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Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans uppfattning om vad som är en god död för 

patienter inom palliativ vård. 

Metoden är en beskrivande litteraturstudie med vetenskapliga artiklar som grund.                                 

Litteraturstudiens huvudresultat redovisas i två underrubriker; ”Sjuksköterskans uppfattningar 

om en god död inom palliativ vård” och ”Sjuksköterskans sätt att hantera olika situationer vid 

vård av patienter i livets slutskede”. Det är viktigt att att kommunikationen mellan patient och 

sjuksköterska fungerar på ett lämpligt sätt och att tid avsätts för samtal. Motivation, 

erfarenhet, struktur, diskussion och reflektion behövs för att ge god och trygg vård som leder 

till en värdig död. Att ge stöd till patienter och närstående är en trygghet för sjuksköterskan.                                                                                                           

Det är viktigt att utgå från varje enskild patients uppfattning om vad som är en god död och 

att varje patients upplevelse av döden är personlig. Det som kan bidra till en god död är att 

kommunikationen mellan patient och sjuksköterska fungerar på ett tillfredställande sätt. 

Litteraturstudien kan bidra till att ge sjuksköterskor ytterligare lärdom och insikt om vad en 

god död innebär samt också vara berikande och ge ett nytt perspektiv i omvårdnadsarbetet 

med palliativa patienter och hur olika situationer kan hanteras och därmed förbättra 

sjuksköterskornas arbetsmiljö.  

Nyckelord: Delaktighet, god död, kommunikation, reflektion, utbildning. 
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Abstract 

 

The aim of the study is to describe the nurse's perception of what constitutes a good death 

for patients in palliative care. 

The Method is a descriptive literature study with scientific articles as a basis.                      

The literature study's main results are presented in two sub-headings: "Nurse's perceptions 

of a good death in palliative care" and "Nurse's way of dealing with different situations in the 

care of patients in end of life." It is important that communication between patient 

and nurse works in an appropriate manner and that time for conversation is 

reserved. Motivation, experience, structure, discussion and reflection are needed to 

provide good and safe care, leading to a dignified death. To provide support to patients and 

families is a confidence for the nurse.                                                                                         

It is important to start with each individual patient's perception of what constitutes 

a good death and that each patient's experience of death is personal. What can contribute to a 

good death is that communication between patient and nurse works in a satisfactory manner. 

The literature study can make a contribution to nurses additional lessons and insight on what a 

good death means, and also be rewarding and provide a new perspective in 

nursing with palliative patients and how different situations can be handled and thus 

improve nurses' working environment.  

 

Keywords: Participation, good death, communication, reflection, education. 
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1. Introduktion 

 

Varje år möter mer än 70 000 människor i Sverige sin förestående död på ett märkbart och 

medvetet sätt inom den palliativa vården. Närstående och vänner till den döende engageras i 

den sjukes lidande och kommer i nära kontakt med den palliativa vården (Millberg 2009).  

 

Begreppet palliativ kommer från det latinska ordet pallium som betyder slöja eller mantel.  

Symbolen är lämplig med tanke på att manteln används som en symbol för varm och 

kärleksfull vård och omsorg utifrån varje enskild persons behov och önskemål (Widell 2003). 

Definitionen av palliativ vård enligt World Health Organization 2002 (WHO 2002:a), är när 

vården övergår från kurativ vård, där målet är att bota, till palliativ vård. Den sistnämnda är en 

livsbejakande och aktiv vård, som är riktad mot att lindra besvär och att möta människan i sin 

helhet.  Den avser inte att skynda på eller hindra döden utan enbart att underlätta för den 

(WHO 2002:a). Denna stadie syftar inte längre till att förlänga livet för patienten, utan främsta 

målet är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för att människans värdighet ska behållas ända 

fram till dess att döden och dödsögonblicket inträder (Nationella Rådet för Palliativ Vård 

2010, Cannaerts et al. 2006). Den sista tiden som patienten har kvar i livet är det till största 

delen sjuksköterskan som ger den omvårdnad som bidrar till god livskvalitet och som kan 

leda till en god död för patienten (Ternestedt 2005). Detta kan påverka sjuksköterskans 

förhållningssätt till patientens uppfattning om vad som är en god död. Med uppfattning avses 

den inställning sjuksköterskan har till en god död vid livets slutskede, det vill säga vilka 

aspekter hon anser är viktiga att uppmärksamma och genomföra för att patienten ska uppleva 

en god död. 

 

”Palliativ vård är ett förhållningssätt som förbättrar livskvaliteten för patienter och deras 

familjer som står inför problem förknippade med livshotande sjukdom genom att förebygga 

och lindra lidande genom tidig identifiering och oklanderlig bedömning och behandling av 

smärta och andra problem, fysiska, psykosociala och andliga” WHO 2002: b. 

(http://www.nrpv.se/pages/589.asp?menuID=258) 

 

Den palliativa vården till en enskild patient kan pågå över en lång period som vanligen 

indelas i en tidig fas som är lång, och en sen fas som ofta är kort (SOU 2001:6). Palliativ vård 

är en övergripande vård. För att lindra lidande för palliativa patienter är det viktigt att 

http://www.nrpv.se/pages/589.asp?menuID=258
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prevention av fysiskt, psykiskt, och socialt välbefinnande finns som en del i omvårdnaden. 

Genom att identifiera nedsatt välbefinnande inom de olika områdena kan det bidra till att 

lidandet kan lindras för patienten (Ferrel 2005). Att möta patienten som en unik människa och 

inte enbart som en patient är nödvändigt för att skapa förutsättningar för en god vård (Georges 

et al. 2002). För att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal ska kunna utföra vården av den 

döende patienten behövs fungerande kommunikation och kunskap för att livskvalitén inte ska 

påverkas negativt (Ferrell 2005, Butt et al. 2008). För att uppnå en god död ses en patients 

medvetenhet och acceptans av sin förestående död som en god aspekt (Steinhauser et al. 

2001). Den palliativa vårdens mål är att för patienten uppnå en god och fridfull död. En god 

död har dock visat sig vara en individuell och varierande upplevelse och därför måste 

patienten själv ges möjlighet att uttala sig om sin förestående död (Frank 2009). 

 

Enligt Katie Erikssons omvårdnadsteori (1995) är vårdandet ett naturligt och mänskligt 

beteende som bland annat handlar om ett delande, vilket innebär att vara delaktig och att 

delta. Vårdandet som delande innebär exempelvis en relation mellan sjuksköterska och 

patient. Eriksson (1993) beskriver att människan kan se lidandet som en möjlighet och att ge 

det en mening genom att se oanade möjligheter med situationen och därmed också förlika sig 

med den, eller tvärtom att först försona sig med situationen och därigenom hitta möjligheter 

och mening.  

 

Joyce Travelbees (2006) viktigaste begrepp i hennes teori är människan som individ, mening, 

lidande, mänskliga relationer och kommunikation. När hon beskriver lidande menar hon att 

varje upplevelse av lidande är olik den andra individens upplevelse med tanke på att varje 

människa är unik. Enligt Travelbee är målet med omvårdnaden som att hjälpa individerna att 

tolerera och bemästra lidandet och finna mening i personliga upplevelser. Travelbee uppfattar 

människan som en unik och oersättlig individ – en personlig individ som endast existerar en 

gång i denna värld. Hon motsäger en generaliserande människosyn och menar då att det 

betydelsefullaste syftet med omvårdnaden är att etablera mellanmänskliga relationer. 

Relationen består av erfarenheter mellan sjuksköterskan och patienten som är i behov av 

omvårdnad. Det viktigaste i denna relation är att tillgodose patientens omvårdnadsbehov. 

