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Sammanfattning

Syfte: Syftet med litteraturstudien är att beskriva allmänsjuksköterskors upplevelser av 

att vårda palliativa patienter på sjukhus, samt att beskriva de ingående artiklarnas 

kvalitet angående design och undersökningsgrupp. Metod: Litteraturstudien är av 

deskriptiv design. Litteratursökning utfördes i databaserna PubMed och Cinahl. 

Resultatet baseras på 15 vetenskapliga artiklar, vilka granskades, analyserades och 

sammanställdes av båda författarna. Resultat: Allmänsjuksköterskorna upplevde stress, 

tidsbrist, brist på lämplig grundutbildning och erfarenhet, vilket medförde en känsla av 

otillräcklighet. Support och feedback från kollegor ansågs vara viktigt, dock upplevde 

sjuksköterskorna en brist på detta. Kommunikationen upplevdes som en betydelsefull

del i den palliativa vården. De psykosociala frågorna ansågs däremot vara svåra att 

bemöta. För att inte bli emotionellt överbelastad hade sjuksköterskorna utvecklat flera 

strategier för att hantera sina känslor. Sjuksköterskorna upplevde arbetet med palliativa 

patienter som värdefullt och givande. Slutsats: Sjuksköterskorna upplever bristande 

utbildning, erfarenhet, stress, otillräckligt med support och feedback samt 

kommunikationsproblem. Olika strategier användes för att inte bli emotionellt 

överbelastade. Trots detta upplevde sjuksköterskorna arbetet med palliativa patienter 

som värdefullt och givande.

Nyckelord: Palliativ vård, sjuksköterska, upplevelser, sjukhus.



Abstract

The aim: The purpose of this study is to describe the general nurses´experiences of 

caring for palliative patients in hospital, and to describe the depth articles on design 

quality and study group. Method: The literature studie has a descriptive design. 

Literature search conducted in PubMed and Cinahl. The results are based on 15 

scientific articles, which were reviewed, analyzed and collated by both aurthors. 

Results: General nurses experienced stress, time constraints, lack of appropriate 

education and experience, resulting in a feeling of inadequacy. Support and feedback 

from colleagues was seen as important, however be difficult to meet. In order not to 

become emotionally overloades nurses had developed several strategies to deal with 

their emotions. The nurses experienced their work with palliative patients as valuable 

and rewarding. Conclusion: The nurses perceive a lack of education, experience, stress, 

insufficient support and feedback and communication problems. Different strategies 

were used to not become emotionally overloded. Despite this, nurses experienced 

working with palliative patients as valuable and rewarding.

Keywords: palliative care, nurse, experiences, hospital 
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1. Introduktion

I Sverige avlider ca 90 000 människor varje år. Antalet människor som avlider varje år 

har i stort sett varit oförändrat de senaste tio åren. De vanligaste sjukdomsgrupperna en 

sjuksköterska möter är hjärt- och kärlsjukdom samt olika tumörsjukdomar (1, 2). Av 

alla människor som dör på ett år dör ca 40 % på sjukhus. Ca 80 % av dem som dör idag 

beräknas dö den långsamma döden. Dödsfallen kan ha olika förlopp. De som dör den 

hastiga döden av exempelvis hjärtinfarkt eller trafikolyckor räknas inte in i den 

palliativa vården (3). Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av palliativa patienter är att 

minska lidandet och erbjuda största möjliga välbefinnande (4). Vården ska präglas av 

empati, ett professionellt förhållningssätt samt respekt för den sjukes integritet. I mötet 

med dessa patienter bör sjuksköterskan även ha en vilja att lyssna till deras synpunkter 

och önskemål, visa respekt samt ta dem på största allvar (1). En av 

allmänsjuksköterskans svåraste uppgifter är att vårda lidande och döende patienter samt 

att stötta deras närstående Hur varje sjuksköterska upplever och tolkar dessa situationer 

är mycket individuellt (5).

1.1 Palliativ vård

Ordet palliativ är latinskt och kommer från ordet pallium som betyder mantel eller 

kappa, alltså något som håller om och skyddar (1, 6). Palliativ vård innebär att fysiska, 

psykologiska och existentiella aspekter förenas till en helhet i vården (3). Denna 

vårdform är detsamma som att vårda, lindra och stödja då sjukdom inte längre kan botas

(1, 4, 6). Den palliativa vården börjar när en diagnos är rätt ställd, samt när sjukdomen 

inte går att bota eller prognosen går att förbättra. Döden skall dessutom vara förväntad 

inom dagar eller veckor. Grunden till den palliativa vården vilar på följande fyra 

grundstenar: symtomkontroll det vill säga lindra smärta och andra svåra symtom, 

mångprofessionellt samarbete mellan läkare, sjuksköterskor, undersköterskor mfl, 

kommunikation och relation såväl inom arbetslaget som mellan patienten och 

närstående samt stöd till närstående under sjukdom och även efter dödsfall (3). Vård i 

livets slutskede är en annan benämning för palliativ vård. Patienternas situationer kan 

skilja sig mycket åt. Ibland krävs kvalificerade palliativa insatser dygnet runt och i 

andra fall inga insatser alls. För många patienter är vården i livets slutskede en naturlig 

övergång på den vård de fått tidigare under sin sjukdomstid. Många patienter 

eftersträvar att få leva ett så vanligt liv som möjligt och pendlar ofta mellan olika 

känslor. Existentiella behov samt behovet av samtal uppkommer ofta vid denna tidpunkt
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(2). Begreppet döende är endast tillåtet när patienten har kliniskt observerbara 

fysiologiska förändringar, som sjuksköterskan av erfarenhet vet tyder på att döden är 

nära (7).

Patienter som är i behov av palliativ vård kan vårdas inom enheter som i huvudsak 

bedriver annan vård och omsorg, till exempel på sjukhus eller på särskilt boende. 

Palliativ vård kan även utföras inom hemsjukvård eller palliativa enheter, vilka är helt 

inriktade på palliativ vård (3). I Sverige finns ett flertal palliativa enheter som kallas 

hospice (7). Den palliativa vården behöver inte bedrivas i speciella byggnader som 

hospice, dock bör den genomsyra och integreras på alla vårdplatser för patienter i livets 

slutskede. I riksdagens riktlinjer för prioriteringar inom sjukvården är vård i livets 

slutskede placerat i prioritetsgrupp 1. Detta innebär att vård av döende patienter är lika 

viktigt som livräddande insatser vid akut insjuknande (3).

1.2 Teoretisk anknytning

Sjuksköterskans uppgift är enligt Henderson att hjälpa en sjuk eller frisk individ att 

utföra åtgärder som främjar hälsa, tillfrisknande eller en fridfull död (8, 9, 10). Dessa 

uppgifter ska vara åtgärder som patienten själv skulle ha kunnat utföra om han hade haft 

tillräckligt med kraft, vilja eller kunskap. Sjuksköterskan ska med andra ord bevara eller 

skapa en sund livsföring. Hänsyn till patientens behov av omvårdnad både vid 

förebyggande av sjukdom samt vid vård i ett palliativt skede bör eftersträvas. 

Henderson anser att omvårdnaden ska anpassas efter patientens individuella behov och 

önskemål. Inom den palliativa vården bör sjuksköterskan fokusera på att hjälpa 

patienten till en så bra sista tid som möjligt, trots sjukdom. Patienten har en begränsad 

tid kvar att leva och sjuksköterskans ansvar är då att hjälpa patienten till en fridfull död

(8).

Henderson menar att sjuksköterskor måste förstå de grundläggande behoven hos 

människor. Detta är viktigt för att de ska kunna hjälpa sina patienter att tillfredsställa 

dessa samt att hjälpa dem att göra deras liv så normalt och produktivt som möjligt, även 

vid sjukdom. Sjuksköterskor och omvårdnadspersonal måste ständigt utvärdera sina 

roller för att möta människors behov (9, 10). Sjuksköterskor samarbetar med sina 

kollegor när det gäller förebyggande hälsovård, kurativ vård eller vård av patienter som 

har kort tid kvar att leva. Det är viktigt att sjuksköterskan inser att alla människor har 

gemensamma grundbehov. Dock är det viktigt att minnas att alla individer tillfredsställs 
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på ett oändligt antal varierande sätt. Detta innebär att sjuksköterskan aldrig fullständigt 

kan tillfredsställa en annan människas behov. Hon kan endast bistå patienterna åtgärder 

som leder fram till tillfrisknande eller en god död. Förmågan att känna samhörighet med 

en patient är ett utmärkande drag för en kunnig sjuksköterska. För att komma en patient 

in på livet är det viktigt att lyssna och uppmuntra till samtal (8).

1.3 Allmänsjuksköterskans roll vid palliativ vård

Inom palliativ vård är det läkarens uppgift att lämna besked om att en patient lider av en 

dödlig sjukdom. Sjuksköterskans uppgift är att stödja patienten samt närstående efter 

beskedet (7). Det ligger i sjuksköterskans arbetsuppgifter att tillgodose den palliativa 

patientens fysiska, psykiska, sociala och andliga behov (6, 11, 12, 13). Patientens 

livskvalité påverkas av alla dessa mänskliga dimensioner. Sjuksköterskans uppgift inom 

den palliativa vården består oftast i att göra en första behovsbedömning av patienternas 

behov utifrån de fyra dimensionerna. Det bör eftersträvas att arbeta förebyggande samt 

förhindra att symtom uppstår (11). Vid vård av döende patienter har sjuksköterskan ett 

stort ansvar. Omvårdnaden kräver ett stort engagemang, vilket består av både positiva 

och negativa inslag (14). Sjuksköterskans viktiga roll i omvårdnaden av palliativa 

patienter är att närvara, lyssna och vittna i diskussioner. Samordna resurser, vara ett 

känslomässigt stöd samt inneha en stödjande roll är andra grundläggande aspekter. Det 

ligger också i sjuksköterskans uppgifter att klargöra information som överlämnas till 

patienter och deras anhöriga, samt att se till att informationen uppfattats korrekt (15).

