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Abstract  

 

As a nurse in the health care system, the meeting with palliative patients is common. 

The aim of this study was to describe the nurses' opportunities and difficulties in meeting with the 

palliative care patients at home, the hospice and hospital. 

A literature review was conducted in which the authors examined thirteen qualitative and two 

quantitative scientific articles that were retrieved from the databases CINAHL and PubMed. 

The results of the study showed that nurses, whether they worked in palliative care in hospital, at 

home or in hospice, faced different problems and opportunities in their meeting with patients.  

The nurses believed that the essence was to create good relationships with patients and relatives and 

also to establish good communication. It also emerged that the nurses experienced difficulties when 

they were faced with complicated ethical issues. The nurses felt that in their work they could 

experience impotence due to lack of time and finances, and that there was a risk of being burned 

out. The work was facilitated by working in teams and get support from colleagues. It was also 

important that the nurses took care of their own health. 

The nurses felt that palliative care did strengthen them in their professional capacity and it gave 

both professional and personal experience. 
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Sammanfattning 

 

Som sjuksköterska inom hälso- och sjukvården är mötet med palliativa patienter vanligt. 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors möjligheter samt svårigheter i mötet med 

palliativa patienter i hemsjukvård, på hospice samt på sjukhus. 

En litteraturstudie genomfördes där författarna granskade tretton kvalitativa och två 

kvantitativa vetenskapliga artiklar som hämtades från databaserna CINAHL och PubMed. 

Resultatet i studien visade att sjuksköterskorna oavsett om de arbetade inom den palliativa 

vården på sjukhus, i hemmet eller på hospice, så stod de inför olika svårigheter och 

möjligheter i sitt möte med patienter.  

Sjuksköterskorna ansåg att de viktigaste delarna var att kunna skapa goda relationer till 

patienter och anhöriga och att dessutom kunna ha en god kommunikation. Det framkom också 

att sjuksköterskorna upplevde svårigheter då de stod inför svåra etiska frågor. 

Sjuksköterskorna kände att de i sitt arbete kunde uppleva en maktlöshet på grund av tidsbrist 

och ekonomi, samt att det fanns en risk att i arbetet bli utbränd. Arbetet underlättades av att 

arbeta i team och få stöd från arbetskamrater. Det var även viktigt att sjuksköterskorna tog 

hand om sin egen hälsa. 

Sjuksköterskorna upplevde att den palliativa vården styrkte dem i sin yrkesroll och det gav 

både yrkesmässiga och personliga erfarenheter. 

 

 

Nyckelord: palliativ vård, omvårdnad, kommunikation, sjuksköterska-patient relationer. 
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1. Introduktion 

1.1 Palliativ vård 

Världshälsoorganisationens (WHO 2011) definition av palliativ vård innebär att ett vårdlag 

ger patienten och dennes familj, en helhetsvård. När syftet med vården inte längre är att bota, 

och den behandling som ges inte är till för att förlänga patientens liv.”Palliativ vård bygger 

på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och dess familjer 

som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom”. Palliativ vård ska 

förebygga och lindra lidandet för patienten och familjen genom att tidigt kunna identifiera, 

analysera och behandla smärta samt andra fysiska, existentiella och psykosociala problem. 

”Vården ska ge befrielse från smärta och andra plågsamma symtom, det ska bejaka livet och 

se döendet som en normal process, det ska inte påskynda eller skjuta upp döden, andliga och 

psykologiska aspekter ska integreras i vården”. (www.who.int/cancer/palliative/definition/en/) 

 

Den palliativa vården har utvecklats genom tiderna. I Tyskland under sent 1800-tal och tidigt 

1900-tal var det diakonissor eller outbildade sköterskor som tog hand om de döende. 

Patienten vårdades i hemmet och diakonissan bodde under samma tak som patienten och 

dennes familj och hade ansvar för både den andliga och kroppsliga omvårdnaden (Nolte 

2009). I Sverige innebar tidigare palliativ vård endast cancerpatienter i livets slut, men idag 

omfattar palliativ vård de patienter som har behov av den helhetsvård som palliativ vård 

innebär, oavsett vad patienten har för diagnos (Nationella Rådet för Palliativ Vård 2007). 

 

Idag är det är ungefär 90 000 personer som avlider i Sverige varje år, av dessa är ca 60 

procent 80 år eller äldre. Hjärt- och kärl sjukdomar är den vanligaste diagnosen bland de 

avlidna, sedan följer tumörsjukdomar och sist övriga sjukdomar (Socialstyrelsen 2006). 

Runt 1950- talet utvecklades de medicinska möjligheterna att kunna ge en effektiv smärt- och 

symtombehandling, som innan det varit en svårighet. Medicinerna som gavs kunde 

kombineras med den ökade förståelsen för existentiella och psykosociala behov hos den 

döende patienten och den palliativa vården kunde utvecklas.  

 

Idag ses palliativ vård som en viktig vårdfilosofi för att kunna hjälpa människor som befinner 

sig i livets slutskede.  Den palliativa vården fokuserar på symtomkontroll, att kunna ge bästa 

möjliga livskvalitet och välbefinnande som möjligt vid livets slut (Nationella Rådet för 

Palliativ Vård 2007). Den palliativa vården är den vård som inte längre anses vara botande, 

ofta behandlas en diagnos för att ge en förlängning av livet och ibland ges den som vård i 
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livets slutskede. Den palliativa vården skiljer sig från den kurativa, vid denna vård avvägs vad 

som ger patienten minsta möjliga lidande. Det som utsätter patienten för onödigt lidande, 

obehagliga behandlingar eller annat utesluts eftersom patienten inte har nåt att vinna på sådant 

i detta skede (Strang & Beck-Friis 1995). 

 

År 2004 bildades en nationell organisation för palliativ vård, NRPV – Nationella Rådet för 

Palliativ Vård. Organisationen fungerar som ett nätverk med yrkesföreningar och målet är att 

samordna vård utifrån WHO:s definition utav palliativ vård.  Organisationen sprider 

information till både allmänheten och yrkeskategorier, samt identifiera områden som behöver 

förbättras.  Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen att utveckla den palliativa vården i 

kommuner och landsting (Nationella rådet för palliativ vård 2007). 

 

1.2 Sjuksköterskans bemötande och förhållningssätt vid omvårdnad 

Enligt International Council of Nurses så är sjuksköterskans fyra grundläggande 

ansvarsområden: ”att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra 

lidande”(Svensk sjuksköterskeförening 2007, ICNs etiska kod, s.2). Sjuksköterskans uppgift 

är att trots sjukdom och trots att patienten inte längre får kurativ behandling, kunna få 

patienten att må så bra som möjligt i sin situation. Genom att finnas till hands, ge snabb och 

effektiv symtombehandling och dessutom på bästa sätt hjälpa och stödja patienten för att få 

livskvalitet trots sjukdom (Strang & Beck-Friis 1995). 

 

Enligt socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdslag ska vården följa kraven på god vård vilket 

innebär bland annat att den ska:  

1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av 

trygghet i vården och behandlingen, 

2. vara lätt tillgänglig, 

3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 

4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, 

5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården (SFS 1982:763). 

Eftersom sjuksköterskan ska följa hälso- och sjukvårdslagen innebär det att självbestämmande 

är viktigt för patienten i vården. Sjuksköterskan ska visa respekt för patientens rättigheter och 

värde, oavsett patientens religion, seder eller värderingar (Socialstyrelsen 1982). 
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Sjuksköterskan har ett primärt ansvar och är ledaren för omvårdnaden av patienten. Det 

innebär att planera omvårdnadsåtgärder, genomföra samt utvärdera dessa samt samverka med 

den övriga personalgruppen. Sjuksköterskan förväntas följa grundläggande riktlinjer samt 

etiska värderingarna i sitt arbete dagligen. Att ha ett etiskt ansvar innebär bedöma samt fatta 

beslut med stor förståelse och ödmjukhet. Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om 

sin maktposition mot patienten som kan vara helt utelämnad (Kihlgren 2000).  

En viktig del för att få en god vårdsituation, är känslan att som sjuksköterska kunna förmedla 

trygghet genom sin närvaro, trygghet som ger grund till en lugn och god miljö för patienten. 

Arbetet innebär att skapa en nära relation till den sjuke och dess närstående och genom denna 

närhet skapas en samhörighet vilket bidrar till den goda vården (Karlsson & Sanden 2007).  

 

I sitt arbete ställs sjuksköterskan ofta inför etiska dilemman och kan ses som en ”etisk 

inkräktare”. Det är viktigt att vara medveten om att sjuksköterskan är en gäst som bör 

respektera patientens ägande över både sin kropp och sitt hem (Santos Salas & Cameron 

2010). En relation ska skapas mellan patienten och sjuksköterskan som vårdgivare, där 

patienten ska känna trygghet, få stöd och ett gott samarbete bör byggas upp. Den empatiska 

förmågan är ett viktigt instrument för sjuksköterskan inom vården (Holm 2001). De patienter 

som sjuksköterskan möter i sitt arbete kan ha olika insikt om sin sjukdom och om att livet går 

mot sitt slut. Vårdarens agerande kan också vara varierande, ibland kan vårdaren veta om att 

en patient är döende innan patienten själv vet det, och i andra fall kan patienten förneka 

insikten om att livet börjar närma sig sitt slut (Ternestedt 1998).  

 

Sjuksköterskan ska sträva efter en omvårdnadsrelation som har hög kvalitet och det ska finnas 

en ömsesidig respekt. En viktig utgångspunkt för detta är att se patientens behov samt veta 

patientens bakgrund. Sjuksköterskan ska kunna ge trygghet och tillit både med verbal och 

icke- verbal kommunikation (Kihlgren 2000).  

 

1.3 Katie Erikssons omvårdnadsteori  

Katie Eriksson beskriver i sin omvårdnadsteori vårdandet som en naturlig del av människan, 

hon beskriver att vården kommer av kärlekens kraft, att varje människa har en inneboende 

kunskap om vårdandet som uttrycks genom att skapa. Eriksson kopplar också ihop kärleken 

med tro och hopp som står för inre tillit och livsvilja (Eriksson 1988). 

