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Sammanfattning 

Bakgrund: Cancersjukdomar är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige. För att på 

bästa sätt kunna vårda döende patienter bör sjuksköterskan bearbetat sina egna känslor 

så att sjuksköterskan vågar prata om döden. Vård i livets slutskede innebär att döden är 

oundviklig inom en snar framtid. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter och 

uppfattningar av att vårda patienter med cancer i livets slutskede, samt beskriva 

urvalsmetoden i litteraturstudiens ingående artiklar. 

Metod: Den föreliggande litteraturstudien har en deskriptiv design. Sökningarna 

gjordes i databaserna PubMed och Cinahl och är baserade på elva vetenskapliga artiklar 

som publicerades mellan 2005-2015. 

Huvudresultat: Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade att sjuksköterskan kan 

uppfatta vården i livets slutskede till patienter med cancer varierande. Maktlöshet, 

obehag och känslor av otillräcklighet var centrala känslor som framkom. Vård i livets 

slutskede uppfattades även som ett privilegium med unika erfarenheter. Yrkeserfarna 

sjuksköterskor visades generellt inneha en mer positiv attityd gentemot vård i livets 

slutskede. En professionell relation till patienten visade sig vara viktigt. Det framkom 

även att vård i livets slutskede inkluderade familjen.  

Slutsats: I föreliggande litteraturstudie framkom att vård i livets slutskede kan innefatta 

både att möta sina egna, patienters och familjens känslor och tankar.  Med vetskapen om 

sjuksköterskans uppfattningar och erfarenheter gällande vård i livets slutskede till 

patienter med cancer, får sjuksköterskan en insikt och kunskap för att kunna tillämpa en 

god vård i livets slutskede. 
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Abstract 

Background: Cancers is the second most common cause of death in Sweden. To be 

able to care for dying patients, nurses have to process their own emotions, so that the 

nurse dares to talk about death. End of life care means that death is inevitable in the near 

future.  

Aim: The aim of the study was to describe nurses' experience and perceptions of caring 

for patients with cancer in the end of life care, and also todescribe the sampling method 

in the articles. 

Methods: The present literature study has a descriptive design. The searches were 

conducted in PubMed and Cinahl and is based on eleven articles that were published 

between 2005-2015. 

Result: The outcome shows that nurses can percieve the care for patients with cancer in 

the end of life varied. Powerlessness, discomfort and feelings of being inadequate are 

the main feelings that presentet themselves. The care in end of life also percived as a 

privilege with uniqe experiences. Experienced nurses showed a more general positive 

attitude towards the care. A proffesional relationship to the patients showed to be a very 

important aspect. It also showed that end of life care inlcuded the family.  

Conclusion: In the presentet litterature study in end of life care, shows that it can 

involve both their own, patient and families thoughts and emotions. With the knowlegde 

of the nurses comprehension and experience towards patients with cancer in end of life 

care, they can gain an insight and knowledge which can improve their end of life care. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Cancer  

I Sverige avled 89 062 personer år 2014, varav cirka 22 000 dog i cancer (1). 

Cancersjukdomar är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige och motsvarar 27 

procent av dödsfallen hos män och 24 procent hos kvinnor. Cancer är ett samlingsnamn 

för cirka 200 sjukdomar och beror på att cellernas genuppsättning förändras. Cellerna 

delar sig ohämmat och bildar en tumör, från tumören kan det sedan sprida sig och bilda 

dottertumörer så kallade metastaser. Klassificeringen av cancer grundas på vilket organ 

och vilken celltyp tumören har utvecklat (2).  

 

1.2 Förändringar sista tiden i livet 

Det enda som är förutsägbart i våra liv är förändringar, många av dessa är oönskade. 

Förändringar kan innebära smärtsamma förluster så som förlusten av självkänsla, 

drömmar, livslust och en familjemedlem (3). Varje människa är unik, när en människa 

drabbas av svår sjukdom och är döende startar en ny fas i livet och livsmålen förändras 

men människan bär alltid med sig sina unika erfarenheter, historier och mål (4). I en 

studie av Åhsberg et al. (5) framkom det att patienters attityder, känslor och tankar 

skiljde sig åt mellan olika individer inför döden.  

En patient beskrev känslan av sorg och uppgivenhet av att förlora sin självständighet 

och autonomi när sjukdomstillstånden försämrats. Förlusten innebar inte bara fysiska 

och psykiska förluster utan även förlusten av det existentiella jaget (6).  

         En del människor genomgår mycket stora förändringar sista tiden i livet, från att 

vara frisk till att avlida inom några månader medan andra genomgår en långsam och 

successiv försämring under sjukdomsförloppen (7). I Appel Esbensen et al. (8) studie 

beskrev anhöriga att de påverkades av personen som var svårt sjuk och döende, att 

omställningen av roller i familjen var traumatiska. En anhörig beskrev att insjuknandet 

gjorde att han fick agera pappa åt sin egen mamma, och att personen som ifråga varit 

familjens stöttepelare nu var den som var i behov av stöd. Om personen som var svårt 

sjuk förändrats dramatiskt beskrev anhöriga en känsla av förlust fastän döden inte än var 

nära (8). 

 

1.3 Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av patienter i livets slutskede 

Vård i livets slutskede innebär att döden är oundviklig inom en nära framtid. Det 
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väsentliga målet med vården ändras därmed från att vara livsförlängande till att vara 

lindrande. Beslutet att övergå till vård i livets slutskede sker när behandlingen inte 

längre är meningsfull, eller att den ger allvarliga symptom, biverkningar eller orsakar 

stort lidande för patienten. Övergången sker när en helhetsbedömning gjorts av 

patientens tillstånd som sedan leder fram till ställningstagande om att ändring av 

vårdens mål och innehåll bör göras (9). För att på bästa sätt ska kunna ge vård till 

patienter i livets slutskede bör sjuksköterskan bearbeta sina egna känslor för att kunna 

prata om döden (10). Sjuksköterskan ska visa omsorg till den döende och tillvarata 

patientens och anhörigas kunskaper och erfarenheter. Det är även viktigt att visa respekt 

och öppenhet för den döendes värderingar, trosuppfattningar samt belysa patientens 

önskemål. Sjuksköterskan ska se patienten och närstående ur ett humanistiskt synsätt 

och uppmärksamma den döendes sjukdomsupplevelse. Sjuksköterskan ska se till 

specifika omvårdnadsbehov såväl psykiska, fysiska, sociala, andliga och kulturella (11, 

12). 

        För en värdig och god död har det visats sig värdefullt med symtomlindring, 

delaktighet, självbestämmande och ett bra socialt nätverk (9). En god död definieras av 

Socialstyrelsen när patienten får bevara sin självbild, integritet och självbestämmande. 

Även bevarandet av sociala relationer anses viktigt samt att få möjlighet att finna en 

mening, se sammanhang och få en god symtomlindring (13). Det är av stor vikt att 

sjuksköterskan anpassar vården individuellt efter patientens situation (9). 