Information är en viktig del i palliativ vård. Det är viktigt att patienten får bra 

information och en känsla av trygghet (11). Enligt kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska är sjuksköterskans roll att bland annat utgå från en 

värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn, visa omsorg och respekt för 

patientens autonomi, integritet och värdighet samt visa öppenhet och respekt för olika 

värderingar och trosuppfattningar (16).

Målet med den palliativa vården är inte att förkorta eller förlänga livet, utan att vårda 

och stötta patienten i livets slutskede samt att hjälpa dem att få bästa möjliga livskvalité 

(6, 11). Den palliativa vården måste därför kunna erbjuda ett system av stödåtgärder för 

att hjälpa patienten att leva ett så aktivt liv som möjligt till livets slut (3). Sjuksköterskor 

arbetar med palliativ vård i varierande omfattning och sammanhang. De sjuksköterskor 

som vårdar palliativa patienter på hospice eller inom specialiserad hemsjukvård har ett 

kvalificerat och kunskapskrävande yrke (11). Palliativ vård förekommer även på 
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sjukhusens somatiska vårdavdelningar (12). Allmänsjuksköterskorna möter däremot

inte dessa patienter i samma utsträckning. Bemöta den svårt sjuke patienten samt dennes 

anhöriga är dock något som alla sjuksköterskor behöver ha speciella kunskaper för (11).

Det kan lätt uppstå svårigheter i att kombinera kurativ och palliativ vård, då 

sjuksköterskan i dessa lägen måste förhålla sig till två olika sätt att vårda (12, 14).

Palliativ vård ingår i allmänsjuksköterskors grundutbildning. Undervisning i vården av 

palliativa patienter är inget högprioriterat område. Omfattningen mellan de olika 

lärosätena inom sjuksköterskeutbildningen varierar i mängd från tre timmar till fem 

veckor (2). Kurserna inom detta viktiga ämne är inte tillräckligt omfattande och de 

uppfyller inte de döendes behov på kompetent och medicinsk vård (3). För att ge en god 

palliativ vård krävs det att sjuksköterskorna innehar goda kunskaper och ett stort 

engagemang i mötet med patienter och deras anhöriga. Ett tydligt ansvarsområde skapar 

förutsättningar för att patienten ska uppleva en god död (14). Fyrtio procent av alla 

människor dör på sjukhus (3). I sjuksköterskans roll ingår att vårda dessa palliativa 

patienter och därmed dela en förståelse för deras situation. I mötet ingår likaså att stödja 

dem samt hjälpa dem att finna en mening med tiden som kvarstår av livet (17). Enligt 

Henderson kan sjuksköterskan endast bistå patienterna åtgärder som leder fram till 

tillfrisknande eller en god död (8). Allmänsjuksköterskan måste ständigt vara beredd att 

möta patienter med dödliga sjukdomar i sitt arbete. Målet med vården av dessa patienter 

är att så långt det går lindra deras lidande och motverka nytt lidande (7).

1.4 Problemformulering

Sjuksköterskor är av tradition utbildade till att det yttersta rädda liv, därför kan 

omställningen från kurativ till palliativ vård kännas svårt (12). Varje sjuksköterska 

upplever och hanterar svåra situationer på sitt personliga sätt (5).  Inom den palliativa 

vården träffar sjuksköterskor många gånger fysiskt, psykiskt och existentiellt lidande 

patienter. Dock vet inte alla sjuksköterskor hur de ska bemöta dessa patienter. 

Vårdandet av palliativa patienter kan vara känslomässigt påfrestande och är något alla 

allmänsjuksköterskor kommer att möta i sitt yrkesliv. Det kan uppstå svårigheter i att 

behålla ett professionellt förhållningssätt i dessa situationer. Utbildningen inom palliativ 

vård på de olika lärosätena för sjuksköterskor är av varierande mängd och inte 

tillräckligt omfattande, vilket kan vara en orsak till att palliativ vård kan anses som 

svårt. Författarna vill i denna litteraturstudie ta reda på vilka upplevelser 

allmänsjuksköterskorna känner vid vård av palliativa patienter. Detta för att förbereda 
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allmänsjuksköterskor inför mötet med palliativa patienter samt hjälpa dem att hantera

svåra känslor och upplevelser.

1.5 Syfte

Syftet med litteraturstudien var att beskriva allmänsjuksköterskors upplevelser av att 

vårda palliativa patienter på sjukhus, samt att beskriva de ingående artiklarnas kvalitet 

angående design och undersökningsgrupp.

1.6 Frågeställningar

 Vilka upplevelser beskriver litteraturen att allmänsjuksköterskor har av att vårda 

palliativa patienter på sjukhus?

 Är de inkluderade artiklarnas design och undersökningsgrupp lämplig i relation till 

syftet? 

2. Metod

2.1 Design

Litteraturstudien har en kvalitativ ansats med deskriptiv design (18). Deskriptiv design 

används för att beskriva, observera, dokumentera känslor samt händelser (19).

2.2 Databaser och sökord

Sökningar efter vetenskapliga artiklar har utförts i databaserna Medline genom 

sökmotorn PubMed samt CINAHL, då dessa innehöll vetenskapliga artiklar som 

inriktade sig inom hälso- och sjukvård. Vid sökning i två olika databaser blev utfallet 

större, vilket var en fördel (20). Sökorden som användes var ”Nurs*”, ”dying”, 

”hospital”, ”experiences”, ”perceptions” och ”palliative care”. ”Palliative care” var en 

MeSh-term och resterande sökord var fritextsökningar. Ordet ”Nurs” avslutades med en 

trunkering för att i sökresultatet få upp alla böjningsformer av ordet. Inledningsvis 

gjordes separata sökningar på alla nämnda sökord. Sökorden kombinerades därefter 

tillsammans med AND för att begränsa antal träffar enligt boolesk söklogik. Vid två

söktillfällen valde författarna att använda NOT för att utesluta ”hospice” ur 

sökresultaten, då detta ord inte svarade på syftet eller frågeställningarna. Sökorden 

kombinerades olika för att få så specifika artiklar som möjligt. Vid två tillfällen utfördes 

fritextsökningar efter andra källors referenslistor. Samtliga källor som presenteras i 
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resultatet ansågs vara relevant för studiens syfte och frågeställningar. Exempel på utfall, 

se tabell 1.

Tabell 1: Utfall för litteratursökning

Databas Söktermer Antal 
träffar

Lästa 
Abstract

Valda 
källor (exl. 
Dubletter)

PubMed 
(Medline)

nurs* AND “dying” AND 
“hospital” AND “experiences”

66 10 2

PubMed 
(Medline)

Nurs* AND “dying” AND 
“experiences”

167 4 2

PubMed 
(Medline)

Nurs* AND “perceptions”
AND “palliative care” 
(MeSH) NOT “hospice” 

176 2 2

Cinahl Nurs* AND “dying” AND 
”hospital”

158 3 2

Cinahl Nurs* AND “dying” AND 
“hospital” AND “experiences”

26 6 2

Cinahl Nurs* AND “dying” AND 
“experiences”

165 6 2

Cinahl Nurs* AND “perceptions” 
AND “palliative care” NOT 
hospice

66 5 1

Manuell 
sökning i valda 
källors 
referenslistor

Relevans för syfte och 
frågeställningar

2

Totalt 824 36 15

2.3 Urvalskriterier och sökstrategi

Vetenskapliga artiklar valdes ut efter relevans för examensarbetets syfte och 

frågeställningar. Urvalskriterierna för artiklarna var att de skulle vara vetenskapligt 

utformade, peer-reviewed, skrivna på engelska samt inte vara mer än tio år gamla.

Begränsningen ”humans” exkluderade artiklar om bland annat djur och veterinärvård. 

Samtliga begränsningar gav i databaserna ett brett urval av artiklar. Linked full text 

användes inte som begränsning då detta skulle ha uteslutit flera artiklar som fjärrlånades 

via Högskolans bibliotek i Gävle. Inklusionskriterier som författarna använt sig av var 

artiklar som beskrev sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att vårda palliativa 

patienter på sjukhus samt deras tillgodoseende av palliativa patienters behov. Artiklar 

som handlade om livets slutskede eller döende patienter inkluderades då de var

närliggande begrepp till palliativ vård. Artiklar som beskrev palliativ hemsjukvård, 

hospicevård, pediatrik samt vidareutbildade sjuksköterskor på specialavdelningar

exkluderas då detta inte ansågs vara relevant för studiens syfte och frågeställningar. 
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Artikelsökningen skedde stegvis. Först lästes samtliga titlar och ur dessa valde 

författarna slutligen ut 36 st artiklar som ansågs relevanta nog för närmare granskning. I 

steg två lästes de utvalda artiklarnas abstract. Här skedde en stor gallring där 22 st 

artiklar valdes ut. Två artiklar hittades genom manuell sökning i referenslistor. I steg tre 

lästes alla utvalda artiklar i full text av båda författarna. Detta för att få en större inblick 

av de vetenskapliga artiklarnas resultat. Av dessa artiklar valde författarna ut 15 artiklar,

elva kvalitativa och fyra kvantitativa utifrån studiens syfte och frågeställning. De 

artiklar som exkluderades motsvarade inte studies syfte och frågeställningar. Se översikt 

över artiklarnas syfte och resultat i bilaga 1.

2.4 Dataanalys

I det första steget skapades ett helhetsperspektiv utifrån de utvalda vetenskapliga 

artiklarna. Artiklarna granskades och analyserades därefter noggrant för att påvisa

likheter och skillnader vilka därefter undersöktes mer ingående. Författarna fann flera 

olika teman och bildade kategorier och underkategorier. Materialet sammanställdes 

därefter i litteraturstudiens resultat (20). Artiklarnas kvalitet gällande design och 

undersökningsgrupp granskades, analyserades och diskuterades av författarna för att se 

om dessa var relevant i relation till syftet. Ett systematiskt tillvägagångssätt underlättade

tolkningen samt sammanställningen av underlagen på ett opartiskt och konsekvent sätt 

(21).