Erikssons teori bygger på begreppen människa, hälsa, vård samt lidande.  Hennes definition 

av människan grundar sig på det huvudsakliga problemet förhållandet mellan människa och 
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Gud, ”den abstrakta andra” samt förhållandet mellan individen och andra personer, ”den 

konkreta andre” innebär vänner, anhöriga eller professionell vårdgivare.  I begreppen tro, 

hopp och kärlek som finns med i dessa förhållanden, utgår Eriksson från den kristna tron.  

Hon menar att vårdandet har en holistisk fokusering som tar upp både andliga, själsliga samt 

kroppsliga aspekter för att främja hälsa. Eriksson framhäver att det finns två typer av vård, 

den naturliga vården och den professionella vården. Egenvård hamnar mellan dessa, då 

individen i den naturliga vården kompletteras med stöd av en professionell vårdare. Vårdaren 

ska inte utföra de tekniska rutinerna enbart, utan även i omvårdnaden ha ett helhetsperspektiv 

på patientens hälsa. Eriksson tar också upp begreppet lidande som en oundviklig del i 

människans liv. Sjuksköterskan, som ett exempel på vårdgivare, har till uppgift att minska 

onödigt lidande, oavsett om det är förorsakat av vårdpersonalen, om lidandet beror på yttre 

omständigheter, eller lindra när lidandet är oundvikligt (Kirkevold 2000).  

Lundmark (2007) beskriver hur Katie Eriksson i sin omvårdnadsteori ser kärleken som 

grunden i omvårdnaden och hon ser vårdandet som ett kall, målet är att bli en så bra vårdare 

som möjligt med kärleken som drivkraft och att kärleken är den motiverande faktorn till 

egenvården.  

 

1.4 Problemformulering 

Som sjuksköterska inom hälso- och sjukvården är mötet med patienter i palliativ vård vanligt. 

Det kan vara äldre eller yngre personer som drabbats av sjukdom. Det krävs att 

sjuksköterskorna är medveten om vad det innebär att möta patienter i palliativ vård och se hur 

arbetet kan utföras på bästa sätt för patient och närstående. Genom att sammanställa tidigare 

forskning tydliggörs sjuksköterskors upplevelse av möjligheter samt svårigheter i mötet med 

patienter i palliativ vård. 

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors möjligheter och svårigheter 

mötet med patienter i palliativ vård i hemsjukvård, på hospice samt på sjukhus. Syftet var 

även att studera de valda artiklarnas kvalitet. 

 

1.6 Frågeställning 

Vilka möjligheter och svårigheter ställs sjuksköterskor inför i mötet med patienter? 
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2. Metod 

2.1 Design 

Litteraturstudien har en beskrivande design, där forskningen har som övergripande mål att 

studera människors egenskaper och förhållanden (Polit & Beck 2008). 

 

2.2 Kriterier för urval av källor 

Begränsningar som användes vid sökningarna var att artiklarna skulle vara på engelska, 

publicerade under de senaste tio åren, att deltagarna skulle vara över 18 år samt att alla 

artiklarna fanns i free full text. 

 

2.3 Litteratursökning 

Artiklarna som inkluderades i studien söktes i databaserna CINAHL och PubMed.  

Aktuella sökord som användes var MeSH termerna: Palliative care, Nursing, Communication, 

och Nurse-patient relation. Dessa MeSH termer hämtades från Karolinska Institutets hemsida. 

Sökningen har genomförts med en bred sökning som smalnats av med söktermen AND. 

Artiklarna i resultatet valdes utifrån kombinationen av sökorden Palliative Care AND Nursing 

AND Nurse-Patient relations samt Palliative Care AND Nursing AND Communication. 

Sökningen presenteras nedan i Tabell 1. 

 

 

 

Tabell 1. Träffar vid databassökningar 

  

Databas Söktermer Antal träffar Valda källor 

CINAHL Palliative Care 4232 0 

CINAHL Nursing 79552 0 

CINAHL Palliative Care AND Nursing 1225 0 

CINAHL Palliative Care AND Nursing 

AND Nurse-Patient relations 

109 8 

CINAHL Palliative Care AND Nursing 

AND Communication 

139 2 

PubMed Palliative Care 7704 0 

PubMed Nursing  49594 0 

PubMed Palliative Care AND Nursing 1288 0 

PubMed Palliative Care AND Nursing 

AND Nurse-Patient relations 

123 4 

Manuell sökning i PubMed Artikelns titel 1 1 

Totalt antal artiklar   15 
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2.4 Dataanalys 

Författarna till föreliggande studie valde ut femton artiklar, varav tretton var av kvalitativ 

ansats och två var av kvantitativ ansats. Titel och Abstract granskades gemensamt av 

författarna utifrån syftet och frågeställningen i studien och de artiklar som inte stämde 

överens med detta exkluderades. Därefter valdes femton artiklar ut och dessa granskades 

sedan utifrån syfte, design, metod och resultat. Tillsammans gjorde sedan författarna en 

bedömning av artiklarna samt identifierade styrkor och svagheter utifrån Forsberg och 

Wengström (2008). Sammanställning av de utvalda artiklarna redovisas i tabell 2. 

 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Författarna till föreliggande studie ansåg att forskningsetiskt tillstånd inte var nödvändigt, då 

litteraturstudien genomfördes på redan publicerade och godkända vetenskapliga artiklar. 

Samtliga utvalda artiklar var etiskt granskade innan de publicerats i databaserna. 
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3. Resultat 
 

 Resultatet presenteras i löpande text och kvalitetsgranskningen presenteras i tabell två, tabell 

tre (bilaga 1) och i löpande text. I tabell två framkommer att författarna valde ut 15 artiklar 

varav 13 var av kvalitativ ansats och två av kvantitativ ansats. Artiklarna hade varierande 

design.  

Olika datainsamlingsmetoder användes. I 10 av artiklarna användes olika intervjustudier, i en 

användes observationsstudie, i två användes fokusgrupp diskussioner och i de två kvantitativa 

artiklarna användes olika enkätstudier.  

 

Undersökningsgrupperna bestod av sjuksköterskor och distriktssköterskor, och antalet 

deltagare varierade mellan 6-175 st.  

Bortfallet beskrevs i 13 av de utvalda artiklarna, i 2 av artiklarna nämndes inget alls om 

bortfall. Fem av artiklarna beskrev att inget bortfall fanns i urvalsgrupperna. De övriga 

artiklarna beskriver sina bortfall med varierande anledning. Några av sjuksköterskorna 

uppfyllde inte kriterierna, andra valde att avstå från studien efter en tid då de ändrade 

uppfattning, andra avstod från att fullfölja studien, och i en studie där även patienter till 

sjuksköterskorna intervjuades kunde några inte fullfölja intervjun då de försämrades i 

sjukdomen. Bortfallet redovisas i tabell 2 i kolumnen ”undersökningsgrupp”. 

Tabell 3 beskriver artiklarnas huvudresultat, detta utvecklas sedan och presenteras närmare i 

löpande text. Rubrikerna i resultatdelen är ”Bemötande av palliativa patienter”, ”Etiska 

aspekter i den palliativa vården”, ”Sjuksköterskornas reflektioner kring sin egen roll” och 

”Kunskap och erfarenhet.”  

 

3.1 Bemötande av palliativa patienter och dess anhöriga 

Bergdahl (2007) kom i sin studie fram till att de viktigaste delarna för att kunna skapa en god 

relation i den palliativa vården framförallt var tre teman: ”lyhördhet, kunskap och viljan att 

göra gott”.  De svenska sjuksköterskorna i studien ansåg att det viktigaste i vårdandet av 

palliativa patienter, var att kunna se den enskilda människan bakom diagnosen och symtomen. 

De ansåg att det var av yttersta vikt med lyhördhet i många situationer och genom detta öppna 

upp för möjligheten att kunna anpassa sig för att skapa en god relation som byggde på 

förtroende och öppenhet. Att ha kunskap innebar enligt sjuksköterskorna, att ha både teoretisk 

och praktisk kunskap, dessutom tillade de att erfarenhet gav en djupare kunskap. Detta i sin 
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tur gav större möjligheter att skapa goda relationer och använda sin kunskap på bästa sätt 

gentemot patienten. 

Även Johnston och Smith (2006) beskrev i sin studie hur sjuksköterskorna i Skottland som 

arbetade med palliativ vård på sjukhus, uppfattade just god kommunikation som ett redskap 

för att underlätta relationer. Både patienter och sjuksköterskor upplevde att egenskaper som 

social kompetens, vänlighet, värme och medkänsla var det viktigaste att ha som grund i 

vårdandet. 

 

Enligt Trovo de Arujo och Paes da Silva (2004) ansåg sjuksköterskorna som arbetade på 

sjukhus i Brasilien att det var viktigt med både verbal och icke-verbal kommunikation. Vissa 

sjuksköterskor uppfattade inte att kommunikationen även innebar det icke-verbala så som 

kroppshållning, blickar, vidrörande och närvaro och upplevde därför en svårighet med 

kommunikation i mötet med kraftigt medvetandesänkta patienter. Sjuksköterskorna i studien 

ansåg också att samarbetet med anhöriga var viktigt på sjukhus eftersom deras närvaro gav 

stöd åt patienten och de kunde vara en tillgång då de hade möjlighet att förmedla mellan 

patient och sjuksköterska.  

 

Sjuksköterskor som arbetade på hospice i Kina ansåg att deras relationer till patienter och dess 

familj utvecklades och fördjupades när de kände ett ärligt engagemang och svarade på 

patientens behov på ett trovärdigt sätt. Att skapa goda relationer såg sjuksköterskorna som en 

möjlighet att kunna ge mening åt patienternas sista tid och även vara ett stöd till dess anhöriga 

(Mok & Chiu 2004). 

