leder till en tillväxt av 

sjuksköterskeprofessionen. Sjuksköterskornas upplevelser visade att deras rädsla för döden 

har minskat och deras acceptans för döden har ökat efter att ha arbetat med döende patienter 

(Ghaljeh et al., 2016). 

5.6 Brist på palliativ vård  

I flera studier Ghaljeh et al. (2016) , Ong, Ting & Chow (2018), De Castro De Oliveira et al. 

(2018), McCourt, Power & Glackin (2013) , O’Shea (2014) upplevde sjuksköterskor bristen 

på palliativ vård som har varit ett hinder för deras arbetsroll. Brister såsom fokus på 

människors behov, sympatier under dödsprocessen, utbildning, närvarande samt tid och 

tillgängligheten är orsaker som kan påverka livets slutskede och palliativ omvårdnad 

upplevdes av sjuksköterskor.  

Sjuksköterskor upplevde att brist på kunskap och färdigheter om palliativ vård kan påverka 

kvaliteten på omvårdnad av döende patienter. Sjuksköterskornas upplevelser tydde på att de 

hade lite kunskap om palliativ vård och en förklaring till detta är begränsade kurser om 

palliativ vård för sjuksköterskor efter examen. Studier visade att de flesta sjuksköterskor kan 

ha nytta av fler palliativa vårdutbildningar som kan gynna omvårdnaden i detta område (Moir 

et al., 2015, Hussin et al., 2018, Ong, Ting & Chow, 2018, De Castro De Oliveira et al., 2018, 

Abu-Ghori et al., 2016). 

Ong, Ting & Chow, (2018) visade att sjuksköterskor upplevde en brist på autonomi som 

delvis beror på att läkaren har ett starkare uttalande om vården och detta begränsar 
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sjuksköterskors förmåga att påverka vårdplanen. Sjuksköterskor upplevde brist på tid som 

påverkar deras förmåga att ha en djupare konversation med döende patienter och anhöriga.   

6. Diskussion  

6.1 Huvudresultat  

Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att ge 

omvårdnad till patienter i palliativ vård med fokus på livets slutskede. Resultatet visade att 

vårda döende patienter är ett område som sjuksköterskor känner sig otillräckliga och 

inkompetenta, särskilt sjuksköterskor med mindre erfarenhet av palliativ vård. Att hantera 

känslomässiga situationer och känslor är något som sjuksköterskor tyckte var stressande och 

frustrerande. I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde att det fanns olika faktorer 

som kunde påverka den palliativa omvårdnaden positivt respektive negativt. Hinder såsom 

brist på utbildning och en känsla av att vara otillräcklig leder till förvirring och frustration för 

sjuksköterskor. Vidare det i resultatet att en god kommunikation och relation samt erfarenhet 

kan främja möjligheten för att ge en god palliativ vård. Resultatet visade att sjuksköterskor 

med mer erfarenhet och specifikt palliativ utbildning har mer kompetens att vårda döende 

patienter. Erfarenhet och utbildning inom palliativ vård kan påverka livskvaliteten för döende 

patienter.    

6.2 Resultatdiskussion  

6.2.1 God kommunikation och relation är en hörnsten  

I resultatet framkommer det att sjuksköterskor upplevde behov av att kunna hantera sina 

känslor och förbättra kommunikationen samt relationen med döende patienter och anhöriga 

under vårdprocessen, men samtidig hade många sjuksköterskor erfarenhet och var mer 

bekväma att hantera sina känslor i olika svåra situationer. (Ong, Ting & Chow, 2018 &  De 

Castro De Oliveira et al., 2018). I studier Moir et al. (2015), Verschuur, Groot & Van Der 

Sande (2014) beskrev att sjuksköterskor med mer erfarenhet att tillhandahålla palliativ vård, 

hade lättare att kommunicera med döende patienter och deras anhöriga. Studierna visade att 

det finns en god effekt av sjuksköterskors erfarenheter men ingen effekt av sjuksköterskornas 

ålder när det gäller kommunikation med döende patienter och deras anhöriga. Mohlman et al. 