Vidare beskriver Pavlish & Ceronsky (2009) sjuksköterskans förhållningssätt som att vara 

ärlig och visa respekt samt ärlighet i patientrelationen skapar en förtroendefull och terapeutisk 

relation. Travelbee (2006) betraktar kommunikation som ett kraftfullt verktyg som används av 

sjuksköterskan för att kunna visa omsorg. För att främja patientens och närståendes 
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upplevelse av delaktighet krävs god kommunikation mellan vårdpersonal, närstående och 

patient. Hon ser på kommunikation som en psykisk och fysisk energi mellan mottagare och 

sändare.  

 

För denna föreliggande litteraturstudie om palliativ vård ligger Joyce Travelbees (2006) 

mellanmänskliga teori som en omvårdnadsteoretisk anknytning med tanke på att Travelbee 

betonar vikten av kommunikation som sjuksköterskans viktigaste redskap som även har 

framkommit i artiklarna att patienternas omvårdnadsbehov bygger på kommunikation.  

Både Erikssons och Travelbees omvårdnadsteorier kan med fördel kopplas till palliativa 

omvårdnaden, där kommunikation och medlidande spelar en viktig roll i sjuksköterskans 

arbete, varför författarna använder dessa samt vetenskapliga artiklar för att undersöka 

frågeställningarna.  

 

1.1. Problemformulering 

 

Döden berör oss alla och som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om livets slutskede 

och hur miljön kan anpassas för patienten på bästa sätt för att skapa trygghet och 

välbefinnande. Ett dödligt tillstånd kan uppstå när som helst i en vårdmiljö och därför är det 

viktigt för sjuksköterskan att vara beredd och kunna möta en sådan situation på ett 

professionellt och humant sätt. Sjuksköterskan inom den palliativa vården möter många 

patienter och får vara med om flera olika vårdsituationer och dödsfall. Erfarenhet av arbete 

inom palliativ vård gör det lättare för sjuksköterskan att få en uppfattning och att kunna 

tillgodose patienternas individuella behov och önskemål på bästa möjliga sätt. Även samtal 

och diskussioner med arbetskamrater kan vara en hjälp för att kunna arbeta och klara av olika 

situationer. Situationer som sjuksköterskan kan befinna sig i arbetet inom palliativ vård kan 

vara mycket svåra känslomässigt och det kräver en etisk medvetenhet och eftertanke.  

 

1.2. Syfte 

 

Syftet är att beskriva sjuksköterskans uppfattning om vad som är en god död för patienter i 

livets slutskede inom palliativ vård, beskriva hur sjuksköterskan hanterar olika situationer vid 

livets slutskede samt att beskriva hur sjuksköterskan kan bidra till att patienten upplever god 

död. 
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1.3. Frågeställningar 

 

Hur uppfattar sjuksköterskan en god död inom palliativ vård?  

Hur hanterar sjuksköterskan olika situationer vid livets slutskede?  

Hur kan sjuksköterskan bidra till att patienten upplever en god död? 

Vilken betydelse har kvalitén på datainsamlingsmetoden för studierna i de valda artiklarna? 

2. Metod 

 

Frågeställningarna besvarades genom beskrivande litteraturstudie med vetenskapliga artiklar 

som grund (Polit & Beck 2008). 

 

2.1. Databaser 

Söktermer och sökstrategi, urval och urvalskriterier  

Litteraturen söktes i databaserna Cinahl och PubMed med MeSH termer med booeliska 

operatorerna AND och OR. Artiklarna söktes under september och oktober 2011. I tabell 1 

redovisas databaser, sökord, avgränsningar, utfall av sökningar och antal artiklar som ingår i 

resultatet vilket är 19 stycken. 

Tabell 1. Utfall av databassökningen. 
Databaser Avgränsningar Söktermer Antal 

träffar 

Valda källor 

Cinahl Peer reviewed, 

engelska 

Palliative care (MeSH) 4885  

Cinahl Peer reviewed, 

engelska 

Palliative care (MeSH) AND good 

death 

81  

Cinahl Peer reviewed, 

engelska 

Palliative care (MeSH) AND good 

death AND  quality of life (MeSH) 

15 5 

PubMed Peer reviewed, 

engelska 

Good death 13371  

PubMed Peer reviewed, 

engelska 

Good death AND nurse 339  

PubMed Peer reviewed, 

engelska 

Good death AND nurse AND 

palliative care (MeSH) 

71 6 

PubMed Peer reviewed, 

engelska 

Good death AND nurse AND 

palliative care (MeSH) AND 

experience 

16 3 

 

 

 

Manuell 

sökning I 

valda källors 

referenslistor 

Peer reviewed, 

svenska / 

engelska 

Relevans för syfte och 

frågeställningar 

 5 

    Totalt: 19  
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2.2. Kriterier för urval av artiklar 

 

Artiklarna var publicerade från 2003 och framåt med undantag för någon artikel som var äldre 

men relevant för studien. Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade och skrivna på 

svenska eller engelska. Författarna till föreliggande studie riktade sig till sjuksköterskor inom 

den palliativa vården för vuxna och artiklarna skulle svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Eftersom artiklarna skulle beskriva sjuksköterskors uppfattning om en god 

död, det vill säga den inställning hon har till en god död vid livets slutskede och vad hon anser 

är viktigt att uppmärksamma och genomföra för att patienten ska uppleva en god död samt 

hur sjuksköterskan hanterar olika situationer i livets slutskede så gjordes begränsningen att 

utesluta de artiklar som beskrev patienters eller närståendes syn och uppfattningar. 

 

2.3. Dataanalys 

 

Författarna granskade samtliga artiklar utifrån syfte och frågeställning. Artiklarnas resultat 

sorterades och kategoriserades utifrån frågeställningarna; Hur uppfattade sjuksköterskan en 

god död inom palliativ vård? Hur hanterade sjuksköterskan olika situationer vid livets 

slutskede? Hur kan sjuksköterskan bidra till att patienten upplever en god död? 

Innehållet i artiklarna gällande detta presenteras i översiktstabeller och löpande text. Mall 

enligt Forsberg & Wengström (2008) användes för metodologisk granskning gällande 

frågeställningen; Vilken betydelse hade kvalitén på datainsamlingsmetoden för studierna i de 

valda artiklarna? Resultatet redovisas i översiktstabell (bilaga 2) och mallen till granskningen 

redovisas i bilaga 3. Mallen användes för att granska hur bra kvalitén på artiklarna var genom 

att granska innehållet och strukturen på artiklarna. Det som granskades var om fältarbetet var 

tydligt beskrivet, om metoderna för datainsamlingens frågor beskrevs, om 

datainsamlingsmetoden angavs och om data var systematiskt samlade. 

 

2.4. Forskningsetiska överväganden 

 

De artiklar som använts är publicerade i tidskrifter som har som krav att studierna ska vara 

godkända/granskade av etisk kommitté. Samtliga artiklar har redovisats i litteraturstudien 

(Forsberg & Wengström 2008). Därtill har inte resultatet påverkats av författarnas personliga 

värderingar och åsikter. 
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3. Resultat 

 

De artiklar som använts i resultatet redovisas översiktligt i bilaga 1 och 2 samt i löpande text. 

Bilaga 1 ger en översiktsbild av resultatets ingående artiklar gällande författare, årtal, titel, 

design, datainsamlingsmetod samt bedömd kvalité angående datainsamlingsmetod. Bilaga 2 

redovisar valda artiklars författare, syfte och resultat. I löpande text två under rubrikerna; 

Sjuksköterskans uppfattningar om en god död inom palliativ vård, Sjuksköterskans sätt att 

hantera olika situationer vid vård av patienter i livets slutskede.  

 

3.1. Sjuksköterskans uppfattningar om en god död inom palliativ vård 

 

I en studie av (Payne et al. 1996) undersöktes sjuksköterskors och patienters syn på vad en 

god död innebar. Resultatet visade att begreppet ofta framställdes i en idealiserad uppfattning 

utifrån sjuksköterskornas perspektiv. 