 

Wilkes och White (2005) tog i sin studie upp hur sjuksköterskorna i Australien ansåg att de 

skulle vara ett nödvändigt komplement och fungera som en samordnare till 

familjemedlemmar som vårdade sina anhöriga i hemmet. I England visade en studie av 

O´Brien och Jack (2010) att distriktssköterskorna upplevde en svårighet när det gällde 

kommunikationen mellan olika vårdgivare. Resultatet visade hur viktig kommunikation var 

för att kunna ge god palliativ vård i hemmet. Bristen på kommunikation gjorde att de inte 

kunde leva upp till förväntningarna på vården, då personalen på sjukhus ofta hade lovat 

patienter och anhöriga saker som distriktssköterskorna sedan varken visste om eller hade 

resurser till. 
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Grunden för all palliativ vård ansågs vara relationer som byggde på säkerhet och förtroende, 

sjuksköterskorna som arbetade med palliativ vård i hemmet i Sverige ansåg att det var viktigt 

att skapa samt att uppehålla goda relationer med både anhöriga och med patienter. De menade 

att dessa relationer var positiva, och att även det gav sjuksköterskan mycket tillbaka, så som 

en djupare förståelse av människan och en insikt i mänskligt lidande (Berterö 2002). 

 

 

3.2 Etiska aspekter i den palliativa vården 

Att hantera existentiella frågor hos patienterna kunde vara något sjuksköterskorna ställdes 

inför i den palliativa vården. Sjuksköterskorna från Holland och Belgien i studien av 

Houtepen och Hendrikx (2003) upplevde att oavsett om de arbetade i hemmet eller på sjukhus 

med palliativ vård så spelade relationer en stor roll. För att få närhet till vissa patienter 

krävdes mer engagemang och ett mer personligt förhållningssätt. När sjuksköterskorna fick en 

närmare relation till patienterna så ställdes de oftare inför existentiella frågor, medan de 

upplevde att i mötet med mer reserverade patienter framkom aldrig dessa frågor. 

Sjuksköterskorna ansåg att det var en möjlighet att skapa bra relationer och att få gott 

förtroende för att få patienter att känna sig trygg och säker.  

 

Erichsen et al. (2010) tog i sin studie upp begreppet ärlighet, det handlade enligt 

sjuksköterskorna i Sverige om att skapa trygghet och tillit samt att kunna vara rak och ärlig 

mot sina patienter inom hemsjukvården. Ofta ställdes sjuksköterskorna inför moraliska 

konflikter där det kunde vara svårt att vara ärlig, vården handlade främst om att främja 

välbefinnandet hos patienten.  

Även Dunne et al. (2005) beskrev i sin studie hur distriktssjuksköterskorna i England ibland 

upplevde svårigheter med att vara ärlig mot sina patienter, de upplevde att de hamnade mellan 

patienter och anhöriga där båda parter försökte skydda varandra och undanhålla information 

eller sanningar. 

 

Det framkom i en iransk studie av Iranmanesh et al. (2008) att flera av sjuksköterskorna som 

arbetade med palliativ vård på sjukhus inte ville att varken patienter eller anhöriga skulle vara 

delaktiga i vården och inte heller prata om döendet med dem. Sjuksköterskorna uppgav att om 

patienterna skulle ha frågat om sina förutsättningar och sin sjukdom så skulle de inte ha gett 

ärliga svar. Trots detta ansåg sjuksköterskorna att de kunde ge både patienten och de anhöriga 

god en vård och ett känslomässigt stöd i livets slut. 
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3.3 Sjuksköterskornas reflektioner kring sin egen roll 

Det framkom i en studie av Berterö (2002) att distriktssjuksköterskorna som arbetade med 

palliativ vård i hemmet i Sverige, kände en oro och en besvikelse över att inte alltid kunna ge 

den vård de önskade. De kände en frustration över att det inte fanns tillräckligt med tid över 

och att det brast i förståelse från arbetsgivaren. Trots detta visade distriktssjuksköterskorna ett 

stort engagemang och försökte använda sin tid på ett så bra sätt som möjligt, vilket omfattade 

både medicinsk och teknisk vård, men även de sociala, psykosociala och andliga bitarna inom 

den palliativa vården.  

 

Även Dunne et al. (2005) fick i sin studie fram resultatet att distriktssjuksköterskorna i 

England kände en vilja att prestera mera och att de upplevde sitt arbete som stressigt, det var 

kliniskt mycket att göra och dessutom var det en stor känslomässig påfrestning. Enligt Chong 

och Poon (2011) kände sjuksköterskorna i Singapore att när de börjat arbeta inom den 

palliativa hemsjukvården upplevde de mer stress och de kände sig även mer ensam. Efter att 

ha arbetat ett tag kände de sig starkare och säkrare i sin roll och visste vad som förväntades av 

dem. Sjuksköterskorna i en annan studie av Georges et al. (2002) upplevde att de kände en 

inre stress av att arbeta med palliativ vård på sjukhus i Holland, och det kunde leda till 

utbrändhet om sjuksköterskan arbetade med detta under en längre tid. 

 

Berterö (2002) beskrev sin studie hur distriktssjuksköterskorna i Sverige ansåg att det var en 

svårighet att strukturera upp sina uppgifter inom den palliativa hemsjukvården, då inga 

allmänna anvisningar fanns till hands för hur alla situationer ska hanteras. För att försöka få 

kontroll över vården strukturerade och organiserade sjuksköterskorna upp sin arbetsdag med 

en kontinuerlig kontakt med patienter och dess anhöriga. Wilkes och White (2005) menade i 

sin studie att en av sjuksköterskornas uppgifter i den palliativa vården i Australien var att 

stötta de anhöriga för att de skulle kunna ge sin närstående smärtlindring i hemmet, lindra 

symtom samt kunna ta över lite av det medicinska ansvaret. Georges et al. (2002) tog i sin 

studie upp att den palliativa vården på sjukhuset i Holland många gånger bestod av situationer 

där maktlösheten inför olika symtom var ett faktum, sjuksköterskorna ansåg att många 

symtombehandlingar så som smärta inte alltid kunde behandlas på ett tillfredställande sätt. En 

stor del av sjuksköterskornas arbete var att bara acceptera de svåra stunderna hos patienter, att 

finnas vid deras sida, visa sitt engagemang och se patientens behov.  
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Även de engelska distriktssjuksköterskorna i studien av Dunne et al. (2005) ansåg att 

symtomkontroll var en svårighet, smärta ansågs ibland vara svårt att definiera och identifiera. 

Sjuksköterskornas förmåga att kontrollera smärtlindringen påverkades i hög grad av 

samarbetet med andra kollegor i teamet. 

Vårdteamet beskrevs av sjuksköterskorna i Singapore som en unik enhet med ett gemensamt 

mål, arbetet med den palliativa vården underlättades av teamarbetet eftersom personalen 

kompletterade varandra, stöttade och gav inspiration.  Detta stöd gav möjligheter att på ett 

bättre sätt strukturera upp sitt arbete (Chong & Poon 2011). 

 

Sjuksköterskorna i Sverige ansåg att en kombination av teoretisk kunskap, praktisk kunskap 

och erfarenhet gav möjligheter till goda relationer och att kunna använda sina kunskaper på 

bästa sätt till patienternas fördel inom hemsjukvården (Bergdahl et al. 2007). 

 

3.4 Kunskap och erfarenheter 

Wu och Walker (2009) beskrev i sin studie från Taiwan hur sjuksköterskorna ansåg att god 

kommunikation, gott samarbete och engagemang var möjligheter som inte bara berikade 

patienternas sista stund i livet, utan det gav också väldigt mycket tillbaka till dem själva. 

Sjuksköterskorna upplevde att de utvecklades i sig själv, en del upplevde att de blev mer 

empatiska och känsliga medan andra upplevde att de i sitt arbete fick erfarenheter som gjorde 

att de lättare kunde vårda och kommunicera även med sina egna familjer.  

 

Även Mok och Chiu (2004) visade i sin studie att sjuksköterskorna från Kina ansåg att 

förståelse för patienterna ledde till en personlig utveckling. Sjuksköterskorna som arbetade 

nära döende patienter reflekterade mer över sina egna liv, vågade släppa taget samt kunde 

känna större tillfredsställelse till omvårdnadsprocessen. Enligt Iranmanesh et al. (2008) ansåg 

de flesta av sjuksköterskorna som arbetade på sjukhuset att vården av palliativa patienter gav 

dem värdefulla erfarenheter både i arbetet och privat. Många av sjuksköterskorna hade en tro 

på Gud och i sitt arbete såg de döden som något naturligt och en port till ett liv efter detta.   

 

Sjuksköterskorna i studien av Georges et al. (2002) visade att erfarenheten man fick av att 

arbeta under längre tid med den palliativa vården på sjukhus, ofta ledde till ett annat 

förhållningssätt. Sjuksköterskorna lärde sig att sätta sig själv åt sidan och att hantera sina 

känslor blev en naturlig del i arbetet. I en studie av (Romàn et al. 2001) visade författarna hur 

det fanns en skillnad i attityd och inställning när det gällde äldre och yngre sjuksköterskor 
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som arbetade på sjukhus i Spanien. Resultatet visade att sjuksköterskor som hade mer 

erfarenhet och hade arbetat längre oftast hade mer positiv attityd mot patienterna och hade 

dessutom en ökad känslighet i sitt arbete med de palliativa patienterna, detta visade att 

erfarenhet och kunskap kan ge en ökad förståelse.   

 

Chong och Poon (2011) visade i sin studie att sjuksköterskorna behövde bearbeta sina 

upplevelser i arbetet med palliativ vård oavsett var de arbetade, självreflektion var viktigt 

samt support och stöd från sina medarbetare. Även Wu och Walker (2009) fick i sin studie 

fram hur sjuksköterskorna som arbetade på hospice ansåg att det var viktigt att ta hand om sin 

egen psykiska och fysiska hälsa för att kunna utföra ett bra arbete.  
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4. Diskussion  

4.1 Huvudresultat 

Resultatet i denna studie visade att sjuksköterskorna oavsett om de arbetade inom den 

palliativa vården på sjukhus, i hemmet eller på hospice, så stod de inför olika möjligheter och 

svårigheter i sitt möte med patienter. De ansåg att de viktigaste delarna var att kunna skapa 

goda relationer till patienter och anhöriga och att dessutom att kunna ha en god 

kommunikation. Det framkom också att sjuksköterskorna upplevde att de ofta stod inför svåra 

etiska frågor och att de upplevde svårigheter i att hantera dessa. De kände också att de i sitt 

arbete kunde uppleva en maktlöshet inför saker som tidsbrist och ekonomi och att det fanns 

en risk att i arbetet bli utbränd. Arbetet underlättades av att arbeta i team, få stöd och support 

från arbetskamrater. Det var viktigt att lära känna och lära sig att ta hand om sig själv på bästa 

sätt, både den fysiska och psykiska hälsan. Den erfarenhet sjuksköterskorna upplevde att de 

fick i den palliativa vården styrkte dem i sin roll och det gav mycket i form av både 

yrkesmässig och personlig erfarenhet. 

