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Sammanfattning 

Syfte: Beskriva hur sjuksköterskor upplever sin roll inom den palliativa vården. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie bestående av nio kvalitativa studier och en 

kvalitativ/ kvantitativ studie.  

Resultat: Sjuksköterskorna anser att deras relationsskapande roll innebär att ha 

förståelse för patientens behov, ge holistisk vård och agera som patientens förespråkare. 

Den stödjande rollen innebär att tillmötesgå patienten och de anhöriga i deras behov av 

information och stöd i att hålla hoppet uppe. Sjuksköterskorna måste upprätthålla en 

god kommunikativ förmåga, ha förståelse för olika gruppers synsätt och inställning. De 

behöver också ha en god kommunikation med kollegor för att kunna kommunicera med 

och om patienter och anhöriga. Sköterskorna anser att deras koordinerande roll som 

länk mellan patient och anhörig, mellan sköterskor och övrig personal, är viktig. 

Slutsatser: Arbetet inom den palliativa vården kan ge sjuksköterskor berikade 

erfarenheter och en känsla av meningsfullhet. Sjuksköterskor vilka arbetar med denna 

typ av vård kunde känna stress vilket kunde leda till utbrändhet. Sjuksköterskor behöver 

stöd för att må bra och klara sitt arbete i palliativ vård. Reflektionstillfällen för 

sjuksköterskor stödjer deras personliga utveckling och minskar sårbarheten för och 

effekterna av stress på arbetsplatsen. 

 

Nyckelord: Sjuksköterska, palliativ vård, roller, upplevelser, KASAM
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Summary 

Aim: Describe how nurses perceive their role in palliative care.  

Method: A descriptive study of nine qualitative studies and one qualitative/quantitative 

study. 

Result: Nurses consider their relationship-building role as that they understand the 

needs of the patient, providing holistic care and acting as patient advocates. The 

supporting role is to meet the patient and relatives needs to give them information and 

also keep their hopes alive. Nurses must maintain good communication skills, in order 

to have an understanding of the views and attitudes of different groups. They also need 

to maintain good communication with colleagues in order to communicate with them 

about the patient and their relatives. This is in order to reinforce the patient with hope 

and support. The nurses believe that their coordinative role as a link between patients 

and family members is important. They are also a link between themselves and their 

colleagues. 

Conclusions: The work of palliative care nurses can provide enriched experiences and a 

sense of purpose. In some cases, nurses feel stress, which could lead to burnout. Nurses 

need support to thrive and carry out their work in palliative care. Reflection 

opportunities for nurses support their personal development and reduce vulnerability to 

and impact of stress in the workplace. 

 

Key words: Nurse, palliative care, roles, experience, sense of coherence (SOC). 
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Definitioner  

Palliativ vård: Lindrande vård för svårt sjuka och döende människor (Kaasa, 2001).  

Närstående: Människor som står patienten nära. Makar, barn, föräldrar, goda vänner, 

goda grannar (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Omvårdnadsarbete: Sjuksköterskans huvudarbete som innebär att vägleda en individ, 

sjuk eller frisk, att utföra sådana åtgärder som befrämjar hälsa eller tillfrisknande (eller 

en fridfull död); åtgärder individen själv skulle utföra om han eller hon hade erforderlig 

kraft, vilja eller kunskap (Kristoffersson, 2005). 
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INTRODUKTION 

I alla sekler, kulturer och religioner har människan tagit hand om sina döende och döda. 

Det har skett och sker fortfarande på olika sätt. Det kan variera från att den döende 

lämnas ensam, till att familjen aktivt deltar i omvårdnaden och till att hela släkten 

samlas vid dödsbädden. Ett modernt och numera vanligt sätt att ta hand om döende 

människor är den palliativa vården, som har sitt ursprung i den medeltida hospisrörelsen 

(Fridegren & Lyckander, 2009). 

Begreppet hospis uppstod under medeltiden som beteckning på pilgrimshärbärgen, där 

man förmodligen fick hjälpa till med både vård av sjuka och omhändertagande av 

döende vandrare. Den moderna hospisrörelsen startades av den brittiska sjuksköterskan 

Cicely Saunders i slutet på 1960-talet i England. Hospis kom därmed att utgöra grunden 

för palliativ vård, det vill säga lindrande vård för svårt sjuka och döende människor 

(Kaasa, 2001). 

Palliativ vård internationellt 

I Sverige år 2009 avled mellan 90 000 och 100 000 personer. Det flesta av dessa var i 

behov av palliativ vård före döden. Den vanligaste dödsorsaken bland människor som är 

75 år och äldre är hjärt- och kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 2011). 

Enligt WHO:s definition är palliativ vård ”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 eller andliga (Beck-Friis & Strang, 2005).  God palliativ vård är beroende 

av att hela vårdkedjan är inkopplad och även av att personalen har ett förhållningssätt 

grundat på humanistisk människosyn vilket innebär att den utgår från de fyra 

hörnstenarna inom palliativvården: 1/svåra symtom som smärta, oro, ångest och 

depression skall lindras på bästa möjliga sätt. 2/ tillgång till multiprofessionella team, 3/ 

god kommunikation och relation mellan patient, närstående och vårdpersonal. 4/ respekt 

för önskemål och behov hos patienten samt att ge stöd i de anhörigas sorgearbete 

(Socialstyrelsen, 2012). 
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Palliativ verksamhet 

Patient och närstående befinner sig ofta i komplexa situationer, vilket medför att det är 

viktigt att bilda väl fungerande tvärprofessionella team, bestående av flera olika 

yrkesgrupper. Utöver de traditionella yrkesgrupperna, läkare och sjuksköterskor, verkar 

även sjukgymnast, kurator, dietist, psykolog och präst. Ett flertal beslut fattas i ett forum 

där alla är samlade (Kaasa, 2001). 

Specifikt för palliativ vård, till skillnad från annan vård, är att insatserna oftast brådskar. 

Inom den palliativa vården handlar det om att förstå vilka behov som förändringar i 

tillståndet medför (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). Patienten har behov av stöd 

och hjälp i den aktuella situationen för att få högsta möjliga livskvalitet. Detta kräver att 

den största delen av omvårdnaden sker där den sjuke befinner sig. I Sverige och i andra 

länder kan palliativ vård utföras på både sjukhus, vårdboende, hospis och i 

hemsjukvård. Personal som ger palliativ vård i Sverige består av flera yrkeskategorier. 

Målet är att ge den döende lindring på bästa möjliga sätt och att stödja de anhöriga 

(Fridegren & Lyckander, 2009). 

Dagens palliativa vård 

Idealbilden av palliativ vård som beskrivs av World Health Organisation (WHO) 

motbevisas i studien av Mercadante och Vitrano (2010). I studien framkom att brist på 

kunskap och negativa attityder till smärtlindring och alternativa terapier var ett utbrett 

fenomen. Kommunikation med patienter och anhöriga var inte tillfredsställande. 

Överlag var utbudet av palliativa tjänster dåligt organiserat. En lämplig plats för 

patienten att avsluta sitt liv på kunde oftast inte garanteras, utan berodde på kommunens 

budgetering (Mercadante & Vitrano, 2010). 

Terminalt sjuka patienter kan lida av svåra smärtor. När läkemedel sätts in är 

utvärderingen av insatta åtgärder viktig. Smärta kan exempelvis utvärderas med hjälp av 

VAS-skalan (Beck-Friis & Strang, 2005). Forskning om palliativvård är under 

utveckling i de olika afrikanska länderna. Den främsta dödsorsaken i Afrika är 

HIV/Aids och de flesta av dessa patienter dör innan 53 års ålder. Sjuksköterskor som 

arbetar med palliativa patienter uppger att de bland annat saknar instrument för att 

utvärdera insatta åtgärder (Downing et al. 2012). En studie (Aziz, Miller & Curtis, 
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2012) visade att ett av problemområdena inom palliativ vård var symtomlindring av 

patienterna på grund av missuppfattningar, rädslor och en ovilja att rapportera symtom 

på smärta. Det framkom även i denna studie att sjuksköterskor saknade kompetens och 

att de led av tidsbrist för att utvärdera insatta åtgärder för smärtlindring (Aziz et al. 

2012). 

Studien av Chiu, Hu, Cheng, Chen (2000) visade att etiska dilemman förekom i stor 

utsträckning inom den palliativa vården. Typ och frekvens av etiska dilemman som 

framkom i studien var: val av plats för död (33 %); att säga sanningen (32,1%); 

nutrition och vätskebalans (25 %); terapeutiska strategier (24,8%), användandet av 

läkemedel (19,1%) Resultatet visade att etiska dilemman relaterade till platsen för 

omvårdnad och terapeutisk strategi med sannolikhet inte löstes med förlängd 

sjukhusvistelse. En del av problemen förblev olösta även den sista veckan på sjukhus. I 

42 % av alla fall med patienter över 65 år förelåg svårigheter att berätta sanningen om 

prognosen för patienten. Meningsskiljaktigheter om blodtransfusioner förelåg hos alla 

patienter under 18 år. Var patienten skulle vårdas var mest problematiskt hos patienter 

med cancer i huvud och nacke (Chiu et al. 2000). 

Kunskap och utveckling 

I de olika vårdyrkesutbildningarna, exempelvis sjuksköterskeutbildningen, saknas 

obligatorisk utbildning i palliativ vård/omvårdnad/medicin. För att utveckla och 

kvalitetssäkra vården av obotligt sjuka och döende krävs det att det finns sjuksköterskor 

som arbetar kliniskt och kan undervisa och utveckla omvårdnaden evidensbaserat 

(NRPV, 2012). 

Karkada och Nayaks (2011) undersökning visade att endast 43,4 % av 

sjuksköterskestudenter på sista terminen var medvetna om innebörden av begreppet 

palliativ vård. De som visste något om palliativ vård hade kommit i kontakt med 

palliativ vård under sin praktikperiod. Av studenterna ansåg sig 79 % ha dåliga 

kunskaper om palliativ vård. Trots okunskapen om palliativ vård svarade 92 % av 

sjuksköterskestudenterna att de hade positiv inställning till palliativ vård. Författarna till 

studien förespråkade att palliativ medicin bör ges större plats i kursplanen för 

framtidens sjuksköterskor (Karkada & Nayak, 2011). I en asiatisk studie, (Chong, Chan 

& Yusri 2012) framkom att sjuksköterskor som vårdar barn i ett palliativt skede behöver 

mer utbildning i bemötande av föräldrar och närstående (Chong et al. 2012). 
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Som vårdutvecklare har sjuksköterskor en central roll tillsammans med chefer och 

övriga medarbetare att se till att: driva omvårdnadsutveckling, ansvara och delta i 

patientsäkerhet, kombinera omvårdnadsutveckling med patientnära arbete, initiera och 

inspirera personalens kompetensutveckling. Sjuksköterskan ansvarar även för 

introduktionen av nyanställda och handledning av studenter. Sjuksköterskan ska även 

hålla sig á jour med nyheter och senaste forskningsrön. Dessa bör förmedlas till 

medarbetare på ett adekvat sätt (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006). 