 

1.4 Sjuksköterskans roll i bemötandet av patienter och anhöriga 

Tankar om ett liv efter döden samt tankar om ett slut var vanliga samtalsämnen 

sjuksköterskan fick lyssna till i vården i livets i slutskede (5). Det är viktigt att 

sjuksköterskan lyssnar och uppmärksammar närståendes åsikter och behov i situationen 

(9). Sjuksköterskan ska ha förmåga att kommunicera med patienter, anhöriga och andra 

personer på ett empatiskt, lyhört och respektfullt sätt.  Sjuksköterskan ska delge 

information samt undervisa patienter och anhöriga. Det är även viktigt att 

sjuksköterskan uppmärksammar patienter som inte uttrycker behov av information och 

undervisning (11).  Sjuksköterskan kan försöka underlätta för anhöriga och patienter att 

sätta ord på tankar och känslor, därigenom hjälpa den döende och dess anhöriga (14).  I 

två studier (15, 16) beskrev anhöriga att information ej givits på ett tillfredställande sätt. 

Anhöriga ansågs att det känslomässiga stödet från vårdpersonalen var bättre än det 

informativa stödet som även det var väldigt viktigt. Det framkom även att stödet och 
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informationen innan dödsfallet var bättre än efter dödsfallet (15, 16).  

        Anhöriga beskrev sjuksköterskan som en viktig källa till information gällande 

hälsotillståndet och behandlingsmöjligheter. Sjuksköterskan beskrevs även ha en viktig 

roll gällande förklaring av händelser och tillstånd kring den döende, detta underlättade 

närståendes bearbetning av situationen (17). Enligt Hadders et al. (18) beskrev anhöriga 

att det var av stor vikt att sjuksköterskan i god tid informerade närstående till den 

döende om biomedicinska tecken som uppkom vid livets slutskede. Information om att 

dålig perifer cirkulation, förändring av andningsmönstret samt missfärgning av kroppen 

var vanliga kliniska tecken på snar död. Information om detta gavs för att undvika 

missförstånd inför döden samt för att i samråd med anhöriga ta beslut gällande 

medverkan under dödsfall samt omhändertagandet efter dödsfallet (18).  

 

1.5 Omvårdnad 

Omvårdnad har som syfte att främja hälsa och ge välbefinnande genom att stödja och 

stärka människans utveckling mot fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. 

Omvårdnad grundar sig i begreppen människan, hälsa, miljö samt vårdande (19). 

Omvårdnad bedrivs på individnivå, personen som är i behov av omvårdnaden behöver 

förslagsvis stöd, information och guidning. Målsättningen med omvårdnad är att uppnå 

en god maktbalans mellan sjuksköterskan, patienten och närstående så att parterna 

känner delaktighet, trygghet och respekt. Omvårdnaden handlar även om att lindra 

lidande och arbeta för ett fridfullt och värdigt avslut i livet. Hälsa är en central del i 

omvårdnaden, där definieras hälsa som något mer än frånvaro av sjukdom. Inom 

omvårdnad definieras det som ett filosofiskt begrepp och inte enbart som ett medicinskt 

begrepp. Hälsans motsatts är ohälsa (20).  

1.6 Omvårdandasteori 

Joyce Travelbee var yrkesverksam under mitten av 1960-talet. Travelbee grundande en 

omvårdnadsteori som baseras på hennes grundtanke ”Human-To-Human Relationship”. 

Hon anser att relationen mellan patienten och sjuksköterskan ska vara en 

mellanmänsklig relation istället för patient till sjuksköterska. Relationen inleds i första 

mötet och utvecklas genom vidare interagering och därigenom växer känslor som 

empati och sympati fram. Travelbee anser att både sympati och empati är viktiga för att 

skapa en god relation. Hennes mål med omvårdnaden är att hjälpa såväl individ, familj 

och samhället för att förebygga eller hantera upplevelsen av sjukdom och lidande. 
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Hennes slutgiltiga mål med omvårdnaden är att inge hopp (21). 

 

1.7 Problemformulering 

Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige. År 2014 avled 89 062 personer 

varav cirka 22 000 dog i cancer. Varje människa är unik och en del människor 

genomgår stora förändringar sista tiden i livet, detta kan medföra olika typer av förluster 

så som förlusten av det fysiska, psykiska och det existentiella jaget. Det är viktigt att 

som sjuksköterska få en grundläggande inblick i hur vården vid livets slutskede kan 

uppfattas, detta för att kunna skapa en god relation till patienten samt hjälpa patienten 

att finna mening i situationen. Genom att sammanställa tidigare forskning vill 

författarna till denna litteraturstudie förbereda, ge ökad kunskap och insikt i hur 

sjuksköterskan kan uppfatta och erfara vård i livet slutskede hos patienter med cancer.    

 

1.8 Syfte  

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter och uppfattningar av att 

vårda patienter med cancer i livets slutskede, samt beskriva urvalsmetoden i 

litteraturstudiens ingående artiklar. 

 

1.9  Frågeställning 

- Vilka erfarenheter och uppfattningar beskriver sjuksköterskorna när de gäller att vårda 

patienter med cancer i livets slutskede? 

- Vilka urvalsmetoder har artiklarna använts sig av? 

 

2. Metod  

2.1 Design 

Föreliggande litteraturstudien har en deskriptiv design (22). 

2.2 Databaser 

Sökningen av lämpliga vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna PubMed och 

Cinahl då dessa databaser är inriktade på omvårdnad- och medicinsk vetenskap (22, 23). 

 

2.3 Sökord 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar användes följande sökord; Experience, 

Cancer, Nurs*,Oncology Nursing, Oncology nursing, Terminal Care, Terminal care 

http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=H02.478.676.605&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=E02.760.905&tool=karolinska
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Tabell 1. Utfall av databassökningar 

Terminally Ill, Terminally ill, Death. Sökorden användes i olika kombinationer för att 

hitta artiklar som besvarade syftet i studien. Trunkering (*) och användning av booleska 

sökoperatorn (AND) användes även. Resultatet av sökningarna redovisas i tabell 1.  

 

Understruket =MeSH Trunkering*=inkludera alla böjningsformer 

 

2.4 Sökstrategier 

I de två valda databaserna Cinahl och Pubmed användes begränsningarna linked full 

text samt full text, studier gjorda mellan 2005-2015 samt i Cinahl användes 

begränsningen Peer reviwed. Författarna till denna litterturstudie valde att ej använda 

språkbegränsningar då det upptäcktes ofrivilliga bortfall av användbara artiklar. 

Sökorden oncology nursing, terminal care och terminally ill är samtliga Mesh-termer. 