2.5 Forskningsetiska överväganden

Innan litteraturstudien utförde forskarna en grundlig genomgång av litteratur, vilket 

kontinuerligt fortsatte genom hela studiens gång (22). Författarna valde att arbeta enligt 

etiska aspekter genom att inte förvränga eller plagiera data (18). När arbetet samt 

artiklarna granskades antog författarna ett objektivt synsätt samt återgav innehållet i 

dessa så sakligt som möjligt. Detta uteslöt att egna värderingar, åsikter och hypoteser 

påverkade resultatet samt gav alla artiklarna i urvalet samma förutsättningar att komma 

med i studien.

3. Resultat

Denna litteraturstudies resultat är sammanställt på 15 utvalda artiklars resultat. 

Resultatet kommer att redovisas utifrån sjuksköterskornas upplevelser i löpande text

uppdelat i fyra huvudkategorier vilka är; negativa faktorer som sjuksköterskan upplever, 
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sjuksköterskors upplevelser av kommunikation med palliativa patienter och deras 

anhöriga, upplevelser av att hantera känslor, positiv inverkan på sjuksköterskan.

Huvudkategorin ”negativa faktorer som sjuksköterskan upplever” har delats upp i de tre

underkategorierna; upplevelser av brist på utbildning och erfarenhet, upplevelsen av 

tidsbrist och stress samt upplevelsen av brist på support. Fem av artiklarna var gjorda i 

England, två i Sverige och Iran, två i Japan. Från de resterande länderna Brasilien, 

Sverige, Nederländerna, Iran, Kanada och USA användes en artikel från respektive 

land. För att få en översikt av de granskade artiklarnas syfte och resultat se bilaga 1. För

en översikt över de valda artiklarna se bilaga 2.

3.1 Negativa faktorer som sjuksköterskan upplever

Av de 15 valda artiklarna belyste 12 artiklar negativa faktorer som påverkade

sjuksköterskans upplevelser (23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34).

3.1.1 Upplevelser av brist på utbildning och erfarenhet

Fyra studier belyste sjuksköterskors upplevelser av brist på lämplig utbildning inom 

palliativ vård (23, 24, 25, 26). McDonnell et al. (23) beskrev att sjuksköterskorna

upplevde att en av huvudbarriärerna för att ge en god palliativ vård var brist på lämplig 

utbildning. De ansåg sig främst sakna lämpliga kunskaper i att vårda döende patienter i 

avseende sorg (23). Sjuksköterskorna i Iranmanesh et al. (24) studie belyste att mer 

utbildning krävs i syfte att förbättra vårdkvaliteten för palliativa patienter. De menar 

vidare att mer utbildning leder till mindre oro inför vården av döende och kan därmed

ge en mer positiv attityd till vårdformen (24). Sjuksköterskorna i McDonnell et al. (23) 

studie skulle utnyttja erbjudandet om mer utbildning om det blev föreslaget, dock endast 

om det skulle förbättra vården för de palliativa patienterna (23). Brist på utbildning och

erfarenhet kan enligt Iranmanesh et al. (24) ha bidragit till en negativ inställning för 

vård av döende människor. De med tidigare erfarenhet av död och vård av döende var 

mer benägna att ge vård till palliativa patienter, än de utan erfarenhet (24).

Sjuksköterskorna i Hopkinson et al. (25) studie ansåg att utbildningen de fått var av 

liten relevans i vården av palliativa patienter. Det erfarenhetsbaserade lärandet hade 

hjälpt dem (25). Även Georges et al. (26) lyfte fram sjuksköterskornas åsikter om att 

erfarenhet och inte utbildning var det som lärde dem att bli mer professionell och 

fristående (26). McDonnell et al. (23) beskrev att mer träning skulle ge sjuksköterskorna

mer självförtroende för vårdformen inkluderat svårigheterna med död och sorg (23).
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3.1.2 Upplevelsen av tidsbrist och stress

I åtta studier framkom att sjuksköterskorna upplevde stress relaterat till tidsbrist i 

arbetet med palliativa patienter (23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31). Pavlish och Ceronsky 

(27) samt Iranmanesh et al. (28) belyste att sjuksköterskorna upplevde att de behövde

mer tid för att kunna utveckla relationer med patienter (27, 28). Iranmanesh et al. (29) 

och De Araujo et al. (30) menade vidare att på grund av tidsbrist och hög 

arbetsbelastning fanns det endast begränsat med tid för att skapa ett samspel med 

patienterna. Denna stress ansågs vara ett stort hinder för att effektivt kunna ta hand om 

döende personer (29, 30). McDonnell et al. (23) belyste i sin studie att sjuksköterskorna 

upplevde att det dagliga arbetstrycket underminerade deras arbetsförmåga till god 

palliativ vård. På grund av rutinmässiga krav på stressiga allmänna avdelningar

förhindrades de ofta att ge palliativ vård av kvalitet. Tidspressen förhindrade dem från 

att utveckla en effektiv förbindelse med patienterna och deras anhöriga. 

Sjuksköterskorna hade mindre än 30 minuter eller mindre per skift att tillägna alla deras 

patienter psykologisk vård. Det var ca tre minuter till varje patient. De skämdes över att 

inte kunna ge palliativa patienters familjer ett fridfullt minne av deras död än stressiga 

bilder (23). Iranmanesh et al. (24) fann att sjuksköterskorna upplevde sig vara 

överarbetade vilket gav dem begränsat med tid att tillbringa med patienter och deras 

anhöriga för att prata eller utbilda dem om döden (24). Enligt Georges et al. (26) 

påverkades sjuksköterskorna av stressen och menade att det oundvikligen ledde till 

utbrändhet (26). Hopkinson och Hallett (31) menade att sjuksköterskorna upplevde att 

de hade ett eget ansvar att hitta tid eller göra sig tid i stressiga situationer. Vissa ansåg

dock att detta låg utanför deras personliga kontroll (31).

Tre studier beskrev sjuksköterskors upplevelser av att vårda kurativa och palliativa 

patienter samtidigt (32, 33, 34). Hopkinson et al. (32) fann att sjuksköterskorna 

upplevde svårigheter i de situationer då de stod i valet mellan att ge tid till en döende 

person eller till kurativa patienter. Hjälplösheten de upplevde visade sig genom gråt,

sömnsvårigheter och illamående (32). Sandgren et al. (33) fann att sjuksköterskorna 

upplevde svårigheter i att skifta i omvårdnaden mellan kurativa och palliativa patienter 

på sjukhus. Även detta kunde orsaka känslomässig påfrestning (33). Thomson et al. (34) 

beskrev att sjuksköterskorna kände hopplöshet över att behöva prioritera bort tid från 

andra patienter då en palliativ patient ständigt krävde övervakning och uppmärksamhet. 

De upplevde det försvårat att tillhandahålla hög kvalitet på vården i livets slutskede då 
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de drogs åt alla riktningar. Det uppfattades som en dragkamp (34). Sjuksköterskorna i 

studien skriven av Sandgren et al. (33) upplevde det svårt att prioritera mellan 

patienterna, vilket orsakade vårdande stress som resulterade i en inre stress. Denna 

stress kunde även vara relaterad till höga förväntningar på sig själv samt orealistiska 

förväntningar från patientens familj. Detta ledde till känslor av skuld och dåligt 

självförtroende (33).

3.1.3 Upplevelsen av brist på support

Fyra studier lyfter fram att sjuksköterskorna upplever brist på support från kollegor i 

vården av palliativa patienter (23, 25, 28, 33). McDonnell et al. (23) beskriver att 

sjuksköterskorna upplevde sig vara isolerad och saknade stöd när de gav palliativ vård. 

De uppfattade brist på fysisk hjälp från kollegor. Endast en liten del av alla i studien

upplevde att de fick användbara tips och support (23). Iranmanesh et al. (28) fann att

sjuksköterskorna upplevde sig arbeta individuellt och saknade stöd från övrig 

vårdpersonal. De upplevde sig tvungen att hantera alla patienters behov själv (28).

Hopkinson et al. (25) och Iranmanesh et al. (28) kom fram till att sjuksköterskorna 

ansåg det lättare att hantera svåra situationer och få hjälp att ta viktiga beslut genom att 

arbeta i team (25, 28). Sandgren et al. (33) menade att sjuksköterskorna behövde

support och feedback för deras handlingar. Utan bekräftelse skulle de ta med sig 

känslorna hem. Prioritera tid till support ansågs angeläget då det var viktigt att ta hand 

om varandra på arbetsplatsen (33).

3.2 Sjuksköterskors upplevelser av kommunikation med palliativa patienter och deras 

anhöriga

Av de 15 valda artiklarna belyste åtta artiklar sjuksköterskornas upplevelser av 

kommunikation med palliativa patienter och deras anhöriga (23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 

35).

Iranmanesh et al. (28) belyste i sin studie att sjuksköterskorna upplevde att patienter och 

deras familjer var enheter och att dessa inte bör separeras och vårdas separat. 

Sjuksköterskorna involverade patienternas anhöriga för att kunna bemöta deras oro med 

rådgivning, samtal och stöd (28). Iranmanesh et al. (29) menade i en annan studie att 

majoriteten av sjuksköterskorna ville dela med sig av sig själva genom samtal och 

lyssna på sina patienter (29). I studien av Georges et al. (26) visade sig sjuksköterskorna 

vara oroliga för att de skulle ge otillräcklig eller ofullständig information till 
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patienterna. De kände sig involverad och kunde säga saker som var till stor hjälp för 

patienterna. Genom att vara närvarande kunde sjuksköterskorna uppfatta problem och 

behov hos dessa. Genom att lyssna öppnade de upp sig lättare (26).