Sjuksköterskans arbetsuppgifter inom den palliativa vården 

I allmänhet förväntas det att sjuksköterskor, förutom att vara goda vårdare, även har ett 

öppet sinne och god förmåga till inlevelse och medkänsla i mötet med patienten. (Beck-

Friis, 2005). Enligt Kristoffersen et al. (2005) förknippas vissa karaktärsdrag med 

sjuksköterskor. Det förväntas att de är naturliga och har en otvungen förmåga till 

omtänksamhet och empati eftersom den viktigaste uppgiften i mötet med människor i 

kris och sorg är att vara medmänniska (Kristoffersen et al. 2005). En studie (Balboni et 

al. 2011) visade att sjuksköterskor, (83 %) patienter (71 %) och läkare (65 %) ansåg att 

patientinitierad bön var lämplig åtminstone ibland. Patienterna ansåg (86 %) att 

sjuksköterskeinitierad bön var spirituellt/andligt stödjande (Balboni et al. 2011). 

Inom den palliativa vården krävs det i större utsträckning att sjuksköterskan måste 

kunna skapa förtroendefulla relationer med patient och närstående genom att ta reda på 

vad som kan vara patientens intressen, önskningar och trosuppfattning.  Detta kan bidra 

till att det friska hos patienten får möjlighet att framträda (Beck-Friis & Strang, 2005). 

Sjuksköterskan behöver också kunna stödja patienter och närstående med att hålla 

hoppet uppe, informera skonsamt om nya behandlingsmetoder, försämrat tillstånd och 

patientens nära förestående och faktiska död, samt vara till hands i sorgearbetet. Viktigt 

är att hon samarbetar med sina kollegor och underlättar, uppmuntrar och är närvarande 

för dem (Beck-Friis & Strang, 2005). 

 I Morgans et al. (2010) studie framkommer det att majoriteten av de utfrågade 

sjuksköterskorna valde ”social och emotionell”, när de skulle beskriva sin personliga 

inställning till kommunikation, medan läkare och onkologer valde ”teknologisk och 

vetenskaplig” för att beskriva sin personliga inställning till kommunikation (Morgan et 

al. 2010). Gandi, Wai, Karick, och Dagona (2011) skrev i sin studie bland annat att 

sjuksköterskans roll står i centrum för all kommunikation i hälso- och 
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sjukvårdssystemet. Sjuksköterskans roll är därmed alltid mål för etisk eller moralisk 

konflikt (Gandi et al. 2011). Eftersom all kommunikation innefattar både ord, röstläge 

och kroppsspråk är det viktigt, att sjuksköterskan har förmåga att uttrycka sig entydigt, 

vara lyhörd och lyssna. Sjuksköterskan kan också, genom att ställa öppna frågor, hjälpa 

patienter och anhöriga att komma till tals i känsliga och besvärliga situationer. Det ingår 

också i sjuksköterskans uppgifter att respektera vem patient och närstående vill tala med 

eller öppna sig för inom teamet (Beck-Friis & Strang, 2005). 

Sjuksköterskans koordinativa roll, som länk mellan sig, patienten och medlemmar i 

teamet kan vara särskilt viktig inom palliativvården på grund av patienternas 

mångfaldiga och säregna symptom(Beck-Friis & Strang, 2005). I sjuksköterskans 

samordnande roll ingår också att lösa problem som kan uppstå inom personalgruppen, 

mellan sjuksköterskan själv och annan personal, patienter och anhöriga (Beck-Friis & 

Strang, 2005). 

En studie (Yang, Kwee & Krishna, 2012) har visat att läkare och sjuksköterskor anser 

att känsliga diskussioner om behandlingsbegränsande åtgärder bör diskuteras med 

patienter och närstående. Läkare ansåg att det slutliga beslutet låg hos dem själva medan 

sjuksköterskor ansåg att patienten och närstående var de som borde ha sista ordet i 

beslut om dessa frågor (Yang et al. 2012).  Nelson et al. (2011) visade att 

sjuksköterskan som arbetar patientnära oftast har den senaste informationen om 

patientens tillstånd. Sjuksköterskor har därmed den största insynen och relationen med 

patient och närstående. Sjuksköterskors sätt att förmedla information bör ske på ett 

sådant sätt att alla parter förstår. Detta spelar stor roll för patienten. Sjuksköterskors 

kommunikationsförmåga kommer väl till pass i samordningen av insatser som fastställts 

i vårdplaneringen. Studien visade vidare att läkare ansåg att sjuksköterskor var behöriga 

att delta i diskussioner om behandling i förhållande till prognos och omvårdnadsmål, i 

och med att det är sjuksköterskorna som utför de insatta åtgärderna (Nelson et al. 2011). 
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Teoretisk referensram 

Enligt Antonovsky (2005) står KASAM för ”känsla av sammanhang” och är ett begrepp 

som mäter en individs hälsa samt förmåga att hantera svårigheter och utmaningar. 

KASAM innefattar tre delkomponenter – begriplighet, hanterbarhet meningsfullhet. Ju 

högre KASAM desto bättre hälsa. Individer med hög KASAM tacklar sina problem 

bättre och har därmed bättre livskvalitet (Antonovsky, 2005). 

Antonovskys fråga är hur det kommer sig att vissa människor klarar av svåra 

påfrestningar medan andra tacklar av eller blir utbrända. 

Komponenten begriplighet syftar på i vilken utsträckning en person upplever inre och 

yttre stimuli som förnuftmässigt gripbara. Med detta menas att information och intryck 

upplevs som ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig snarare än kaotisk, 

oordnad, slumpmässig, oväntad och oförklarlig (Antonovsky 2005). Antonovsky 

förklarar att en person med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli denne 

möts av är förutsägbara, eller att, om de kommer som överraskningar åtminstone går att 

ordna och förklara (Antonovsky, 2005). 

Den andra komponenten i KASAM är hanterbarhet, som Antonovsky (2005) menar är 

en persons upplevelse av att det står resurser till dennas förfogande. Resurserna kan vara 

under ens egen kontroll exempelvis i form av värderingar och tro, eller bestå av stöd i 

form av familjemedlemmar eller kollegor, en viss trosuppfattning eller Gud. Med hjälp 

av resurserna kan man då möta de krav som stimuli/påfrestningar utgör (Antonovsky, 

2005). 

KASAM-komponenten meningsfullhet syftar till i vilken utsträckning en person 

upplever att livet har en känslomässig innebörd, att åtminstone en del av de problem och 

krav som livet ställer en inför är värda att investera energi på, värda engagemang och 

hängivelse och är utmaningar välkomna, snarare än bördor som man mycket hellre hade 

varit utan (Antonovsky, 2005). 

Enligt Antonovsky (2005) är identiteten knuten till livserfarenhet (Antonovsky, 2005). 

Hantering av svåra känslofyllda situationer är en central del för sjuksköterskan inom 

palliativ vård. Det inbegriper såväl patienten som dennes familj. Med de upplevelser 
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sjuksköterskor har inom  palliativ vård kan det vara nödvändigt med en hög KASAM 

för att behålla hälsan. Därför anser uppsatsens författare att KASAM som referensram 

är en passande grund för reflektioner över resultatet i föreliggande studie. 

Problemformulering 

Forskningen visar att ge god lindrande vård till patienter i ett palliativt skede kan te sig 

komplext och krävande (Charalambous & Kaite, 2013). Den palliativa vården kräver 

därmed stor kunskap om exempelvis hospisfilosofi, döendets psykologi, och avancerad 

symtomlindring. Sjuksköterskan spelar flera viktiga roller i den palliativa omvårdnaden 

av patienten och i omsorgen av patientens närstående (Beck-Friis & Strang, 2005). 

Överengagemang och utbrändhet hos sjuksköterskor utgör ett hot mot professionell och 

personlig utveckling. Sjuksköterskors välmående och förmåga till inre reflektion är 

därför avgörande för hur länge sjuksköterskorna kan och orkar arbeta inom den 

palliativa vården (Corso, 2012). 

Syfte 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskor upplever sin roll samt hur de upplever 

omvårdnadsarbetet inom den palliativa vården. 

 Frågeställningar 

1. Hur upplever sjuksköterskan sina arbetsroller inom palliativ vård? 

2. Hur upplever sjuksköterskan sitt arbete inom den palliativa vården? 

 3. Vilken kvalitet har valda studier utifrån den ansats de har valt? 

METOD 

Design: En beskrivande litteraturstudie. 

Databaser och sökord 

Vid urvalet av artiklar användes databaserna Pub Med och Cinhal, då dessa är 

trovärdiga databaser för vetenskapligt granskad omvårdnadsforskning. Sökorden var 

följande: nurse, palliative care, relationship in palliative care, nurse’s, perceptions, 
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knowledge. Sökordskombinationer presenteras i tabell 1 tillsammans med sökträffar och 

antal valda källor. 

Sökschema. Tabell 1 

Databaser Sökord Antal träffar Valda 

källor 

PubMed Nurse patient suffering 148 0 

Pub Med Nurses and palliative care 109 2 

Pub Med Nurses attitude to care for dying patient 34 0 

Pub Med Nurses knowledge, attitudes 12 2 

Pub Med Nurses experience of caring for patient in palliative care 25 1 

Pub Med Nurses wellbeing 19 0 

PubMed Perceptions of the nurse in palliative care 15 0 

Pub Med Nurse, patient relationship 278 1 

Pub Med Nurse relation with patient ,family 95 1 

Pub Med Nurses role and stress 33 0 

Cinahl Palliative care in Sweden 327 2 

Cinahl Palliative care, end of life care 121 1 

               1216      10 

Urvalskriterier 

Sökningen började med en bred sökning för att sedan gå in på mer specifika sökord.  

För att begränsa matrealet användes vissa inklusionskriterier, vilka var att artiklarna 

skulle besvara syfte och frågeställningar. Artiklarna skulle finnas i free-full text och 

vara Peer- reviewed. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska och 

publicerade efter år 2004 och fram till 2013. Exklusionskriterier var att artiklarna inte 

svarade mot inklusionskriterierna. Uppsatsens författare avsåg inte att betala för artiklar 

och artiklar vilka var Peer-reviewed är att föredra då de stärker dess trovärdighet. 

Artiklar utanför valda årtal exkluderades med motiveringen att uppsatsens författare 
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önskade relativt nya artiklar med sjuksköterskors upplevelser i en tid, liknande den 

uppsatsens författare kunde relatera till. Inga artiklar har uteslutits på grund av 

kvalitetsbrister eller på grund av uppsatsens författares egna åsikter. 