(2018) visar att sjuksköterskornas attityd och förmåga att kommunicera med palliativa 



Mohammad Reza Moradi Saket 

13 
 

patienter och anhöriga förbättrades efter att de fått löpande palliativ utbildning. 

Sjuksköterskor bör bemöta patienter och anhörigas behov med ärlighet för att kunna skapa en 

god relation. 

Enligt WHO:s definitionen av palliativ vård, är kommunikationen en hörnsten vilket innebär 

att för att kunna förbättra livskvaliteten hos döende patienter ska sjuksköterskan ha en god 

kommunikation för att kunna tillgodose patienters behov. Studier av Ghaljeh et al., (2016), 

Verschuur, Groot & Van Der Sande, (2014), McCourt, Power & Glackin, (2013) tyder på  att 

förtroendet är en grund till att skapa en bra relation. För att skapa nära relationer med 

patienter och deras anhöriga, ska sjuksköterskan vara närvarande, lyssna aktiv samt respektera 

patientens tro.  

6.2.2 att vårda döende patienter och dess påverkan på sjuksköterskor  

I resultatet framkommer att sjuksköterskor upplever att patienter är unika individer, detta 

innebär att varje patient ska behandlas enligt sina egna behov och förutsättningar. 

Sjuksköterskans ansvarsområde är att lindra psykisk och fysisk smärta beroende på patientens 

behov. Enligt Abu-Ghori et al. (2016) bör vårdandet av döende patienter baseras på patientens 

behov snarare än den medicinska diagnosen eller själva sjukdomen. Författaren tolkar att 

smärtlindrig i livets slutskede bör ses ur i ett helhetsperspektiv. Detta innebär att 

sjuksköterskor bör vara uppmärksamma på både fysisk och psykisk smärta. Varje patient ska 

behandlas utifrån behov, situation samt diagnos. Detta övrens stämmer med WHO:s 

definitionen att symtomlindring av palliativa patienten som innefattar psykiska, fysisk, sociala 

samt existentiella behov.   

Resultatet visade att vårdandes av döende patienter kan påverka sjuksköterskor. 

Sjuksköterskans profession förändrades efter att sjuksköterskor tillhandahöll palliativ vård. 

Sjuksköterskor har en omfattande roll när det gäller palliativ vård. Att ta hand om döende 

patienter väcker känslor så som sorg, matthet samt otillräcklighet och detta kan leda till stress 

och utbrändhet hos sjuksköterskor. Ong, Ting & Chow, (2018) beskriver att vård av döende 

patienter är känslomässigt och detta kan påverka sjuksköterskors hälsa. Sjuksköterskor 

upplevde behovet av att upprätthålla sin hälsa. Det krävs ett stort professionellt samarbete hos 

arbetslagen för att undvika utbrändheten. 
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Enligt WHO:s definition, bör palliativ vård inkludera ett multiprofessionellt samarbete för att 

kunna erbjuda en god omvårdnad samt förbättra livskvaliteten, de menar att genom samarbete 

kan sjuksköterskor ta del av kollegors kunskap och få en känsla av tillfredställelse. Ett 

professionellt samarbete kan hjälpa sjuksköterskor att fatta rätt beslut vilket i sin tur leder till 

rätt åtgärd för patienter. Författaren tolkar detta som att sjuksköterskor ska kunna hitta en 

lagom empatisk förmåga för att kunna hantera situationer och utföra sitt ansvar samtidigt mår 

bra.   