MeSH är en tesaurus som används till indexering av medicinsk data. Genom att 

använda sig av en tesaurus säkerhetsställs att de alltid är samma term som används för 

Sökord Databas  Utfall Valda källor, 

exklusive 

dubbletter 

Oncology Nursing 

AND Experience AND 

Death 

Cinahl 34  5 

Oncology Nursing 

AND Terminal Care 

AND Experience 

Cinahl 21 1 

Terminal Care AND 

Oncology Nursing 

AND Experience 

PubMed 23 2 

Terminally Ill* AND 

Nurse AND 

Experience AND 

Cancer 

PubMed 9 0 

Nurs* AND Death 

AND Cancer AND 

Experience 

Cinahl 88 3 

   Totalt: 11 

http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=M01.873&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=H02.478.676.605&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=H02.478.676.605&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=E02.760.905&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=E02.760.905&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=H02.478.676.605&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=M01.873&tool=karolinska
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ett visst begrepp (22). Ordet nurs avslutades med en trunkering för att inkludera alla 

böjningsformer (23). Initialt startade artikelsökningen brett i de två valda databaserna, 

för att se om tillräckligt med material fanns. Sedan gjordes sökningar i olika 

kombinationer med den booleska sökoperatören AND för att begränsa sökningen och få 

ett specifikt sökresultat (23). Efter att författarna till föreliggande litteraturstudie läst 

175 titlar och abstract exkluderades 148 artiklar då titeln och abstract ej svarade på 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Därefter valdes 27 artiklar ut för vidare 

granskning då titel och abstract svarade till syfte och frågeställningar. Sökningarna 

gjordes mellan april – juni 2015. 

 

2.5 Urval och urvalsprocess 

Inklusionskriterier för denna litteraturstudie var artiklar som svarade till 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar, empiriska studier av kvalitativ eller 

kvantitativ ansats, tillgängliga i full version, studier gjorda mellan år 2005-2015, samt 

begränsningen peer rewied i databasen Cinahl.  Användning av inklusionskriterier 

bidrar till en hanterbar mängd relevanta artiklar för studien. Inklusionskriterier ska 

preciseras före litteratursökningen eftersom ändringar i kriterierna efteråt kan påverka 

sökningens validitet (23). 

      27 tänkbara artiklar identifierades och valdes ut för vidare granskning. Författarna 

till föreliggande litteraturstudie började med att läsa artiklarnas resultat och därefter 

exkluderades 16 artiklar då resultatet inte svarade till litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. Det slutgiltiga antalet artiklar som inkluderades i studien blev elva 

stycken. Resultat av bortfall presenteras i figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 exkluderades efter att författarna läst 

studiernas resultat, då de inte svarade på 

litteraturstudiens syfte och 

frågeställning 

11 återstod och inkluderades i 

litteraturstudien 

Figur 1. Bortfallsschema  

  27 artiklar valdes för vidare granskning 
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2.6 Dataanalys 

Val och granskning av artiklar skedde utifrån litteraturstudiens syfte och frågeställning. 

De elva valda artiklarna skrevs ut för att underlätta bearbetningen och för att ge 

möjlighet att markera information samt skriva kommentarer. Därefter granskades varje 

artikel enskilt av båda författarna de delarna med relevans för litteraturstudiens syfte 

och frågeställningar markerades, sammanställdes och kategoriserades av båda 

författarna i likheter och olikheter utifrån artiklarnas resultat i enlighet med Polit et al. 

(22). Författarna träffades sedan och gjorde en jämförelse och sammanställning av 

respektive analyser. Fyra teman identifierades och presenteras i underrubriker i 

resultatet: Sjuksköterskans känslor i mötet med patienten, Sjuksköterskans svårigheter i 

att möta patientens känslor och tankar, Professionell relation till patienten, 

Sjuksköterskans omvårdnad till patientens familj. I nästa steg granskade författarna 

enskilt urvalsmetoderna i samtliga artiklar, dessa antecknades och jämfördes sedan 

författarna emellan och finns presenterade i bilaga 1 samt i löpande text.  

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Vid en litteraturstudie är det ej etiskt korrekt att förvränga informationen som bearbetats 

samt att plagiering av tidigare forskning ej är tillåtet. Författarna ska för ett etiskt 

förhållningssätt ej lägga sina egna åsikter samt värderingar i sökt information (22).  

3. Resultat 

Resultatet presenteras utifrån litteraturstudiens syfte och frågeställningar och baseras på 

elva vetenskapliga artiklar. Enligt de teman som framkom kommer resultatet 

presenteras i fem underrubriker i löpande text samt presenteras i figur 2; 

Sjuksköterskans känslor i mötet med patienten, Sjuksköterskans svårigheter i att möta 

patientens känslor och tankar, Professionell relation till patienten, Sjuksköterskans 

omvårdnad till patientens familj samt Presentation av urvalsmetoder. En 

sammanställning av de inkluderade artiklarna i resultatet presenteras i bilaga 1.   

 

 

 

 

Sjuksköterskans 

erfarenheter och 

uppfattningar gällande att 

vårda patienter med 

cancer i livets slutskede. 

- Sjuksköterskans känslor i mötet med patienten 

- Sjuksköterskan svårigheter i att möta patientens känslor 

och tankar 

- Professionell relation till patienten 

- Sjuksköterskans omvårdnads till patientens familj 

 

Artiklarnas 

urvalsmetoder.  
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3.1 Sjuksköterskans känslor i mötet med patienten 

Sjuksköterskorna beskrev i Leung et al. (24) studie obehag och rädsla i att ta initiativ att 

tala om döden med patienterna, detta på grund av att sjuksköterskorna var rädda att göra 

situationen värre samt att de fruktade patientens oro och ilska. Många gånger väntade 

sjuksköterskorna på rätt tidpunkt för att samtala om döden, trots att de visste att väntan 

inte gjorde situationen enklare och att det inte fanns någon rätt tidpunkt (24).  

        Flertalet sjuksköterskor beskrev känslan av maktlöshet som ett bestående problem 

och att känslan av maktlöshet i mötet med döden och döende patienter berörde dem 

djupt (25-27).  En känsla av maktlöshet och frustration uppgavs även när 

sjuksköterskorna var tvungna att undanhålla negativ information om patientens prognos 

innan läkaren givit information till patienten och familjen (24, 25). När uttalandet om 

patientens prognos var offentlig gav det sjuksköterskan möjlighet att samtala med 

patienten samt familjen och på så sätt hjälpa dem att bearbeta och förbereda sig (24). 

        Sjuksköterskorna kritiserade sig själva för att göra för lite i vården gentemot 

patienterna, att dagligen möta patienters besvikelse och ledsamhet över deras känsla av 

orättvisa och rädsla inför döden var känslomässigt påfrestande. Sjuksköterskorna kände 

en osäkerhet och otillräcklighet till att hur de skulle förhålla sig i svåra situationer i vård 

i livets slutskede (25, 26). Andra sjuksköterskor beskrev dock att de kände sig 

känslomässigt anpassade för arbetet och värderade upplevelsen högt av att vårda 

patienter i livets slutskede. Sjuksköterskorna menade att de fick unika upplevelser och 

meningsfulla erfarenheter både positiva och negativa, som på så sätt kunde hjälpa dem 

att hantera döden och vården i livets slutskede (24, 26, 27). Sjuksköterskorna beskrev 

att de kände sig privilegierad att fått lära känna patienten den tid de hade kvar i livet. 