Dataanalys 

Vid litteratursökningen enligt ovannämnda sökord uppkom 1216 artiklar.  Efter läsning 

av alla titlar valdes abstrakt av 50 artiklar som bedömdes som relevanta utifrån syfte och 

frågeställningar. Efter övervägande hur väl de aktuella abstrakten svarade mot 

uppsatsens syfte och frågeställning utvaldes 33 artiklar. Dessa artiklar lästes därefter i 

sin helhet och i detta skede utgallrades 23 artiklar. Resterande tio artiklar presenteras 

och analyseras i föreliggande litteraturstudies resultatavsnitt och i tabell 2 och 3(bil. 1 & 

2 ). 

De tio artiklarna har bearbetats genom att de först har lästs av båda författarna. Därefter 

delades artiklarna upp mellan författarna för en mer ingående bearbetning. Vid 

bearbetning av artiklarna ansåg författarna till föreliggande studie att sjuksköterskor 

inom den palliativa vården innehar fyra framträdande roller. Bearbetning och analys av 

artiklarnas innehåll gjordes genom att i artiklarna söka svar på: Hur uppfattar 

sjuksköterskor sin roll och sitt ansvar i respektive roll, hur vidmakthåller sjuksköterskan 

rollen, hur påverkas sjuksköterskan av sina upplevelser och hur hanterar sjuksköterskan 

sina upplevelser. Relevanta stycken i texten markerades, översattes och placerades 

under respektive rubrik. En metodologisk aspekt som granskats enligt Forsberg och 

Wengström (2008) är artiklarnas ansats då majoriteten av artiklarna var av kvalitativ 

natur. 

Forskningsetiska överväganden 

Litteraturstudien bygger på publicerade artiklar där etiska överväganden redan är 

gjorda, därför behövdes inget tillstånd hos den etiska kommittén sökas. Inga artiklar har 

uteslutits på grund av författarnas egna åsikter. 
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RESULTAT 

Resultatet av denna litteraturstudie redovisas i löpande text nedan och i bilaga 2 och 3. 

Av presentationen framgår att 10 artiklar har använts vilka författarna till föreliggande 

studie ansåg svara på syfte och frågeställningar. Av dessa var nio artiklar av kvalitativ 

ansats och en av kvalitativ/kvantitativ ansats. Resultatet presenteras under nedanstående 

rubriker: Sjuksköterskans relationsskapande roll, Sjuksköterskans stödjande roll, 

Sjuksköterskans kommunikativa roll och Sjuksköterskans koordinativa roll samt under 

rubrikerna: Hur upplever sjuksköterskor sitt arbete inom palliativ vård och Stödet för 

sjuksköterskan inom palliativ vård. Kvalitetsgranskning utifrån artiklarnas ansats 

presenteras sist i resultatavsnittet.  

Sjuksköterskans relationsskapande roll 

I studierna (Ablett & Jones 2006; Bahrami 2011; Chong & Poon 2011; Dierckx de 

Casteterlè, Verpoort, De Bal, & Gastmans 2006; Rafii, Oskouie & Nikravesh 2004, 

Reinke, Shannon, Engelberg, Young & Curtis, 2010; Wu & Volker, 2009) visade 

resultaten att sjuksköterskorna betonade att för att skapa en god relation och en 

förståelse för patientens behov var det väsentligt; att bevisa sin omtanke både genom 

ord och handling, ge en holistisk vård samt agera som patientens förespråkare. 

Sjuksköterskorna ansåg att deras relationsskapande roll innebar att sjuksköterskan tog 

initiativ till relationsskapandet. Denna process tilläts ta sin tid då patienten behövde det 

för att kunna öppna sig och dela med sig av sina tankar och känslor. För att stödja 

patienten i att känna förtroende var sköterskorna noga med att vara tillgängliga och 

tillgodose patienternas behov snarast. När sjuksköterskorna tillgodosåg patienternas 

behov på ett förtroendeingivande sätt utvecklades relationen. Då upplevde 

sjuksköterskorna att de blev en del av patientens familj och att en vänskap utvecklades 

(Ablett & Jones, 2006; Bahrami, 2011; Chong & Poon 2011; Dierckx de Casteterlè et 

al. 2006; Rafii et al. 2004, Reinke et al. 2010; Wu & Volker, 2009). 

I Bahramis (2011) studie framkom att sjuksköterskor ansåg att när en god relation var 

etablerad mellan patient och personal fanns ett unikt tillfälle för ett väldigt privat, djupt 

och viktigt förhållande till personen i fråga. Det blev då lättare att uppfatta vad som var 
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betydelsefullt för patienten. Därmed fanns tillfällen att utforska patientens livskvalitet. 

Sjuksköterskorna menade att bedömning av patienternas livskvalitet var beroende av 

styrkan i relationen med patienten och att sjuksköterskan behöver engagera sig för att 

bättre kunna förstå och värdera patienters livskvalitet. 

När kvinnliga patienter vårdades palliativt uppgav sjuksköterskorna att en för stor 

identifikation med patienten kunde vara i vägen för en god terapeutisk relation. När 

patienten lider och har svåra smärtor krävs det att sjuksköterskan har hög motivation 

och psykisk styrka för att behålla ett bra engagemang. Sjuksköterskorna menade att de 

inte kunde utnyttja sin fulla potential som vårdare utan detta (Bahrami, 2011). 

Studierna av Chong och Poon (2011) Wu och Volker (2009) belyste hur sjuksköterskor 

vilka arbetar inom palliativ vård i Singapore och Taiwan såg på sin relation med 

patienter och närstående. Sjuksköterskorna beskrev relationen som vänskaplig och 

personlig men framhöll att de upplevde den som ett stort ansvar. På grund av den 

personliga relationen kändes det ofta svårt att informera om en sämre prognos eller att 

patienten var väldigt nära döden. Sjuksköterskorna talade också om sina skuldkänslor 

och hur de sökte bemästra dem genom att anstränga sig extra hårt för att hålla hoppet 

uppe bland patientens familjemedlemmar. Sjuksköterskorna var väldigt noga med att 

göra allting på rätt sätt samtidigt som de kontrollerade sina egna känslor av sorg eller 

trötthet med att "stänga av känslorna". Att lära sig hitta en balans, vara hård eller till och 

med känslomässigt frånvarande var faktorer de flesta sjuksköterskor såg som avgörande 

för att klara av arbetet i palliativ vård. En oväntad död kunde upplevas som ett 

misslyckande. Sjuksköterskorna underströk hur påfrestande det var med den ständiga 

balansgången mellan rollen som traditionell uppgiftorienterad sjuksköterska och rollen 

som medkännande vän (Chong & Poon 2011; Wu & Volker 2009). 

I studien av Rafii et al. (2004) kunde forskarna identifiera hur sjuksköterskor bemötte 

patienterna på olika sätt och hur de hanterade sin roll som relationsskapare. Forskarna 

observerade att vissa av sjuksköterskorna var mycket lugna och förtroliga med sina 

patienter och fokuserade på patientens behov. Forskarna beskrev hur sjuksköterskorna 

talade lugnt och medlidsamt och hur de med humor hjälpte patienten komma till ro. 

Dessa sjuksköterskor följde även principer och procedurer mer noggrant än andra 

sjuksköterskor. Under intervjuerna framkom att patienternas karaktärsdrag och 

geografiska data starkt påverkade sjuksköterskornas bedömning, alltså värdering och 

därmed bemötande av patienterna. Vid positiv bedömning förbättrades relationen och 
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vid negativ försämrades den. Positiv bedömning uppstod ofta när patienten var 

samarbetsvillig, förbättringsmotiverad och hade fördelen att vara av hög 

socioekonomisk klass. Patienter fick ett bättre bemötande om de hade hög kulturell och 

utbildningsmässig nivå eller när helst de stimulerade sjuksköterskornas sinne för 

medlidande. En av informanterna berättade att hon var mer stödjande och kände större 

medlidande för barn och de som saknar närstående. Sjuksköterskan upplevde att dessa 

patienter hade stora behov av sjuksköterskans omvårdnad. Negativ bedömning uppstod 

när patienterna kom från lägre samhällsklasser, om de var missbrukare eller om de fanns 

en risk att de hade blodsmittor. Det observerades att sjuksköterskor behandlade dessa 

patienter mycket oetiskt och de möttes med ett förnedrande, förebrående och aggressivt 

beteende. En sjuksköterska förklarade att hon upplevde dessa patienter som psykiskt 

krävande då patienten inte samarbetar och agerar fysiskt vid omvårdnad (Rafii et al. 

2004).  

Sjuksköterskans stödjande roll 

Sjuksköterskans stödjande roll synliggörs i forskningen som ett bemötande av patienter 

och närståendes behov av information och stöd i att hålla hoppet uppe i den svåra 

situationen som sjukdomsprognosen innebär. Sjuksköterskan stödjer patienterna i deras 

känsla av hopp genom att visa förståelse för patienternas individuella uppfattningar av 

hopp (Reinke et al. 2010). I Reinke et al. (2010) studie intervjuades vårdpersonal i USA 

om hur de upplevde sin stödjande roll vid förmedling av dåliga prognoser och vid 

inspiration till hoppfullhet. Sjuksköterskorna förklarade hur viktig rollen som stödjande 

var vid svår sjukdom. Fokus lades på att öka patientens livskvalitet och att bygga upp 

ett förtroende för patient-sköterskerelationen. Sjuksköterskorna förklarade hur 

förtroendet byggdes upp genom att sjuksköterskan var tillgänglig och närvarande för 

patienten när dennes hopp sjönk. De menade att genom att förstå vad som var viktigt för 

patienten, var det lättare att fungera som stödjande och stärkande. Sjuksköterskan kunde 

genom att interagera med patienten, identifiera vilken typ av hopp som behöver 

understödjas. Det kunde vara att hoppas på en bra dag, att vara stark nog för att kunna 

gå på en släktings bröllop, att kunna bli botad eller att få en stillsam död (Reinke et al. 

2010). 

I Wu och Volkers (2009) studie från Taiwan beskrev sjuksköterskor sina erfarenheter av 

sitt arbete på hospis. De beskrev att de så långt som möjligt försökte tillmötesgå patient 

och närståendes önskningar. De har beskrivit hur de stödjer patienten i att finna mening 
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med livet mitt i allt lidande, förklarar hur de hjälper patienten att återknyta kontakten 

med sig själv, Gud och sin omgivning (Wu & Volker, 2009). 