 

 

4.2 Resultatdiskussion 

I föreliggande studie visade resultatet att sjuksköterskorna ansåg att en av de viktigaste 

delarna i den palliativa vården var att skapa goda relationer till sina patienter och anhöriga 

oavsett om sjuksköterskorna arbetade på sjukhus, hospice eller i hemmet.  

Houtepen och Hendrikx (2003) visade i sitt resultat att sjuksköterskorna ansåg att en bra 

relation och att få ett förtroende, var viktigt för att få patienten att känna sig trygg och säker. 

Även Truman och Parkers`s studie (2006), Berterö (2002) visade ett liknande resultat där 

sjuksköterskorna ansåg att relationer mellan dem och patienterna byggdes på ett ömsesidigt 

förtroende. Även enligt Hälso och Sjukvårdslagen (1982) är en del av kravet på hälso och 

sjukvården att kunna få bra relationer och kontakter mellan personal dess patienter.  

 

Författarna till denna studie menar att bemötande och kommunikation är grunden för att 

kunna få god kontakt med både patienter och anhöriga. Detta bekräftas av Mok och Chiu 

(2004), Johnston och Smith (2006) som i sina studier beskriver att kommunikation är en 

möjlighet till att skapa goda relationer. Detta stämde överens med Trovo de Arujo och Paes da 

Silva (2004) där sjuksköterskorna från Brasilien även ansåg att det var viktigt med både 

verbal och icke-verbal kommunikation i arbetet på sjukhus. Detta bekräftades också av 
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Kihlgren (2000)  som beskrev att när både samspel, kommunikation och relation fungerade, 

kunde det skapas en vård som gav det bästa möjliga resultatet. 

 

 I en studie av Skilberg och Payne (2003) anser sjuksköterskorna att de ibland upplevde att de 

behövde mer utbildning i att använda sig av kommunikation då detta var en så stor del i 

grunden till omvårdnadsarbetet.  Katie Eriksson beskrev vårdrelationen som grunden till 

vårdandet och vårdprocessen. Denna relation skulle bygga på ömsesidighet och syfta till att 

stödja patienter i sin sjukdomsupplevelse (Eriksson 1988). 

Enligt socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) ska 

sjuksköterskan ha förmåga att ha en bra kommunikation med både personal, närstående och 

patienter, dessutom ska sjuksköterskor kunna visa respekt, empati och vara lyhörda.  

 

Sjuksköterskorna i studien av Wilkes och White (2005) upplevde även anhörigstöd som en 

viktig del i relationen med patienten. De tog upp vikten av att fungera som en samordnare och 

ett stöd till familjemedlemmar som vårdade sina anhöriga i hemmet. Trovo de Arujo och Paes 

da Silva (2004) beskrev i sin studie samarbetet åt andra hållet då även de ansåg att samarbetet 

med anhöriga var viktigt och betonade att deras närvaro gav stöd åt både patient och 

sjuksköterska. Svårigheter som beskrevs i mötet med anhöriga var att som sjuksköterska sätta 

sig in de anhörigas upplevelser, att ha förståelse för deras beteende då de kunde ha massor av 

känslor och upplevelser att ta hand om.  

Som sjuksköterska inom palliativ vård var det en vana att vara nära döende människor men 

för de anhöriga kunde det vara första gången. Att underlätta för och vägleda de anhöriga 

kunde vara enkelt men det gällde att lyssna, att göra dem delaktiga och ibland behövde de 

bara få vara ifred (Strang & Beck-Friis 1995). Författarna till föreliggande studie anser i 

likhet med Mok och Chiu (2004) att ett ärligt engagemang och att svara på patientens behov 

på ett trovärdigt sätt räcker långt för att skapa en trygghet. Katie Eriksson beskrev 

vårdrelationen som att varje människa behövde någon annan människa eller någon form av 

tro för att känna sig hel. Vårdandet ansågs vara en relation och i varje relation fanns 

möjligheten för människan att finna vägar mot hälsan, Eriksson ansåg att trots sjukdomar och 

svagheter kan människan känna hälsa (Eriksson 1984). 

 

Att arbeta med palliativ vård innebar att ställas inför etiskt svåra frågor. Sjuksköterskorna i 

den holländska studien av Houtepen & Hendrikx (2003) upplevde att i nära relationer till sina 

patienter fick de ofta ett förtroende att svara på svåra existentiella frågor, medan 
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sjuksköterskorna i relationer där patienten var mer reserverad, inte ställdes inför dessa frågor 

lika ofta. Även Truman och Parkers`s studie (2006) visade att sjuksköterskorna ansåg att 

relationer mellan dem och patienterna byggdes på förtroende och att en möjlighet till dessa 

goda relationer var att bygga upp ett förtroende och låta det få ta tid.  

 

I svensk sjuksköterskeförenings värdegrund för omvårdnad (2010) beskrevs tillit på följande 

sätt: ”I en vårdrelation kan tilliten därmed beskrivas som en förutsättning för att patienten 

skall kunna anförtro sig åt vårdaren. En känsla av tillit i vårdrelationen kan växa fram genom 

vårdarens öppenhet, engagemang, förtroende och pålitlighet. Tilliten skapar även möjlighet 

för patienten att hoppas samt att finna mening även när livet är svårt.” (Värdegrund för 

omvårdnad, s10). Erichsen et al (2010) tog i sin artikel också upp ärligheten, att 

sjuksköterskorna i Sverige upplevde att de ofta ställdes ofta inför moraliska konflikter där det 

kunde vara svårt att vara ärlig, vården i hemmet handlade ju främst om att främja 

välbefinnandet hos patienten och i vissa fall var det svårt att vara rak och ärlig. Dunne et al. 

(2005) beskrev hur sjuksköterskorna i England ibland upplevde att även anhöriga kunde vara 

ett hinder för att vara ärlig, de upplevde svårigheter då de uppmanades av både patient eller 

anhörig att undanhålla information mot varandra för att underlätta sanningen. I Iran upplevdes 

det som en svårighet att vara ärlig då sjuksköterskorna ansåg att de gav patienter och anhöriga 

god vård och stöd trots att de inte ville vara ärliga när det gällde döendet. Att tala om 

sanningen var för dem inget alternativ för god vård och sjuksköterskorna ville inte heller att 

de anhöriga skulle vara delaktiga i den palliativa vården på sjukhuset (Iranmanesh et al. 

2008). 

 

 I båda studierna (Erischsen 2010 & Dunne et al. 2005) framkommer det att svenska och 

engelska sjuksköterskorna ville vara ärliga trots svårigheter som moraliska konflikter samt 

åsikter från patienter och anhöriga. Detta skiljde sig mot de iranska sjuksköterskorna som i 

studien (Iranmanesch et al. 2008) ansåg att de inte ville vara ärliga mot patienter och 

anhöriga. Författarna till föreliggande studie anser att det är viktigt att alltid vara ärlig mot 

patienterna och dess anhöriga, även om sanningen inte alltid är vad man vill höra så är det 

viktigt att den kommer fram, och det finns en möjlighet att som sjuksköterska tänka på sitt 

ordval i känsliga situationer.  En annan etisk svårighet upplevdes i en studie av Oudshoorn et 

al. (2007) där det framkom att vissa sjuksköterskor utövade sin maktställning till att välja bort 

patienter eller hämtade information från anhöriga och andra, bakom ryggen på patienten.  
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Att sjuksköterskorna kände en stress och maktlöshet i sitt arbete framkom som en svårighet i 

den palliativa vården. Enligt Berterö (2002) fanns en önskan hos distriktssjuksköterskor i 

Sverige att kunna ge mer av sin tid inom hemsjukvården. De ansåg att det var en svårighet att 

arbetsgivaren inte visade mer förståelse för deras situation. Även Dunne et al. (2005) fick i 

sin studie fram liknande resultat, att sjuksköterskorna kände en vilja att prestera mera och att 

de var stressade. Detta bekräftas också i studien av Oudshoorn et al. (2007) där 

sjuksköterskorna upplevde en maktlöshet av trycket på den budget som de skulle hålla samt 

andra krav de upplevde från sin arbetsgivare. Sjuksköterskorna såg det också som en 

svårighet att organisera i sitt arbete då inga allmänna anvisningar fanns att tillgå (Berterö 

(2002). Författarna till föreliggande studie kan känna igen detta då vården idag alltmer styrs 

utifrån ekonomi och detta framkommer även i studiens resultat. 

  

I studien av Chong och Poon (2011)  beskriver sjuksköterskorna i studien att de hade 

värdefull hjälp av att arbeta i team och ansåg att detta samarbete gav möjligheter att lättare 

arbeta mot gemensamma mål. Även distriktssjuksköterskorna i studien av Berterö (2002) 

beskrev vikten av att få handledning i och kontroll över sitt arbete. Enligt Hospicerörelsen 

som spreds över världen på 70 talet så krävdes specialiserad vård i livets slutskede. Patientens 

behov stod högst och utifrån detta skapades teamarbetet, ett team bestod bland annat av 

sjuksköterska, läkare, präst, undersköterska, kurator, sjukgymnast och arbetsterapeut. Alla i 

detta team hade ett ansvar att inte bara se till patientens behov utan också att uppmärksamma 

och stötta varandra i arbetet, detta gav möjligheter till ett samarbete som underlättade deras 

arbete. (Strang & Beck-Friis 1995) 

 

Att arbeta inom palliativ vård kan vara tungt och krävande och författarna anser att det finns 

stort behov att stöd. Författarna till föreliggande studie anser i likhet med vad Chong och 

Poon (2011) beskrev i sin studie, att det behövdes ett stöd i sjuksköterskornas arbete. Support 

och stöd från kollegor och handledare upplevdes som viktigt och dessutom var självreflektion 

en möjlighet till att stärka sig i sin roll oavsett var sjuksköterskorna arbetade. 