Sjuksköterskorna kände sig speciellt utvald när patienterna vågade öppna sig och 

samtala med dem (25, 28).  

       I genomsnitt kände sjuksköterskorna ingen rädsla inför döden och att samtala om 

döden. I vård i livets slutskede beskrevs det naturligt att börja reflektera över den egna 

döden och meningen med livet (26, 27, 29). 

-Presentation av urvalsmetoder 

Figur 2. Översikt över teman i resultatet 
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         I fyra studier (26, 27, 29, 30) beskrev sjuksköterskor med mer erfarenhet generellt 

inneha en positiv attityd gällande att vårda patienter i livets slutskede. Sjuksköterskorna 

såg döden med en mer neutral syn där döden var en befrielse från smärta och lidande 

som varken var fruktad eller välkomnad. Sjuksköterskorna med längre erfarenhet var 

generellt mer skicklig och beskrevs inneha ett större självförtroende när det gällde att 

tillämpa vård i livets slutskede.  Yngre och nyexaminerade sjuksköterskor beskrev en 

känsla av maktlöshet och en rädsla inför döden och vården i livets slutskede, de beskrev 

även generellt inneha en mer negativ attityd till döden. Sjuksköterskorna upplevde att de 

blev hämmade av deras egna negativa känslor inför döden i arbetet och ansåg då att de 

inte kunde utföra vården korrekt (26, 27, 29, 30).    

 

3.2 Sjuksköterskans svårigheter i att möta patientens känslor och tankar  

Enligt Browall et al. (25) beskrev sjuksköterskorna det som jobbigt när de skulle möta 

patienternas känslor när de beskrev förlusten av dem själva och sin identitet. I fyra 

studier (24-26, 31) beskrev sjuksköterskorna svårigheter med att svara på patienternas 

frågor som berörde dödstillfället eller frågor om meningen med livet. När 

sjuksköterskorna inte kunde besvara frågorna beskrev dem känslor som otillräcklighet 

och ledsamhet. 

       En rädsla av att släcka gnistan av hopp beskrevs när sjuksköterskorna skulle 

meddela något de visste att patienten inte önskat eller förväntat sig (24, 25). 

Sjuksköterskorna kände sig ofta hjälplösa när de började se tecken på att patienten 

försämrats i sin och inte hade långt kvar i livet (32). Sjuksköterskorna kände även 

otillräcklighet när de inte kunde hjälpa patienten att lindra de fysiska smärtorna som 

tillstötte under livets slutskede (27, 28). 

 

3.3 Professionell relation till patienten 

Sjuksköterskorna ansåg att relationen till patienten bör vara en vänskaplig relation där 

respekt, omsorg, kärlek och godhet ges till patienterna. Det var även av stor vikt att 

stärka patienternas tro, hopp och tillsammans hjälpa dem att kämpa mot cancern (25, 

26). Sjuksköterskorna beskrev situationen då patienterna under vårdtiden delade med 

sig mycket av sig själv, detta ledde till att även sjuksköterskorna ville dela med sig av 

sig själva för att gynna den framtida relationen (33). Sjuksköterskorna beskrev att de 

dock måste vara reserverade och tänka igenom vad de delger patienten för att inte 

komma för nära och bli för känslomässigt insatt så det påverkade arbetet negativt (25, 
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33). Andra sjuksköterskor hanterade sina känslor gentemot patienterna genom att hålla 

en professionell distans, de menade att i mötet med patienten agera professionellt och 

upprätthålla en medveten distans. Inte en fysisk distans med brist på empati utan en 

distans som gynnade en sund relation mellan sjuksköterskan och patienten (24, 33). 

Sjuksköterskorna ansåg att denna typ av distans hjälpte dem att hantera alla dödsfall och 

sorgearbeten som de upplevde på arbetsplatsen (24). Sjuksköterskorna tyckte även att 

det var viktigt att de själva försökte sätta sig in i patienternas situation för att lättare få 

en förståelse, men att samtidigt respektera, backa tillbaka och accepterar att dem 

behövde vara ensamma (24, 25). Vidare beskrev Browall et al. (25)  att 

sjuksköterskorna kände en lättnad när de under smärtsamma situationer kunde visa en 

öppenhet som underlättade för både dem och patienten. 

       Att finna en balans mellan arbetslivet och privatlivet beskrevs av sjuksköterskorna 

vara viktigt för att orka med arbetet som de många gånger beskrev som känslomässigt 

påfrestande, detta var något som flera av sjuksköterskorna fick arbeta individuellt med 

dagligen (24).  

 

3.4 Sjuksköterskans omvårdnad till patientens familj 

I tre studier (26, 29, 32) beskrev sjuksköterskorna att omvårdnaden gentemot familjen 

handlade om att vårda, inkludera, bekräfta, informera visa medkänsla och empati samt 

uppmuntra familjen att vara närvarande hos patienten i livets slutskede. I Anderson et 

al. (31) studie uppgav sjuksköterskorna att omvårdnaden av familjen till den döende 

patienten kunde vara den svåraste delen i vård i livets slutskede, de hade önskat mer 

kunskap om omvårdnaden till familjen under sjuksköterskeutbildningen (31). 

       Sjuksköterskorna uppgav sig vara en moralisk agent till patienten mot familjen. På 

detta sätt respekterades patientens och familjens önskningar, dock kunde detta skapa ett 

dilemma om familjens och patientens önskningar skiljde sig åt (32). Ett annat dilemma 

som beskrev var när sjuksköterskorna ville respektera patientens önskningar om att 

skydda familjen, genom att undanhålla viktig information gällande patientens prognos. 

Sjuksköterskorna ansåg dock att det var viktigt att underrätta familjen så de fick 

chansen att ta del av den sista tiden (25). Sjuksköterskorna beskrev svårigheter med att 

möta patienterna och deras familjers förväntningar. Ibland fick sjuksköterskan ta 

ställning och skingra de orealistiska förväntningarna, detta beskrevs som jobbigt då 

patienten och familjen ofta blev besvikna (24). Sjuksköterskorna beskrev att den dåliga 

prognosen väckte ångest hos patienten och familjen, som i sin tur gav skuldkänslor när 
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sjuksköterskorna inte visste hur de skulle hantera situationen (24, 34).   

       Sjuksköterskorna beskrev en lättnad när dem under smärtsamma situationer kunde 

visa öppenhet. Sjuksköterskorna upplevde att patienter som hade sin familj omkring sig 

hanterade sin situation bättre, vilket även gjorde det lättare för sjuksköterskan att utföra 

god vård (25). 

3.5 Presentation av urvalsmetoder 

I de elva valda artiklarna är åtta artiklar av kvalitativ ansats och tre av kvantitativ ansats. 