Inom palliativ vård förekommer det att patienten uttrycker en önskan om att få hjälp att 

avsluta sitt liv. Dierckx de Casteterlè et al.(2006) studie syftade till att undersöka 

palliativsjuksköterskors syn på eutanasi, dödshjälp och deras roll i vårdprocessen kring 

döende patienter som önskar avsluta sitt liv. Sjuksköterskorna vilka intervjuades ansåg 

att deras främsta uppgift var att agera stödjande för patienten. Processen började när 

patienten formulerade sin begäran om dödshjälp. Sjuksköterskorna menade att de 

spelade en viktig roll i denna fas, då deras erfarenhet lärt dem att deras yrkesroll kunde 

avskräcka patienten från att be om dödshjälp. Sjuksköterskorna ansåg att yrkesrollen 

innebar att de accepterade patientens begäran med ”aktiv öppenhet”, det vill säga ta 

emot begäran på ett seriöst vis och inte låta den passera som oviktig. Enligt 

sjuksköterskorna kunde ogenomtänkta krav på dödshjälp från patientens sida härleda sig 

från lidanden som kunde tas bort genom alternativa metoder och på så vis kunde 

ovärdig död undvikas. Trots detta gick det inte alltid att hjälpa patienten och få bort 

lidandet. I utförandet av aktiv dödshjälp ansåg sjuksköterskorna att deras främsta roll 

var att agera stödjande för patienten, patientens närstående och läkaren genom att vara 

fysiskt och psykiskt närvarande. Sjuksköterskans stödjande roll ansågs även omfatta 

stöd till de närstående i sorgearbetet efter patientens bortgång. Sjuksköterskorna var 

villiga att åsidosätta sina egna personliga övertygelser för att möta sina patienters behov 

på ett professionellt sätt, särskilt som de såg döendet som en betydelsefull händelse där 

patienten inte kunde lämnas ensam. Sjuksköterskorna var övertygade om att deltagandet 

i en livsavslutande procedur påverkar alla inblandade djupt. De menade att de etiska 

aspekterna på händelsen kunde ge upphov till djupa, komplicerade känslor och tvivel. 

Gediget känslomässigt stöd för vårdpersonalen upplevdes därför som oundvikligt 

(Dierckx de Casteterlè et al. 2006). 

En svensk studie, Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva, Berggren (2010) visade att 

sjuksköterskor kände sig oroliga när de upplevde en brist på enighet i teamet angående 

hur den döende patienten skulle omhändertas. Sjuksköterskorna ansåg att de behövde 

stöd för att nå samförstånd om vad god palliativ vård innbar och därmed kunna fungera 

som ett stöd för patienten (Karlsson et al. 2010). Denna slutsats drog även i Dierckx de 

Casteterlè et al. (2006) studie där sjuksköterskorna ansåg att, för att ge god omvårdnad 

och vara närvarande, behöver sjuksköterskor känna sig trygga i relationen med patient 

och anhöriga och med sitt team. Författarna skrev, att det är viktigt att sjuksköterskor 
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visar solidaritet med patienten och de anhöriga, då detta hjälper dem att uppleva 

situationen mer positivt (Dierckx de Casteterlè et al. 2006). 

Sjuksköterskans kommunikativa roll 

Reinkes et al. (2010) intervjuade sjuksköterskor om sina uppfattningar om 

kommunikation och förmedling av dåliga prognoser och hur de ser på sin roll som 

inspiration till hopp. När läkaren hade förmedlat en diagnos eller dålig prognos till 

patienten, tog sjuksköterskorna vid och fortsatte diskussionen om eventuella 

omvårdnadshandlingar som skulle utföras. När patienterna ville tala om förväntad 

livslängd eller liknande försökte sjuksköterskorna svara efter bästa förmåga. 

Sjuksköterskorna ansåg att deras kommunikativa roll innebar att de agerade 

förstärkande, hoppingivande och att hjälpa patienterna finna strategier för att hantera sin 

situation. Sjuksköterskornas olika arbetsplatser, utbildningsnivåer och attityder till 

professionen återspeglades i vad de upplevde som problematiskt med rollen som 

stödjande kommunikatör. Specialistsjuksköterskor tyckte att det ingick i deras roll som 

sjuksköterska att förmedla dåliga nyheter och försämrad prognos. 

Allmänsjuksköterskor, utan vidareutbildning vilka arbetade på onkologiska och 

palliativa avdelningar, förmedlade också dåliga nyheter och diskuterade prognos, men 

de begränsade sin yrkesroll till att diskutera de mildare aspekterna, exempelvis hur 

livskvalitén kunde bibehållas från dag till dag. Vidare visade studien att sjuksköterskor 

upplevde sin roll som stödjande kommunikatör som utmanande, när det gällde att 

hantera patienters och närståendes behov av information då läkaren inte varit rak, tydlig 

och ärlig med en diagnos eller prognos. Detta försatte sjuksköterskorna i en obehaglig 

situation, då de ansåg att det inte ingår i deras uppgifter att förmedla sådan information. 

Med risk för att överträda professionens gränser, upplevde sjuksköterskorna att de 

ibland behövde ”tassa på” tå för att inte förnärma läkaren. Sjuksköterskorna kände att de 

behövde uppmana läkaren att vara rak, tydlig och ärlig mot patient och närstående för 

att undvika missförstånd och falska förhoppningar. Sjuksköterskorna påpekade att 

sjuksköterskors och läkares interaktion framför patienterna gick ut på att visa en enad 

front med syftet att få patienten att känna sig som ”en i familjen”. Patienten skulle veta 

att de kunde fråga om vad som helst (Reinke et al. 2010). 

I Bahramis (2011) studie tillfrågades sjuksköterskor om varför patienternas uppfattning 

om sin livskvalitet skiljer sig från sjuksköterskornas. Studien visade att 

sjuksköterskorna trodde, att skillnaderna berodde på svag rapport och dåliga relationer. 
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Detta leder till ineffektiv kommunikation vilket gör att sjuksköterskorna inte kunde 

avgöra hur patienten mår och hur de uppfattar sin livskvalitet. Sjuksköterskorna 

kommenterade i intervjuerna hur de kunde utveckla god rapport och relation med 

patienterna. Det diskuterades huruvida ett genuint intresse för och kärlek till vårdandet 

samt en direkt eller indirekt entusiasm, påverkar sjuksköterskornas relationer med 

patienterna. När sjuksköterskorna tillbringar mer tid med patienten och kommunicerar 

på ett öppet, mottagligt och icke dömande sätt, läggs grunden för en god relation. De 

närstående är viktiga som informationskälla när patientens egen 

kommunikationsförmåga av olika skäl var nedsatt. Sjuksköterskorna menade att genom 

god kommunikation med de andra teammedlemmarna kunde det utrönas om patienten 

hade ett gott familjestöd eller inte. För att finna förståelse för patientens situation var det 

nödvändigt att kommunicera med de andra teammedlemmarna (Barhami, 2011). 

I Wu och Volker (2009) studie berättade sjuksköterskor att en god relation underlättar 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patient samt med kollegor. Många 

sjuksköterskor beskrev ömsesidiga relationer och speciella känslor när de interagerade 

med patienten och dennes familj. Detta stöds även i studien av Dierckx de Casteterlè et 

al. (2006) där sjuksköterskorna visar att deras nära och ofta fysiska kontakt med 

patienterna befrämjade en tillitsfull atmosfär där djupa samtal tryggt kunde föras 

(Dierckx de Casteterlè et al. 2006; Wu & Volker, 2009). 

Sjuksköterskans koordinativa roll 

I Dierckx de Casteterlé et al. (2006) studie argumenterade sjuksköterskorna för en 

yrkesöverskridande beslutsprocess, där deras uppfattningar tas till vara. 

Sjuksköterskornas deltagande i dödshjälpsprocessen ansågs viktig, eftersom 

sjuksköterskorna ansågs vara experter på dödligt sjuka patienter och har en unik och 

nära relation till dem. Genom denna närhet kunde de klargöra graden av patientens 

lidande för andra vårdgrupper. Sjuksköterskorna menade att arbetet med patienterna 

innebär en dygnet runt uppföljning och ett konstant samarbete med teamet, vilket 

möjliggör för sjuksköterskan att få en bred bild över vad som är viktigt för patienten och 

därmed koordinera insatserna för patienten (Dierckx de Casteterlè et al. 2006).  

Då den palliativa omvårdnaden innebär omvårdnad av döende patienter, väcker denna 

typ av vård starka känslor. Död förknippas med allehanda onda, sorgliga ting som 

människor helst undviker (Wu & Volker, 2009). Sjuksköterskor inom den taiwanesiska 
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kulturen i allmänhet och inom den palliativa kulturen i synnerhet upplevde det 

utmanande att tillgodose patienten och de närståendes önskningar inför den förestående 

döden. I taiwanesisk vårdkultur väljer de flesta att somna in i sitt hem omgivna av sina 

närstående. Därför praktiseras ”Discharge Due to Terminal” (DDT), på sjukhus och 

hospis, vilket innebär att en patient som bedöms som väldigt nära döden skrivs ut för att 

få dö i sitt hem. För sjuksköterskan upplevdes detta som en utmaning när 

sjuksköterskan skulle planera och koordinera patientens utskrivning i samråd med 

dennes närstående, som inte alltid var överens om när och hur detta skulle fungera. Det 

hände att patienten hann avlida, innan DDT fastställdes. Familjerna reagerade ofta starkt 

på detta och klandrade sjukhuspersonalen för att patienten inte skrevs ut tidigare (Wu & 

Volker, 2009). 

I en studie (Brogaard, Jensen, Sokolovsk, Olsen & Neergaard, 2011) beskriver 

författarna att patienterna i slutstadiet av sin cancer och deras familjer ofta har 

komplexa behov som kräver ett tvärvetenskapligt tillmötesgående i patient och 

närstående situationen, med deltagande av ett stort antal yrkesverksamma, t.ex. 

allmänläkare, sjuksköterskor och personal inom den specialiserade palliativvården. När 

patienten befinner sig i detta kritiska skede finns risk för att ansvarsfördelningen blir 

oklar och patient och närstående kan uppleva att de svävar i ovisshet. Detta betonar 

vikten av tydlig kommunikation om hur ansvarsfördelningen ser ut. Studien syftade till 

att ur ett patientperspektiv avgöra vem som är huvudansvarig kring patientens 

koordinerade vårdinsatser. En nyckelperson definierades som den person som 

koordinerar vård, behandling och samarbete mellan alla yrkeskategorier som deltar i 

vården runt patienten. Ungefär en tredjedel av patienterna och närstående pekade ut 

läkaren som den ideala nyckelpersonen för patienten. Motstridiga resultat från anhöriga 

framkom om huruvida läkaren faktiskt är och borde vara den ideala nyckelpersonen för 

patienten. Studiens resultat visade att både läkare och sjuksköterskor pekat ut sig själva 

som nyckelpersonen runt patienten. Denna uppfattning delades dock inte av patienter 

och anhöriga, så någon yrkesroll måste ha överskattat sin insats i koordinationen runt 

patienten (Brogaard et al. 2011). 

I Chong och Poons (2011) studie delade sjuksköterskorna med sig av sina känslor och 

erfarenheter av att arbeta i den palliativa hemsjukvården. Några sjuksköterskor 

upplevde sig isolerade, trots att de ingick i ett team, eftersom de arbetade ensamma 

större delen av tiden. På grund av att de knappt såg varandra under dagen, saknade de 

således insikt i vad de andra kollegorna sysslade med och upplevde därför sin 
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koordinerande roll som svag. Men inte alla sjuksköterskor kände på samma sätt. En stor 

del av sjuksköterskorna uppfattade arbetslaget som en självständig enhet med ett 

gemensamt mål i patientens välmående. Sjuksköterskorna upplevde att enskilda 

medlemmar av teamet kompletterar varandra i lärande, tjänster och gentjänster (Chong 

& Poon 2011). 