Arbetet inom den palliativa vården beskrevs av både Iranmanesh et al. (2008) och Chong och 

Poon (2011) som stärkande för sjuksköterskornas roll, och det gav värdefulla erfarenheter 

både i yrkeslivet och privat 

 

Erfarenheten det gav att arbeta med palliativ vård var tung men kunde samtidigt ge så mycket 

tillbaka i form av erfarenhet och självkännedom (Strang & Beck-Friis 1995). 
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Mok och Chiu (2004) och Iranmanesh et al. (2008) beskrev hur sjuksköterskorna upplevde att 

arbetet inom den palliativa vården gav dem värdefulla erfarenheter och att arbetet ledde till 

personlig utveckling.  I en studie av Wu & Walker (2009) upplevde sjuksköterskorna i 

Taiwan att de blev mer empatiska och känsliga, inte bara mot patienter utan det gav också en 

större förståelse när det gällde den egna familjen. Detta bekräftas av Strang och Beck-Friis 

(1995) som även de tog upp att arbetet gav erfarenhet och självkännedom men att det också 

var ett arbete som kunde vara mycket tungt. 

 

Enligt Georges et al. (2002) upplevde några av sjuksköterskorna som arbetade på sjukhus i 

Holland en inre stress i sitt arbete och de ansåg att arbetet med palliativ vård lätt kunde leda 

till utbrändhet om man arbetade med detta under en längre tid.  Författarna till denna studie 

anser att arbetet med palliativ vård kan vara svårt och tungt och det är viktigt att vara 

medveten om sin egen hälsa. Enligt Katie Eriksson (1984) var människans självmedvetenhet 

avgörande för utveckling och hälsa hos sig själv. Även International Council of Nurses tog 

upp detta genom att uppmana sjuksköterskor att sköta sin egen hälsa väl för att kunna ge god 

vård till andra (Svensk sjuksköterskeförening 2007). 

 

Att ta hand om sin egen psykiska och fysiska hälsa betonades i flera studier (Wu & Walker 

2009, Georges et al. 2002, Bergdahl 2007).  

Att bearbeta sina upplevelser och ta vara på erfarenhet blev en möjlighet för sjuksköterskorna 

att växa i sin roll inte bara i yrkeslivet utan också privat (Iranmanesh et al. 2008, Chong & 

Poon 2011). Iranmanesh et al. (2008) beskrev hur sjuksköterskorna upplevde att vårdandet 

gav dem värdefulla erfarenheter och att många av sjuksköterskorna själva hade en tro på Gud. 

  

Författarna anser att när sjuksköterskorna i dessa relationer ställs inför svåra etiska dilemman 

så situationer påverkas av sjuksköterskornas egen tro och syn på döden. En skillnad syns dock 

i resultatet från de övriga studierna där ingen nämnde Gud vid etiska aspekter, medan det i 

Iran var väldigt centralt. Detta kan förklaras med kulturella skillnader.  

  

Professionella och personliga erfarenheter ansågs vara bra egenskaper hos sjuksköterskor som 

arbetade med palliativ vård i hemmet, både i mötet med patienter och i mötet med anhöriga. 

Det gav lyhördhet, medvetenhet och en kunskap för att kunna använda sin intuition inte bara i 

vården av andra utan också hos sig själv (Bergdahl 2007). Socialstyrelsens 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskrev just detta som viktigt, att 
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sjuksköterskorna skulle ha förmåga att: ”fortlöpande engagera sig i personlig och 

professionell kompetensutveckling” (Socialstyrelsen 2005). Författarna till föreliggande studie 

håller med om att det är viktigt att ta ansvar för sin egen utveckling och med rätt verktyg kan 

svårigheter vi ställs inför vändas till möjligheter för vår egen utveckling. 

 

Även omvårdnadsteoretikerna Katie Eriksson och Margareta Newman beskrev i studien 

(Pilkington 2007) hur de ansåg att framtiden kommer att se ut när det gäller omvårdnad. De 

var båda eniga i att det var en ständig omtolkning av ord och begrepp som bestämde dess 

framtid och att man ändå kunde se samma mönster även i framtiden. De var också överens om 

att viktiga saker som relationer, omtanke och medkänsla också fanns med i framtiden som en 

grund. Dessutom var det viktigt av att vara stark i sin teori och vara sig själv trogen när det 

gällde värderingar och uppfattningar.  

 

Denna studie visar att sjuksköterskor världen över sätter samma egenskaper främst och det 

visar att den palliativa vården är lika i grunden, det handlar om att ge god vård i livets 

slutskede. 

 

Kvalitets diskussion 4.3 

Bortfallet beskrevs i 13 av de utvalda studier, i två av artiklarna nämndes inget alls om 

bortfall. I de två kvantitativa studierna redovisas i den ena ett bortfall på 25 av 125 enkäter, 

där 10 var ofullständiga och 15 valde att avbryta trots tidigare samtycke. Den andra studien 

redovisar ett bortfall på 6 enkäter av 120.  Detta visade ändå ett bra deltagande då det vid 

enkätundersökningar är vanligt med bortfall (Forsberg & Wengström 2008). 

I fem av de kvalitativa studierna redovisas att inget bortfall funnits och de resterande åtta 

studierna redovisar varierande bortfall. 

De flesta bortfallen beror på att sjuksköterskorna inte uppfyllt kriterierna, författarna till 

föreliggande studie anser detta vara till fördel för studiernas resultat, då bortfallet gjorde att 

alla deltagarna hade erfarenhet inom palliativ vård. Några av sjuksköterskorna valde att avstå 

från studien efter en tid då de ändrade uppfattning om sitt tidigare delgivande, andra avstod 

från att fullfölja studien. I en studie där även patienter till sjuksköterskorna intervjuades kunde 

några inte fullfölja intervjun då de försämrades i sjukdomen. 

I de artiklar där bortfallet inte tas upp tolkar författarna till föreliggande studie detta som att 

det inte fanns något bortfall, då bortfallet annars borde redovisats eftersom det påverkar 

resultatet. Enligt Forsberg och Wengström (2008) kan inte resultatet generaliseras om 
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bortfallet är för stort eller om något tyder på att vissa grupper redovisas som bortfall i en 

studie. I föreliggande studie fanns inga stora utmärkande bortfall enligt författarna.  

 

 

 

4.4 Metoddiskussion 

Författarna till denna studie ansåg att en beskrivande litteraturstudie skulle ge svar på syftet 

och frågeställningen. Den deskriptiva designen i studien beskriver det nuvarande 

kunskapsläget, det vill säga studier gjorda de senaste 10 åren och detta är en styrka i studien.  

Sökningar gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. Aktuella sökord som användes var 

MeSH termerna: Palliative care, Nursing, Communication, och Nurse-patient relations.  

Författarna använde sig av begränsningarna att artiklarna skulle vara på engelska, publicerade 

under de senaste tio åren och inkludera vuxna över 18 år samt att alla artiklarna skulle finnas i 

free full text. En styrka med att författarna valde CINAHL och PubMed är att dessa är två 

stora och relevanta databaser för sökning i ämnet omvårdnad och detta gav ett brett urval av 

artiklar. En svaghet är dock att sökningen begränsades av att endast artiklar i free full text 

valdes ut och författarna kan ha gått miste om många relevanta och användbara artiklar. Det 

är även en svaghet att endast två databaser användes i sökningen efter artiklar. En artikel 

söktes manuellt av författarna utifrån tidigare sökningar med andra sökord, då denna artikel 

föll bort med de aktuella sökorden, och ansågs relevant till föreliggande litteraturstudie. 

 

Då samtliga artiklar är skrivna på engelska kan både meningsbyggnader och ord feltolkats och 

detta kan bli en svaghet i studien, då författarna har svenska som modersmål. 

Sökningarna resulterade i ett stort antal artiklar som granskades av författarna som valde att 

granska dem utifrån studiens syfte och frågeställning, de artiklar som inte stämde överens 

med detta exkluderades. Tillsammans gjorde författarna bedömningar utifrån 

Forsberg&Wengström´s (2008), checklistor för litteraturstudier. Detta var en styrka för att 

göra rätt bedömning om artiklarna var relevanta att använda till denna studie.  

Femton artiklar valdes ut. En styrka i studien var att av de femton artiklarna, har elva stycken 

i sitt urval av deltagare i undersökningsgruppen som kriterier, att sjuksköterskan måste ha 

goda erfarenheter av arbetet med palliativ vård, och i de övriga fyra artiklarna har 

sjuksköterskorna varierande erfarenheter.   

 

Författarna har använt både kvalitativa och kvantitativa artiklar i resultatet, tretton kvalitativa 

och två kvantitativa artiklar. En svaghet med kvalitativa artiklar är att den inkluderar ett fåtal 
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deltagare medan styrkan är att detta ger ett djupare och tydligare resultat, och där deltagarnas 

egna ord ofta kan styrka trovärdigheten i studien. Styrkan med de kvantitativa artiklarna är att 

de innefattar en stor grupp deltagare, men svagheten är att detta ger ett mer övergripande och 

generellt resultat.  

 

Resultatartiklarna visar studier från Sverige, Singapore, England, Holland, Nederländerna, 

Iran, Skottland, Hongkong, Spanien, Brasilien, Australien och Taiwan. Då artiklarna 

innefattade en bred internationell spridning, var detta en styrka, då även resultatet blev 

internationellt. 