6.2.3 Behovet av utbildning och resurser  

I resultatet framkommer det att sjuksköterskor upplevde brist på tid, vilket påverkar den 

palliativa vården negativ. Enligt  De Castro De Oliveira et al. (2018), McCourt, Power & 

Glackin (2013) , O’Shea (2014)  Bristen på tid gör att sjuksköterskor måste prioritera 

arbetsuppgifter som ska utföras. Detta kan leda till att vissa arbetsuppgifter kommer i andra 

hand vilket i sin tur gör att sjuksköterskor inte kan uppfylla patientens behov. Tidsbristen kan 

även leda till att sjuksköterskor måste arbeta hårdare för att hinna med alla arbetsuppgifter. 

Detta leder till utbrändhet hos sjuksköterskor och kan påverka den palliativa vården negativt.  

Sjuksköterskors upplevelser tyder på att deras omtanke, närvarande och tillgänglighet med 

patienter kan leda till en effektiv relation mellan sjuksköterskor, döende patienter och 

anhöriga (Ghaljeh et al., 2016, Ong, Ting & Chow, 2018, De Castro De Oliveira et al., 2018, 

McCourt, Power & Glackin, 2013, O’Shea, 2014). Detta överensstämmer med WHO:s 

definitionen att palliativ vård innebär även stöd till patientens anhöriga under vårdprocessen 

och efter döden. Enligt Ghalijeh et al., 2016 genom att erbjuda samtalsterapi och god 

kommunikation till anhöriga kan sjuksköterskor bidra till en god vård efter döden.  

Resultaten visar att sjuksköterskor upplevde brister som kan påverka den palliativa vården. 

Moir et al., (2015), Ong, Ting & Chow, (2018), Jors, Seibel & Bardenheuer,( 2016) visar att 

sjuksköterskor upplever betydande brister i vårdutbildning för vårdpersonalen. Palliativ vård 

är komplex och en otillräcklig utbildning kan påverka vårdkvaliteten. Brister på kunskap när 

det kommer till känslor upplevdes av sjuksköterskor inom palliativ vård, samt hur de skulle ge 

emotionellt stöd till patienter och anhöriga. 

I studien Mohlman et al., (2018) visas att få har kunskap om palliativ vård vilket inte är bra 

för att utföra ett effektivt arbete. Utan kunskap kan de inte ge medkännande av omsorg för 
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döende patienter. Studien visar att sjuksköterskornas attityd om att ta hand om döende 

patienter och hoppet om en förbättrad kommunikation, förbättrades när de hade fått en 

palliativ utbildning. 

6.3 Metoddiskussion  

Palliativ vård innefattar olika faser. I denna litteraturstudie har jag valt att fokusera på livets 

slutskede. Alla artiklar som framkommer i resultatet handlar om palliativ vård. Vissa artiklar 

har mer fokus på livets slutskede och andra mindre. Därför använde jag sökorden ”end of life 

care” och ”terminal care” som fritext för att få mer artiklar som handlar om livets slutskede 

omvårdnad. Sökningen i PubMed och CINAHL sökmotorer begränsades mellan år 2009–

2019 för att få relevant forskning samt resultat som kan användas i dagens sjukvård.  

För en bredare sökning användes termer AND och OR. Enligt Willman et al. (2016) i en 

systematisk sökning efter vetenskapliga studier är det inte tillräckligt att använda bara 

söktermer. Sökningar av artiklar begränsades med engelska språket och detta kan leda till en 

viss misstolkning av artiklar beroende på begränsad engelsk kunskapsnivå. Sökningar 

begränsades även med peer review för att kunna finna artiklar med högre trovärdighet och 

tillförlitlighetgrad. 

Urvalskriterier var att artiklar ska besvara studiens syfte och innehållet skulle vara relevant för 

studie. Bakomliggande sjukdom har inte begränsats, hade då blivit för svårt att hitta relevanta 

studier till studiens syfte. Alla studier som inkluderar arbetet är vetenskapliga och detta 

förstärker resultatens trovärdighet och tillförlitlighet. Urvalsprocessen beskrivs i ett 

flödesschema vilket gör att läsaren kan lättare förstå hur författaren har gjort.   