Hur upplever sjuksköterskan sitt arbete inom palliativ vård? 

I studierna (Ablett & Jones, 2006; Bahrami 2011; Chong & Poon, 2011; Erichsen, 

Danielsson, Freidricshen, et al. 2010; Karlsson et al. 2010; Rafii et al. 2004; Reinke et 

al. 2010; Wu & Volker, 2009) framkommer tydligt att sjuksköterskor har varierande 

upplevelser av arbetet. Arbetsförhållanden som långa pass, låg lön och många 

patientbesök samt oenigheter kring vårdandet var faktorer som av sjuksköterskorna 

upplevdes psykiskt krävande och bidrog till stress och utbrändhet. Sjuksköterskorna 

kunde uppleva att de blev psykiskt utnyttjade.  Sjuksköterskorna kände eller ansåg att 

de inte skulle kunna arbeta en längre tid inom den palliativa vården på grund av den 

stora risken att bli utbränd (Ablett & Jones, 2006; Bahrami 2011; Chong & Poon, 2011; 

Erichsen, Danielsson, Freidricshen, et al. 2010; Karlsson et al. 2010; Rafii et al. 2004; 

Reinke et al. 2010; Wu & Volker, 2009). 

En svensk studie (Erichsen et al. 2010) visade vad sjuksköterskorna i den kommunala 

palliativvården hade för erfarenheter kring etiska dilemman. Studien visade att 

sjuksköterskorna upplevde maktlöshet, frustration och oro, vilket i slutändan ledde till 

stress och utbrändhet. Oron berodde på dåligt samarbete mellan kollegor. Ibland var de 

oense kring exempelvis vilken smärtlindring patienten borde få. Frustrationen uppkom 

då de kände att de inte fick tillräckligt med stöd från läkaren, då läkaren ibland vägrade 

att ordinera den smärtlindring som sjuksköterskan ansåg lämplig. Detta gjorde att 

sjuksköterskan kände, att de inte gav den hjälp som patienten behövde och att de 

därmed var misslyckade som patienternas förespråkare. Krävande anhöriga som var 

missnöjda med vården var också en faktor som frustrerade sjuksköterskorna. 

Maktlösheten berodde på, att sjuksköterskorna inte kunde fatta beslut på egen hand. De 

kände sig alltid ifrågasatta, de måste ta hänsyn till patient, närstående, riktlinjer, etiska 

koder och läkare som ibland inte var samarbetsvilliga. Att inte räcka till för både patient 

och anhöriga gav upphov till en känsla av både oro och maktlöshet hos 

sjuksköterskorna. Att ibland vara tvungen att vidta åtgärder som kolliderade med deras 

egna grundläggande värderingar, uppfattades som begränsningar vilka hindrade 
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sjuksköterskorna från att agera på ett för patienten fördelaktigt sätt (Erichsen et al. 

2010). 

I studierna (Ablett & Jones 2006; Bahrami 2011; Chong & Poon 201; Dierckx de 

Casteterlè et al. 2006; Erichsen et al. 2010; Karlsson et al. 2010; Rafii et al. 2004; 

Reinke et al. 2010: Wu & Volker 2009) visade resultaten en tydlig koppling mellan 

yrkeslivserfarenhet och sjuksköterskornas upplevelse av att vara förmögen att ge en god 

palliativ vård. Yrkeserfarenheten möjliggjorde för sjuksköterskorna att tolka och hantera 

olika situationer med patienter och närstående bättre och de hamnade därför mer sällan i 

konflikter med dem. Yrkeserfarenheten underlättade för sjuksköterskorna att prioritera 

och fatta egna beslut i svåra situationer. Sjuksköterskorna uttryckte att de i mötet med 

patienten fick en chans att reflektera över aspekter i sitt eget liv och därmed nå 

personlig utveckling. Genom dessa erfarenheter hade sjuksköterskorna börjat söka efter 

mening med livet, släppa taget och bli mer öppna. Förmågan att känna empati och 

medlidande hade utvecklats med åren och detta var till hjälp även i sjuksköterskornas 

privatliv.  Hur sjuksköterskorna upprätthöll sitt välbefinnande på och utanför arbetet 

varierade också. I forskningen framkom att sjuksköterskorna hade ovanligt hög nivå av 

engagemang och upplevde därmed en god känsla och mening i sitt arbete. 

Sjuksköterskorna hade en inre styrka och en känsla av sammanhang. Att få vårda 

människor i livets slutskede upplevdes som mycket givande och som en förmån. 

Sjuksköterskorna visade sig medvetna om vikten av att upprätthålla professionella 

gränser. De fann ett skydd i att ta avstånd från känslomässig stress orsakad av arbetet 

inom palliativ vård och använde humor, en hälsosam balans i livet och såg till att ha ett 

gott socialt nätverk (Ablett & Jones 2006; Bahrami 2011; Chong & Poon 201; Dierckx 

de Casteterlè et al. 2006; Erichsen et al. 2010; Karlsson et al. 2010; Rafii et al. 2004; 

Reinke et al. 2010: Wu & Volker, 2009). 

Stödet för sjuksköterskor inom palliativ vård 

Forskningen synliggör olika aspekter på hur och var sjuksköterskan kan finna stöd för 

dem själva. I Karlssons et al. (2010) studie framhölls det faktum att förhållandet mellan 

olika yrkesgrupper påverkar den psykosociala miljön och att debriefing, 

reflektionstillfällen med palliativa teamet kunde bidra till att rensa luften mellan 

teammedlemmarna (Karlssons et al. 2010). 
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Sjuksköterskor har i studien av Rafii et al. (2004) intervjuats om sina upplevelser av att 

arbeta på ett brännskadecenter i Teheran. Där var organisationen under stark press vilket 

påverkade sjuksköterskorna negativt och patienterna hade följaktligen ett stort 

vårdlidande. Sjuksköterskorna förklarade att de hade påverkats mycket av kollegornas 

respons, samt att de inte kände någon lust att prestera bra, när de inte själva fick ett bra 

kollegialt stöd. Flera sjuksköterskor hävdade, att de påverkades mycket positivt av att 

bemötas med en stödjande och uppmuntrande attityd från sin 

översköterska/chefssjuksköterska. Sjuksköterskorna förklarade att det funnits stunder då 

de varit så påverkade av stress, att de hade funderat på att säga upp sig från arbetet. Vid 

dessa tillfällen hade de dock känt så starkt stöd från kollegor och chefsjuksköterskan att 

de uthärdade stressen och arbetade kvar. Samvete, engagemang och religiös tro, med tro 

på Guds straff, var det mest framträdande draget som modifierade reaktionen på 

utbrändhet (Rafii et al. 2004). 

Förutom från sin chef får sjuksköterskorna även stöd från övriga kollegor och upplever 

att de kan uthärda mer med sådant stöd. Deras sammanhållning beskrivs som mycket 

värdefull och att den gör dem till en stark enhet som bryr sig om varandra när de är 

svaga, sjuka eller stressade. Sjuksköterskorna kunde hämta stöd från sina kollegor 

genom att gå på hembesök tillsammans, att få råd och hjälp eller att någon tog sig tid att 

bara lyssna. Sjuksköterskorna ansåg det vara bra att gå på vakor och begravningar 

eftersom de upplevde sig ha en skyldighet mot sig själva att få ett avslut - att få säga 

adjö till patienten. På det individuella planet sökte sjuksköterskorna stöd i bön, kyrka, 

familj och vänner. Självreflektion och dagboksskrivande var till speciellt god hjälp för 

en av sjuksköterskorna. Andra åkte på semester när stressen blev för påtaglig, medan 

åter en annan såg gråten som terapi (Chong & Poon 2011; Wu & Volker, 2009). 

Kvalitetsgranskning utifrån artiklarnas ansats  

Enligt författare Forsberg och Wengström (2008) innebär ansats hur en studie är 

upplagd. Valet av ansats avgörs av studiens syfte och frågeställningar eller hypoteser. 

Då verkligheten kan studeras utifrån olika perspektiv finns olika metoder för forskaren 

att använda sig av (Forsberg & Wengström, 2008). För att utforska sjuksköterskors 

erfarenheter inom palliativ vård förklarar forskarna i valda artiklar att det krävs en 

kvalitativ ansats, deltagarobservationer, semistrukturerade intervjuer och tolkande 

analysmetod. Artiklarnas metodval framgår av tabell 2.  
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Kvalitativ ansats innebär, enligt Forsberg & Wengström (2008), att forskaren på ett 

systematisk och stegvis sätt klassificerar data för att lättare kunna identifiera mönster 

och teman. Målet är att beskriva och kvantifiera specifika fenomen (Forsberg & 

Wengström, 2008). Undersökningsgruppen var sjuksköterskor med olika 

utbildningsgrader. I Brogaard et al (2011) deltog även läkare, patienter och närstående. 

Författarna till denna studie valde att använda semistrukturerade intevjuer och enkäter 

som datainsamlingsmetod. 

Olika modeller för innehållsanalys har använts för att på ett systematiskt sätt, kunna 

analysera data. Studierna har använt fenomenlogisk och hermeneutisk analysmetod, 

vilket innebär att forskare försöker att etablera ett sammanhang och en mening i det 

människor gör. Metoden används för att tolka texter, språk eller kommunikation. 

Forskarens eget perspektiv och egen världsbild används för att tolka det insamlade 

materialet (Forsberg & Wengström, 2008). 

Fyra artiklar har använt Grundad teori som analysmetod och konstant jämförande analys 

där huvudsyftet är att genera teori eller utveckla redan existerande teorier utifrån de data 

som insamlas. Grundad teori innehåller både datainsamlings- och bearbetningsmetod. 

Datainsamling, analys och teoribildning pågår samtidigt. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) är den här metoden mer strukturerad än andra kvalitativa 

analysmetoder. Forskarna i valda artiklar, som ingår i föreliggande studie, har på ett 

övergripande sätt, lyckats klargöra den teoretiska förankringen. Dataanalys och 

trovärdighet är teoretisk beskriven och försvarbar. 

 

DISKUSSION 

Studien består av en resultatdiskussion där resultatet diskuteras och kopplas till vald 

teoretisk referensram. Eftersom Antonovsky (2005) använder sig av begreppen 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet samt låg KASAM ansåg författarna till 

föreliggande studie att dessa begrepp var relevant att använda som rubriker i avsnittet 

där sjuksköterskornas upplevelser diskuteras. 