      Fem av artiklarna varav tre av kvalitativ ansats och två av kvantitativ ansats använde 

sig av ett bekvämlighetsurval (25, 28-31). Deltagarna i Lange et al. (30)  studie blev 

tillfrågade att delta under temadagar som sjukhuset anordnat. Dunn et al. (29) värvade 

sina deltagare via personal som delade ut broschyrer med information om kommande 

studie. Anderson et al. (31) rekryterade sina deltagare genom ett frågeformulär på 

internet. Deltagarna i Daines et al. (28) studie rekryterades via personliga brev förutsatt 

att de arbetat med den utvalda patientgruppen under det senaste halvåret. Browall et al. 

(25) rekryterade sina deltagare från fem vårdinrättningar som samtliga arbetat inom den 

palliativa vården.  

      Två av artiklarna använde sig av ändamålsenligt urval (24, 26) båda var av kvalitativ 

ansats. Forskarna i Zheng et al. (26) studie beskrev inte hur de gick tillväga i sin 

rekrytering, det som framkom var att sjuksköterskorna skulle ha arbetat med döende 

patienter med cancer i minst sex månader, vara äldre än 18 år och prata kinesiska. 

Leung et al. (24) beskrev inte hur de gick tillväga i sin rekrytering, det som framkom 

var att sjuksköterskorna skulle vara erfarna.  

        Två av artiklarna med kvalitativ ansats använde de sig av teoretiskt urval (32, 33). 

Searle et al. (32) rekryterades sina deltagare via en broschyr som innehöll information 

angående kommande studie. Broschyren placerades i sjuksköterskornas postfack, efter 

varje intervju avslutats analyserades datan och om ytterligare data behövdes 

rekryterades fler deltagare. Dowling (33), rekryterade sina deltagare initialt via ett 

bekvämlighetsurval, dock efter halva tiden av studien uppmärksammade forskaren att 

urvalsmetoden inte var rätt för denna studie. Forskaren tog med hjälp av 

sjuksköterskornas förslag om andra deltagare beslutet att ändra urvalsmetod till 

teoretiskt urval.  

         I en artikel med kvalitativ ansats använde de sig av ett snöböllsurval (27). Wu et 

al. (27) rekryterade sina deltagare via sjuksköterskor som assisterade forskarna att 
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rekrytera potentiella deltagare. Efter att de blivit intervjuade rekryterade sjuksköterskor 

andra deltagare som de ansåg skulle passa till studien.  

        En av artiklarna med kvantitativ ansats använde sig av randomiserat urval (34).  

Beckstrand et al. (34) rekryterade sjuksköterskor som samtliga var medlemmar i en 

cancerförening och blev kontaktade via mail. 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat: 

I föreliggande litteraturstudies resultat framkom fem underrubriker; Sjuksköterskans 

känslor i mötet med patienten; Sjuksköterskorna beskrev ett obehag och en rädsla i att 

ta initiativ att tala om döden med patienterna. Sjuksköterskorna beskrev känslor av 

maktlöshet, osäkerhet och otillräcklighet i svåra situationer i vård i livets slutskede. 

Sjuksköterskorna beskrev även att de kände sig privilegierad att få lära känna patienten 

den tid de hade kvar i livet. De sjuksköterskor med mer erfarenhet beskrevs generellt 

inneha en positiv attityd gällande att vårda patienter i vård i livets slutskede. Yngre och 

nyexaminerade sjuksköterskor beskrevs motsägelsefullt generellt inneha en mer negativ 

attityd till döden. Sjuksköterskans svårigheter i att möta patienters känslor och tankar; 

Sjuksköterskorna beskrev det som svårt när de skulle bemöta och besvara patienternas 

frågor och känslor. Professionell relation till patienten; Sjuksköterskorna beskrev att 

relationen till patienten bör vara en vänskaplig relation. Sjuksköterskor beskrev att de 

hanterade sina känslor gentemot patienten genom att hålla en professionell distans. 

Sjuksköterskans omvårdnad till patientens familj; Sjuksköterskorna beskrev att 

omvårdnaden gentemot familjen handlade om att inkludera, bekräfta, informera, visa 

medkänsla och empati. Sjuköterskorna beskrev svårigheter med att möta patienterna och 

deras familjers förväntningar. Presentation av urvalsmetod; Fem av artiklarna användes 

sig av bekvämlighetsurval, två av artiklarna användes sig av ändamålsenligt urval, två 

av artiklarna användes sig av teoretiskt urval, en artikel använde sig av snöbollsurval 

samt att en använde sig av randomiserat urval.  

 

4.2 Resultatdiskussion: 

4.2.1 Sjuksköterskans känslor i mötet med patienten 

I en av studierna (24) beskrev sjuksköterskorna obehag och rädsla i att ta initiativ att 

tala om döden med patienterna, många gånger väntade de på rätt tidpunkt för att 

framföra samtal om döden (24). I en senare studie av Huang et al. (35) bekräftas detta 
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där sjuksköterskorna även där uppgav svårigheter med att tala och informera om döden. 

Sjuksköterskorna upplevde att de underlättade om informationen gavs stegvis och 

metodiskt. I Leung et al. (24) och Browall et al´s. (25) studier beskrev sjuksköterskorna 

även frustration gällande undanhållande av negativ information angående patientens 

prognos. Författarna till föreliggande litteraturstudien förstår sjuksköterskornas 

frustration, dock vill författarna belysa patientens rätt. Enligt Patientlagen SFS 

2014:821 (36) har alla patienter rätt till information om det egna hälsotillståndet. 

Sjuksköterskan ska individanpassa informationen samt försäkra sig om att patienten 

förstått innebörden.  

       Sjuksköterskorna beskrev en osäkerhet och otillräcklig känsla till hur de skulle 

förhålla sig i svåra situationer i vård i livets slutskede (24-27), detta bekräftas av två 

andra studier (37, 38) i Pattison et al. (37) studie belystes vård i livets slutskede 

generellt och inte utifrån någon specifik sjukdomsgrupp. Sjuksköterskorna beskrev att 

vården i livets slutskede var svårt och känsloladdad, de kände även otillräcklighet och 

hjälplöshet i vården gentemot patienterna (37, 38). I två av studierna (25, 28) beskrev 

sjuksköterskorna att de kände sig privilegierad att få lära känna patienten den tid de 

hade kvar i livet. I Barreré et al. (39) studie som belyste nyexaminerade sjuksköterskors 

erfarenhet gällande vård i livets slutskede. I studien framkom det likande resultat där 

sjuksköterskorna kände sig uppskattade, hedrade och belönade när de vårdade patienter 

i livet slutskede.  