För att säkerhetsställa en god död och ett värdigt slut för patienter i livets slutskede var det 

viktigt att sjuksköterskan var motiverad att ge bästa möjliga vård (Nordgren & Olsson 2004, 

Iranmanesh et al. 2009, Karlsson & Sandén 2007). Att kunna se patienten som en unik individ 

var en av förutsättningarna för att skapa en god patientrelation som i ett senare skede var till 

hjälp för att tillgodose patientens behov (Dunne et al. 2005).  

För att en relation mellan patient och sjuksköterska skulle kunna utvecklas var det avgörande 

att det fanns tid och tillräckligt med personal för att kontakten skulle kunna fungera 

tillfredställande för att patientens behov skulle kunna tillgodoses (Hopkinson et al. 2003). En 

förutsättning för att känna medmänsklig kärlek och respekt var att sjuksköterskan kunde 

skapa en god kontakt med patienten och dess närstående (Blomberg & Sahlberg-Blom 2007). 

En nära relation mellan sjuksköterska och patient medförde att sjuksköterskan fick ökad 

förståelse för patientens upplevelser, vilket sjuksköterskorna menade resulterade i en bättre 

omvårdnad (Iranmanesh et al. 2009, Wu & Volker 2009, Shorter & Stayt 2009, Gerow et al. 

2010). 

För att patient, personal och närstående skulle kunna vara förberedda för att möta döden på ett 

gott sätt var kännedom om att döden var väntad viktig (Hopkinson et al. 2005). Personal och 

patient fick då möjlighet att utforma en vårdplan tillsammans för att kunna tillgodose 

patientens behov och önskemål så långt det var genomförbart (Thompson et al. 2006). Det 
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gav patienten möjlighet att ta kontroll över situationer som kunde kännas obehagliga eller 

smärtsamma och därmed kunde patientens värdighet bevaras (Iranmanesh et al. 2009, Wu & 

Volker 2009). Genom detta respekterades patientens önskemål att själv besluta om hur den 

sista tiden skulle se ut och därmed kom vården att bli individuellt anpassad (Lavoie et al. 

2008). I Engström och Söderbergs studie (2007) beskrevs den betydelsefulla 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och de närstående. Att tillåta närstående hoppas, 

utan att inge falska förhoppningar, samt att genom kommunikation ge närstående en 

helhetsbild av situationen, kunde bidra till att hjälpa patienten riktas mot en fridfull död. 

Sjuksköterskan upplevde det som en trygghet att kunna ge stöd till patienter och närstående. 

Genom att vara lyhörd för önskningar och känslor kunde både patientens och närståendes 

behov och önskemål tillgodoses. Genom att trösta patienten och ge smärtlindring bevarades 

patientens värdighet och välbefinnande (Hopkinson et al. 2003).  Sjuksköterskan beskrev 

även att de gav stöd till familjen och att de såg familjen som en del i sitt arbete (Engström och 

Söderberg 2007). (Hopkinson et al. 2003). När sjuksköterskan kände sig trygg i sin yrkesroll 

och hade kunskap och expertis för att kunna ge god och säker palliativ vård bidrog det till att 

patienten upplevde välbefinnande (Nordgren & Olsson 2004, Iranmanesh et al. 2009, 

Karlsson & Sandén 2007). 

 

3.2. Sjuksköterskans sätt att hantera olika situationer vid vård av patienter 

i livets slutskede 

 

En studie visade att vilka tankar än sjuksköterskorna hade om döden så ansåg de att det 

viktigaste var att ge professionell och kvalitativ vård till patienter och deras närstående ända 

fram till slutet (Dunn et al. 2005). Ändå blev det inte alltid så av flera anledningar. En 

anledning var brist på stöd och utbildning om vård vid livets slutskede (Nordgren & Olsson 

2004, Iranmanesh et al. 2009, Karlsson & Sandén 2007). Sjuksköterskorna upplevde att de 

inte var förberedda för att det fanns brister i utbildningen samt att de saknade den erfarenhet 

som behövdes för att kunna hjälpa döende patienter som de skulle ha önskat (Hopkinson et al. 

2005). Genom utbildning i palliativ vård ökade sjuksköterskans självförtroende i att utföra 

denna vård. Kunskap ökade sjuksköterskans förståelse för olika symtom och speciella behov. 

Sjuksköterskans kommunikation med patienten förbättrades. Den ökade kunskapen bland 

sjuksköterskorna efter den palliativa utbildningen medförde en ökad trygghetskänsla för 

patienten (Shipman et al. 2008). 
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Att ha vårderfarenhet var grundläggande för att sjuksköterskan skulle kunna utföra ett bra 

omvårdnadsarbete inom den palliativa vården men även för att sjuksköterskan skulle känna 

sig trygg i sin yrkesroll. Tidigare erfarenhet inom palliativ vård visade sig kunna underlätta 

för sjuksköterskan att samtala med patienter och närstående kring döden och om livets 

slutskede (Dunn et al. 2005). Sjuksköterskans uppfattning om döden förändrades genom de 

erfarenheter som erhölls inom yrket. I en studie som gjordes av Gerow et al. 2010 visade 

resultatet att den första erfarenheten av döden fungerade som en grund för sjuksköterskans 

synsätt av den palliativa vården. Sjuksköterskan kunde se döden som en del av livet men 

också att döden kunde befria patienter från lidande och smärta (Dunn et al. 2005).   

 

I en studie visade det sig att sjuksköterskorna upplevde tidsbrist och personalbrist som ett 

hinder i utvecklingen av goda vårdrelationer. De upplevde att denna tidsbrist kunde bidra till 

en stressfaktor som kunde utgöra en risk för både patienter och vårdteam. För att kunna nå 

god vård och värdig död ansåg de att det behövdes bättre struktur, planering, prioritering och 

riktlinjer på vårdandet (Wallerstedt & Andershed 2007). Eftersom palliativ vård krävde en 

hög kompetensnivå och erfarenhet och förmåga att möta patienter och deras anhöriga under 

svåra förhållanden var det viktigt att utbildning erbjöds som gav sjuksköterskan möjlighet till 

utveckling (Nordgren & Olsson 2004, Iranmanesh et al. 2009, Karlsson & Sandén 2007). En 

återkommande utbildning inom palliativ vård efterfrågades där sjuksköterskor med kunskaper 

inom området delade med sig av dessa till sina medarbetare (Shipman et al. 2008). 

 

Reflektion individuellt eller i team visade sig vara en effektiv metod, för att kunna lösa 

problem och utveckla sjuksköterskeprofessionen inom palliativ vård. Att tillsammans med 

övriga i arbetsteamet öppet reflektera och diskutera över känslor och agerande i olika 

vårdsituationer innebar att erfarenheterna gav ny kunskap. Sjuksköterskorna poängterade 

vikten av strukturerade professionella gruppdiskussioner och handledning. Möjligheten att 

öppet få reflektera över känslor, menade sjuksköterskorna, medförde också att de fick hjälp att 

bearbeta sina känslor (Iranmanesh et al. 2009, Blomberg & Sahlberg-Blom 2007, Gerow et 

al. 2010, Hopkinson 2002, Hopkinson et al. 2003, Shorter & Stayt 2009, Wu & Volker 2009). 

Råd, samtal och stöd från andra kollegor kunde också hjälpa sjuksköterskorna att inte känna 

sig så ensamma i situationen då de upplevde att vårdandet av patienter vid livets slutskede 

kunde kännas oerhört påfrestande (Shorter & Stayt 2009, Hopkinson et al. 2003).  
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Sjuksköterskor upplevde att de kontrollerade sina känslor bättre ju längre de hade arbetat 

(Hopkinson et al. 2005). Flera sjuksköterskor beskrev accepterande av oförutsedda händelser 

i vården av döende människor som en styrka. Att se en patient gå från att vara självständig till 

att bli beroende av vård var ofrånkomligt (Hopkinson et al. 2003). En hjälp i deras arbete var 

att kunna dela med sig av sina erfarenheter och att kunna lyssna på andra. Det hjälpte dem 

också att kunna reflektera över sina egna handlingar (Hopkinson et al. 2005). Att använda 

humor och att ha ett gott socialt nätverk var andra strategier som underlättade arbetet inom 

palliativ vård för sjuksköterskan. Stöd från kollegor hjälpte också sjuksköterskan att klara av 

sitt arbete och att känna sig till freds (Ablett & Jones 2007). 