Författaren analyserade tematisk alla artiklar som inkluderas i studiens resultat samt alla 

möjliga artiklar granskades med hjälp av två mallar från Gävle högskolan. Det framkom 

utifrån mallarna att artiklar som valdes hade god kvalitet och var relevanta till studiens syfte, 

vilket ökar trovärdigheten av artiklarna. Artiklar som hade låg kvalitet var de artiklar som till 

exempel inte hade relevanta etiska reflektioner eller resultatet redovisade inte tydligt. Vissa 

låg kvalitet artiklar som fällde bort saknades olika delar såsom exklusionskriterier, designen 

eller deltagarna inte var relevant i förhållande till studiens syfte.  Artiklar som inte var 

relevanta till studiens syfte var inte relevant i förhållande till studiens syfte, till exempel 

artiklar som handlade om patienters upplevelse exkluderades.   
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Med hjälp av färgkodning enligt Polit & Beck (2017) har författaren försökt att samla in alla 

likheter samt olikheter i valda artiklar detta gjorde att resultatet blir mer trovärdig. I studien 

användes både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Detta ger en bred och djup information 

som svarar på studiens syfte och en ökad trovärdigheten. 

Resultaten av studier anger samma kunskap om palliativ vård och även detta kan förstärka 

trovärdigheten.   

6.4 Kliniska implikationer 

Med tanke på att andelen äldre ökar i samhället och det finns obotliga sjukdomar, ökar även 

behovet av att erbjuda en god palliativ vård i livets slutskede. Då brist på kunskap inom 

palliativ vård kan påverka livskvaliteten för döende patienter så behöver sjuksköterskor en 

ytterligare utbildning inom palliativ vård och livets slutskede. Genom ökad kunskap kan 

sjuksköterskor erbjuda bättre vård till patienter och anhöriga. Samarbeten mellan ens kollegor 

leder till ett mindre påfrestande arbete för sjuksköterskor vilket i sin tur kan leda till att 

sjuksköterskor kan bygga upp en nära relation och en god kommunikation med patienter och 

anhöriga. Detta leder till en bättre upplevelse både för patient, anhöriga samt sjuksköterskor. 

För att den palliativa vården ska utvecklas så krävs det en hel del nya forskning inom detta 

område. Denna studie kan bidra genom vetenskapen till en ökning av livskvalitet vid livets 

slutskede. Studien är relevant för döende patienter och deras närstående samt 

sjukvårdspersonal.  

6.5 Slutsats och förslag på fortsatt forskning  

Palliativ vård är komplex och sjuksköterskor behöver mer utbildning och strategier för att 

kunna erbjuda palliativ vård till döende patienter för att kunna hantera svåra situationer. 

Brister kan påverka palliativ vård och sjuksköterskors profession. Professionell vård kan 

förbättras genom att sätta palliativ vård i fokus. Detta kräver att sjuksköterskor bör få en 

lämplig utbildning inom palliativ vård och livets slutskede. Det skulle hjälpa sjuksköterskor 

att utveckla upplevelserna av att ta hand om döende patienter för att kunna uppfylla sina mål 

inom deras ansvarsområde. Det behövs en utbildning som inkluderar reflekterande metoder. 

Denna utbildning kan leda till en utveckling hos sjuksköterskor. Sjuksköterskor kan genom 

samarbetet bidra till en positiv upplevelse av palliativ vård. Eftersom sjuksköterskors 

upplevelse visar att de behöver mer kunskap och färdigheter om palliativ vård och att bemöta 
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döende patienter anses det svårt och krävande då det är en vidareutbildning för sjuksköterskor 

som är relevant och förmånligt.  
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Bilagor  

Tabell 2 relevans- Granskningsmallar  

  

Kvalitativa studier  

 

Ja, med motiveringen 

att… 

 

Delvis, med 

motiveringen att… 

 

Nej, med 

motiveringen 

att… 

 

Går ej att bedöma, med 

motiveringen att… 

Syfte 

1. Är den granskade studiens syfte tydligt formulerat?  