Enligt McDonnell et al. (23) studie ansåg sjuksköterskorna att deras kompetens inom 

kommunikation med palliativa patienter var tillräcklig. De upplevde sig självsäker nog 

att diskutera död och döende med patienter, men saknade självförtroende när det 

handlade om psykosociala aspekter och behov från patientens anhöriga (23). De Araujo 

et al. (30) fann att sjuksköterskorna hade insett värdet av kommunikation. Några tyckte 

att det var extremt svårt att kommunicera med palliativa patienter på grund av

komplexiteten av situationerna (30). Sjuksköterskorna upplevde att patienterna frågade 

mycket frågor som de inte kunde svara på. Detta försvårade kommunikationen ibland

(30, 32). Dessa frågor kunde handla om det mänskligt okända. En annan svår del var när 

patienterna frågade när de skulle avlida (32). Enligt Iranmanesh et al. (24) ansåg de 

iranska sjuksköterskorna i studien det osannolikt att utbilda och prata med patienter om 

döden. De ville inte involvera familjen i beslutsfattandet om patienten relaterat till

kulturella begränsningar. Sjuksköterskorna upplevde att iranska familjers relationer och 

känslor var så starka att det kunde vara svårt att informera när deras älskade skulle dö

(24). Sasahara et al. (35) kom i deras studie fram till att sjuksköterskor med större 

klinisk erfarenhet hade lättare att kommunicera med patienter och deras anhöriga om 

personliga problem än de med kortare erfarenhet (35).

3.3 Upplevelser av att hantera känslor 

Av de 15 valda artiklarna belyste sju artiklar sjuksköterskornas upplevelser av att 

hantera känslor som uppkommer vid vård av palliativa patienter på sjukhus (25, 26, 28, 

29, 30, 32, 33).

Sandgren et al. (33) uppgav i sin studie att sjuksköterskorna varje dag mötte

känslomässigt laddade situationer och riskerade att bli känslomässigt överbelastade

(33). Enligt Hopkinson et al. (25) samt Hopkinson et al. (32) visade det sig att

sjuksköterskorna kontrollerade sitt känslomässiga engagemang med patienterna. De var

dock inte medvetna om att det hjälpte dem att vårda palliativa patienter (25, 32). I 

Hopkinson et al (32) framkom det att sjuksköterskorna trodde att en känslomässig 

distans äventyrade vården av döende människor och deras anhöriga. Utan viss kontroll 

över deras känslor skulle vissa sjuksköterskor inte kunna fortsätta i praktiken (32) eller 
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så skulle vården troligtvis försämras för de andra patienterna (25). Georges et al. (26) 

menade att sjuksköterskorna medvetet inte investerade för mycket i deras relation med 

patienterna eftersom det skulle vara för krävande (26). Sandgren et al. (33) uppvisade

att sjuksköterskorna använde sig av strategierna ”emotionell sköld” och ”professionell 

skärmning” för att skydda sig. För att kunna behålla den känslomässiga kontrollen tog

de avstånd från de känslomässiga hoten och gömde sig bakom yrket. Detta för att 

motverka att bli alltför känslomässigt involverad med patienter och anhöriga. 

Sjuksköterskorna upplevde att de var tvungen att hålla ett avstånd för att bevara energi 

och för att kunna hjälpa till (33).

Hopkinson et al. (25) och Georges et al. (26) belyste att sjuksköterskorna ville undvika 

att överväldigas av känslor. För att distansera sig från situationer användes olika 

strategier och tekniker (26, 25). Georges et al. (26) menade vidare att en sådan strategi 

var att koncentrera sig på uppgifter som symtombehandling (26). Även Hopkinson et al.

(25) fann att sjuksköterskorna sysslade med andra uppgifter för att bli distraherad från 

upprörande tankar. En ytterligare teknik var att se humorn i situationen (25). I en annan 

studie av Iranmanesh et al. (29) framkom det att sjuksköterskorna upplevde att de gav 

hela sitt hjärta till arbetet och fick lägga undan jaget (29). Iranmanesh et al. (28) och De 

Araujo et al (30) påvisade att sjuksköterskorna kände sorg, särskilt i lägen då de 

identifierade sig med patienternas situationer. I dessa situationer användes strategin att

hålla en balans mellan att vara professionell och att vara nära de döende och deras 

familjer. På så vis kunde de lära sig kontrollera känslor, försöka vara professionell samt 

inte påverkas av oron för att kunna fortsätta att arbeta (30).

3.4 Positiv inverkan på sjuksköterskan

Av de 15 valda artiklarna belyste tio artiklar aspekter som påverkade sjuksköterskan 

positivt i omvårdnaden av palliativa patienter på sjukhus (24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 

36, 37).

I en studie av Thomson et al. (34) talade sjuksköterskorna om sin egen betydelse av ”att 

vara där” och ”vara tillgänglig” som en fysisk närvaro och med känslomässigt stöd till 

de döende och deras familj (34). Sjuksköterskorna i Hopkinson et al. (32) studie 

upplevde en känsla av bekvämlighet genom att de agerade i andras intressen vilket

främjade deras egen komfort (32). I studierna av Iranmanesh et al. (28) och Iranmanesh 
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et al. (29) framkom att majoriteten av sjuksköterskorna belyste positiva upplevelser av

att arbeta med döende människor då deras syn på livet hade förändrats. De ansåg att 

arbetet stimulerade dem att vara uppmärksam på och söka meningen i sitt eget liv (29, 

28). Iranmanesh et al. (29) menade att sjuksköterskorna glömde sina egna problem samt 

deras syn på vad som var viktigt eller inte hade ändrats. Deras rädsla för döden hade 

minskat (29). Iranmanesh et al. (28) kom i en annan studie fram till att sjuksköterskorna 

upplevde att deras ändrade sin syn på livet var mycket givande. De fick en inre styrka 

samt blev mer tålmodig med sina egna personliga problem (28).

Miyashita et al. (36) fann att sjuksköterskorna hade en positiv attityd mot att vårda 

döende patienter och deras närstående (36). Sjuksköterskorna uppgav i de Araujo et al. 

(30) studie att de uppnådde professionell tillfredställelse när de arbetade med andra 

människors lidande. Detta genom att de bibehöll en lämplig attityd, andlig tro, “laddade

batterierna” med hopp samt accepterade verkligheten och förståelsen för döden (30). I 

en studien gjord av Sandgren et al. (33) framkom det att sjuksköterskorna ofta upplevde

arbetet som tufft. Trots detta ansåg sjuksköterskorna att de fick en fantastisk belöning

tillbaka. De träffade många fantastiska människor som gav tillbaka så mycket av sig 

själva (33). I studierna av Iranmanesh et al. (24) och Sandgren et al. (33) framgick att 

sjuksköterskorna ansåg att deras arbetsuppgift var givande, samt såg den som en 

värdefull erfarenhet (24, 33). Costello (37) konstaterade att sjuksköterskorna kände 

tillfredsställelse när patienterna fick en fridfull död. Detta var främst när de hade 

kontroll samt när döden var förväntad (37).

Enligt de Araujo et al. (30) ansåg sjuksköterskorna att deras yrke var som en konst, 

genom vilken de sände hopp, solidaritet och kärlek till patienterna. Denna konst i att ta 

hand om patienter gav sjuksköterskorna möjligheten att utvecklas och mogna som 

människor (30). Iranmanesh et al. (28) studie framkom att sjuksköterskorna lärt sig bli 

mer medkännande, en process som tagit flera år (28). Hopkinson et al. (25) menar att 

sjuksköterskorna upplevde att deras sätt att handskas med döende patienter utvecklades 

och ändrades med tiden (25).

3.5 Artiklarnas design och undersökningsgrupp i relation till syftet

Författarna har granskat om artiklarnas design och undersökningsgrupp är lämplig i 

relation till syftet. Vid granskningen av studiernas design visade sig att elva artiklar 
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hade kvalitativ ansats (25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37) och fyra stycken var av 

kvantitativ ansats (23, 24, 35, 36). 

Vid närmare granskning av artiklarnas undersökningsgrupp fann författarna att totalt 

1041 sjuksköterskor deltog i de femton studierna. I sju av femton artiklar angavs inte 

deltagarnas kön, vilket utgjorde totalt 221 deltagare. Av de resterande 820 deltagarna 

var 96,8% kvinnor och 3,2% män. I de sex studier där arbetslivserfarenheten var 

angiven varierade längden i ett spann mellan 2 mån – 30 år (24, 25, 31, 32, 35, 37). Fem 

artiklar angav endast medelarbetslivserfarenheten som sjuksköterska, vilket varierade 

mellan 7 – 15,9 år (23, 27, 29, 30, 36). En artikel uppgav ingen arbetslivserfarenhet

(34). Två artiklar angav medelålder vilka var 29 och 35 år (23, 36). Åldern på 

deltagarna i de resterande artiklarna varierade mellan 21 – 58 år. Sjuksköterskornas 

ålder framgick ej i fyra artiklar (27, 30, 34, 37). Samtliga artiklar presenterade att 

allmänsjuksköterskorna tjänstgjorde på akut medicinsk-, geriatrisk-, medicinsk-, 

onkologi-, allmän-, hematologi-, kirurgi- samt palliativ vårdavdelning. I tre artiklar 

fastställdes endast sjuksköterskornas arbetserfarenhet på en specifik avdelning och inte 

hur länge de arbetat som sjuksköterska (26, 28, 33).

4. Diskussion

4.1 Huvudresultat

Syftet med litteraturstudien var att beskriva allmänsjuksköterskors upplevelser av att 

vårda palliativa patienter på sjukhus, samt att beskriva de ingående artiklarnas kvalitet 

angående undersökningsgrupp och design. Analysen av samtliga studier resulterade i 

fyra huvudkategorier; negativa faktorer som sjuksköterskan upplever, sjuksköterskors 

upplevelser av kommunikation med palliativa patienter och deras anhöriga, upplevelser 

av att hantera känslor, positiv inverkan på sjuksköterskan. Huvudkategorin ”negativa 

faktorer som sjuksköterskan upplever” delades upp i tre underkategorier; upplevelser av 

brist på utbildning och erfarenhet, upplevelsen av tidsbrist och stress samt upplevelsen 

av brist på support. Sjuksköterskorna upplevde att de hade brist på lämplig utbildning 

och träning inom den palliativa vården. De upplevde en tidsbrist relaterat till hög 

arbetsbelastning, vilket medförde mindre tid till de palliativa patienterna samt deras 

anhöriga. Sjuksköterskorna ansåg sig bli förhindrade i att ge vård av god kvalitet. 