Sjuksköterskor som arbetade på avdelningar där dödsfall inträffade ofta, hade lättare att möta 

död och döende eftersom det var en naturlig del i den miljön (Shorter & Stayt 2009). Att finna 

en inre styrka till att möta död dagligen beskrevs av sjuksköterskor i en studie av Araùjo et al. 

(2004) som ett viktigt krav för att vårda döende patienter. 

 
 

En god och nära relation till den döende patienten resulterade enligt sjuksköterskorna i 

förbättrad fysisk, psykisk och andlig meningsfull omvårdnad vilket underlättade för 

sjuksköterskan att känna empati och tillfredställelse samt att lättare kunna hantera 

vårdsituationer inom den palliativa vården. Den goda relationen till patienten ledde också till 

en ökad respekt och lyhördhet för patienten (Wu & Volker 2009, Blomberg & Sahlberg-Blom 

2007, Gerow et al. 2010). 

 

I Ablett och Jones studie (2007) framgick att sjuksköterskor som hade en egen syn på 

andlighet och medvetenhet om sin egen dödlighet kunde vara till stor hjälp i arbetet med 

patienter och deras närstående. Det hjälpte dem att möta behoven hos patienter och deras 

närstående. Sjuksköterskorna i Gerow et al. studie 2010 beskrev att deras syn på livet efter 

döden påverkades under arbetet med patienter vid livets slutskede.  Sjuksköterskor som hade 

positiva erfarenheter i samband med patientens död, hade lättare att associera döden till 

positiva aspekter samt att erfarenheterna hade fått dem att växa som människor och att se mer 

positivt på livet (Gerow et al. 2010). Flera studier visade att sjuksköterskor som arbetat inom 

palliativ vård hade funnit stöd i tanken att se döden som en naturlig del av livet (Blomberg & 

Sahlberg-Blom 2007, Shorter & Stayt 2009). 
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4. Diskussion  

4.1. Huvudresultat  

 

Litteraturstudiens huvudresultat visade att det i sjuksköterskans uppfattning om en god är 

viktigt att det finns tillräckligt med tid för att det ska finnas förutsättning för att skapa en 

relation mellan sjusköterska och patient, för att sjuksköterskan ska kunna lära känna 

patienten. 

 

Viktigt är att sjuksköterskan kan kommunicera med patienten och dess närstående tydligt och 

trovärdigt. Det är viktigt att utgå från varje enskild patients uppfattning om vad som är en god 

död. Patientens upplevelser av döden är personlig och en god relation mellan sjuksköterska 

och patient möjliggör för sjuksköterskan att få en uppfattning om patientens livsvärld.  

 

Att låta patienten vara delaktig i vården stärker integriteten och det blir lättare att tillgodose 

behov och önskemål. För patienten är självbestämmande viktigt då det ger en känsla av 

kontroll som leder till trygghet i situationen och patientens värdighet bevaras.  

 

För sjuksköterskan är det viktigt med samtal, diskussion och reflektion för att hantera stress. 

I livets slutskede kan god omvårdnad innebära ett gott skratt tillsammans med patienten och 

det kan hjälpa till att lätta på spänningar för både patient och sjuksköterska. Det kräver ett 

professionellt förhållningssätt hos sjuksköterskan och god kännedom i patientens situation för 

att kunna avgöra om det är lämpligt att skratta.    

 

4.2. Resultatdiskussion 

 

I genomgången litteratur framgick att sjuksköterskor och patienter hade till viss del olika 

uppfattningar om vad som var viktigt i livets slutskede (Payne et al. 1996).  

 

Förhållanden som kunde påverka upplevelsen av vården i livets slutskede och som 

medverkade till en god död var att kommunikationen mellan patient och sjuksköterska 

fungerade på ett tillfredsställande sätt och att det fanns tid för samtal och tillräckligt med 

personal (Hopkinson 2003). Kommunikationen hjälpte också sjuksköterskan att ge de 

närstående en helhet av situationen. Sjuksköterskor beskrev även att de gav stöd till familjen 
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och att de såg dem som en del i sitt arbete. För sjuksköterskan var det en trygghet att kunna ge 

stöd till patienter och närstående. Att tillåta de närstående att hoppas, kunde bidra till att 

hjälpa patienten riktas mot en fridfull död (Engström och Söderberg 2007). I de flesta av 

artiklarna framkom tidsbristen som en viktig aspekt som skapade känslan av otillräcklighet 

hos sjuksköterskorna inom den palliativa vården. På flera av vårdavdelningarna verkade det 

finnas för lite tid för de svårt sjuka och de döende patienterna. Därför var det angeläget att 

vara mån om att avsätta tid för samtal med patienten och dess närstående. Samtalen bör ge 

möjlighet till utrymme för frågor och reflektion samt att ge viktig information för att skapa en 

tydlig bild av den gällande situationen. Kommunikation kunde då öka möjligheten för 

närstående att ta del av beslut som rörde patienten och som bidrog till att hoppet kunde 

stärkas. Travelbee (2001) ansåg att sjuksköterskans viktigaste verktyg var kommunikationen. 

Genom kommunikationen får sjuksköterskan lära känna patienten som person och möjlighet 

till att sätta sig in i patientens situation. 

 

När sjuksköterskan var motiverad att ge bästa möjliga vård och hade kompetens och tidigare 

erfarenhet från palliativ vård ingav det en trygghet för patienten (Nordgren & Olsson 2004, 

Iranmanesh et al. 2009, Karlsson & Sandén 2007). En nära relation mellan sjuksköterska och 

patient ökade patientens välbefinnande och trygghet vilket medförde att sjuksköterskan fick 

ökad förståelse för patientens upplevelser, och kunde därmed lättare tillgodose patientens 

behov (Iranmanesh et al. 2009, Wu & Volker 2009, Shorter & Stayt 2009, Gerow et al. 2010). 

Patientens olika behov och önskemål kunde tillgodoses genom att sjuksköterskan var lyhörd 

för önskningar och känslor (Hopkinson 2003). Genom att erbjuda patienten möjlighet att vara 

delaktig i den egna vården och planeringen ökade patientens möjlighet att känna kontroll över 

situationen (Thompson et al. 2006). En vårdplan kunde utformas tillsammans med patienten 

där patientens önskemål tillgodosågs så långt det var möjligt vilket ökade patientens känsla av 

att ha kontroll över situationer som kunde kännas obehagliga eller smärtsamma. Därmed 

kunde patientens värdighet bevaras(Iranmanesh et al. 2009, Wu & Volker 2009).  Genom 

detta respekterades patientens önskemål att själv besluta om hur den sista tiden skulle se ut 

och därmed kom vården att bli individuellt anpassad (Lavoie et al. 2008).  

 

I litteraturstudiens resultat presenterades sjuksköterskans sätt att hantera olika situationer vid 

vård av patienter i livets slutskede. Det framkom i en studie av (Wallerstedt & Andershed 

2007) att tidsbrist var något som kunde bidra till en stressfaktor för att kunna uppnå god vård 

och värdig död. Därför ansåg sjuksköterskorna att det behövdes bättre struktur, planering, 
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prioritering och riktlinjer för vårdandet. Även reflektion och diskussion var effektiva metoder 

för att kunna lösa problem och utveckla professionen individuellt eller som team. 