       I genomsnitt kände sjuksköterskorna ingen rädsla inför döden, de beskrev i arbetet 

med patienter med cancer i vård i livets slutskede att de naturligt började reflektera över 

den egna döden (26, 27, 29). Friedrichsen (40) beskriver samstämmande att 

sjuksköterskor som nyligen börjat arbeta inom palliativ vård naturligt börjar reflektera 

över den egna döden. Sjuksköterskan måste lära sig att konfrontera sina egna tankar om 

den egna döden. I fyra av studierna (26, 27, 29, 30) beskrevs sjuksköterskor med mer 

erfarenhet generellt inneha en positiv attityd gentemot vård i livets slutskede. Yngre och 

nyexaminerade sjuksköterskor beskrev maktlöshet och rädsla inför döden, de beskrevs 

även generellt inneha en mer negativ attityd till döden (26, 27, 29, 30). Friedrichsen 

(40) beskriver bekräftande att det inte är lätt att ständigt mötas av svår sjukdom, kris, 

sorg och död, som ny sjuksköterska det är viktigt att försöka lära sig överleva 

känslomässigt. Sjuksköterskor som nyligen börjat arbeta inom den palliativa vården 

upplever ofta yrket och kontexten som tuff, utmanande men givande. I en annan studie 

av Barrere et al. (39) menade sjuksköterskorna att ingenting egentligen kan förbereda 
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nyexaminerade sjuksköterskor för vård i livets slutskede. För att kunna hantera och 

tillämpa god vård i livets slutskede beskrevs vikten av förståelse, detta växte fram 

genom nya upplevelser (39).  

4.2.2 Sjuksköterskans svårigheter i att möta patientens känslor och tankar 

I fyra av studierna (24-26, 31) beskrev sjuksköterskorna svårigheter gällande att besvara 

och bemöta patienternas frågor och känslor, detta väckte känslor som otillräcklighet och 

ledsamhet. Författarna till föreliggande litteraturstudie har förståelse för 

sjuksköterskornas känslor men anser i samstämmighet med Strang et al. (4) att det är 

viktigt att inte se situationerna som ett misslyckande. Vidare beskriver Strang et al. (4) 

gällande att besvara patienterna att frågorna kan beröra alla dimensioner så som fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella. Det är viktigt att veta vilka dimensioner 

sjuksköterskan själv behärskar eller inte behärskar att besvara, och när sjuksköterskan 

bör överlämna till en kollega eller annan yrkesprofession.   

      Sjuksköterskorna uppgavs känna hjälplöshet när patienterna försämrats och inte 

hade långt kvar i livet (32). I Lima et al. (38) och Barreré et al’s. (39) studier framkom 

liknande resultat där sjuksköterskorna beskrev svårigheten med att samtidigt 

upprätthålla en god balans mellan hopp och överlevnad parallellt med medvetenheten 

om att döden var ett faktum.  

 

4.2.3 Professionell relation till patienten  

I två av studierna (25, 26) beskrev sjuksköterskorna att relationen till patienten bör vara 

en vänskaplig relation där respekt, omsorg, kärlek och godhet ges till patienten. I 

relationen beskrevs det även vara viktigt att styrka patientens tro och hopp. I en av 

studierna (33) belyste sjuksköterskorna vikten av att dela med sig av sig själva för att 

gynna relationen. I Boroujeni et al. (41) studie beskrev sjuksköterskorna istället 

nackdelen med att delge. Sjuksköterskorna menade att detta inte alltid gynnade 

relationen, och för att skydda sig själva var det viktigt att upprätthålla en professionell 

kommunikation gentemot patienten.  Författarna av denna litteraturstudie anser att det är 

viktigt att belysa att sjuksköterskor inte kan eftersträva jämlikhet i vårdrelationen. 

Snellman, (42) beskriver att i vårdrelationen är patienten alltid mer sårbar än vårdaren 

då patienten är sjuk och beroende av vårdarens hjälp. Patienten söker hjälp och vårdaren 

är där för att förmedla hjälp och inte tala om egna problem. Ingen vårdande relation 

rymmer jämlikhet enbart ömsesidighet (42). 
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      I två av studierna (24, 25) uppgav sjuksköterskorna vikten av att sätta sig in i 

patienternas situation för att lättare få en förståelse. Friedrichsen (40) menar för att 

sjuksköterskan ska kunna bygga upp en relation krävs det att sjuksköterskan är beredd 

att gå in i patientens situation utan att vara påstridig. Det är viktigt att vara lyhörd, 

pålitlig och ge patienten utrymme och tid. Författarna till föreliggande litteraturstudie 

anser i samstämmighet med Browall et al. (25) och Dowling, (33) att det är av stor vikt 

att vara reserverad och tänka igenom vad sjuksköterskan delger patienten. I relationen 

gentemot patienten är det viktigt att hålla en professionell distans som gynnar en sund 

relation. 

        Fyra av studierna (24-26, 33) beskrev vikten av en god relation, detta samstämmer 

med Joyce Travelbees (21) omvårdnadsteori. Travelbees omvårdnadsteori fokuserar till 

stor del på relationen mellan sjuksköterskan och patienten, och hur den relationen i 

påverkar patienten och dess tillstånd. Travelbee anser att relationen mellan patienten 

och sjuksköterskan ska vara en mellanmänsklig relation istället för patient till 

sjuksköterska. Sjuksköterskans och patientens relation utvecklas genom vidare 

interagering och därigenom växer känslor som empati och sympati fram. Travelbee 

menar att sjuksköterskan ska hjälpa patienten att finna mening i dennes unika situation 

samt visa medkänsla. Travelbees slutgiltiga mål med omvårdnaden är att inge hopp 

(21).  

        

4.2.4 Sjuksköterskans omvårdnad till patientens familj  

I tre av studierna (26, 29, 32) beskrev sjuksköterskorna att omvårdnaden till familjen 

bland annat innefattade att inkludera, informera och visa empati. I Silva et al’s. (43) 

studie framkom likande resultat där en sjuksköterska beskrev att dagens vård inte enbart 

var centrerad runt patienten, utan att fokus var även på familjen. Sjuksköterskan beskrev 

att det var viktigt att samtala, uppmärksamma och guida familjen till hur de kunde ta 

hand om dess anhörige. Författarna till föreliggande litteraturstudie vill belysa 

Socialstyrelsens Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede (9) där 

närståendes rätt till stöd, information och deltagande beskrivs. Med stöd av detta kan 

sjuksköterskan förebygga ohälsa och främja närståendes förmåga att hantera svårigheter 

under vårdtiden och efter dödsfallet. 

         I en av studierna (31) beskrev sjuksköterskorna att omvårdnaden till patientens 

familj kunde vara svåraste delen i vård i livets slutskede. I två studier av Pattison et al. 

(37) och Boroujeni et al. (41) beskrev sjuksköterskorna en annan uppfattning av 



 

 

16 

 

omvårdnaden till familjen. Sjuksköterskorna beskrev omvårdnaden som något positivt 

där sjuksköterskorna fick lära känna patienten och familjen. Sjuksköterskorna beskrev 

den sista tiden i livet som något privat och personligt (37, 41). 

       I två av studierna (25, 32) uppgav sjuksköterskorna sig vara en moralisk agent till 

patienten mot familjen. I Barreré et al. (39) studie framkom likande resultat där 

sjuksköterskorna beskrevs sig vara patientens och familjens advokat. Att ge god vård i 

livets slutskede uppgavs vara särskilt utmanande när sjuksköterskan befann sig i 

situationer där de skulle hantera både familjen och patientens önskningar. 