Upplevelsen av brist på support från kollegor ansågs vara negativt. Sjuksköterskorna 
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behövde support och feedback för deras handlingar för att inte ta med sig känslorna 

hem. Kommunikation upplevde sjuksköterskorna som en viktig del av den palliativa 

vården, men de psykosociala frågorna ansågs vara svåra att bemöta. Sjuksköterskorna 

hade flera strategier för att hantera sina känslor vilka var; att syssla med andra uppgifter, 

använda humor, ”emotionell sköld” samt ta avstånd från de palliativa patienterna. 

Sjuksköterskorna upplevde arbetet som stimulerande, värdefullt och gav dem 

tillfredsställelse. De ansåg sig få en fantastisk belöning tillbaka från de palliativa 

patienterna.

4.2 Resultatdiskussion

4.2.1 Negativa faktorer som sjuksköterskan upplever 

4.2.1.1 Upplevelser av brist på utbildning och erfarenhet

Delade meningar framkom i litteraturstudiens resultat gällande brist på lämplig

utbildning inom palliativ vård (23, 24, 25). Dels belystes sjuksköterskornas upplevelser 

av brist på lämplig utbildning (23, 24). De ansåg sig främst sakna lämpliga kunskaper i 

att vårda döende patienter i avseende sorg (23). Sjuksköterskorna ansåg även att 

utbildningen hade liten relevans för att vårda palliativa patienter. De ansåg att det 

erfarenhetsbaserade lärandet var det som hjälpt dem att utvecklas (25). Författarna 

menar att både utbildning och erfarenhet behövs i vården av palliativa patienter. Mer 

utbildning i palliativ vård skulle förbereda sjuksköterskorna inför mötet med 

patienterna. Förstå patienters känslor går inte att läsa sig till, utan detta kommer oftast 

med erfarenhet av yrket. Detta styrks av Iranmanesh et al. (17) studie där 

sjuksköterskorna ansåg att erfarenhet lärde dem att hantera svåra situationer med 

patienter och anhöriga. Självkänsla och självförtroende uppstod även genom utveckling 

i arbetet (17). De flesta sjuksköterskorna tillägnar sig sin kompetens genom erfarenhet 

på arbetsplatsen. Denna erfarenhetskunskap är viktig men leder till en skiftande kvalitet. 

Utbildning i hur sjuksköterskorna ska tala med och stödja patienter och närstående 

angående deras innersta tankar och sorg borde vara en självklarhet. All personal 

behöver en grundläggande utbildning i hur de ska vårda palliativa patienter angående 

dessa fenomen (3). Även Henderson anser att det är viktigt att sjuksköterskorna får 

erfarenheter av att hjälpa andra människor med sina hälsoproblem. Denna utveckling 

gör att sjuksköterskan kan använda sina emotionella och tekniska färdigheter (38).
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4.2.1.2 Upplevelsen av tidsbrist och stress 

I resultatet framkom att ett stort antal sjuksköterskor upplevde olika sorters stress i den 

palliativa vården (23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37). Det dagliga 

arbetstrycket underminerade sjuksköterskornas arbetsförmåga och tiden ansågs vara 

otillräcklig (23). Det framkom även att den höga arbetsbelastningen hindrade 

sjuksköterskorna att effektivt kunna vårda de döende patienterna (27, 28). I en studie 

utförd på hospice (39) svarade sjuksköterskor på vad god omvårdnad till döende 

patienter gick ut på. Det viktigaste var att ha gott om tid, vara tillgänglig för både 

patient och närstående samt lära känna dem som individer för att förstå deras 

omvårdnadsbehov (39). Författarna anser dock att tidsbrist och stress är något som 

förekommer på de flesta allmänna vårdavdelningarna på sjukhus.

Allmänsjuksköterskorna riskerar att inte kunna leva upp till sina egna förväntningar på 

vad det innebär att ge god vård till patienter och deras anhöriga. 

Av föreliggande studies resultat framkom även att sjuksköterskorna upplevde en annan 

sorts stress relaterat till att samtidigt vårda kurativa och palliativa patienter (32, 33, 34). 

Det uppstod svårigheter i valet mellan att ge tid till en döende person eller till kurativa 

patienter (32). Sjuksköterskorna upplevde dessutom svårigheter i att skifta i 

omvårdnaden mellan kurativa och palliativa patienter, vilket orsakade känslomässig 

påfrestning (33). Författarna tror att de flesta sjuksköterskor kommer att möta vårdande 

stress av att vårda palliativa och kurativa patienter samtidigt. Det är viktigt att 

sjuksköterskorna förbereds med relevant utbildning och praktik inför denna situation. 

Detta för att minska risken för känslomässig obalans hos sjuksköterskorna. Detta styrks 

genom Wallerstedt och Andershed (14) studie där sjuksköterskorna beskrev svårigheter 

i att vårda palliativa och kurativa patienter samtidigt. Flera döende patienter samtidigt 

begränsade ytterligare tiden till varje enskild patient (14). I resultatet framkom det 

vidare att sjuksköterskorna upplevde det som svårt att hålla hög kvalitet på vården i 

livets slutskede då de ständigt drogs åt olika riktningar (34). Wallerstedt och Andershed 

(14) studie styrker detta då de fann att den ständiga tidsbristen och stressen var ett 

hinder för att ge vård av god kvalitet. Sjuksköterskorna upplevde känslor av 

otillräcklighet då tiden inte räckte till (14).
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4.2.1.3 Upplevelsen av brist på support

Litteraturstudiens resultat lyfte fram sjuksköterskornas upplevelser av brist på support 

från sina kollegor (23, 28). Författarna till föreliggande studie anser att det är viktigt att 

arbeta i ett team för att hjälpa och stötta varandra i vården av palliativa patienter. 

Support från både kollegor och chefer är en viktig och betydelsefull del i arbetet för att 

kunna uppnå trygghet. Detta styrks av studien av Wallerstedt och Andershed (14) som 

belyser att sjuksköterskorna upplevde otillräckligt med stöd från deras chefer. De ansåg 

sig få liten förståelse och litet engagemang gällande deras fysiska och psykiska hälsa 

(14). Resultatet belyser vidare att sjuksköterskorna behövde support och feedback för att 

inte ta med sig känslorna hem. Det ansågs viktigt att prioritera tid till support för att ta 

hand om varandra på arbetsplatsen (33). Holst et al. (12) bekräftar att support är viktigt 

på arbetsplatsen och menar att spontana samtal mellan kollegor i längden ger det bästa, 

snabbaste och det mest adekvata stödet (12). Iranmanesh et al. (17) fann att 

sjuksköterskorna upplevde det stimulerande att arbeta i ett team och betonade vikten av 

att lita på varandra och dela gemensamma värderingar. I team kunde sjuksköterskorna 

hantera svåra situationer och fatta viktiga beslut. De kände sig dock frustrerad på grund 

av bristen på support (17). Henderson anser att sjuksköterskan i ett team måste hjälpa 

sina kollegor likväl som de hjälper henne/honom. Detta gäller såväl som i förebyggande 

hälsovård, kurativ vård samt i palliativ vård (8).

4.2.2 Sjuksköterskors upplevelser av kommunikation med palliativa patienter och 

deras anhöriga

Studier i resultatet visar att delade meningar rådde kring kompetens inom 

kommunikation (23, 30, 32, 35). I resultatet framkom det att sjuksköterskorna ansåg att 

deras kompetens inom kommunikation med palliativa patienter var tillräcklig. De var

självsäker i att diskutera död och döende, men saknade självförtroende när det handlade 

om psykosociala aspekter (23). Några sjuksköterskor upplevde dock svårigheter i 

kommunikationen. De ansåg att patienterna frågade för mycket frågor, vilket orsakade 

kommunikationssvårigheter (30, 32). Meningar fanns även om att sjuksköterskor med 

större klinisk erfarenhet hade lättare att kommunicera med patienter och deras anhöriga 

(35). Detta styrks av Holst et al. (12) studie som visar på att klinisk erfarenhet 

underlättar mötet och kommunikationen med patienten. Har sjuksköterskan dessutom en 

god självkännedom kan han/hon få en bättre insikt i den palliativa patientens situation 

samt lättare ge en god omsorg (12). Författarna till föreliggande studie anser att 
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kommunikation är en viktig del av den palliativa vården. Kommunikation kan förutom 

ord även betyda att bara vara där, hålla en hand och lyssna. Det finns inte alltid bra svar 

på alla frågor. Enligt författarna är kommunikation viktigt inom all omvårdnad för att 

kunna utveckla en relation och komma patienterna nära. I mötet med människor i kris 

och sorg är sjuksköterskans viktigaste uppgift att vara medmänniska. Genom att hålla 

den sörjande i handen samt låta patienten ösa ur sig sin bitterhet över det obegripliga 

kan sjuksköterskan visa sin medmänsklighet då kommunikation inte fungerar (7).

Henderson menar att sjuksköterskans självkännedom har en stor inverkan på hennes 

yrke. Detta kan i kommunikationen hjälpa patienterna att uttrycka förhoppningar, 

frustrationer, rädsla, vrede och andra känslor (8). 