Tillsammans med arbetsteamet kunde sjuksköterskorna öppet reflektera över känslor, 

agerande och handlingar för att ledas till nya möjligheter till kunskap och möjlighet att få 

hjälp att bearbeta känslor (Iranmanesh et al. 2009, Blomberg & Sahlberg-Blom 2007, Gerow 

et al. 2010, Hopkinson et al. 2003, Shorter & Stayt 2009, Wu & Volker 2009).  

Att arbeta inom den palliativa vården medförde flera påfrestande situationer för 

sjuksköterskan som var svåra att hantera. Travelbee (2001) beskriver det som en 

känslomässigt laddad och stressfylld uppgift att arbeta med döende patienter. Flera studier 

menade att brist på stöd, utbildning och handledning inom palliativ vård kunde leda till att 

omvårdnaden av patienter vid livets slutskede blev bristfällig (Nordgren & Olsson 2004, 

Iranmanesh et al. 2009, Karlsson & Sandén 2007). Flera studier visade att sjuksköterskor 

känner sig dåligt förberedda att möta döende patienter och att det upplevs som en stor 

utmaning att kunna samtala om döden och döendet med patienten. Sjuksköterskorna tycker att 

det saknas utbildning inom området ”att samtala” i både sjuksköterskeutbildningen och i 

yrkeslivet. Eftersom många situationer inom vårdandet av döende patienter blev påfrestande 

för sjuksköterskorna var strategier som att använda humor, accepterande, erfarenhet, stöd och 

samtal från kollegor hjälpmedel för att kunna kontrollera sina känslor och ett sätt klara av sitt 

arbete (Hopkinson et al. 2005, Hopkinson et al. 2003, Ablett & Jones 2007). Att ha en nära 

patientrelation ledde till att sjuksköterskan upplevde tillfredsställelse och hade lättare att 

känna empati och hantera vårdsituationen inom den palliativa vården. (Wu & Volker 2009, 

Blomberg & Sahlberg-Blom 2007, Gerow et al. 2010).  

Sjuksköterskor i Ablett och Jones studie (2007) som hade en egen syn på andlighet och var 

medvetna om sin egen dödlighet hade lättare för att hantera situationer med patienter och 

deras närstående. Även sjuksköterskors syn på livet efter döden kunde förändras under arbetet 

med patienter vid livets slutskede (Gerow et al. 2010). 

 

4.3. Metoddiskussion 

Designen som valdes för att besvara syfte och frågeställningar var deskriptiv litteraturstudie, 

(Pollit & Beck 2008). Författarna hade först för avsikt att göra en intervjustudie, men med 

tanke på det etiskt känsliga område det gällde valdes det bort. Genom denna studie kunde 

ändå kunskap erhållas utan att göra några personliga intervjuer. Databaserna Cinahl och 
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PubMed genomsöktes med ganska få sökord vilket kan ha påverkat resultatet, med fler sökord 

skulle resultatet blivit annorlunda. Det är också möjligt att fler artiklar hade kunnat hittas i 

andra databaser och med andra sökord som hade kunnat vara värdefulla och på så sätt 

förändrat studiens resultat. Tiden som var avsatt för studien begränsade sökningarna till dessa 

två databaser. Av de funna artiklarna återfanns flera av dem i båda databaserna vilket styrker 

litteratursökningens validitet enligt Polit & Beck (2006). Vid sökningar av artiklar valdes 

också metoden att göra manuella sökningar. Samtliga artiklar som hittades hade en kvalitativ 

ansats och artiklarna var baserade på vuxna personer. 

Alla abstract som var tillgängliga lästes förutom när det ur titeln tydligt framgick att den inte 

stämde mot inklusionskriterierna. När ett intressant abstract hittades lästes artikeln i fulltext. 

Efter att de intressanta artiklarna var insamlade gjordes en första genomgång av materialet av 

författarna till studien. 

Många av de kvalitativa och relevanta artiklarna som hittades innehöll inte fulltext vilket 

resulterade i att de artiklarna valdes bort. Svenska artiklar söktes men med ytterst få resultat. 

Majoriteten av artiklar som kom att användes var skrivna på engelska och författarna 

översatte dem till svenska innan de användes i texten. I resultatet har 19 artiklar inkluderats 

vilket visade sig tillräckligt för att besvara frågeställningarna. Artiklarna var vetenskapliga 

och var publicerade efter år 2003 förutom en som var från 1996. Relevansen av dessa artiklar 

överensstämde med inklusionskriterierna och i övrigt bedömer författarna att andra faktorer 

inom palliativ vård inte nämnvärt förändras över tid. 

Resultatet kan ha påverkats av att artiklarna var studier gjorda i olika länder bland annat flera 

från England, i och med organisatoriska skillnader som kan finnas mellan länder. Mycket 

forskning kring palliativ vård utförs i England där den palliativa vårdfilosofin har sitt 

ursprung (SOU 2000) som är väl etablerad vilket i sin tur styrker resultatet.  

Genom inklusionskriterier säkerhetsställdes att artiklarna utgick från aktuell forskning. 

Eftersom syftet var att beskriva sjuksköterskan uppfattning behövdes flera begränsningar 

göras för att flertalet artiklar beskrev patientens och anhörigas uppfattningar. För att bedöma 

artiklarnas vetenskapliga kvalité gällande datainsamlingsmetod användes granskningsmall för 

kvalitativ ansats (Forsberg & Wengström 2008). 

 

 



14 
 

4.5. Allmän diskussion 

 

Denna litteraturstudie beskrev sjuksköterskors uppfattning om vad som är en god död och hur 

de hanterade olika situationer i livets slutskede. Författarna anser att litteraturstudien kan 

bidra till att ge sjuksköterskor som bedriver omvårdnad inom palliativt kontext, ytterligare 

kunskap och förståelse om vad som kan vara en god död för palliativa patienter i livets 

slutskede. Tillika kan litteraturstudien vara berikande och ge ett nytt perspektiv i 

omvårdnadsarbetet med palliativa patienter i livets slutskede och hur de olika situationerna 

kan hanteras. Föreliggande litteraturstudie skulle därmed kunna påverka och utveckla kvalitén 

i omvårdnadsarbetet med palliativa patienter, vilket i sig skulle kunna bidra till att 

sjuksköterskorna får en god arbetsmiljö.  

 

Erikssons och Travelbees omvårdnadsteorier knyter an till denna 

studie gällande sjuksköterskors uppfattningar om vad en god död innebär samt hennes 

förmåga att förstå den enskilda patientens mentala och sociala tillstånd, behov och lidande. 

Både Eriksson och Travelbee menar att lidandet kan vara en väg till att finna en mening 

genom att se möjligheterna, vilket underlättar för sjuksköterskornas bemötande av patienter 

och bidrar till en bättre uppfattning av palliativ vård. 

 

Slutsatsen av denna litteraturstudie var att möjlighet och förutsättning till kontinuerlig 

kompetens och kunskapsutveckling är av betydelse för sjuksköterskor inom palliativ vård. 

Utbildning ger kunskap och handlingsberedskap hur omvårdnaden av palliativa patienter och 

deras närstående ska bedrivas i syfte att uppnå en god död. 
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Epilog 

 

Du betyder något därför att du är du. 

Du betyder något till det sista ögonblicket i ditt liv 

 och vi skall göra allt vi kan för att inte bara hjälpa dig att dö i frid  

utan även leva tills du dör. 

 

Cicely Saunders 
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Bilaga 1. Översiktstabell över ingående artiklar, gällande författare, årtal, titel, design, datainsamlingsmetod 

samt bedömd kvalité angående datainsamlingsmetod. 