 

 

 

   

Metod 

2. Är designen lämplig utifrån studiens syfte?  

 

 

 

   

3. Är metodavsnittet tydligt beskrivet?     

4. Är deltagarna relevanta i förhållande till studiens syfte?     

5. Är inklusionskriterier och eventuella exklusionskriterier beskrivna?     

6. Är det sammanhang (kontext) i vilket forskningen genomförs 

beskrivet? 

    

7. Är metoden för datainsamling relevant?     
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8. Är analysmetoden redovisad och tydligt beskriven?     

9. Görs relevanta etiska reflektioner?     

Resultat 

10. Är det resultat som redovisas tydligt och relevant i förhållande till 

studiens syfte? 

    

Diskussion 

11. Diskuteras den kliniska betydelse som studiens resultat kan ha?     

12. Finns en kritisk diskussion om den använda metoden och 

genomförandet av studien? 

    

13. Är trovärdighetsaspekter för studien diskuterade?     
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Kvantativa studier  

 

Ja, med 

motiveringen att… 

 

 

Delvis, med 

motiveringen att… 

 

Nej, med 

motiveringen att… 

 

Går ej att bedöma, med 

motiveringen att… 

Syfte 

1. Är den granskade studiens syfte tydligt formulerat?  

 

 

   

2. Är eventuella frågeställningar tydligt beskrivna?  

 

 

   

Metod 

3. Är designen lämplig utifrån studiens syfte?  

 

 

   

4. Är metodavsnittet tydligt beskrivet?  

 

 

   

5. Är undersökningsgruppen representativ?  

 

 

   

6. Är inklusionskriterier och eventuella 

exklusionskriterier beskrivna? 

 

 

 

   

7. Är undersökningsmetoden relevant i förhållande till 

studiens syfte? 

 

 

 

   

8. Är validiteten diskuterad?  

 

 

   

9. Är reliabiliteten diskuterad?  
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10. Är det beskrivet hur den statistiska analysen är 

utförd? 

 

 

   

11. Är bortfallet beskrivet?  

 

 

   

12. Görs relevanta etiska reflektioner?  

 

   

Resultat 

13. Är det resultat som redovisas tydligt och relevant i 

förhållande till studiens syfte? 

 

 

   

 

 

Diskussion 

14. Diskuteras den kliniska betydelse som studiens 

resultat kan ha? 

 

 

 

   

15. Finns en kritisk diskussion om den använda 

metoden och genomförandet av studien? 
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 Ja Delvis Nej 

1. 

Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) 

som studeras i granskad studie relevant i 

förhållande till det aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

2 

Är de deltagare som ingår i granskad studie 

relevanta i förhållande till det aktuella 

syftet*? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Är det sammanhang (kontext) som studeras 

i granskad studie relevant i förhållande till 

det aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

4. 

Är granskad studies ansats och design 

studie relevant i förhållande till det aktuella 

syftet*? 

 

 

 

 

  

5. 

Sammanvägd bedömning: bör granskad 

studie inkluderas för kvalitetsgranskning i 

den aktuella studien**? 
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Tabell 3 artikelmatris 1 

Författare, 

Publikationsår, 

Studieland 

Titel Design och eventuellt ansats Undersöknings-grupp Datainsamlings-metod Dataanalysmetod 

förkorta dataanalys 

och metod 

Cheryl Moir, Renee 

Roberts, Kim Martz, 

Judith Perry and Laura J 

Tivis 

2015.Washington  

Communicating whit 

patients and their 

families about 

palliative and end-of-

life care :comfort and 

educational needs of 

nurses 

 

 

Icke-experimentell undersökning 

design 

Totalt 60 sjuksköterskor  En online 

enkätundersökning i en 

378-bäddsjukhus i Idaho.  

Analytisk 

statistikmetod. 

Denise Boyd, RN, BSN, 

OCN 

, Kristen Merkh, RN, 

BSN, OCN, Dana N. 