 

4.2.5 Artiklarnas urvalsmetoder 

I de elva valda artiklarna är det åtta artiklar av kvalitativ ansats och tre av kvantitativ 

ansats. 

        Fem av artiklarna varav tre av kvalitativ ansats och två av kvantitativ ansats 

använde sig av ett bekvämlighetsurval (25, 28-31).  Bekvämlighetsurval innebär att 

forskaren använder sig av de mest bekvämt tillgängliga personerna som deltagare (22). 

Vidare menar Polit et al. (22) att deltagarna som valts ut inte nödvändigtvis besitter 

kunskap om studiens ämne. Problemet med bekvämlighetsurval är att de som är 

tillgängliga kan vara atypisk för befolkningen, att de inte speglar hela populationen. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie har förståelse för valet av urvalsmetod för 

ovanstående studier, detta då det är den mest effektiva och lättaste urvalsmetoden. 

Bekvämlighetsurval är den svagaste formen av urvalsmetoder (22), detta gör att 

författarna till föreliggande litteraturstudie ställer sig tveksamma till om studiernas 

resultat är tillförlitligt och applicerbart. Författarna vill uppmärksamma en studie (29) 

där deltagarantalet var 58 vilket anses som lågt antal till vald ansatsen. Författarna är 

medvetna om att detta kan ha en inverkan på resultatet i föreliggande litteraturstudie. 

        Två av artiklarna använd sig av ändamålsenligt urval (24, 26) båda var av 

kvalitativ ansats. Vid ändamålsenligt urval använder forskarna den kunskap de redan 

har om populationen för att finna deltagare (22). Författarna till föreliggande 

litteraturstudie anser i samstämmighet med Polit et al. (22) att denna typ av urvalsmetod 

som de två ovanstående studierna använt sig av är tillförlitlig, då forskarna avsiktligt 

valt deltagare som har särskilt kunskap i ämnet som studien behandlar.  

        Två av artiklarna med kvalitativ ansats använde de sig av teoretiskt urval (32, 33).  

Syftet med teoretiskt urval är att upptäcka kategorier, egenskaper och samband (22). 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser i samstämmighet med Polit et al. (22) 
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att ovanstående två studier valt rätt typ av urvalsmetod. Forskarna i artiklarna har valt 

att bearbeta incidenter, tidsperioder samt specifika delar ur en människas liv som är en 

del av syftet med teoretiskt urval. 

         I en artikel med kvalitativ ansats använde de sig av ett snöböllsurval (27). 

Snöbollsurval är en variant av bekvämlighetsurval som är ett icke-slumpmässigt urval. 

Denna urvalsmetod används ofta när befolkningen har egenskaper som annars kan vara 

svåra att identifiera (22). Författarna av denna litteraturstudie anser med stöd av Polit et 

al. (22) att snöbollsurval är tillförlitligt då forskarna väljer personer som uppfyller 

kriterier för studiens ändamål. Det finns dock en risk att deltagarna enbart representerar 

en liten vald grupp, då deltagarna själva vidare ger förslag på andra möjliga deltagare. 

Författarnas till föreliggande studie ställer sig då frågande till om studiens resultat blir 

tillförlitligt och applicerbart. 

        En av artiklarna med kvantitativ ansats använde sig av randomiserat urval (34). I 

randomiserat urval har alla i populationen en lika stor chans att bli utvald om 

inklusionskriterierna uppfylls (22).  Författarna till föreliggande litteraturstudie anser i 

samstämmighet med Polit et al. (22) att studiens val av urvalsmetod är god, då varje 

person som uppfyller inklusionskriterierna har lika stor chans att delta. Författarna av 

denna litteraturstudie anser med stöd av Polit et al. (22) att resultatet blir applicerbart för 

hela populationen. I studien (34) var dock antalet män radikalt mindre 18 mot 351 

kvinnor, vilket gör att författarna av denna litteraturstudie ställer sig tveksamma till om 

studiens resultat blev applicerbart för hela populationen.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Vid litteratursökningen inför föreliggande litteraturstudie användes databaserna Pubmed 

och Cinahl, detta då databaser är inriktade på omvårdnad- och medicinsk vetenskap (22, 

23).  I föreliggande litteraturstudie valdes det att inkludera elva artiklar i resultatet, 

enligt riktlinjerna för examensarbete i huvudområdet omvårdnad på grund och 

avancerad nivå ska litteraturstudiers resultat baseras på 10-15 vetenskapliga artiklar. 

Sökorden som användes i denna litteraturstudie anses vara relevanta för att svara på 

syfte och frågeställningar. Under sökprocessen framkom dock att ordet död var relevant 

trots att det inte svarade på litteraturstudiens syfte och frågeställning, detta ord kan 

uppfattas som en svaghet i sökprocessen men om ordet exkluderats sågs ett ofrivilligt 

bortfall av användbara artiklar.  
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            Till föreliggande litteraturstudie valdes studier gjorda mellan 2005-2015 detta i 

enlighet med Polit et al. (22) då forskningen inte bör vara äldre än 10 år. Författarna 

anser att detta kan ses som en stryka då det enbart inkluderar den senaste forskningen 

inom området. Studier utan någon specifik språkbegräsning inkluderades trots Polit et 

al. (22) rekommendationer om publiceringsspråk på engelska eller modersmålet, detta 

då det blev ett ofrivilligt bortfall av användbara artiklar om språkbegränsning användes. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie menar att studier publicerade på andra språk 

även fanns tillgängliga på engelska via vidare länkar. Då artiklarna är skrivna på annat 

språk än svenska finns en medvetenhet att vid bearbetningen och tolkningen av 

artiklarna fanns en risk för att resultatet inte tolkats på de sätt forskarna initialt tänkt. 

         Ett omedvetet val gjordes då begränsningen av land inte tillämpades i samtliga 

databaser, detta resulterade i att studierna blev utspridda i USA, Kanada, Kina, 

Taiwann, Australien, Nya Zeeland, Irland och Sverige, detta kan ha påverkat resultatet 

samt att det inte blir applicerbart i Sverige. I samtliga inkluderade artiklar är majoriteten 

av deltagarna kvinnor, resultatet kan då ha påverkats ur ett genusperspektiv då det 

manliga deltagandet var begränsat i de valda artiklarna. Författarna för föreliggande 

litteraturstudie har diskuterat detta utfall och kan utifrån egna erfarenheter spekulera att 

det är på grund av att majoriteten av sjuksköterskor globalt är kvinnor. Enligt Polit et al. 

(22) är det dock fördelaktigt för studiens resultat om deltagarna är jämt könsfördelade. 

         Initialt lästes de elva valda artiklarna separat, sedan markerades, sammanställdes 

och kategoriserades i likheter och olikheter utifrån artiklarnas resultat. Författarna 

träffades sedan och gjorde en jämförelse av respektive analys för att styrka 

trovärdigheten bakom föreliggande litteraturstudies resultat i enlighet med Polit et al. 