Författare, år Titel Design Datainsamlingsmetod Kvalité 

Ablett, J., & 

Jones, R. 2007 

 

Resilience and 

well-being in 

palliative care 

stuff: a    

qualitative 

study of hospice 

nurses 

„experience of 

work 

Kvalitativ 

intervjustudie 

Datainsamlingen bestod intervjuer från 

ett ändamålsenligt urval av tio stycken 

sjuksköterskor som arbetade på 

hospice. 

Medel 

Araùjo, M.M.T., 

Silva, M.J.P. & 

Francisco, 

M.C.P.B. 

2004 

Nursing the 

dying: essential 

elements in the 

care of 

terminally ill 

patients 

Kvalitativ 

intervjustudie 

Individuella semistrukturerade 

intervjuer gjordes med 14 

sjuksköterskor från enheten för 

hematologi vid ett allmänt sjukhus i 

staden Sao Paulo, Brasilien. Intervjuer 

spelades in, transkriberades och 

analyserades ytterligare.  

Låg 

Blomberg, K. & 

Sahlberg-Blom, 

E. 2007 

Closeness and 

distance: a way 

of handling 

difficult 

situations in 

daily care 

Kvalitativ deskriptiv 

studie med 

gruppdiskussioner 

Studien baseras på 16 

gruppdiskussioner med medlemmar i 

vårdlag som vårdar patienter  med 

långt framskriden cancer på tre olika 

vårdenheter i två svenska städer. 

Hög 

Dunne K., 

Sullivan K., 

Kernohan G. 

2005 

Palliative care 

for patients with 

cancer: district 

nurses' 

experiences 

Deskriptiv  

intervjustudie 

Ostrukturerade intervjuer användes för 

att beskriva individuella erfarenheter 

av att vårda patienter i hemmet under 

det palliativa skedet av sjukdomen. 

Tre intervjuer utfördes först för att 

fälttesta metoden för att sedan 

fastställa eventuella svårigheter som 

kan uppstå. Efter att intervjuerna var 

avslutade märktes alla band med 

datum och pseudonymer för att 

säkerställa sekretess.  

Låg 

Dunn, K.S., 

Otten, C., & 

Stephens, E.  

2005 

Nursing 

experience and 

the care of dying 

patients 

Deskriptiv intervju- 

och enkätundersökning 

En bivariat analysmetod användes för 

att undersöka relationerna. 

bland de demografiska variablerna 

(dvs: kön, ålder, ras, religiös 

tillhörighet, utbildningsnivå, år av 

omvårdnadserfarenhet och kontakt 

med obotligt sjuka eller döende 

patienter).  

Låg 

Engström, Å., & 

Söderberg, S.  

2007 

Close relatives 

in intensive care 

from the 

perspectives of 

critical care 

nurses.  

Kvalitativ design och 

en tematiskt 

innehållsanalys 

Gruppdiskussioner ägde rum i tysta 

rum på sjukhusen där det var möjligt 

för deltagarna att sitta bekvämt samt 

att se varandra. Den första författaren 

föranledde inledningsvis diskussionen 

med öppna frågor och uppmuntrade 

deltagarna att prata med varandra 

genom att kommentera varandras 

erfarenheter och ställa ytterligare 

frågor. Den andra författaren 

antecknade och förde 

sammanfattningar för att avsluta 

diskussionerna. 

Medel 

Gerow, L., 

Conejo, RN., 

Alonzo, A., 

Davis, N., 

Creating a 

curtain of 

protection: 

Nurses‟ 

Kvalitativ 

semistrukturerade  

och fenomenologiska 

intervjuer 

Semistrukturerade och 

fenomenologiska intervjuer gjordes 

där data analyserades med hjälp av 

metoder för Heideggerian 

Medel 
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II 
 

Rodgers, S. & 

Williams 

Domain, E. 

2010 

experiences of 

grief following 

patient death. 

hermeneutisk analys och Van Manen 

(1994). 

Hopkinson, J., 

Hallett, C., & 

Luker, K.  

2005 

Everyday death: 

how do nurses 

cope with 

caring for dying 

people in 

hospital 

 

Tvärsnittsstudie,  

Intervju studie. 

Datainsamling skedde genom 

intervjuer som byggde på öppna frågor 

som t.ex ”kan du berätta om en patient 

som dött eller förväntas dö” 

Deltagarnas synpunkter på vad som 

var viktigt vid vård av döende 

patienter framkom. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant. 

Låg 

Hopkinson J, 

Hallett C, Luker 

K.  

2003 

Caring for dying 

people in 

hospital 

Djupgående intervjuer. 

Kvalitativ 

intervjustudie 

Data samlades in genom icke-styrande 

och öppna intervjufrågor. Stilen i 

intervjun informerades av arbetet Van 

Manen (1994) och Paterson och 

Zderad (1976). 

Sjuksköterskor ombads att berätta om 

patienter som hade dött eller 

som de hade väntat sig skulle dö. 

Frågor ställdes om vad de ansåg vara 

viktigt när vård av döende patienter 

utforskas på djupet. Intervjuerna 

spelades in på band och 

transkriberades senare (namn på 

deltagare och patienterna ändrades 

under transkription för att säkerställa 

anonymitet). 

Medel 

Iranmanesh S, 

Häggström T., 

Axelsson K., 

Sävenstedt S. 

2009 

Swedish nurses' 

experiences of 

caring for dying 

people: a holistic 

approach 

Deskriptiv kvalitativ 

intervjustudie 

Studien planerades och genomfördes 

med en fenomenologisk hermeneutisk 

metod. Datainsamlingen utfördes av 

två av författare: den ena intervjuade 

sjuksköterskor som arbetade på 

sjukhus och den andra intervjuade 

sjuksköterskor  som arbetade i privata 

bostäder. Djupgående och 

ostrukturerade bandinspelade 

intervjuer gjordes med en narrativ 

metod med deltagarna på en plats och 

tid som valts av dem själva. 

Hög 

Karlsson, M., & 

Sandén 

2007 

En grupp 

sjuksköterskors 

beskrivning av 

goda 

vårdsituationer i 

palliativ vård 

Kvalitativ 

intervjustudie 

Informationen samlades in genom 

intervjuer i form av berättelser som 

sjuksköterskorna berättade, med hjälp 

av en öppen fråga. De ombads att 

beskriva  hur en god palliativ vård-

situation inom hem-hälso-och 

sjukvård.kunde vara. 

Medel 

Lavoie, M., 

Blondeau, D., & 

De Koninck, T. 

2008  

The dying 

person: an 

extensile being 

until the end of 

life 

Kvalitativ studie 

baserad på existentiella 

filosofi. 

 

Men detta filosofiska tillvägagångssätt 

gör det möjligt att fördjupa 

en annan väg som ger en 

kompletterande bidrag 

gällande palliativ omvårdnad. Så mer 

specifikt, 

vissa begrepp relaterade till den 

mänskliga naturen kommer 

utvecklas. Därefter framkallar dessa 

förändringar i 

hur sjukdom och tillkännagivandet av 

en nära förestående 

döden kan påverka människans 

existens och omvårdnad 

Låg 
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praktiken. Att utveckla dessa begrepp, 

existentiell filosofi 

kommer att undersökas som enligt 

Parain-Vial 

(I förordet till Marcel, 1991, s. 5). 

 

Nordgren, L. & 

Olsson, H. 2004 

Palliative care in 

a coronary care 

unit: a 

qualitative  study 

of physicians' 

and nurses' 

perceptions 

Kvalitativ 

intervjustudie 

För att vårdgivarna skulle känna sig 

bekvämare vid intervjun blev de 

intervjuade på arbetsplatsen. 

Datainsamling och analys gjordes 

samtidigt med hjälp av en kvalitativ 

metod. 

Medel 

Payne SA., 

Langley-Evans 

A., Hillier R. 

1996 

Perceptions of a 

'good' death: a 

comparative 

study of the 

views of hospice 

staff and patients 

En kvalitativ 

intervjustudie, 

jämförande synpunkter 

från hospice personal 

och patienter. 