Rutledge, RN, PhD, and 

Victoria Randall, RN, 

MFA 

2011. California. USA 

 

 

Nurses’ Perceptions 

and Experiences With 

End-of-Life 

Communication and 

Care 

Beskrivande 

korrelationsundersökningsstudie 

Sjuksköterskor som har 

arbetat med palliativa 

patienter  

En enkätundersökning 

inom två veckor. 

Beskrivande 

statistikmetod 

E. O. D. Hussin, Wong 

L.P., Chong M.C. & 

Subramanian P. (2018) 

Malasia 

Factors associated 

with nurses 

perceptions about 

quality of end-of-life 

care 

 

 

En beskrivande tvärsnitts 

korrelationsstudie. 

Totalt 553 sjuksköterskor 

som jobbar på ett sjukhus 

i Malaysia 

En enkätundersökning 

 

Beskrivande statistik, 

envägs variansanalys   

Els ML Verschuur, 

Marieke M Groot, Rob 

van der Sande. 

2014.Nederlanderna  

 

Nurses perceptions of 

proactive palliative 

care: a duch focus 

group study 

 

 

En kvalitativ undersökning 

design. 

Totalt 16 sjuksköterskor 

som arbetade i palliativ 

vård  

Beskrivande intervjuer.      Ljudinspelningarna 

transkriberades, 

utskrifterna lästes flera 

gånger sedan kodades 

av två forskarna.  
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Fernanda de Castro de 

Oliveira, MSN; Lisa M. 

Cleveland, PhD, RN, 

CPNP, IBCLC; 

Umber Darilek, RN, 

BSN; Ana Regina 

Borges Silva, PhD; 

Elenice Valentim 

Carmona, PhD 2018. 

Brazil 

 

 

Brazilian neonatal 

nurses palliative care 

experiences 

En kvalitativ beskrivande 

undersökning. 

Nio registrerade 

sjuksköterskor  

En semistrukturerade 

individuella intervjuer. 

Tematisk dataanalys  

Ibrahim K. Abu-Ghori, 

Mustafa M.E. Bodrickb, 

Rafat Hussainc,G. 

Hussein Rassool. 2015. 

Saudiaarabie. 

Nurses’ involvement 

in end-of-life care 

ofpatients after a do 

not resuscitate 

decisionon general 

medical units in Saudi 

Arabia 

 

 

En kvalitativ beskrivande 

utforskning.  

26 registrerade 

sjuksköterskor. 

Individuella intervjuar. 

Data samlades med hjälp 

av en reflekterande 

journalteknik, Tech-

nique.  

Beskrivningar av 

deltagarna analyserade 

med hjälp av en 

modell. 

Keh Kiong Ong BSc, 

Honours Student, Kit 

Cheng Ting RN, MN, 

BN, Advanced Practice 

Nurse2 , Yeow Leng 

Chow PhD, MSc, RN, 

Director of Education, 

Associate Professor 

2017. Singapore 

 

 

The trajectory of 

experience of critical 

care nurses in 

providing end-of-life 

care: A qualitative 

descriptive study 

En kvalitativ beskrivande design.  10 registrerade 

sjuksköterskor över 21 år 

som har erfarenhet av 

end-of-life care.  

Individuella intervjuar 

med hjälp av en 

semistruktur 

intervjuguide 

Analysen följdes av 

Hennik, hutter och 

Baily 2010 beskrivande  

Mahnaz Ghaljeh, 

Sedigheh Iranmanesh, 

Nahid Dehghan Nayeri, 

Batool Tirgari and 

Behjat Kalantarri. 