 

Denna studie innefattar både sjuksköterskor och distriktssköterskor. Författarna har valt att 

inkludera båda, eftersom det exempelvis är distriktssköterskorna som i huvudsak arbetar med 

palliativ vård i hemmet och dessa har ofta mer utbildning och erfarenhet av palliativ vård,  

i förhållande till allmänsjuksköterskor. Artiklarna hade varierande design, vilket gav ett 

bredare perspektiv. I den hermeneutiska analysen tolkade forskaren människans mening, 

tanke samt sammanhang för att förstå djupare meningar, förstå tanketraditioner samt få ett 

historiskt sammanhang. Med fenomenologisk analys menas att forskaren förklarade och 

beskrev det som kommit fram samt hur detta skett. Forskaren beskrev det centrala efter att ha 

tolkat människors erfarenhet. Det är viktigt att ta hänsyn till om författaren haft inverkan på 

resultatet utifrån egna erfarenheter och åsikter (Forsberg & Wengström 2008).  

 En annan styrka i studien är att författarna valde att inrikta sig på hospice, sjukhus och 

hemsjukvård vilket gav en större inblick inom den palliativa vården där flera områden täcktes 

in. En svaghet med detta är att det inte blev någon fördjupning inom ett specifikt område.  

Eftersom ingen av författarna hade någon större erfarenhet av att som sjuksköterska möta 

palliativa patienter, så är det författarnas åsikt att resultaten som framkom i studierna kunde 

bearbetas och tolkas på ett objektivt sätt.  

 

4.5 Allmän diskussion 

Denna litteraturstudie visade att sjuksköterskor som arbetar med den palliativa vården 

upplever liknande svårigheter och möjligheter i omvårdnaden av patienter, oavsett om de 

arbetar på sjukhus, hospice eller i hemmet.  

 

Författarna till föreliggande studie menar att det krävs både utbildning, erfarenhet samt 

personliga egenskaper hos sjuksköterskan för att kunna ge en god omvårdnad i mötet med 
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palliativa patienter. Då författarna hittade få relevanta svenska artiklar om palliativ vård och 

hur sjuksköterskan upplever mötet med palliativa patienter, visar detta att det behövs vidare 

forskning i Sverige inom området palliativ vård. 

 

Idag är Sverige ett mångkulturellt land med många olika kulturella bakgrunder och det är av 

yttersta vikt att ha ett individuellt perspektiv i den palliativa vården.  

Socialstyrelsen arbetar på att skapa nationella riktlinjer för palliativ vård, detta i uppdrag från 

regeringen. Riktlinjerna utarbetas av dem för att den palliativa vården i Sverige idag är ojämnt 

fördelad och för att det råder brist på kunskap inom detta område speciellt när det gäller etik 

och bemötande. Dessa riktlinjer beräknas vara färdiga sommaren 2012. 

 

Sjuksköterskan är i sin roll en ledare för omvårdnaden och det krävs att beslut fattas utifrån 

stor förståelse och ödmjukhet. För att känna sig trygg i den rollen krävs enligt goda kunskaper 

och en säkerhet i sin yrkesroll. Under författarnas sjuksköterskeutbildning har båda känt att 

kunskap om palliativ vård utgör en alldeles för liten del i utbildningen och de har därför valt 

att fördjupa sig i detta ämne utifrån sitt eget intresse. Resultatet i denna studie tar upp viktiga 

delar av den palliativa vården, vikten av att skapa goda relationer med patienter, anhöriga och 

medarbetare. Att ställas inför etiska frågor, använda teamarbete som ett stöd i sitt arbete och 

vikten av att ta hand om sin egen hälsa för att kunna utföra ett gott arbete.  

Författarna anser att resultatet och kunskapen som framkommer i studien om palliativ vård är 

väldigt viktigt. Detta kan komma till klinisk nytta i framtiden eftersom palliativa patienter är 

en grupp vi alltid kommer att möta inom vården oavsett var vi arbetar. 

 

4.6 Slutsats  

 

Sjuksköterskors möte med patienter och anhöriga i palliativ vård, innebar både möjligheter 

och svårigheter för sjuksköterskorna. Goda relationer, en fungerande kommunikation, ärlighet 

och känsla var några av de aspekter som skapade möjligheter för sjuksköterskorna i mötet.  

Att skapa goda relationer i mötet kan även vara en svårighet för sjuksköterskorna, liksom 

svåra etiska situationer som uppstår samt att få tiden att räcka till. 
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Tabell 2. Sammanställning av studiens artiklar  

Författare och 

publ.år 

Titel/design Undersökn. 

grupp 

Datainsamlings 

metod 

Dataanalys 

metod 

Metodologisk aspekt 

Styrkor/svagheter 

 

Bergdahl E., 

Wikström B.-M. 

& Andershed B. 

(2007)  

Estethic abilities: 

a way to 

describe abilities 

of expert nurses 

in palliative 

home care. 

 

Kvalitativ design 

8 

sjukskötersk

or i Sverige, 

samtliga 

kvinnor i 

åldern 35-48 

år, 8-26 års 

erfarenhet 

inom yrket 

samt 3-8 års 

erfarenhet av 

palliativ 

vård.  

 

Bortfall: 

Inget 

bortfall. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer, 

bandinspelade. 

 

Innehållsanalys där 

materialet delades 

in i kategorier och 

teman. Deltagarna 

fick sedan se det 

analyserade 

materialet för att se 

att det tolkats rätt. 

Styrka: Att använda sig 

av semistrukturerade 

intervjuer gav mer 

enhetliga svar till denna 

beskrivande studie. 

Svaghet: Tre av 

deltagarna kände sig 

obekväma med att bli 

inspelade under 

intervjuerna och detta 

kan ha påverkat 

resultatet. 

Berterö C. (2002) District nurses` 

perceptions of 

palliative care in 

the home. 

 

Kvalitativ design  

6 

distriktssköt

erskor 

mellan 44-

63 år från 

södra 

Sverige som 

arbetade 

med palliativ 

vård i 

hemmet 

 

Bortfall: 

Inget 

bortfall. 

Deltagarna 

kontaktades av 

författaren mellan 

februari 1999 

fram till juni 

2000, både 

skriftligt och 

muntligt. 

Bandinspelade 

intervjuer 

genomfördes på 

arbetsplatsen och 

varade mellan 25 

till 60 minuter.  

Tre inledande 

frågor ställdes av 

författaren:  

“Vad betyder det 

för dig att ta hand 

om cancer-

patienter?” 

”Finns det några 

svårigheter att 

vårda 

cancerpatienter I 

hemmet? “  

“Finns det några 

fördelar att vårda 

cancerpatienter I 

hemmet? “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorgi`s  

Fenomenologisk 

ansats användes för 

att förstå 

innebörden av 

upplevelser som 

deltagarna 

beskriver. 

Styrka: Urvalet av de 

sex deltagarna skedde 

under en längre tid.  

Svaghet: Citat från 

deltagarna styrker vart 

och ett av de fyra 

huvudteman som 

framkom i resultatet.  
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Chong P.H. & 

Poon W.H. 

(2011) 

The lived 

experience of 

palliative 

homecare nurses 

in Singapore. 

 

Kvalitativ design 

10 

sjukskötersk

or från fem 

olika byråer 

i Singapore 

med minst 

ett års 

erfarenhet av 

palliativ 

vård i 

Singapore 

samt kunna 

prata 

engelska.  

 

Bortfall: 

Inget bortfall 

anges. 

Två fokusgrupp-

diskussioner 

genomfördes 

under ca 2,5 tim 

år 2009 med 

bandinspelning 

samt 

observationer. 

Fenomenologisk 

ansats. 

Van Manen`s 

fenomenologiska 

analysmetoder, 

Sjuksköterskorna 

blev kodade 1-10. 

Styrka: 

Fokusgruppsdiskussion

er valdes, då syftet var 

att sjuksköterskorna 

skulle förstå och tolka 

sina erfarenheter.  

Svaghet: Risk att 

objektiviteten i 

resultatet påverkats då 

en av författarna  

arbetat med deltagarna 

tidigare.  

Dunne K., 

Sullivan K. & 

Kernohan G. 

(2005) 

Palliative care 

for patients with 

cancer: district 

nurses´ 

experience.  

 

Kvalitativ design 

25 kvinnliga 

distriktssköt

erskor i 

England 

med minst 

ett års 

erfarenhet 

samt aktivt 

omhändertag

ande av 

palliativ 

patient de 

senaste 6 

månaderna. 

 

Bortfall: 100 

av 125. 

Ostrukturerade 

intervjuer på band 

genomfördes 

mellan år 2000-

2001 

Fenomenologisk 

ansats. 

Colaizzi´s 

fenomenologiska 

metod för 

dataanalys. 

Husserlians 

fenomenologiska 

metod för 

dataanalys. 

 

 

Styrka: Tre intervjuer 

gjordes för att testa 

författarnas val av 

datainsamlingsmetod, 

och undersöka ifall 

ostrukturerade 

intervjuer svarade på 

studiens syfte.  

Svaghet: Stort bortfall 

då endast 25 av de 125 

tillfrågade deltog i 

studien.  

Erichsen E., 

Danielsson Hadd 

E. & 

Friedrichsen M. 

(2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

phenomenologic

al study of 

nurses 

understanding of 

honesty in 

palliative care. 

 

Kvalitativ design 

16 kvinnliga 

sjukskötersk

or med 

varierande 

klinisk 

erfarenhet 

från 2 olika 

sjukhus I 

Sverige som 

arbetar med 

Teambasera

d palliativ 

hemvård. 

 

Bortfall: 

Inget bortfall 

Intervjuades på 

sin arbetsplats 

med öppna frågor, 

intervjuerna 

varade mellan 30-

90 minuter och 

spelades in. Alla 

intervjuer 

inleddes med 

frågan: Tror du att 

ärlighet är viktigt? 

Fenomenologisk 

ansats 

Dataanalys i fyra 

steg: Läsa, 

Identifiera 

meningsenheter, 

transformera och 

strukturera. 

Styrka: Strategiskt urval 

gav en bredd i 

resultatet. 

Svaghet: Att ha 

ostrukturerade 

intervjuer gav stor 

variation i svaren då 

definitionen av ärlighet 

kunde ha tolkats på 

olika sätt. 
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Georges J.-J., 

Grypdonck M. & 

Dierckx de 

Casterle B. 

(2002) 

Being a 

palliative care 

nurse in an 

academic 

hospital:  

a qualitative 

study about 

nurses’ 

perceptions of 

palliative care 

nursing. 