I metoddiskussionen analyseras och diskuteras aspekter av, för denna studie, använd 

metod.  
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Huvudresultat 

Huvudresultatet visade att sjuksköterskor hade varierande uppfattningar och därmed 

olika upplevelser av sitt arbete i palliativ vård. Resultatet av föreliggande litteraturstudie 

visade att sjuksköterskorna upplevde sina olika roller i den palliativa vården på följande 

sätt: Den relationsskapande rollen innebar, enligt sjuksköterskorna, att de ska ha 

förståelse för patientens behov, att de ska visa omtanke genom att ge en holistisk 

omvårdnad och att de ska agera som patientens förespråkare. Den stödjande rollen 

innebar att de ska tillmötesgå patient och anhörig i deras behov av information och med 

att hålla hoppet uppe. Den kommunikativa rollen innebar att sjuksköterskan ska 

upprätthålla en god kommunikation med kollegor för att kunna kommunicera med och 

om patient och anhörig. Den koordinerande rollen innebar att de ska se sig själva, likt en 

länk mellan patient och anhöriga och mellan sig själva och övrig personal. I flera av 

studierna framgår det att sjuksköterskorna ansåg att det var en förmån att få arbeta med 

palliativ vård, men att detta arbete också innebar stora fysiska och psykiska 

påfrestningar. För att klara av detta hade sjuksköterskorna olika strategier som 

exempelvis att stödja varandra och att ha goda sociala kontakter. Även om arbetet 

stundtals var tröttande, så ingav det sjuksköterskorna en känsla av självuppskattning och 

arbetsglädje. De upplevde att arbetslivet, trots allt, hade en mening.  

Resultatdiskussion 

Syftet var att få insikt och kunskap om sjuksköterskors uppfattningar om och 

upplevelser av sin roll i den palliativa vården. Detta utifrån deras relationsskapande, 

stödjande, kommunikativa och koordinerande roll inom den palliativa verksamheten. 

Begriplighet 

Antonovskys komponent begriplighet syftar på i vilken utsträckning en person upplever 

inre och yttre stimuli som förnuftmässigt gripbara (Antonovsky, 2005). En arbetsdag 

kan upplevas som ordnad och sammanhängande där sjuksköterskan har struktur på 

uppgifterna och de intryck som kan förväntas. Resultatet till föreliggande studie visade 

att arbetet inom palliativ vård inte alltid följer en rutin utan att patienter och närståendes 

behov och reaktioner kan skifta från dag till dag vilket gör att sjuksköterskorna måste 

vara flexibla och inte bli överaskade av stimuli, positivt eller negativt. Kristoffersen et 

al. (2005) beskriver att god omvårdnad innebär att låta patienten förbereda sig på döden 

på sitt eget sätt. Patientens reaktioner på sitt tillstånd kräver att sjuksköterskan har en 
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god begriplighet och kan möta patientens reaktioner, som ilska, depression, ångest och 

oro. Sjuksköterskan bör som resultatet till föreliggande studie visade, vara tillgänglig, 

stödjande och kapabel att förklara orsaken till reaktionerna på ett för patient och 

närstående, begripligt sätt (Kristoffersen et al. 2005). 

Hanterbarhet 

Enligt Antonovsky (2005) kan en persons resurser vara inre, i form av exempelvis 

värderingar och tro eller yttre resurser i form av ett stödjande nätverk. Med hjälp av sina 

resurser kan sjuksköterskan då på ett mer hälsosamt sätt möta de utmaningar och krav 

som sjuksköterskan ställs inför i sitt arbete.  

Resultatet till föreliggande studie visade att sjuksköterskorna hade en stark känsla av 

hanterbarhet genom att utnyttja de inre och yttre resurser som stod dem till buds.  På sin 

lediga tid tog sjuksköterskorna stöd i bland annat bön, kyrka, vänner och familj. Ibland 

tog de paus från arbetet och reste bort. Genom att använda humor, göra allt på rätt sätt, 

kontrollera sina känslor, vara tuff och i viss mån känslomässigt frånvarande kunde 

sjuksköterskorna vidmakthålla en känsla av hanterbarhet. Med hjälp av yttre resurser 

och för att skydda sig från stress, tog de stöd i kollegor och överordnade. Samtal med 

kollegor och chefer var till hjälp och sjuksköterskorna kunde därmed upprätthålla sina 

roller inom den palliativa verksamheten (Ablett & Jones 2006; Bahrami 2011; Chong & 

Poon 201; Dierckx de Casteterlè et al. 2006; Erichsen et al. 2010; Karlsson et al. 2010; 

Rafii et al. 2004; Reinke et al. 2010: Wu & Volker, 2009).   Broeckaert (2011) tar upp 

vikten av att sjuksköterskor upprätthåller sin integritet och respekterar sitt samvete samt 

bibehåller sin spirituella medvetenhet och världsbild. I den palliativa verksamheten, 

med patientens välbefinnande i fokus är det alltså viktigt att sjuksköterskan undviker att 

kränka sina värderingar trots eventuella påtryckningar om kontroversiella krav, som 

eutanasi. Broeckaert framhåller att sjuksköterskor inte bör tillåta sig att reduceras till 

känslomässiga kameleonter vilka utan eftertanke anpassar sig till vilken given situation 

som helst (Broeckaert, 2011). 

Meningsfullhet 

Enligt Lindström och Eriksson (2006) behöver människor ha en förståelse för innehållet 

i sina och sina medmänniskors liv. Författarna menar, likt Antonovsky (2005) att 

upplevelsen av att livet är meningsfullt skapar motivation till att kämpa på, just för att 

utdelningen är värd den fysiska och psykiska investeringen (Lindström & Eriksson, 
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2006). Resultatet till föreliggande studie visade att sjuksköterskorna upplevde sitt 

arbetsliv som meningsfullt. De resonerade som så, att även om arbetet stundtals var 

tröttande så ingav det dem en känsla av självuppskattning. Antonovsky (2005) 

poängterar att även uppskattning från medmänniskor är nödvändigt, för att individen 

ska känna att hon gör en meningsfull insats (Antonovsky, 2005). Känslan av kompetens 

och stolthet över sin profession fick sjuksköterskorna att uppskatta kunskapen de 

erhållit i vården av patienter i livets slutskede. De kände att deras egen livsvärld hade 

berikats (Ablett & Jones 2006; Bahrami 2011; Chong & Poon 201; Dierckx de 

Casteterlè et al. 2006; Erichsen et al. 2010; Karlsson et al. 2010; Rafii et al. 2004; 

Reinke et al. 2010: Wu & Volker, 2009). Konfronterad med en utmaning gör alltså den 

med stark känsla av meningsfullhet sitt bästa för att med värdighet komma igenom 

utmaningen med känsla av att ha begripit och hanterat utmaningen, och upplevt 

meningsfullhet (Antonovsky, 2005). 

Låg KASAM 

Enligt Antonovsky (2005) kan människor med låg KASAM i extrema fall visa mycket 

få tecken på, att det finns något i deras liv som betyder särskilt mycket för dem. I 

mindre extrema fall kan människor med låg KASAM medge, att ett eller annat 

livsområde är viktigt, men då bara i det avseende att livet lägger bördor och krav på 

dem, som de mycket hellre hade varit utan (Antonovsky, 2005). 

Resultatet av Rafii et al. (2004) pekade på, att vissa sjuksköterskor på 

brännskadeavdelningarna kände sig ”tömda”, de hade ingen motivation eller önskan att 

vårda och de arbetade endast för att få sin lön. Detta vittnar starkt om tecken på 

utbrändhet och en låg känsla av att besitta de tre komponenterna som beskrivs av 

Antonovsky (2005). Hudek – Kneezevic, Maglica, Krapic (2011) har forskat om 

huruvida vissa personlighetsdrag har samband med utbrändhet, “burnout”.  Man fann att 

sjuksköterskor som svarat jakande om påståenden om sin personlighet som 

överensstämmande med neurotisk, en extrovert läggning och karaktärsdrag som att vara 

behaglig och följsam, samvetsgrann, öppen och mottaglig var predisponerade för 

utbrändhet (Hudek- Kneezevic et al. 2011). Dessa personlighetsdrag är ofta önskvärda 

hos just sjusköterskor (Kristoffersen et al. 2005). 

Rafii et al. (2004) slutsatser var att den palliativa vården kan anses vara högstressig och 

därför upplever sjuksköterskor många motstridiga känslor. Utbrända sjuksköterskor kan 

försämra sitt vårdbeteende och därmed behandla patienterna ovärdigt. I studierna 
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(Bahrami 2011; Chong & Poon 201; Erichsen et al. 2010; Karlsson et al. 2010; Rafii et 

al. 2004; Wu & Volker, 2009) pekade sjuksköterskorna på faktorer som hög 

arbetsbelastning, långa skift och dåligt betalt och bristande stöd från ledningen som 

orsaken till utbrändheten (Rafii et al. 2004). Detta resultat har framkommit i många 

studier, bland annat Gao, Pan, Sun, Wu, Wang & Wang (2012) vilka bekräftade att 

demografiska förhållanden (utbildningsnivåer, hälsotillstånd och livserfarenheter), 

livsstilsfaktorer (regelbundna måltider och motion) arbetsförhållanden (jobbrang, 

månadslön och patientrelationer, arbetstillfredställelse) arbetets innehåll (socialt stöd 

och beslutsutrymme) ansträngning och belöning samt överengagemang var faktorer 

signifikant relaterade till ångestsymtom och utbrändhet (Gao et al.2012). Även Stone, 

Clarke, Cimiotti, Correa-de-Araujo (2004) skrev att eftersom sjuksköterskeyrket främst 

är ett kvinnodominerat yrke med inte sällan bristfälliga arbetsmiljöer, leder detta till 

långa sjukskrivningar, rekryterings- och uppsägningsproblematik (Stone et al. 2004). 

Vikten av sjuksköterskans personliga egenskaper betonas i studien av Ranjbar-

Ezzatabadi et al. (20I2) där resultatet visade att sjuksköterskors arbetstillfredsställelse 

står i proportion till sjuksköterskans kommunikativa förmåga och grad av emotionella 

intelligens. Studien visade även att sjuksköterskans emotionella intelligens avspeglades 

i sjukhusets vårdkvalitet(Ranjbar-Ezzatabadi et.al 20I2). 

Stödet för sjuksköterskorna  

Författare Beck-Friis och Strang (2005) uppmärksammar frågan om hur sjuksköterskor 

orkar jobba inom palliativ vård. Undrande över hur någon kan välja att arbeta med svårt 

sjuka och döende patienter, vars utsikter är dystra och enbart verkar peka åt ett håll och 

menar att sjuksköterskan är i behov av stöd för att kunna arbeta professionellt och 

bemöta patienter och närstående (Beck-Friis & Strang, 2005).  