2016. Iran 

Compassion and care 

at the end of life: 

oncology nurses’ 

experiences in South-

East Iran 

En fenomenologisk hermeneutisk 

design 

Alla 

onkologisjuksköterskor i 

onkologiska enheter i 

sydost Iran. 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Strukturanalys  
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O'Shea, Maureen F 

2014  

Staff Nurses’ 

Perceptions 

Regarding Palliative 

Care for Hospitalized 

Older Adults 

 

 

En kvalitativ beskrivande 

studiedesign 

17 Sjuksköterskor i ett 

sjukhus. 

Semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer  

Kvalitativ dataanalys 

Roisin McCourt, John 

James Power, Marie 

Glackin 2013. Northern 

Ireland 

of end-of-life care in 

the acute General 

nurses’ experiences 

hospital setting: a 

literature review 

 

 

Kvalitativ Forskningsstudie. Sjuksköterskor som 

tillhandhåller end-of-life 

car.  

Litteratursökning. Tematisk 

dataanalysmetod 

Tan Seng Beng, MRCP, 

Loh Ee Chin, MRCP, 

Ng Chong Guan, 

MPM2, Anne Yee, 

MPM, Cathie Wu, 

BA/MA, 

Subramaniam 

Pathmawathi, DHSci, 

Kweh Ting Yi, MBBS1, 

Wong Sook Kuan, MSc, 

Lim Ee Jane, and 

Christopher Boey 

Chiong Meng, MD. 

2015 Malaysia  

The Experiences of 

Stress of Palliative 

Care 

Providers in 

Malaysia: A Thematic 

Analysis 

En kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer.  

Tio sjuksköterskor och tio 

läkare som har erfarenhet 

av palliativ vård. 

Semistrukturerade 

intervjuer  

En tematisk analys 

baserad på Braun och 

Clarke  
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Tabell 4 artikelmatris 2 

Författare  Syfte  Resultat  

Cheryl Moir, Renee Roberts, 

Kim Martz, Judith Perry and 

Laura J Tivis 

Syftet med denna studie var att fastställa 

sjuksköterskors upplevda behov av att 

kommunicera med patienter och familjer om 

palliativ vård och end-of-life care (EoL). 

Resultatet visade att antalet års erfarenhet har en betydande effekt när de kommer till 

EOL-vård. onkologisjuksköterskor var mest bekväma när det gäller patient och 

familjecentra kommunikation.  

Denise Boyd, RN, BSN, OCN 

, Kristen Merkh, RN, BSN, 

OCN, Dana N. Rutledge, RN, 

PhD, and Victoria Randall, 

RN, MFA 

 

Syftet med denna studie var att utforska pc-

erfarenheter från brasilianska sjuksköterskor. 

Resultatet visar att sjuksköterskor upplevde intensiv sorg, behov av utbildning samt 

känslomässigt stöd. 

E. O. D. Hussin, Wong L.P., 

Chong M.C. & Subramanian 

P 

Syftet med denna studie var att undersöka 

sjuksköterskors uppfattningar om livet 

slutskede och faktorer som är förknippad med 

deras uppfattningar om kvaliteten på end-of- 

lif care. 

Resultatet visade att sjuksköterskor har låg kunskap om end-of-life care. Sjuksköterskor 

med mer arbetserfarenhet och har kandidatexamen visar bättre attityd samt har mer 

kunskapsnivå när det gäller end-of-life care.  

Els ML Verschuur, Marieke 

M Groot, Rob van der Sande. 

Syftet med denna studie var att utforska 

sjuksköterskors upplevelser av problem och 

krav för identifiering av proaktiv palliativ 

vård. 

Resultatet visade att palliativ vård bör börja så snart när patienten får information av sin 

läkare om att botande behandlingen är inte längre ett alternativ. Att kunna identifiera 

behovet hos palliativa patienter så tidig som möjligt är inte lätt och man involverar i 

palliativ vård ganska för sent. Kommunikationen är avgörande för att identifiera behovet 

hos döende patienter.  

 

Fernanda de Castro de 

Oliveira, MSN; Lisa M. 