 

Kvalitativ design 

10 

sjukskötersk

or mellan 

35-55 år,  

Som 

arbetade på 

ett sjukhus i 

Holland. 

 

Bortfall: 

Inget bortfall 

nämns. 

 

 

Deltagande 

observation på 

relationen mellan 

sjuksköterskor, 

medarbetare och 

patienter. 

Semistrukturerade 

intervjuer, ca 90 

min långa. 

Intervjuerna 

avslutades med 

frågan om de hade 

något ytterligare 

att tillägga. 

Intervjuerna 

analyserades med 

konstant 

jämförande metod 

enl.Strauss. Kodade 

intervjuer. 

Uppgifterna 

bearbetades med 

dataprogrammet 

Winmax. 

Styrka: Både 

observations studie och 

intervjuer på samma 

grupp. 

Svaghet: Deltagarna är 

en arbetsgrupp som 

arbetar på samma ställe 

under en och samma 

period då studien 

genomförs. 

Houtepen R. & 

Hendrikx D. 

(2003) 

Nurses and the 

virtues of 

dealing with 

existential 

questions in 

terminal 

palliative care. 

 

Kvalitativ design 

6holländska 

och 6 

belgiska 

sjukskötersk

or med 

erfarenhet av 

palliativ 

vård. 

 

Bortfall: 

Inget bortfall 

nämns. 

Empirisk studie 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Öppna frågor 

användes för att 

ge utrymme för 

deras personliga 

berättelser. 

Aristoteliskt 

ramverk, analyserat 

och uppdelat I olika 

teman. 

Styrka: 

Semistrukturerade 

intervjuer ger en bredd i 

resultatet som passar till 

empirisk studie så att 

det finns utrymme för 

tolkning. 

Svaghet: 

Semistrukturerade 

frågor till grupper från 

två olika länder kan 

göra att dessa frågor 

uppfattades olika och 

gav ett mindre enhetligt 

svar. 

Iranmanesh S., 

Dargahi H. & 

Abbaszadeh A. 

(2008) 

Attitudes of 

Iranian nurses 

toward caring for 

dying patients. 

 

Kvantitativ 

design?? 

 

 114 

sjukskötersk

or mellan 

20-50 år från 

två olika 

sjukhus i 

Iran. 

 

Bortfall: 6 

av 120. 

Två enkäter 

delades ut av 

författaren under 

maj-juni 2007. 

För att mäta 

sjuksköterskornas 

attityder till vård 

av personer i 

livets slut 

användes 

mätinstrumentet 

Frommelt`s 

Attitude Toward 

Care Of  Dying 

(FATCOD)   

För att mäta 

sjuksköterskornas 

inställning till 

döden användes  

Death Attitude 

Profile-Revised 

(DAP-R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datainsamlingen 

analyserades av ett 

Kolmogorov-

Smirnov utifrån 

undersökningsgrup

pen.  

Pearson korrelation 

undersökte 

relationen mellan 

DAP-R(Death 

Attitude Profile 

Revised, 32 

punkter) och 

FATCOD) (The 

Frommelt Attitudes 

Toward Care of 

Dying, 30 punkter) 

vilka är 

mätinstrument som 

mäter attityder. 

 

Styrka: Litet bortfall, då 

en större grupp på 

etthundratjugo 

sjuksköterskor 

tillfrågades, och ett 

bortfall på endast sex 

stycken framkom. 

Svaghet: Ungefär 

hälften av deltagarna 

hade mindre än två års 

erfarenhet av palliativ 

vård.  
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Johnston B. & 

Smith L.N. 

(2006) 

Nurses and 

patients 

perceptions of 

expert palliative 

nursing care.  

 

Kvalitativ design  

22 patienter 

samt 22 

sjuksköt-

erskor från 

två hospice 

och två 

sjukhus i 

Skottland. 

Sjukskötersk

orna hade 

erfarenhet av 

palliativvård 

i minst två 

år. 

Patienterna 

hade 

palliativ 

diagnos med 

förväntad 

livslängd 

>2år, 

<2veckor. 

 

Bortfall: Vid 

det andra 

intervju 

tillfället, 

framkom ett 

bortfall av 

13 patienter. 

Inspelade 

intervjuer enligt 

fenomenologisk 

metod i två faser. 

Intervjuerna 

inleddes med 

öppna frågor. 

Fenomenologisk 

Ansats. 

Colaizzi´s 

fenomenologiska 

metod för 

dataanalys 

 

Styrka: Den 

ostrukturerade intervjun 

gjorde att frågorna 

anpassades efter 

deltagaren och gav ett 

trovärdigt resultat. 

Svaghet: Resultatet 

kunde påverkas då 

sjuksköterskorna själva 

valde ut patienter till 

studien. 

Mok E. & Chiu 

P.C. (2004) 

Nurse-patient 

relationships in 

palliative care. 

 

Kvalitativ 

design 

10 

sjukskötersk

or i åldern 

24-40 år, 

samt 10 

patienter i 

åldern 40-78 

år med 

diagnosen 

obotlig 

cancer i 

Hongkong. 

 

Bortfall: 5 

sjukskötersk

or. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrukturerade 

intervjuer, med en 

inledande fråga 

samt öppet slut 

Fenomenologisk 

ansats. 

Styrka: Inklusions 

kriterier är tydligt 

beskrivna 

Svaghet: 

Ostrukturerade 

intervjuer gjorde att den 

information som 

samlats in var av stor 

variation och svårare att 

överföra och organisera 

i resultatet.  
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O´Brien M. & 

Jack B. (2010) 

Barriers to dying 

at home: the 

impact of poor 

co-ordination of 

community 

service provision 

for patients with 

cancer. 

 

Kvalitativ design 

Specialisera

de 

sjukskötersk

or och 

distriktssköt

erskor inom 

palliativ 

vård. 8 

sjukskötersk

or och 11 

distriktssköt

erskor i 

England som 

hade 

varierande 

erfarenhet av 

palliativ 

vård i 

hemmet. 

  

Bortfall: 6 

distriktssköt

erskor och 3 

sjukskötersk

or. 

 

Fokusgrupp-

intervjuer med 

diskussioner som 

varade i 2 timmar 

och utgick ifrån 

ett semi 

strukturerat 

intervjuschema. 

Öppna slutfrågor. 

Fenomenologisk 

ansats. 

Colaizzi´s 

fenomenologiska 

metod för 

dataanalys 

Tematisk analys 

Styrka: Fokusgrupp 

intervjuer var ett bra 

sätt att på kort tid få in 

information från flera 

personer och det gav ett 

tydligare och mer 

enhetligt resultat. 

Svaghet: Fokusgrupper 

kan ge svar av samma 

karaktär då gruppen 

påverkar varandra. 

Román E. M., 

Sorribes E. & 

Ezquerro O. 

(2001) 

 

 

 

Nurses' attitudes 

to terminally ill 

patients. 

 

 

Kvantitativ  

design 

175 

sjukskötersk

or, 154 

kvinnor och 

21 män, som 

arbetade på 

sjukhus, 

palliativa 

vårdenheter 

och vårdhem 

i Spanien. 

 

Bortfall: 25 

sjukskötersk

or. 

 

Enkäter delades 

personligt ut av 

författarna, och 

deltagarna fick 10 

min på sig att 

fylla i enkäten 

medan författarna 

närvarade.  

Data insamlingen 

analyserades av 

dataprogrammet 

Context. Två typer 

av analys test 

utfördes: En ny 

kvantitativ metod 

prövades med fri-

ord test, samt en 

test med 

sociodemografisk 

data. 

Styrka: Stort antal 

deltagare deltog i 

studien. 

Svaghet: En ny otestad 

kvantitativ metod 

användes för data 

insamling och 

reliabiliteten bör tolkas 

med försiktighet. 

 

Trovo de Araujo 

M.M. & Paes da 

Silva M.J. (2004) 

Communication 

with dying 

patients – 

perception of 

intensive care 

units nurses in 

Brazil. 

 

Kvalitativ design 

 

 

10 

sjukskötersk

or som 

arbetade på 

intensivvård 

avdelning i 

Brasilien.  

 

Bortfall: 10 

sjukskötersk

or.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

genomfördes i 

november 2002. 

Forskaren kom till 

deltagarnas 

arbetsplats och 

intervjun 

genomfördes 

under 

arbetspasset.  

Intervjuerna 

spelades in. 

Bardins 

analysmetod för att 

få fram kvalitativa 

indikatorer.  

Styrka: 

Datainsamlingen 

skedde under en kort 

period.  

Svaghet: Resultatet 

presenteras och 

diskuteras under samma 

rubrik vilket gjorde det 

svårt att hålla isär vad 

författarna kom fram 

till i resultatet.   
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Wilkes L.M. & 

White K. (2005) 

The family and 

nurse in 

partnership: 

Providing day -

to - day care for 

rural cancer 

patients. 

 

 

Kvalitativ design 

10 specialist 

sjukskötersk

or inom 

palliativvård

,samt 19 

anhöriga till 

cancer-

patienter 

från 17 olika 

familjer på 

landsbygden 

i Australien.  

 

Bortfall: 

Inget 

bortfall. 

Semistrukturerade 

intervjuer som 

spelades in. 

Fältobservationer. 

Författarna tog 

först kontakt med 

de anhöriga och 

sedan kontaktades 

sjuksköterskorna 

som arbetade i 

området.  

Intervjuerna 

transkriberades i 

IBM 

dataprogrammet 

Ethnograph v4.0. 

Programmet 

sorterar koder och 

kategorier av data 

insamlingen. 

Styrka: De anhöriga 

som deltog var väl 

beskrivna i både text 

och tabell. 

Svaghet: 

Sjuksköterskorna i 

studien beskrevs väldigt 

kortfattat i förhållande 

till de anhöriga.  

Wu H-L. & 

Walker D-L. 

(2009) 

Living With 

Death and 

Dying: 

The Experience 

of Taiwanese 

Hospice Nurses. 

 

Kvalitativ design 

14 

sjukskötersk

or från 

Taiwan 

med 

erfarenhet av 

palliativ 

vård minst 

ett år, 

utvalda 

enligt 

snöbolls 

urval. 