4.2.3 Upplevelser av att hantera känslor

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna upplevde det känslomässigt påfrestande att 

arbeta med palliativa patienter. Dock förekom olika strategier för att inte bli 

känslomässigt överbelastade (25, 26, 33). Sjuksköterskorna skulle inte kunna fortsätta i 

praktiken om de inte kunde hantera sina känslor (32). Exempel på strategier var att 

använda sig av ”emotionell sköld” och ”professionell skärmning” (33). Övriga

sjuksköterskor valde att syssla med andra uppgifter för att bli distraherad från 

upprörande tankar eller såg humorn i situationen (25). Författarna till föreliggande 

studie förstår att sjuksköterskorna använder sig av olika strategier i mötet med palliativa 

patienter och deras anhöriga. Detta kan bero på att dessa möten är starkt känsloladdade 

och överväldigande för sjuksköterskan. Författarna menar att alla sjuksköterskor är 

olika och därmed används flera sorters strategier i de känslomässiga mötena med 

palliativa patienter. Detta styrks genom statens offentliga utredningar där de fann att 

sjuksköterskorna behövde ha trygghet och ett professionellt förhållningssätt. Annars var 

risken stor att de valde att undvika den palliativa patienten eller fästa sig allt för mycket 

vid denne, vilket varken gynnade sjuksköterskorna eller patienterna (3). Iranmanesh et 

al. (17) rapporterade i deras studie att sjuksköterskorna visste att de skulle utsättas för 

smärtsamma stunder. Därför använde de strategin att acceptera de känslomässigt svåra 

situationerna utan att försöka undvika dem (17). Vårda palliativa patienter är en av 

sjuksköterskans svåraste uppgifter då de ofta blir känslomässigt berörd. I dessa lägen 

använder sig sjuksköterskorna av olika personliga strategier för att hålla en 

känslomässig balans (5).
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4.2.4 Positiv inverkan på sjuksköterskan

I resultatet till föreliggande litteraturstudie framkom det att sjuksköterskorna hade en 

positiv attityd mot att vårda palliativa patienter och deras närstående. Deras syn på livet 

hade förändrats efter de börjat vårda palliativa patienter (28, 29). Sjuksköterskorna 

ansåg att deras yrke givit dem möjlighet att utvecklas (25, 30) samt bli mer 

medkännande. En process som tagit flera år (28). De glömde sina personliga problem

och deras syn på vad som var viktigt eller inte hade förändrats. Även deras rädsla för 

döden hade minskat (29). Sjuksköterskorna upplevde att de fick en fantastisk belöning 

då många patienter gav tillbaka så mycket av sig själva (33). Resultatet styrks av

Wallerstedt och Andershed (14) som visade att sjuksköterskornas erfarenheter i 

omvårdnaden av palliativa patienter hade gett dem förändrade tankar om framtiden samt 

att stämningen i deras arbete gav dem mycket tillbaka (14). Författarna till föreliggande 

studie tror att arbetet med palliativa patienter är givande då en närhet och dialog 

uppstår. Trots känslomässiga svårigheter såg författarna att sjuksköterskorna i studien 

upplevde arbetet som positivt och givande för deras personliga utveckling. Detta 

bekräftas i Holst et al. (12) studie där sjuksköterskorna upplevde deras arbete som 

mycket givande och utmanande. De fick mycket tillbaka i relationen till patienten och 

dessutom utvecklades de hela tiden som människor (12). Även Henderson menar att 

sjuksköterskan får ett rikt utbyte i de intima och krävande omvårdnadsuppgifterna av 

patienterna (38).

4.2.5 Kvalitetsdiskussion

Designen kommer att diskuteras avseende kvalitativ och kvantitativ ansats. Möjligheten 

till att generalisera varierar mellan studiers ansatser. Kvalitativa studier används 

vanligtvis inte till att ge en generell bild. Avsikten är att förstå och förklara fenomen, 

erfarenheter eller upplevelser (18). Femton vetenskapliga artiklar användes i resultatet

vilket ger en hög trovärdighet. Resultatet av föreliggande studie baseras på både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Detta kan vara en fördel eftersom kvalitativa 

artiklar beskriver sjuksköterskornas upplevelser vilket var syftet med studien. 

Kvalitativa artiklar strävar inom omvårdnadsforskningen efter att beskriva förklara, 

förstå samt tolka (18). De kvantitativa artiklarna inkluderades på grund av att antalet 

deltagare var flera, samt att artiklarna svarade på syftet och frågeställningarna. En risk 

med att använda kvantitativa artiklar kan vara att forskaren är allt för objektiv och exakt 

i sin forskning. Därmed riskeras att den subjektiva upplevelsen av omvärlden inte 
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övervägs (18). De kvantitativa artiklarnas resultat var inte lika uttömmande och 

beskrivande.

Undersökningsgruppen kommer att diskuteras i relation till antalet sjuksköterskor, 

könsfördelning, arbetslivserfarenhet, ålder samt arbetsplats. Samtliga 

undersökningsgrupper i artiklarna bestod av allmänsjuksköterskor. Studiernas 

undersökningsgrupper var lämpliga då de syftade till att belysa allmänsjuksköterskors 

upplevelser av att vårda palliativa patienter på sjukhus. Detta relaterat till tidigare 

nämnda exklusionskriterier, syftet samt frågeställningarna. Denna studie anses vara 

replicerbar då det var ett stort antal sjuksköterskor som deltog i de femton vetenskapliga 

artiklarna. I samtliga studier var kvinnor starkt överrepresenterade i antal. En 

generalisering kan därför vara svår att göra då männen endast utgjorde 3,2 % av alla 

deltagare. Det låga antalet manliga deltagare kan ha berott på att det finns ett större antal 

kvinnliga sjuksköterskor. Denna studie går därför bättre att generalisera till kvinnliga 

sjuksköterskors upplevelser. Vid kvalitativ forskning önskas en stor variation mellan 

könen på deltagarna för att få en bred beskrivning av problemet (19). Längden på 

arbetslivserfarenheten varierade mellan 2 mån – 30 år. Spridningen på 

arbetslivserfarenheten kan ha speglat resultatet på studien. Nyexaminerade och erfarna 

sjuksköterskor besitter inte samma kunskaper och erfarenheter, vilket kan ha gett en 

spridning i resultatet. Dock kan skillnaden mellan åldrarna på sjuksköterskorna i 

studierna ha gett en bredare bild av sjuksköterskornas upplevelser. Åldrarna varierade 

mellan 21 – 58 år och vilket kan ha speglat resultatet på studien. Egentligen spelar inte 

åldern någon roll i föreliggande studie, utan det är arbetslivserfarenheten som är det 

viktiga. De yngre och äldre sjuksköterskorna kan ha olika erfarenhet och syn på vården 

av palliativa patienter relaterat till bland annat yrkeserfarenhet och olika 

grundutbildningar. Detta gynnar resultatet då sjuksköterskorna bidrar till olika aspekter 

av palliativ vård och personliga erfarenheter. Samtliga artiklar presenterade att 

allmänsjuksköterskorna tjänstgjorde på vanliga vårdavdelningar på sjukhus där inte 

specialistutbildning var något krav. Ingen specialistutbildad sjuksköterska var med i 

någon av undersökningarna. Detta styrker föreliggande litteraturstudie då syftet var att 

beskriva allmänsjuksköterskornas upplevelser i vården av palliativa patienter. 

4.3 Metoddiskussion

Syftet med föreliggande studie var att beskriva allmänsjuksköterskornas upplevelser av 

att vårda palliativa patienter på sjukhus. Författarna valde att skriva en litteraturstudie 
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då de ansåg det intressant att belysa och samla tidigare forskning inom området. Dock 

skulle en empirisk studie också vara lämplig till detta syfte då upplevelser skulle 

beskrivas. Artiklarna i föreliggande litteraturstudies resultat hämtades i databaserna

Medline via sökmotorn PubMed samt CINAHL, för att få ett större antal relevanta 

artiklar. PubMed och CINAHL innehöll bra evidensbaserat material som inriktade sig 

inom hälso- och sjukvård (19). Samma sökord användes i båda databaserna. Endast 

meshtermen ”palliative care” användes i PubMed då författarna inte kunde finna någon 

till resterande sökord. Boolesk söklogik med AND och NOT kombinerades tillsammans 

med de olika sökorden i respektive databas. Denna teknik begränsar sökningen samt ger 

ett smalare resultat (18). Författarna valde att ha artiklar som inte var äldre än tio år 

gamla, därför utfördes det en begränsning mellan åren 2001-2011. Detta för att

litteraturstudien skulle vara baserad på aktuell forskning. Genom att denna begränsning

har använts anser författarna att den aktuella studiens resultat styrks. Det är en styrka på 

grund av att forskning är en färskvara (18). En kriterie för föreliggande studie var att 

samtliga studier i resultatet skulle vara publicerade på Engelska, vilket kan ha uteslutit 

ett flertal andra bra studier skrivna på Svenska samt andra språk. Linked full text 

användes inte som begränsning vid artikelsökningen. Detta för att få fram ett större antal 

artiklar till resultatet. En detalj som kan vara angörande för denna studies resultat var att 

fem artiklar beställdes då författarna ansåg att artiklarna hade ett bra abstract. 

Författarna exkluderade därför inga artiklar på grund av att några artiklar inte kunde 

skrivas ut i fulltext.

Engelska var inte författarnas modersmål, vilket kan ha varit en svaghet då 

misstolkningar i dataanalysen kan ha begåtts. En korrekt översättning av engelskan var

därför av stor vikt. Båda författarna granskade och behandlade de vetenskapliga

artiklarna till föreliggande litteraturstudie individuellt och gemensamt. Risken för 

feltolkningar samt risken för att gå miste om viktig information minskade på detta sätt. 

Vid analysen av samtliga artiklar fann båda författarna olika teman som bildade 

kategorier och underkategorier. Artiklarna som inkluderades i studien svarade på 

föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställningar. De vetenskapliga artiklarna som 

ingick i resultatet hade en viss spridning. Det kan ha varit en fördel för studiens resultat 

att artiklarna var skrivna i olika länder samt världsdelar, eftersom detta gav ett bredare 

perspektiv på sjuksköterskornas upplevelser. Tio av de femton studierna i resultatet var 

från Europa vilket kan innebära att studiens resultat inte kan generaliseras till 
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sjuksköterskors upplevelser världen över. Detta kan dock belysa att det behövs 

ytterligare studier från övriga världsdelar inom detta område. 

4.4 Allmän diskussion

I denna litteraturstudie har resultatet visat att sjuksköterskorna ansåg att arbetet med 

palliativa patienter var värdefullt och givande. De svårigheter sjuksköterskorna 

upplevde var bland annat stress, tidsbrist, brist på support och feedback samt svårigheter 

i kommunikationen. Författarna tror att dessa svårigheter uppkommer på grund av brist 

på lämplig utbildning och erfarenhet inom palliativ vård. Det är viktigt att 

sjuksköterskorna får adekvat grundutbildning samt erfarenhet inom detta viktiga 

område. Detta eftersom alla sjuksköterskor kommer att möta dessa patienter i sitt 

arbetsliv och riskerar att bli emotionellt överbelastade. Utbildning behövs även för att 

skapa trygghet och säkerhet hos sjuksköterskorna. 