Cleveland, PhD, RN, CPNP, 

IBCLC; 

Umber Darilek, RN, BSN; 

Ana Regina Borges Silva, 

PhD; Elenice Valentim 

Carmona, PhD 

Syftet med denna studie var att utforska nicu-

sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård. 

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde sorg medan de ger palliativvård. 

Sjuksköterskor kände att de har ett behov av en adekvat utbildning inom palliativ vård 

och även ett känslomässigt stöd.  
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Ibrahim K. Abu-Ghoria, 

Mustafa M.E. Bodrickb, Rafat 

Hussainc,G. Hussein Rassool. 

Syftet med denna studie var att beskriva och 

utforska sjuksköterskors upplevelse av deras 

engagemang i livet slutskede.  

Resultaten visar att upplevarna om att ta hand om döende patient var en givande och 

värdefull upplevelse om än krävande och svår upplevelse. förbättringen kan uppnå 

genom samarbete och användning av vetenskapliga metoder bland sjukvårdpersonalen. 

 

Keh Kiong Ong BSc, Honours 

Student, Kit Cheng Ting RN, 

MN, BN, Advanced Practice 

Nurse2 , Yeow Leng Chow 

PhD, MSc, RN, Director of 

Education, Associate 

Professor 

 

Syftet med denna studie var att förstå 

uppfattningar från sjuksköterskor som har 

erfarenhet att ge omvårdnad i livet slutskede.  

Resultatet visade att sjuksköterskor genomgick en upplevelsebana och de upplevde av 

omsorg och missnöje. De upplevde spänningar som behöver en lindring för att komma 

till det rätta. Behov av stöd och förbättring av vårdkultur upplevdes av de flesta 

sjuksköterskor.  

 Mahnaz Ghaljeh, Sedigheh 

Iranmanesh, Nahid Dehghan 

Nayeri, Batool Tirgari and 

Behjat Kalantarri 

 

Syftet med denna studie var att utforska 

upplevelserna av sjuksköterskor som tar hand 

om döende patienter i Iran. 

 

Resultatet delade i tre kategorier. Varje patient är unik, att vara närvarande och öppet för 

enskilda patient, personlig och professionell utveckling. Att ta hand om döende patienter 

betyder att hjälpa människor i den sista tiden i slutet av deras liv.  

O'Shea, Maureen F 

 

Syftet med denna studie undersöka 

uppfattningar från sjuksköterskor angående 

palliativ vård för inlagda äldre patienter. 

Resultatet visade att sjuksköterskor har ett behov av ökad förståelse och kunskap om 

palliativ vård. Sjuksköterskors roll för att informera för palliativ vård är väldigt viktig 

och detta nås genom god kommunikation.  

 

Roisin McCourt, John James 

Power, Marie Glackin 

Syftet med denna studie var att utforska och 

analysera aktuella litteraturen i relation till 

erfarenheterna från allmänna sjuksköterskor 

som tillhandhåller end-of-life car. 

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde bristen på utbildning och kunskap och 

detta var ett hinder att tillhandhålla end-of-life care till patienter och deras familjer. 

Detta hinder på verkade kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter samt 

anhöriga.  

 

Tan Seng Beng, MRCP, Loh 

Ee Chin, MRCP, 

Ng Chong Guan, MPM2, 

Anne Yee, MPM, Cathie Wu, 

BA/MA, 

Subramaniam Pathmawathi, 

DHSci, Kweh Ting Yi, 

MBBS1, 

Wong Sook Kuan, MSc, Lim 

Ee Jane, and 

Christopher Boey Chiong 

Meng, MD. 

Syftet med denna studie var att utforska 

upplevelserna av stress i 20 palliativ vård i 

Malaysia.  

Resultatet visade att stress inom palliativ vård är relaterad till problem med att ta hand 

om andra och bristen att ta hand om sig själv. Utmaningar såsom vårdöverbelastning, 

personliga förväntningar samt känslomässigt engagemang för inom palliativa vården är 

de hinder som kan påverka end-of-life care.   
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