Semistrukturerade intervjuer utfördes 

för att komma fram till uppfattningar 

om vad som är en bra död respektive 

dålig död. I studien ingick 18 patienter 

och 20 vårdpersonal. 

Låg 

Shipman, C., 

Burt, J. Ream, 

E., Beynon,T., 

Richardson, A., 

& 

AddingtonHall, 

J.  

2008  

Improving 

district nurses‟ 

confidence and 

knowledge in the 

principles and 

practice of 

palliative care 

Blandning av 

kvalitativ 

intervjustudie med 

semistrukturerade 

frågor och kvantitativ 

enkätundersökning 

 

Kvantitativ undersökning 

Frågeformulären sändes ut vid två 

tillfällen med ett års mellanrum. Fas 1 

och 2. 

Frågorna omfattade palliativ 

vårdutbildning samt sjuksköterskans 

förtroende för centrala områden av 

utbildningen. 

Endast sjuksköterskor som svarade på 

enkäterna under både fas 1 och fas 2 

inkluderades i studien. 

Kvalitativ studie 

Ett urval av sjuksköterskor som deltog 

i utbildningen från de åtta avdelningar 

som ingick i studien intervjuades. 

Semistrukturerade telefonintervjuer 

gjordes. 

 

Medel 

Shorter, M. & 

Stayt, L.C.  

2009 

Critical care 

nurses 

experiences of 

grief in an adult 

intensive care 

unit. 

Kvalitativ deskriptiv 

intervjustudie 

Datainsamlingen gjordes via 

intervjuer. 

Deltagarna ombads att reflektera över 

en upplevelse av att vårda en patient 

som senare avlidit. Ett 

semistrukturerade tillvägagångssätt 

och en intervju med ämneslista 

användes. 

Medel 

Thompson, G., 

McClement, S., 

&Daeninck, P.  

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurses' 

perceptions of 

quality 

end-of-life care 

on an acute 

medical ward. 

Kvalitativ 

intervjustudie 

 

En grund teori metod användes i denna 

studie av 10 sjuksköterskor som 

arbetar på akuta medicinska enheter på 

två tertiära universitet anslutna sjukhus 

i centrala Kanada. Data samlades in 

under 2002 med intervjuer och 

observation av de deltagande. 

 

Medel 

Wallerstedt, B., 

& Andershed, 

B. 2007 

Caring for dying 

patients outside 

special palliative 

care settings: 

Kvalitativ 

intervjustudie 

Data samlades in med hjälp av 

kvalitativa intervjuer. 

Under intervjuerna uppmuntrades 

sjuksköterskorna att prata spontant och 

Medel 
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experiences 

from a nursing 

perspective. 

öppet om sina erfarenheter och 

särskilda händelser inom vården av 

döende patienter. Intervjuaren ställde 

följdfrågor som syftade till att uppnå 

en fördjupad förståelse av 

upplevelserna. Intervjuerna spelades in 

på band med tillstånd från de 

intervjuade sjuksköterskorna. 

Wu, H-L., & 

Volker, D.L. 

2009 

Living with 

death and dying: 

the experience of 

Taiwanese 

hospice nurses 

Ett hermeneutisk, 

fenomenologiskt 

tillvägagångssätt 

användes. 

Med intervjuer 

Utforskades 

upplevelsen av att vara 

en taiwanesisk 

hospicesjuksköterska. 

En verifieringskedja användes för att 

registrera sjuksköterskornas personliga 

erfarenheter, fördomar, interaktioner 

med deltagarna samt deras 

berättelser, insikter och beslut 

om uppgifter, analys och syntes. 

Intervjuerna var bandinspelade och 

analyserades i efterhand. 

 

 

Låg 
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Bilaga 2. Översiktstabell över syfte och resultat. 

Författare, år Syfte Resultat 

Ablett, J., & Jones, 

R.                   

2007 

 

Syftet var att beskriva 

hospis sjuksköterskors 

upplevelser av arbetet 

inom den palliativa 

vården. 

Sjuksköterskorna visade höga nivåer av engagemang, och 

tillräknade en känsla av mening och syfte med sitt arbete. 

Konsekvenserna för personalens trivsel, och för utbildning 

av personal och stöd, vilket i sin tur kan påverka kvaliteten i 

vården, diskuterades. Medvetenhet om både dödlighet och 

andlighet var framträdande teman som kom. 

Araùjo, M.M.T., 

Silva, M.J.P. & 

Francisco, 

M.C.P.B.        

2004 

Att kontrollera de 

aspekter av vård som 

sjuksköterskor anser vara 

viktiga när de hjälper 

patienter bortom 

terapeutiska möjligheter 

och som inte var under 

intensivvårdsbehandling.  

Resultatet visade att brasilianska sjuksköterskor som vårdar 

döende patienter bör få psykologiskt och känslomässigt 

stöd. Resultaten visade också på olika individuella 

förhållningssätt som en strävan att kommunicera med 

döende patienter, samt mönster av undvikande som 

utvecklats av några sjuksköterskor. Bättre förberedelser 

behövs vad gäller kommunikation för sjuksköterskor som 

vårdar döende patienter. 

Blomberg, K. & 

Sahlberg-Blom, E. 

2007 

Syftet med denna studie 

var att beskriva hur 

medlemmarna i 

vårdteamen vårdade 

patienter med 

framskriden cancer. De 

skulle beskriva hur de 

hanterar svåra situationer 

i den dagliga vården.  

Resultaten visar att medlemmarna i vårdlagen hanterade 

svåra situationer genom att balansera mellan att vara nära 

och distansera sig. Varianter av närhet och avstånd som 

identifierades var identitet, mening, inställningar, rörande 

prioriteringar i vårdlaget och organisationen. Dessa kan 

också ses som verktyg som kan underlätta eller hindra 

användningen av närhet och avstånd. 

 

Dunne K., 

Sullivan K., 

Kernohan G. 

2005 

Att förmedla 

distriktsjuksköterskans 

erfarenheter av att 

palliativ vård i arbetet 

med cancerpatienter 

 och deras familjer. 

Studien visade vilka svårigheter distriktssköterskor hade 

upplevt gällande patientens symtom under det 

palliativa skedet och även svårigheter i kommunikation 

med patientens anhöriga. 

Dunn, K.S., Otten, 

C., & Stephens, E. 

2005 

Syftet med studien var att 

undersöka relationer 

mellan demografiska 

variabler och 

sjuksköterskors attityder 

till döden och vård av 

döende patienter. 

De flesta respondenterna i studien visade en positiv attityd 

till vård av döende patienter. Sjuksköterskor som 

rapporterade att de spenderade en större andel av tiden i 

kontakt med döende eller döende patienter, rapporterade 

mer positiva attityder. 

Engström, Å., & 

Söderberg, S. 

2007 

Syftet var att beskriva 

intensivvårds-

sjuksköterskors 

erfarenheter av nära 

släktingar inom 

intensivvård. 

 

Fokusgruppens diskussioner visade att förekomsten av nära 

släktingar togs för givet av intensivvårdens sjuksköterskor 

och att det var frustrerande om kritiskt sjuka 

personer inte hade någon släkt. Nära släktingar var viktiga 

för sjuksköterskorna för att skapa forum för reflektion och 

diskussion om den givna vården. 

Gerow, L., 

Conejo, RN., 

Alonzo, A., Davis, 

N., Rodgers, S. & 

Williams Domain, 

E. 

2010 

Att beskriva 

sjuksköterskans upplevda 

erfarenheter kring 

omvårdnaden av döende 

patienterna . 

Studien var delad i fyra teman: (a) ömsesidigt förhållande 

som överskrider professionell relation, (b) första patientens 

dödshändelser, (c) sjuksköterskors "coping” svar att 

införliva andliga världsbilder och omtänksamma ritualer, 

samt (d) återstående ”profession" som kräver kategorisering 

av erfarenheter. 