Författarna till föreliggande studie anser att det är av stor betydelse att sjuksköterskor 

har kunskap och är medvetna om de svårigheter de kommer att möta i samband med 

vården av palliativa patienter. Varje individs upplevelser är unika och olika. Det är 

viktigt inte bara för sjuksköterskans skull, utan även patienternas skull att vidare 

forskning utförs inom detta område. Detta för att kunna förbättra vården för de palliativa 

patienterna samt underlätta och förbereda allmänsjuksköterskorna inför mötet med 

dessa. Befintlig forskning gällande allmänsjuksköterskors upplevelser av att vårda 

palliativa patienter på sjukhus är begränsad. Därför anser författarna att det finns ett 

behov av vidare forskning inom detta område, eftersom alla allmänsjuksköterskor 

kommer att möta palliativa patienter på sjukhus och uppleva svårigheter i möten med 

denna patientgrupp. Vidare forskning är nödvändig för att påvisa, förebygga och minska 

sjuksköterskornas negativa inställningar och upplevelser. Författarna föreslår att vidare 

studier utförs gällande manliga sjuksköterskors upplevelser inom palliativ vård, 

eftersom kvinnorna var överrepresenterade i de tidigare studierna. Författarna vill även 

föreslå studier som granskar skillnader på upplevelser mellan nyexaminerade 

sjuksköterskor och erfarna sjuksköterskor inom palliativ vård. Detta för att se hur viktigt 

det kan vara med erfarenhet kontra grundutbildning. Både allmänsjuksköterskornas och 

patienternas situation kan genom vidare forskning bli bättre, genom att 

forskningsresultaten kan ha betydelse i den kliniska verksamheten. Sjuksköterskan kan 

bli mer förberedd inför mötet och omvårdnaden av palliativa patienter. Dessa patienter 

får på så sätt mer professionell vård och möter bättre förberedda sjuksköterskor på 
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sjukhusen. Sjuksköterskorna kommer därför att vara bättre förberedd och insatt i hur de 

ska närma sig patienternas lidande samt stötta dem i svåra situationer.

5. Slutsats

Författarna kan genom denna litteraturstudie dra slutsatsen att sjuksköterskorna 

upplever bristande utbildning, erfarenhet, stress, otillräckligt med support och feedback 

samt kommunikationsproblem. Olika strategier användes för att inte bli emotionellt 

överbelastade. Trots detta upplevde sjuksköterskorna arbetet med palliativa patienter 

som värdefullt och givande. 
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Bilaga 1. Översikt över artiklarnas syfte och resultat.

Nr 
ref.

Författare Syfte Resultat

23 McDonnell M, 
Johnston G, 
Gallagher AG, 
McGlade K.

Undersöka sjuksköterskors 
uppfattning om palliativ vård på ett 
allmänsjukhus.

Sjuksköterskorna ansåg att ta hand om döende var en del av deras yrke. En liten skara 
ansåg att sjukhuset var en idealisk miljö för döende patienter. Sjuksköterskorna kände 
trygghet i sin psykiska och kliniska roll, men att arbeta med psykosociala frågor 
ansågs vara mer problematiskt. En minoritet kände säkerhet i att diskutera döden och 
döendet med patienterna. Sjuksköterskorna upplevde tre hinder för att kunna ge
optimal palliativ vård: brist på utbildning, arbetsbörda och avsaknad av stöd från 
kollegor och chefer.

24 Iranmanesh S, 
Dargahi H, 
Abbaszadeh A.

Undersöka Iranska sjuksköterskors 
attityder av att vårda döende 
patienter.

Majoriteten svarade att de sannolikt kommer ge vård och känslomässigt stöd för de 
döende patienterna och deras familjer. De ansåg det osannolikt att utbilda och prata 
med patienterna om döden och ville heller inte involvera familjen i beslutsfattandet om 
patienten. Sjuksköterskornas personliga uppfattningar om döden påverkade deras 
attityder till att vårda döende patienter.

25 Hopkinson J-
B, Hallet C-E, 
Luker K-A.

Undersöka hur nyexaminerade 
sjuksköterskor hanterar vården av 
patienter i livets slutskede.

Det framkom vad som kunde hjälpa sjuksköterskor i deras arbete med döende 
personer. Svaren delades upp i kategorierna: relationer, resurser, lära av erfarenheter, 
kontrollerande deltagande, mätning mm. Sjuksköterskorna tog hjälp av exempelvis 
kollegor och nya kunskaper för att arbeta inom palliativ vård.

26 Georges JJ, 
Grypdonck M, 
Dierckx De 
Casterle B.

Beskriva hur sjuksköterskor som 
arbetar på en palliativ 
vårdavdelning på ett akademiskt 
sjukhus upplever sin roll, samt få 
insikt i andra problem som de 
upplever.

Sjuksköterskorna strävade efter ett välorganiserat och målmedvetet förhållningssätt 
samt strävade efter att öka välbefinnandet för patienterna.

27 Pavlish C, 
Ceronsky L.

Att undersöka onkologi-
sjuksköterskors perspektiv av 
palliativ vård genom narrativ 
analys av deltagarnas 
beskrivningar av livserfarenheter.

De fann fem primära sjuksköterskeroller; lära, vårda, koordinera, förespråka 
patienterna och mobilisera. I dessa fem beskrevs sju professionella egenskaper: klinisk 
expertis, ärlighet, familjefokus, lyhördhet och uppmärksamhet, närvaro, samarbete 
samt genomtänkta åtgärder.

28 Iranmanesh S, 
Axelsson K, 
Sävenstedt S, 
Häggström T.

Undersöka sjuksköterskors 
erfarenheter av att vårda palliativa 
patienter på specialist avdelning på 
sjukhus.

Tre teman: ”möta patienter och familjemedlemmar som unika personer”, ”lära i 
utmanande miljöer” och ”att uppnå personlig styrka”.  Det uppstod situationer då 
döden var väntad där nära relationer skapades med varje unik människa som var 
inblandad.
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Nr 
ref.

Författare Syfte Resultat

29 Iranmanesh S, 
Abbaszadeh A, 
Dargahi H, 
Cheraghi MA

Utforska Iranska onkologi-
sjuksköterskors erfarenheter av att
vårda människor i livets slutskede.

Deltagarna upplevde att vårda människor i livets slutskede var att dela tid och 
utrymme samt gå förlorad i ett organisatoriskt sammanhang. Huvudtemat delades upp i 
tre subteman: ”att vara uppmärksam mot döende personer och deras anhöriga”, ”att 
vårda döende personer och deras anhöriga” samt ”att möta barriärer”.

30 De Araujo 
MM, da Silva 
MJ, Francisco 
MC.

Beskriva hur sjuksköterskor 
dagligen hanterar att möta döende 
patienter. 

Sjuksköterskor som vårdar döende patienter borde få psykologiskt och emotionellt 
stöd. De fann att sjuksköterskorna hade varierande sätt att kommunicera. Undvikande 
mönster utvecklades hos vissa sjuksköterskor. Det visade sig vara personalens problem 
att hantera mänskligt lidande och död.

31 Hopkinson J-
B, Hallett C.

Titta på sjuksköterskors 
uppfattningar om en god död och 
deras erfarenheter av att vårda 
döende patienter på sjukhus.

Sjuksköterskors förståelse för en god död grundande sig på flera inslag som delades
med deras kollegor, men det fanns även personliga förståelser om en god död. 
Begreppet god död var kanske ett felaktigt antagande och sågs som ett acceptabelt sätt 
att vårda en döende person. Begreppet personlig ideal död föreslogs som en förfining 
av god död.

32 Hopkinson J-
B, Hallet C-E, 
Luker K-A.

Hitta en teori som sjuksköterskor 
kan bli hjälpta av för att ge vård av 
kvalitet till döende patienter på 
sjukhus.

Sex centrala teman framkom från sjuksköterskornas berättelser; det personliga idealet, 
det faktiska, det okända, de ensamma, spänning och anti-spänning. Dessa teman bildar 
tillsammans en modell av erfarenheter av att vårda döende patienter på sjukhus.

33 Sandgren A, 
Thulesius H, 
Fridlund B, 
Petersson K.

Utveckla en grounded theory om 
sjuksköterskors omsorg för 
palliativa cancerpatienter som 
vårdas på sjukhus.

För att sjuksköterskorna inte skulle bli känslomässigt överbelastade i sitt arbete 
strävade de efter emotionell överlevnad, ett beteendemönster som hittades i studien. 
De fann tre huvudstrategier: emotionellt skydd, emotionell bearbetning och emotionell 
åsidosättning.

34 Thomson G, 
McClement S, 
Daeninck P.

Utveckla en förståelse för 
processen som sjuksköterskor 
utför. Detta för att ge vård av 
kvalitet i livets slut samt att 
utveckla en ny teori som grundar 
sig i deltagarnas upplevelser och 
erfarenheter av att bedriva palliativ 
vård på akuta vuxenavdelningar.

Det basala sociala problem som sjuksköterskorna upplevde var att bedriva vård i livets 
slut av hög kvalitet samtidigt som de rycks åt flera håll. Att skapa en fristad 
representerar ett kontinuum av strategier och beteende, vilket presenteras i 
subprocesser i resultatet.

35 Sasahara T, 
Miyashita M, 
Kawa M, 
Kazuma K.

Identifiera de faktorer som är 
förknippade med sjuksköterskors 
svårigheter med att arbeta på 
allmänna avdelningar på sjukhus i 
Japan.

Förekomsten av en mentor för frågor om livets slut bedömde färre som en svårighet än 
de flesta områden. Stöd från ett palliativt vårdteam ansågs vara effektivt för att minska 
problem som upplevdes av sjuksköterskor, samt kan förbättra vården för obotligt sjuka 
cancerpatienter. Grundläggande kommunikationsträning som genomförs snabbare efter 
registrering ansågs vara användbart.
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Nr 
Ref.