 

Bortfall: 

Inget 

bortfall. 

Hermeneutisk, 

Fenomenologisk 

ansats 

Intervjuerna 

innehöll 4 frågor 

och varade mellan 

45-95 minuter. 

Intervjuerna 

spelades in på 

band och 

översattes från 

kinesiska till 

engelska. 

Tematisk analys 

enligt Colaizzis 

fenomenologiska 

analys metod. 

Styrka: Både 

hermeneutisk och 

fenomenologisk ansats 

användes i analysen 

vilket gav ett tydligare 

resultat.  

Svaghet: 

Undersökningsgruppen 

gjordes med ett 

snöbollsurval och det 

var volontärer inom den 

palliativa vården som 

valde deltagare, vilket 

kan ha format gruppen. 
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Tabell 3. Sammanställning av artiklarnas syfte och resultat 

Författare Syfte Resultat 

Bergdahl E.,  

Wikström B.-M. & 

Andershed B. (2007) 

Att beskriva vilka färdigheter som krävs av 

sjuksköterskorna för att skapa en vårdande 

relation vid palliativ vård i hemmet samt om 

dessa kan beskrivas ur ett estetiskt perspektiv.  

Det framkom tre huvudkategorier, 

samt underkategorier, som beskrev 

färdigheterna: lyhördhet, kunskap 

samt viljan att göra gott, samt att 

sjuksköterskornas utveckling 

beskrevs som en artist utvecklas.  

Berterö C. (2002)  Att undersöka innebörden av palliativ vård 

utifrån upplevelser av distriktssköterskor i 

Sverige 

Resultatet framkom i fyra teman: 

Utmaning – distriktssköterskorna 

fann det utmanande att strukturera 

sina uppgifter samt att det var 

utmanande att alla situationer inom 

vården hanterades olika.   

 Kontroll – att ha kontroll över 

situationen och vara ansvarig för 

patienterna och anhöriga.  

Frustration- över att 

distriktssköterskorna inte kunde ge 

den typ av vård de önskade på 

grund av tidsbrist och övertid som 

palliativ vård innebär samt att 

arbetsgivaren inte förstod. 

Relationer- att ha goda relationer 

till både patienter och anhöriga.  

Dessa temans visade på ett 

engagemang hos 

distriktssköterskorna.  

Chong P.H. & Poon W.H. 

(2011) 

Att undersöka erfarenheter som 

sjuksköterskorna får vid palliativ vård samt hur 

sjuksköterskorna själva förstår och tolkar dessa 

erfarenheter 

Sex olika teman framkom i 

resultatet: Introduktion till palliativ 

vård infördes ofta av vänner redan 

verksamma inom yrket, få 

inledande erfarenheter, utmaningar 

vid besök och samtal, arbeta i ett 

team och komplettera varandra, att 

arbeta med läkaren och fokusera på 

patienten samt support från 

handledare och kollegor samt 

support från familj eller religion.  

Dunne K., Sullivan K. & 

Kernohan G. (2005) 

Att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av 

att utföra palliativ vård för cancer patienter i 

hemmet och mötet med familjen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det framkom fyra identifierade 

teman: Smärtlindringen - i palliativt 

skede kan det vara en utmaning för 

distriktssköterskorna. 

Kommunikation – en person bör ha 

övergripande ansvar över vården 

samt att distriktssköterskorna tycker 

att det var svårt med 

kommunikation. Familjen – som en 

del av vården, ofta oroliga och 

bedrövade. Stress och prestation 

kunde bli en personlig kostnad för 

distriktssköterskorna.  
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Erichsen E., Danielsson Hadd 

E. & Friedrichsen M. (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 

ärlighet i arbetet med palliativ vård i hemmet. 

Resultatet gav tre teman, 

Betydelsen av ärlighet, 

Anledningen till ärlighet och 

Moraliska konflikter när det gällde 

ärlighet. Sjuksköterskorna ville vara 

ärlig men de ville även att 

ärligheten skulle göra gott för dem 

själva och patienterna. Ärligheten 

krävdes för goda relationer och 

förtroende. 

Georges J.-J., Grypdonck M. 

& Dierckx de Casterle B. 

(2002) 

Att undersöka sjuksköterskors uppfattning när 

det gäller omvårdnaden inom palliativ vård på 

en vårdavdelning, hur de uppfattar sin roll och 

hur de får insikt i problem de möter. 

Två huvudteman identifierades i 

resultatet. Att sjuksköterskorna 

strävade efter en välorganiserad och 

målmedveten strategi samt strävan 

efter att öka välbefinnandet hos 

patienterna.  

Houtepen R. & Hendrikx D. 

(2003) 

Att undersöka vilka svårigheter sjuksköterskor 

upplever när det gäller att möta patienten i dess 

existentiella frågor och vilka egenskaper som 

krävs av dem för att hantera detta. 

Resultatet visade att 

sjuksköterskorna kunde vara ett 

stöd för patienterna även om det 

inte alltid fanns bra svar på 

frågorna. Genom engagemang, 

uppmärksamhet och fokus kunde 

sjuksköterskorna hjälpa patienterna.  

Resultatet visade också att det 

krävdes kunskap för att kunna 

urskilja vad som var vanliga frågor 

och vad som verkligen var 

”existentiella” frågor.  

Iranmanesh S., Dargahi H. & 

Abbaszadeh A. (2008) 

Att undersöka iranska sjuksköterskors attityder 

till vård av döende patienter.  

Resultatet visade att många av 

sjuksköterskorna ansåg att döden 

var en naturlig del av livet, en 

värdefull erfarenhet samt en 

inkörsport till ett liv efter detta 

livet.  De allra flesta sjuksköterskor 

uppgav att patienternas familj 

behövde känslomässigt stöd. 

Ungefär hälften utav 

sjuksköterskorna angav att de inte 

gav ärliga svar till patienterna 

angående deras förutsättningar och 

ville inte låta sina patienter eller 

anhöriga få fatta beslut eller vara 

delaktiga i omvårdnaden. 

Sjuksköterskornas personliga syn 

på döden samt personliga 

erfarenheter påverkade deras 

attityder till att vårda patienterna.  

Johnston B. & Smith L.N. 

(2006) 

Att undersöka uppfattningen om palliativ vård 

hos patienter respektive sjuksköterskor, om det 

finns skillnader i deras uppfattning om vad 

palliativ vård är och vad det innebär. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det framkom i studien att det fanns 

många olika saker som innefattades 

i palliativ vård. Patienterna satte 

saker som god kommunikation och 

ärlighet främst och sjuksköterskan 

värderade teamarbete, 

yrkeserfarenhet och kunna styra 

smärta/symtom. Gemensamt tyckte 

båda grupper att de viktigaste 

delarna i den palliativa vården var 

socialkompetens, vänlighet, värme 

och medkänsla. 



34 
 

Mok E. & Chiu P.C. (2004) Att undersöka relationen, ur olika aspekter, 

mellan patienter och sjuksköterskor vid palliativ 

vård. 

Fyra huvudkategorier relaterat till 

relationen framkom i studien. Det 

framkom att det bildades en 

förtroendefull relation som 

inkluderade förväntningar på 

sjuksköterskornas roll och 

engagemang, att sjuksköterskorna 

blev en del i familjen, att 

patienterna kunde ”tanka bränsle” 

längs resan hos sjuksköterskorna 

samt att det gav berikade 

erfarenheter för sjuksköterskorna. 

O´Brien M. & Jack B. (2010) 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka vad sjuksköterskor och 

distriktssköterskor anser att de behöver för att 

kunna hjälpa patienter som vill dö hemma, att få 

en bra vård istället för att de ska behöva dö på 

sjukhus.  

Resultatet visade att viktiga delar 

som krävdes för att patienten ska 

kunna få dö hemma, var bl. a. rätt 

utbildning, kunskap, utrustning 

samt tillgänglighet. 

Román E. M.., Sorribes E. & 

Ezquerro O. (2001) 

 

Att identifiera spanska sjuksköterskors 

Inställning till döende patienter. 

 

Resultatet visade en negativ trend 

av associations ord som påverkar 

attityder mot döende patienter, dock 

en mer positiv attityd från äldre 

sjuksköterskor och kvinnliga 

sjuksköterskor.  Ingen skillnad på 

attityder visade sig oavsett om 

sjuksköterskorna jobbade på 

sjukhus eller på hospice.  

 

Trovo de Araujo M.M. & Paes 

da Silva M.J. (2004) 

Att bedöma om sjuksköterskor på 

intensivvårdsavdelning upprätthåller en 

kommunikation med patienter som ett palliativt 

terapeutiskt verktyg samt vilken aspekt av 

kommunikation som anses viktig av 

sjuksköterskor för att hjälpa patienterna. 

Resultatet visade på fyra kategorier: 

Värdet av kommunikation, hinder, 

behov av att identifiera individuella 

krav samt att använda 

kommunikation som ett verktyg i 

vården av den döende patienten. 

 

Wilkes L.M. & White K. 

(2005) 

Att beskriva vilka krav som ställs på anhöriga 

till cancerpatienter som de vårdar dagligen i 

hemmet samt symtomlindring. Syftet var även 

att beskriva vilket stöd dessa anhöriga får av 

specialistutbildade sjuksköterskor i palliativ 

vård.  

Sjuksköterskorna ansåg att arbetet 

var utmanade att ge stöd samt att ta 

hänsyn till olika aspekter i 

patienternas och närståendes miljö. 

Sjuksköterskorna stöttade anhöriga 

vid läkemedelshantering, händelser 

och utrustning. 

Wu H-L. & Walker D-L. 

(2009) 

Att undersöka sjuksköterskors upplevelser när 

det gäller palliativ vård. 

Resultatet visade att den palliativa 

vården gav stor erfarenhet och 

utveckling hos sjuksköterskorna. 

Det visade att sjuksköterskorna 

hade en vilja att kunna ge en 

holistisk vård och bra relationer, 

med det fanns svårigheter då det 

gällde den taiwanesiska kulturen 

och religionen. Arbetet med 

palliativ vård krävde också att 

sjuksköterskorna tog hand om sig 

själva för att orka. 

 

 

 

 