Sjuksköterskorna i studierna (Ablett & Jones, 2006; Bahrami, 2011; Chong & Poon, 

2011; Dierckx de Casteterlè et al 2006; Erichsen et al. 2010; Karlsson et al. 2010; Rafii 

et al. 2004; Reinke et al. 2010, och Wu & Volker, 2009) visade att sjuksköterskorna 

ansåg att kollegornas stöd och positiva attityd många gånger var avgörande för huruvida 

de orkade med sitt arbete eller inte. Att en kollega tog sig tid att lyssna uppskattades 

mycket. Författare Hammarlund (2001) skriver att defusion/kamratssamtal oftast 

fokuseras till tankar och kognitioner och avser de mönster av situationer som gruppen 

oftast drabbas av. Vissa skillnader finns mellan kamratstöd och debriefing menar 

Hammarlund (2001). Skillnaden består i fokusering och processdjup. Debriefingen har 
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fokus i en viss speciell händelse och kan därför kallas situationsrelaterad. Enligt 

Hammarlund(2001) är ett reflektionstillfälle eller emotionell debriefing, ett hjälpmedel 

för att hantera och bearbeta starka känslor och eventuellt negativa och omvälvande 

upplevelser från en kritisk händelse och för att avlasta den psykiska stress som 

upplevelsen har byggt upp inom individen. I grupp får var och en tillfälle att bli sedd, 

hörd, bekräftad, delaktig och respekterad (Hammarlund, 2001). 

Behovet av reflektionstillfällen, debriefing, var extra tydligt hos sjuksköterskorna i 

Dierckx de Casteterlè et al.(2006) studie. Detta för att bearbeta sina upplevelser efter en 

dödshjälpsakt, speciellt då många av sjuksköterskorna inte kunde förena sin moral med 

att utföra eller ens bidra till en patients död (Dierckx de Casteterlè et al. 2006). Detta 

behov sågs även i de andra studierna(Ablett & Jones, 2006; Bahrami, 2011; Chong & 

Poon, 2011; Erichsen et al. 2010; Karlsson et al. 2010; Rafii et al. 2004; Reinke et al. 

2010 och Wu & Volker, 2009), där resultaten visade att debriefing var till god hjälp i 

bearbetandet av tankar, emotioner och minnen vid etiska dilemman i den palliativa 

verksamheten. Sjuksköteskorna kunde reflektera över olika situationer och få möjlighet 

att se saker och ting i ett bredare perspektiv. Detta visade sig minska sjuksköterskornas 

känsla av maktlöshet, frustration och oro, vilket i sin tur kunde öka möjligheterna för 

sjuksköterskan att vara ett nära stöd till patient och närstående (Ablett & Jones, 2006; 

Bahrami, 2011; Chong & Poon, 2011; Erichsen et al. 2010; Karlsson et al. 2010; Rafii 

et al. 2004; Reinke et al. 2010 och Wu & Volker, 2009). 

Diskussion kring de vetenskapliga studiernas ansats 

Nio artiklar (Ablett & Jones, 2006; Bahrami, 2011; Chong & Poon, 2011; Dierckx de 

Casteterlè et al. 2006; Erichsen et al. 2010; Karlsson et al. 2010;  Rafii et al. 2004;  

Reinke et. al. 2010, Wu & Volker, 2009 är av kvalitativ design och en (Brogaard et al. 

2011) är av kvalitativ/ kvantitativ ansats. 

Fördelar med kvantitativ ansats är att insamlingsmetoden oftast består av enkäter. 

Karaktäristiskt för enkäter är att de innehåller skrivna frågor med vanligtvis fasta 

svarsalternativ och att samtliga deltagare får exakt samma frågor och svarsalternativ 

vilket gör det möjligt att dra generella slutsatser utifrån resultaten. Enkät är mindre 

lämpliga när det efterfrågas djupare kunskap om saker och ting, då det finns begränsade 

möjligheter till en tvåvägskommunikation i dessa undersökningar (E-delegationen, 

2013). 
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Backman (2008)beskriver att med en kvantitativ ansats betraktas den omgivande 

verkligheten som mer eller mindre objektiv. Med en kvalitativ ansats ses omgivningen 

med subjektiva ögon och verkligheten är då, förklarar Backman (2008) en individuell, 

social och kulturell konstruktion. Artiklar som ligger till grund till föreliggande studie 

har använt sig av kvalitativ ansats just för att fånga sjuksköterskors upplevelser och hur 

de tolkar och strukturerar sin omgivande verklighet i relation till tidigare kunskaper och 

erfarenheter och hur livet och omvärden får(har) mening. I det kvalitativa synsättet 

avser kontexten att man företrädesvis studerar människor i ”real-life”- situationer-

naturalistiska situationer och inte, som i den kvantitativa ansatsen, i experimentella, 

artificiella laboratoriesituationer. Den stora skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ 

metod är, menar Backman(2008) att den kvalitativa ansatsen och metoden innebär att 

människan oftast i interaktion med andra människor är det huvudsakliga instrumentet. 

En nackdel med den kvalitativa forskningsansatsen är enligt Backman(2008) att 

forskaren som själv helt eller delvis utgör instrumentet kan inkorporera stereotyper, 

fördomar eller förutfattade meningar i resultatet(Backman, 2008) Generellt sett kan det 

sägas att en nackdel med kvalitativa metoder är att de är relativt dyra att genomföra i en 

sådan omfattning att det går att dra generella slutsatser från resultaten. Därför kan det 

vara en god idé att komplettera en kvalitativ undersökning med en kvantitativ (E-

delegationen, 2013). Forsberg och Wengström (2008) menar att slutsatserna och 

resultatets validitet kan vara svåra att kritisera och värdera i en studie med kvalitativ 

ansats. Detta på grund av att metodaspekterna ofta är kortfattat redovisade och att 

resultat presenteras i löpande text (Forsberg & Wengström, 2008). Kombination av 

kvalitativ och kvantitativ ansats innebär att man vill belysa forskning ur två synviklar. 

Fördelen är att resultatet från en kvantitativ undersökning kan ge upphov till nya frågor 

vilka sedan kan studeras med kvalitativ ansats (Forsberg & Wengström, 2008). 

Metoddiskussion 

Författarna till föreliggande studie valde att göra en beskrivande litteraturstudie med 

kvalitativ ansats för att kunna återge sjuksköterskors upplevelser av sin roll i den 

palliativa verksamheten och i omvårdnaden av patienterna. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) beskriver en kvalitativ ansats ett fenomen och/eller upplevelser på 

bästa sätt (Forsberg& Wengström, 2008). 

Sjuksköterskornas arbetsuppgifter i palliativ omvårdnad är att vara relationsskapande, 

stödjande, kommunikativ och koordinerande för att på bästa sätt kunna ge sina patienter 
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den vård som beskrivits av bl.a. WHO (Beck-Friis & Strang, 2005). Studien 

genomfördes med hjälp av 10 artiklar (se tabell 2, 3). 

Styrkor 

Styrkan i denna litteraturstudie var att syfte och frågeställningar blir besvarade. 

Artiklarna som presenterats (Ablett & Jones 2006; Bahrami 2011; Brogaard et al. 2011; 

Chong & Poon 2011; Dierckx de Casteterlè et al. 2006; Erichsen et al. 2010; Karlsson et 

al. 2010; Rafii et al. 2004; Reinke et al. 2010, Wu & Volker, 2009) beskriver 

sjuksköterskors upplevelser på ett utförligt sätt och sjuksköterskans roll som 

relationsskapande, kommunikativ, stödjande och koordinerande framgår därmed tydligt.  

Två artiklar (Erichsen et al. 2010; Karlsson et al. 2010) är från Sverige och åtta från 

olika länder (Ablett & Jones, 2006; Bahrami, 2011; Brogaard et.al. 2011; Chong & 

Poon, 2011; Dierckx de Casteterlè et al. 2006; Rafii et al. 2004; Reinke et. al. 2010, Wu 

& Volker, 2009) vilket ger en bred bild av hur sjuksköterskor världen över upplever sitt 

arbete som sjuksköterska både på hospis, hemsjukvård, onkologiska avdelningar samt 

brännskadeavdelningar. På dessa arbetsplatser bedrivs palliativ vård. Då vården av 

människor och speciellt döende människor är lika betungande vart man än kommer, kan 

uppsatsens resultat överföras till förhållanden i samtliga kulturer. 

Svagheter 

Författarna till föreliggande studie valde att använda sig av vanlig litteratursökning i 

databaserna. Detta kan ha bidragit till att utfallet blev annorlunda och risk för att 

författarna missat relevanta artiklar. Enligt Forsberg och Wengström (2008) är 

användandet av de booleska termerna AND, OR och NOT ett sätt att specificera 

sökningen och MeSH-termer gör att sökningen finner information inom samma område 

(Forsberg & Wengström, 2008). En annan svaghet utgörs av begränsningen till endast 

free full text och artiklar publicerade från 2004 och framåt i databaserna, vilket innebär 

att all forskning inte gjorts tillgänglig för denna studie.  

Då alla artiklarna är skrivna på engelska och översatta av författarna till föreliggande 

studie vilka inte har engelska som modersmål finns risk för feltolkningar. Författarna till 

föreliggande studie har varit noga med översättningar och fört en dialog för att försäkra 

sig om att tolkningarna av texten stämmer överens. Antalet inkluderade artiklar till 

föreliggande studie kan antas vara lågt och resultatet kan av den anledningen inte antas 
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vara generaliserbara. Antalet artiklar motiveras med att det är väl valda artiklar med rikt 

innehåll och representativa för en beskrivning av företeelser inom palliativ vård. 

Allmän diskussion 

Författarna till föreliggande studie valde att relatera resultatet till Antonovskys begrepp 

KASAM som förklarar hur människor hanterar livets påfrestningar. 

Eftersom Antonovsky mestadels har testat KASAM med hjälp av ett frågeformulär som 

riktats till individer, vilka alla har två gemensamma nämnare: att de drabbats av ett svårt 

trauma och att de tagit sig ur detta mycket bra. Uppsatsens författare anser att ett 

individuellt trauma kan likställas med sjukskötersköterskors ständiga utsatthet för 

sorger, lidanden, etiska dilemman och brister i arbetsmiljön. Antonovsky (2005) menar 

att det är meningsfullt att tala om grupp-KASAM.  Således kan en grupp såväl som en 

individ ha en svag eller stark KASAM.  En sjuksköterska behöver en stark KASAM för 

orka med och klara sitt arbete bra. Med en svag KASAM finns det mer eller mindre stor 

risk för att personen i fråga blir utbränd. 

Förslag till vidare forskning kan vara att undersöka hur sjuksköterskor i en arbetsgrupp 

upplever hög eller låg KASAM och hur de kan finna lösningar på de flerdimensionella 

processer som vården av människor innebär. 

 Det är en fördel om sjukskörterskor och deras chefer har förmåga att hantera dilemman 

i sin psykosociala arbetsmiljö. Med ökad förmåga att hantera problem och svårigheter 

som förekommer på arbetsplatsen kan dessa åtgärdas på ett smidigare sätt. Om chefer 

och ledning kan göra detta blir väl måendet för alla parter större och sjukskrivningar och 

utbrändhet minskar. Minskat antal sjukskrivningar frigör ekonomiska resurser vilka då 

kan avsättas till kompetensutveckling och personalbefrämjande insatser. 