Författare Syfte Resultat

36 Miyashita M, 
Nakai Y, 
Sashara T, 
Koyama Y, 
Shimizu Y, 
Tsukamoto N, 
Kawa M.

Klargöra relationen mellan 
sjuksköterskors självständighet och 
andra faktorer, relaterade till 
attityder mot att vårda döende 
patienter.

De flesta sjuksköterskor hade en positiv attityd mot att vårda döende patienter. De fann 
även ett behov av patient- och familjecentrerad vård.

37 Costello J. Undersöka sjuksköterskors 
upplevelser av döden och döendet 
på sjukhus.

Studiens resultat tyder på att olika erfarenheter av döden är baserade på vilken kontroll 
sjuksköterskor känner att de har över dödsprocessen. Vid bra och dåliga dödsfall 
fokuserades det mindre på patientens behov av dödsprocessen och mer på händelsen 
av döden, samt sjuksköterskors förmåga att hantera organisatoriska krav.
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Bilaga 2. Artikelöversikt

Nr 
ref.

Författare/ 
publ. År/ land

Titel Design Undersöknings grupp Datainsamling
s metod

Dataanalysmetod

23 McDonnell M, 
Johnston G, 
Gallagher A-G, 
McGlade K-M. 
2002. 
England.

Palliative care in 
district general 
hospitals: the 
nurses´perspective.

Kvantitativ 
metod med 
beskrivande 
design.

147 st sjuksköterskor.
Tre män, resten kvinnor. 
Medicinska och kirurgiska 
avd på fyra allmänsjukhus. 
Medelålder 35 år. Medel-
arbetslivserfarenhet: 14 år.

Frågeformulär 
med 
kvantitativt 
inslag och 
öppna frågor.

Dataanalys med paket SPSS 
version 9.0.

24 Iranmanesh S, 
Dargahi H, 
Abbaszadeh A. 
2007. 
Sverige & Iran.

Attitudes of Iranian 
nurses toward caring 
for dying patients.

Kvantitativ 
design.

114 st sjuksköterskor från 
onkologi- och allmänna 
vårdavd. Ålder: 20-50 år. 
Arbetslivserfarenhet: 1-10 
år.

Enkätstudie. Statistiska paket & deskriptiv 
analys. Kontrollerades med 
Kolmogorov-smirnov test. 
Pearson korrelation (DAP-R 
poäng och demokratiska 
variabler), poäng på 
FATCOD.

25 Hopkinson, J, 
Hallet C, Luker 
K. 
2005. 
England.

Everyday death: how 
do nurses cope with 
caring for dying 
people in hospital?

Kvalitativ 
tvärsnitts 
studie.

28 st sjuksköterskor, från 
åtta akuta medicinska 
vårdavd på två sjukhus. En 
man, resten kvinnor. 
Arbetserfarenhet: 2 mån-3 
år. Ålder: 21-44 år.

Intervju med 
öppna frågor.

Transkriberades, 
analyserades och tolkades
enligt Wolcott och van 
Manen.

26 Georges J-J, 
Grypdonck M, 
Dierckx D 
Casterle B. 
2002. 
Nederländerna.

Being a palliative care 
nurse in an academic 
hospital: a qualitative
study about nurses’ 
perceptions of 
palliative care nursing.

Kvalitativ 
design.

10 st sjuksköterskor. 
Arbetserfarenhet: 6 mån >
4 år på palliativ vårdavd. 
Ålder: 35-55 år.

Observationsstu
dier & 
semistrukturera
de intervjuer.

Konstant jämförande metod 
genom Strauss. Kodning, 
transkription och jämförelser 
mellan observationer.

27 Pavlish C, 
Ceronsky L. 
2009. 
USA

Oncology nurses´
perceptions of nursing 
roles and prefessional 
attributes in palliative 
care. 

Kvalitativ 
ansats med 
beskrivande 
design.

33 st 
onkologisjuksköterskor på 
medicinsk avd. 
Medelarbetslivserfarenhet: 
15,9 år.

Semistrukturera
de intervjuer.

Narrativ analys. 
Transkriberades, kodades 
och kategoriserades. 
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Nr 
ref

Författare/ 
publ. År/ land

Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamling
s metod

Dataanalysmetod

28 Iranmanesh S,
Axelsson K,
Sävenstedt S,
Häggström T.
2010. 
Sverige & Iran.

Caring for dying and 
meeting death: 
Experiences of Iranian 
and Swedish nurses.

Kvalitativ, 
beskrivande 
design.

16 st sjuksköterskor. 8 st 
på onkologi enheter i Iran. 
Ålder: 25-50 år. 
Medelarbetslivserfarenhet: 
7 år. 4 st var iranska män. 
8 st kvinnor från Sverige. 
Ålder: 35-58 år. Medel-
arbetslivserfarenhet: 12 år.

Öppna, 
strukturerade 
intervjuer med 
narrativ metod.

Analys med fenomenologisk
hermeneutisk metod.

29 Iranmanesh S, 
Abbaszadeh A, 
Dargahi H, 
Cheraghi MA. 
2009. 
Iran.

Caring for people at 
the end of life: Iranian 
oncolgy nurses´ 
experiences.

Kvalitativ 
design.

15 st sjuksköterskor på 
onkologiavd från två 
sjukhus. 11 kvinnor, fyra 
män. Ålder: 32-50 år. 
Medelerfarenhet: 10 år.

Djupgående, 
ostrukturerade 
intervjuer.

Transkriberades och 
analyserades. Teman och 
meningsbärande meningar 
utfanns. Fenomenologisk 
hermeneutisk tolkning.

30 De Araujo 
MMT, da Silva 
MJP, Francisco 
MCP. 
2004. 
Brasilien.

Nursing the dying: 
essential elements in 
the care of terminally 
ill patients.

Kvalitativ, 
beskrivande 
design.

14 st sjuksköterskor på en 
hematologavdelning på ett 
allmänt sjukhus. 
Medelarbetslivserfarenhet:
10.1 år.

Semistrukturera
de intervjuer.

Fenomenologisk metod. 
Analyserades med en metod 
av Bardin. Sorteras i teman.

31 Hopkinson J-B, 
Hallett C. 
2002. 
England.

Good death? An 
exploration of newly 
qualified nurses´
understanding of good 
death.

Kvalitativ 
design.

28 st sjuksköterskor som 
arbetade på åtta 
medicinska avdelningar på 
två akutsjukhus. Ålder: 21-
44 år. Arbetslivs-
erfarenhet: 2 mån–3 år.

Öppna 
intervjuer.

Analyserades, 
transkriberades samt utfann
teman.

32 Hopkinson J-B, 
Hallet C-E, 
Luker K-A.
2003. 
England.

Caring for dying 
people in hospital.

Kvalitativ, 
beskrivande 
design.

28 st nyexaminerade 
sjuksköterskor på 
medicinska avd. 27 
kvinnor & en man. Ålder:
21-44 år. Arbetslivs-
erfarenhet: 2 mån–3 år. 

Öppna 
intervjuer.
Delvis 
djupgående.

Datan tolkades med 
fenomenologisk metod. 
Utfann teman och mönster. 
Analys enligt Wolcott och 
van Manen.
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Nr 
ref

Författare/ 
publ. År/ land

Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamling
s metod

Dataanalysmetod

33 Sandgren A, 
Thulesius H, 
Fridlund B, 
Petersson K. 
2006. 
Sverige.

Striving for emotional 
survival in palliative 
cancer nursing.

Kvalitativ 
ansats med 
beskrivande 
design.

16 st sjuksköterskor på 
onkologi- och kirurgiavd.
Endast kvinnliga deltagare. 
Ålder: 23-60 år. Mer än 10 
års erfarenhet av onkologi.

Ostrukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor.

Analys genom Grounded 
theory. Transkriberades och 
kodades.

34 Thomson G, 
McClement S, 
Daeninck P. 
2006. 
Kanada.

Nurses’ perceptions of 
quality end-of-life 
care on an acute 
medical ward.

Kvalitativ 
design.

10 st sjuksköterskor på två 
akut medicinska avd. 
Arbetserfarenhet på 
avdelningen minst 3-6 mån 
som inklutionskriterie.

Observationsstu
dier &
semistrukturera
de intervjuer.

Grounded theory metod vid 
granskning. Transkriberades, 
delades upp i kategorier och 
kodades.

35 Sasahara T, 
Miyashita M, 
Kawa M,
Kazuma K. 
2005. 
Japan.

Factors associated 
with difficulties 
encountered by nurses 
in the care of 
terminally ill cancer 
patients in hospitals in 
Japan.

Kvantitativ 
tvärsnitts 
studie.

375 st sjuksköterskor på tre 
olika universitetssjukhus 
och allmänna avd, varav 
tolv män. 
Arbetslivserfarenhet: 6 
mån – 30 år. Ålder: 20-56 
år.

Tvärsnittsstudie 
med 
frågeformulär.

O-partade t-test (ANOVA 
och pearson). Multivariat 
linjär regression

36 Miyashita M, 
Nakai Y, 
Sashara T, 
Koyama Y, 
Shimizu Y, 
Tsukamoto N, 
Kawa M. 
2007.
Japan.

Nursing autonomy 
plays an important 
role in nurses´ 
attidudes toward 
caring for dying 
patients.

Kvantitativ 
design.

178 st sjuksköterskor på 
allmän vårdavdelning. En 
manlig deltagare. 
Medelerfarenhet: 7 år.

Tvärsnitts-
studie med 
enkäter.

Bivariat analys, t-test, 
pearsons 
korrelationskoefficient och 
multivariat analys.

37 Costello J. 
2006. 
England.

Dying well: Nurses´
experiences of good 
and bad deaths in 
hospital.

Kvalitativ, 
beskrivande 
design.

29 st sjuksköterskor på tre 
allmänna avdelningar. 
Arbetslivserfarenhet: 2,6-7
år.

Djupgående 
intervjuer.

Etnografisk metod. Tolkades 
med semiotisk analys.
Analys av teman för att 
utveckla relationer.