Hopkinson J, 

Hallett C, Luker 

K.                   

Målet i denna studie var 

att utveckla en förståelse 

för vård för döende 

människor på sjukhus, 

Resultaten som presenteras i denna uppsats avser likheter 

som fanns i deltagarnas uppfattningar om sina erfarenheter. 

Alla sjuksköterskors berättelser befanns vara uppbyggda 

kring sex essenser - det personliga idealet, det verkliga, det 
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2003 utifrån nya kvalificerade 

sjuksköterskor  i 

Storbritannien.  

Syftet var att bygga en 

teori om hur 

sjuksköterskor kan få 

hjälp med att ge vård av 

god kvalitet till döende 

människor på sjukhus. 

okända, det ensamma, spänning och anti-spänning. Dessa 

essenser och relationerna mellan dem, användes för att 

bygga en modell av erfarenhet för att ta hand om döende 

människor på sjukhus. 

Hopkinson, J., 

Hallett, C., & 

Luker, K.        

2005 

Syftet var att ta reda på 

hur sjuksköterskor på 

sjukhus i Storbritannien 

arbetar och klarar av att ta 

hand om döende 

människor samt hur det 

arbetet kan utvecklas och 

hur sjuksköterskorna kan 

få stöd för att uppnå bästa 

möjliga vård i livets 

slutskede. 

Resultatet visade att genom processen av transkription och 

genom att ställa öppna frågor upptäcktes mönster som 

spände över deltagarnas erfarenheter som inte var kända. 

Iranmanesh S, 

Häggström T., 

Axelsson K., 

Sävenstedt S. 

2009 

 Att tydliggöra betydelsen 

av sjuksköterskans 

upplevelser av att ta hand 

om döende personer på 

sjukhus och i hemmet. 

 

 

Studien visade att det är viktigt i vården av döende patienter 

att skapa en nära relation till patienten och övriga berörda 

personer. 

Karlsson, M., & 

Sandén           

2007 

 

 

Syftet med denna studie 

var att beskriva 

egenskaper i en god 

palliativ vårdsituation i 

hem-hälso-och sjukvård 

enligt sjuksköterskorna 

som arbetade där. 

Resultatet visade att det som sjukskötersorna berättade 

under intervjuerna delades in i fyra teman; förtroende, 

närvaro, gemenskap och lyhördhet. 

Lavoie, M., 

Blondeau, D., & 

De Koninck, T. 

2008 

Artikel utforskar 

upplevelsen av döden ur 

existentiell filosofi, i syfte 

att hitta sätt att 

humanisera 

omvårdnaden vid livets 

slutskede. 

Resultatet visar att existentiell filosofi verkar vara en resurs 

för att humanisera palliativ 

omvårdnad. Det hjälper en att komma ihåg 

hela människan, tills hans sista dagar, det erkänner hans 

korpral, emotionella, relationella och andliga dimensioner. 

Det hjälper också en att förstå att alla människor, med 

avseende på deras hälsosituation 

Nordgren, L. & 

Olsson, H.      

2004 

Syftet med denna studie 

var att beskriva och förstå 

läkares och 

sjuksköterskors 

uppfattningar om deras 

samarbete med varandra 

inom den palliativa 

vården på en  kranskärls 

vårdenhet. 

Studien visade ett visst mönster av begrepp som 

identifierades. Begreppen var förknippade med en värdig 

död, förutsättningar för att ge en god palliativ vård och 

förhållanden som förhindrade att sådan vård gavs. 

Payne SA., 

Langley-Evans A., 

Hillier R. 

1996 

Att jämföra personal och 

patienters uppfattning om 

begreppet ”vad är en god 

död” inom den palliativa 

vården och vad det 

Studien visade att det fanns stora skillnader mellan patienter 

och personalens åsikter. Patienternas beskrivningar av en 

"god” död varierade, t.ex. att dö i sömnen, att dö lugnt och 

värdigt samt att dö utan smärta. Personalens beskrivningar 

utmärks däremot i termer av adekvat symtomkontroll, 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Iranmanesh%20S%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Häggström%20T%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Axelsson%20K%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Sävenstedt%20S%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Nordgren%20L%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Olsson%20H%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');


VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

innebär. familjens medverkan, stillhet och brist på sorg. 

Shipman, C., Burt, 

J. Ream, E., 

Beynon,T., 

Richardson, A., & 

AddingtonHall, J.  

2008 

 Studien är en del av en 

utvärdering av 

konsekvenserna av en 

nationell palliativ vård 

utbildning och 

stöd program bestående 

av kunskap och 

förtroende för 

medlemmarna i 

omvårdnadsteamet. 

Resultaten tyder på att utbildning har lett till förbättringar 

i självrapporterad omvårdnad och förtroende för 

 palliativ kompetens och kunskap.  

Shorter, M. & 

Stayt, L.C.  

2009  

Syftet med studien var att 

beskriva intensivvårds-

sjuksköterskors 

erfarenheter av sorg och 

sina sätt att fungera när en 

patient dör. 

Deltagarna rapporterade känslor av sorg när patienterna 

som de hade hand om avled.. Patienternas död 

rapporterades som mindre traumatisk om deltagaren hade 

uppfattat att det var en "god död". 

De beskrev hur en patientens död fick en större betydelse 

om de hade utvecklat ett "meningsfullt engagemang" med 

patienten och anhöriga.  

Thompson, G., 

McClement, S., 

&Daeninck, P.  

2006 

 

Syftet med studien var att 

generera en konceptuell 

modell av den ammande 

beteenden och sociala 

processer som ingår i 

tillhandahållandet av 

kvaliteten på vård i livets 

slutskede av 

sjuksköterskor som 

arbetar i en akut 

vårdmiljö. 

 

De grundläggande sociala problem som upptäcktes i 

uppgifterna var att sjuksköterskor strävar efter att erbjuda 

hög kvalitet på vård vid livets slutskede på en akut 

medicinsk enhet samtidigt som de dras i alla riktningar. 

Wallerstedt, B., & 

Andershed, B. 

2007 

Syftet med studien var att 

beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter och 

inställningar av att 

vårda svårt sjuka och 

döende patienter utanför 

specialområden inom 

palliativ vård. 

Studien tyder på att sjuksköterskor behöver resurser 

som tid, bättre metoder för kommunikation och samarbete 

samt mer stöd för att få den kvalitet som palliativ vård 

behöver för att uppnå en tillfredsställelse med arbetet. 

Wu, H-L., & 

Volker, D.L. 

2009 

Att utforska och beskriva 

upplevelser 

hos taiwanesiska 

sjuksköterskor som 

vårdar döende patienter 

på ett hospice i Taiwan 

 

Studien visade hur taiwanesiska sjuksköterskor hade 

uppnått balans i det dagliga omvårdnadsarbetet inom den 

taiwanesiska kulturen. Hur den grundläggande strukturen 

av omvårdnad hade utvecklats över tiden till en  

dynamisk och flerdimensionell process.  



VIII 
 

Bilaga 3. 

Granskningsmall av datainsamlingsmetoden enligt Forsberg & Wengström (2008) 

 

1. Är fältarbetet tydligt beskrivet? (var, vem och vilket sammanhang) ja / nej 

 

2. Beskrivs metoderna för datainsamlingens frågor? (öppna/slutna frågor) Ja/nej 

 

3. Anges datainsamlingsmetoden? Ja/nej 

 

- ostrukturerade frågor 

- halvstrukturerade intervjuer 

- fokusgrupper 

- observationer vid bandinspelning 

- skrivna texter/teckningar 

 

4. Är data systematiskt samlade? (syns intervjuguide, studieprotokoll) Ja/nej 

 

3-4 ja = Hög 

2-3 ja = Medel 

0-2 ja = Låg 

 