Slutsatser 

Sjuksköterskor upplever arbetet inom palliativ vård som stundtals slitsamt och tröttande 

med många etiska dilemman. Detta till trots är arbetet inom palliativ vård berikande och 

inger känslor av meningsfullhet. Sjuksköterskor behöver stöd för att må bra och klara 

sitt arbete i palliativ vård. Reflektionstillfällen för sjuksköterskor stödjer deras 

personliga utveckling och minskar sårbarheten för och effekterna av stress på 

arbetsplatsen. 
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Tabell 2 Översikt av syfte och resultat för respektive studie (bil.1) 

Författare Titel Syfte Resultat 

Ablett & Jones Resilience and wellbeing 

in palliative care staff. A 

qualitative study of 
hospice nurses experience 

of work 

Att beskriva hospice 

sjuksköterskors 

erfarenhet av sitt arbete 
samt att ta reda på vilka 

aspekter som driver dem 

att fortsätta arbeta kvar 

trots många svåra 
omständigheter kring 

patient och anhöriga. 

Många sjusköterskor vilka arbetar  inom 

den palliativa verksamheten visade sig 

ha ett stort  engagemang och upplevde 
meningsfullhet i sitt arbete och privatliv. 

Bahrami Why differences exist? An 

interpretive approach to 

nurses perceptions of 

cancer patient quality of 
life 

Att undersöka varför 

sjuksköterskorna 

uppfattningar om 

cancerpatienters 
livskvalitet kan skilja sig 

från cancerpatientens 

egna uppfattningar av 
sin livskvalitet 

Sjuksköterskor trodde att skillnader i 

uppfattning om uppfattningar av 

Cancerpatienters livskvalitet berodde på 

svag relation och dålig rapport vilket 
leder till sämre kommunikation. 

Brogaard, Jensen, 

Sokolowski, 
Olsen& Neergaard 

Who is the key worker in 

palliative home care 
Undersöka vem I det 

palliativa teamet som 
fungerar som nyckel 

person samt vem som 

borde ta på sig denna 
roll enligt patienterna, 

närstående samt 

sjukvårdpersonal. Vidare 
syftade studien till att 

utforska 

samstämtigheten i denna 

fråga mellan deltagarna 

Studien visar en tydlig oenighet mellan 

patienter, närstående och 
sjukvårdspersonalåsikter om vem som 

fungerar som nyckelperson. De flesta 

patienter och deras anhöriga ansåg att de 
själva var den verkliga nyckelpersonen, 

men att husläkaren anses vara den 

idealiska nyckelpersonen. 

Casterlè, Verpoort, 

De Bal & 
Gastmans 

Nurses’ views on their 

involvement in 
euthanasia: a 

qualitative study in 
Flanders (Belgium) 

Att undersöka synpunker 

från palliativ-
sjuksköterskor och deras 

engagemang i 

vårdprocessen kring 

dödshjälp. 

Sjuksköterskorna ansåg att de har en 

viktig roll i arbetet med att vårda 
patienter som begär dödhjälp. De 

betonade vikten att ha ett öppet sinne 

och förstålse. Beträffande den faktiska 

handlingen att utföra dödshjälp ansåg de 
att deras främsta roll var att vara 

närvarande hos patienter, anhöriga och 

att bistå läkaren med hjälp. Det 
medicinska ansvaret låg dock hos 

läkaren. 

Chong & Poon The lived experience of 
palliative home care 

nurses in Singapore 

Att undersöka vilka 
erfarenheter palliativ- 

sjukköterskor i 

Singapore har. 

De flesta sjuksköterskor hade begränsad 
kunskap om palliativvård innan de 

började arbeta inom området. De hade 

föreställningar om att palliativ vård 
handlade om geriatrik medicin och vård 

av kroniska sjuka. En del ville utvecklas 
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professionellt eller byta arbetsplats 
medan andra ansåg att arbetet fyllde en 

större funktion, känslan av 

meningsfullhet. 

Danielsson, 

Erichsen & 

Freidrichsen 

A phenomelogical study 

of nurses understanding of 

honesty in palliative care 

Att beskriva vad 

sjuksköterskor har för 

erfarenheter kring 

ärlighet i sitt arbete med 
palliativa patienter i 

hemmet. 

Tre teman framkom: 1/betydelsen av 

ärlighet 2/ anledningen till att vara ärlig 

3/ moralisk konflikt när det handlar om 

ärlighet. Kärnan i dessa beskrivningar 
var att ärlighet ses som en dygd, en 

kvalitet som alla sjuksköterskor bör ha. 

Ur sjuksköterteskornas synvivel visade 
det sig i den moraliska aspekten som 

sjuksköterskan har i sitt arbete och 

avsikten att göra gott. 

Karlsson, Roxberg, 

Da silva & 

Berggren 

Community nurses 

experience of ethical 

dilemma in palliative care 

Att belysa allmänn- 

sjuksköterskors 

erfarenheter av etiskta 
dilemman i den 

palliativa vården. 

Allmän sjuksköterskor upplever ett 

etiskt dilemma i samband med 

beslutfattade. Kunskapen är det rätta 
verktyget för att öka deras kompetens 

inom detta område. 

Rafii, Oskouie & 
Nikravesh 

Factors involved in nurses 
responses to burn out; a 

grounded theory 

Undersöka och beskriva 
hur sjuksköterskor 

upplever faktorerna som 

leder till utbrändhet. 

Relationen mellan patienter och 
sjuksköterskor under stressade 

situationer kan leda till förändrat vård 

beteende och attityder, vilket kan leda 
till sämre vård av patienterna. 

Sjuksköterskor behöver därför stöd från 

organisationen. Möjlighet till reflektion 
över arbetssituationer tillsammans med 

chefer och kollegor befrämjar 

arbetsmiljön. 

Reinke, Young, 

Engberg & Curtis 
Supporting Hope and 

prognostic information: 

Nurse´s perspectives on 
their role when patient 

have life limiting 

prognoses 

Att från ett 

sjuksköterterske -

perspektiv, beskriva hur 
de uppfattar sin roll i att 

förmedla dåliga 

prognoser samt stödja 

patienter och deras 
familjer. 

Tre teman framkom: 1) Sjuksköterskor 

stödjer patienternas i deras känsla av 

hopp genom att visa förståelse för 
patienternas individuella uppfattningar 

om hopp. 

2) Informera om prognosen genom att ta 
reda på hur mycket patienten vet och 

främja deras följsamhet. 

3) Identifiera situationer som kräver 
samarbete med läkaren. Viktiga hinder 

som förhindrar effektiv kommunikation 

med patienten och familjen blev 
identifierade 

Wu & Volker Living with death and 

dying: The experience of 
Taiwanese hospice nurses 

Upplevelser av att ge 

palliativ omvårdnad. 
Ökar instinkt och förstålse för 

sjuksköterskans uppleverser av sitt 
arbete inom palliativ vård. 
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Tabell 3. Översikt av design/ansats, metod, undersökningsgrupp samt 

dataanalys i respektive studie (bil.2) 

Författare+publ. 

År, Land 
Titel Design Datasamlingsmetod Unders.grupp Dataanalys 

Ablett & Jones 

(2006) 

England 

Resilience and 

wellbeing in 
palliative care 

staff. A 

qualitative 
study of 

hospice nurses 

experience of 
work 

Kvalitativ Semistrukturerade 

intervju 

enligt Smith 
guidelines 

n=10sjuksköterskor; 9 

kvinnor och en man 
Tolkade fenomenologisk 

analys 

Bahrami 

(2011) 

Australien 

Why 

differences 
exist? 

An 
interprective 

approach to 
nurses 

perceptions of 

cancer patient 

quality of life 

Beskrivande 

undersökande 
kvalitativ 

studier 

Semi strukturerad 

intervju 
n=10 sjuksköterskor, en 

manlig och 9 kvinnliga 
Grundad teori 

Brogaard, 

Jensen, 

Sokolowski, 
Olsen& 

Neergaard 

(2011) 

Danmark 

Who is the key 

worker in 

palliative home 
care? 

Kvantativ & 

kvalitativ 
Strukturerad 

intervjuer & enkät 
n= 96 deltagare 

bestående av patenter, 

närstående och vård 
personal 

Chi-squared test och 

Mann-Whitney U test 

Casterlè, 

Verpoort, De 

Bal & 

Gastmans 

(2006) 

Belgium 

Nurses’ views 

on their 

involvement in 

euthanasia: a 

qualitative 
study in 

Flanders 

(Belgium) 

kvalitativ Semistrukturerad 

intervju 
n=12 sjuksköterskor som 

jobbar inom 

palliativvården 

Grundad teori 
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Chong & Poon 

(2011) 

Singapore 

The lived 
experience of 

palliative home 

care nurses in 

Singapore 

Kvalitativ 

analys 

Intervju med en 
fokusgrupp 

n=10 sjuksköterskor I 5 
olika palliativ 

avdelningar 

Hermeneutisk 
fenomenologisk 

Danielsson , 

Erichsen & 

Freidrichsen 

(2006) 

Sverige 

A 

phenomelogical 

study of nurses 
understanding 

of honesty in 

palliative care 

Kvalitativ Öppen intervjuer n= 16 kvinnliga 

sjuksköterskor 
Fenomenologisk 

enligt Giorgi modellen 

Karlsson, 
Roxberg, Da 

silva & 

Berggren 

(2010) 

Sverige 

Community 
nurses 

experience of 

ethical dilema 
in palliative 

care 

Beskrivande 
Kvalitativ 

Enkät n=7sjuksköterskor som 
jobbar inom palliativ 

vård med 4-15års 

erfarenhet 

Kvalitativ innehållsanalys 

Rafii, Oskouie 

& Nikravesh 

(2004) 

Iran 

Factors 

involved in 
nurses, 

responses to 

burnout: a 
grounded 

theory 

Undersökande 

kvalitativ 
Ostrukturerad 

intervjuer 

n= 33 

sjuksköterskor;11manliga 
& 12 kvinnliga 

Grundad teori 

Reinke, Young, 

Engberg & 

Curtis 

(2010) 

USA 

Supporting 

Hope and 

prognostic 
information: 

Nurse´s 

perspectives on 

their role when 
patient have 

life limiting 

prognoses 

Kvalitativ 

Beskrivande 

Semistrukturerade 

djupintervjuer 

På en onkolog och 
palliativ 
avdelningar. 

 

n= 22 

Sjukskötersko n= 55 
patienter 

n=36 närstående 

n= 31 Läkare. 

 

Begränsad tillämpning av 

grundad teori 
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Wu & Volker 

(2009) 

Taiwan 

Living with 
death and 

dying: The 

experience of 

Taiwanese 
hospice nurses 

Kvalitativ, 

Hermeneutist, 

fenomenologisk 
studie 

Intervju n=14 sjuksköterskor på 
ett hospice 

Hermeneutisk 
fenomenologisk & 

Analyserade med 

Colaizzis goodlines 