(22).  

        Det togs ett beslut att inkludera en artikel även fast den inte tydligt presenterade en 

diskussionsrubrik, detta trots att vetenskapliga artiklar bör ha en diskussionsrubrik (22), 

författarna är medvetna om att detta val kan ses som en svaghet för litteraturstudiens 

resultat. 

         Två av artiklarna som utgör en del av resultatet beskriver att sjuksköterskorna som 

deltagit i vederbörande studier arbetar på onkologisk avdelning i kombination med 

andra avdelningar. I resultatet av dessa studier har författarna inte kunnat urskilja från 

vilken avdelning informationen kommit ifrån, då utfallet av artiklar till föreliggande 

litteraturstudie varit låga så inkluderades dessa ändå. 

I en studie som tillhör resultatet framgår det inte klart att det är patienter med cancer 
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som sjuksköterskorna vårdat. Dock är artikeln publicerat i en onkologisk tidskrift, vilket 

gjorde att artikeln inkluderades. Författarna är medvetna om att dessa val kan ses som 

en svaghet till föreliggande litteraturstudies resultat.  

          Vid presentationen av urvalsmetoder upptäcktes i bearbetningen att en del av 

artiklar inte presenterade urvalsmetod de använt, vilket resulterade i ett beslut att tolka 

urvalsmetoden med stöd av Polit et al. (22). Det finns en medvetenhet att detta beslut 

kan ha påverkat presentationen av urvalsmetoden.  

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning: 

Den föreliggande litteraturstudien har betydelse för sjuksköterskans vård gentemot 

patienter med cancer i vård i livets slutskede. Att ha kunskap om hur sjuksköterskan kan 

uppfatta och erfara vården kan underlätta för sjuksköterskor och andra 

yrkesprofessioner. Det framkom i föreliggande litteraturstudie en kunskapsbrist 

gällande bemötandet av familjen som visade sig vara en betydelsefull del.  Det framkom 

även i datainsamlingen till föreliggande litteraturstudie att forskning utifrån det manliga 

perspektivet var begränsat. Författarna av denna litteraturstudie anser att sjuksköterskan 

bör få en större kunskap gällande bemötande av patienter med cancer och familjen i 

utbildningen, samt att forskningen gällande vård i livets slutskede bör inkludera större 

andel män för att få ett bredare perspektiv.  

 

4.5 Slutsats:  

I föreliggande litteraturstudie framkom det att vård i livets slutskede kan innefatta både 

att möta sina egna samt patienters känslor och tankar. Vård i livets slutskede inkluderar 

även vård till patientens familj. Att skapa en professionell relation visade sig vara av 

stor vikt, samt att yrkeserfarenheten speglade hur sjuksköterskan hanterade och 

uppfattande vården och döden.  Med vetskapen om sjuksköterskans uppfattningar och 

erfarenheter gällande vård i livets slutskede till patienter med cancer, får sjuksköterskan 

en insikt och kunskap för att kunna tillämpa en god vård i livets slutskede.  
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Författare 

publ. År 

+Land 

Titel Syfte Design + 

ansats 

Undersökningsgrupp 

(antal, ålder, kön) 

Urvalsmetod Datainsamlingsmetod Dataanlysmetod 

 

Resultat 

Anderson, 

Kent & 

Owens 

 

2014, Nya 

Zeeland 

Experienci

ng patients 

death in 

clinical 

pratice: 

Nurses 

recollectio

ns of their 

earliest 

memorable 

patient 

death  

Syftet med 

studien var att 

beskriva 

sjuksköterskors 

första erfarenhet 

när en patient dör 

Deskriptiv 

design med 

kvalitativ 

ansats 

20 sjuksköterskor, 17 

kvinnor, 3 män, ålder 

>21 <50 

 

Bekvämlighets

urval  

Semistrukturerade 

intervjuer 

Kvalitativ 

innehållsanalys  

 

Sju teman framkom 

där både positiva och 

negativa erfarenheter 

identifierades, 

händelsens 

betydelse, 

emotionella 

utmaningar, dela 

erfarenhet, lärande: 

känna sig 

oförberedd, respons 

på döden, finna 

fördelar. 

Beckstrand, 

Moore, 

Callister & 

Bond 

 

2009, USA 

Oncology 

nurses 

perception

s of 

obstacles 

and 

supportive 

behaviors 

at the end 

of life 

 

Syftet med denna 

studie var att 

avgöra 

omfattningen av 

hindrande och 

stödjande 

beteenden i 

vården i livets 

slutskede hos 

cancer patienter.    

Tvärsnittsst

udie 

kvantitativ 

ansats 

 

375 sjuksköterskor, 

varav 351 kvinnor, 18 

män, 6 stycken angav ej 

kön, ålder >23 <72 

 

Randomiserat 

urval 

Ett frågeformulär med 68 

frågor där 50 var slutna 

frågorna, 4 öppna frågor 

och 14 frågor som 

undersökte demografisk 

data. 

Innehållsanalys Hindrande 

beteende kunde 

vara 

familjemedlemmar 

som inte 

accepterande 

patientens prognos. 

Stödjande var när 

familjen 

accepterade 

patientens mående. 

Browall, Hen, 

Melin-

Johansson, 

Strang & 

Danielsson 

 

Existential 

encounters

: Nurses 

description

s of critical 

incidents 

Syftet med denna 

studien var att 

beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter/uppl

evelser  av att 

Deskriptiv 

design med 

kvalitativ 

ansats  

 

 

83 kvinnliga  

sjuksköterskor, ålder 

>24 <64 

 

Bekvämlighets

urval 

Narrativa berättelser där 

deltagarna ombads skriva 

om en incident som 

beskrev deras upplevelse 

av vård i livets slutskede. 

Tre stödfrågor fanns i 

Innehållsanalys  Det framkom att 

sjuksköterskorna 

exempelvis 

upplevde 

svårigheter med att 

möta patienters 

Bilagor.  
 

Bilaga 1. Tabell 2 
 



 

 

 

2014, Sverige in end-of-

life cancer 

care 

vårda cancer 

patienter i vård i 

livet i livets 

slutskede.  

formuläret för att förenkla 

för deltagaren.  

 

tankar och känslor, 

sjuksköterskorna  

beskrevs även 

känslor som 

otillräcklighet.  

Daines, 

Stilos, Moura, 

Fitch, 

McAndrew, 

Gill & Wright 

 

2015, Kanada 

Nurses 

experience

s caring 

for 

patients 

and 

families 

dealing 

with 

malignant 

bowel 

obstruction 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

sjuksköterskorna

s upplevelser av 

att vårda 

patienter med 

MBO samt deras 

familjer, för att 

öka förståelsen 

för detta 

fenomen 

 

Deskriptiv 

design med 

kvalitativ 

ansats 

 

15 sjuksköterskor, störst 

andel kvinnor, ålder 

anges ej 

 

Bekvämlighets

urval 

Semistrukturerade 

intervjuer  

 

 

Innehållsanalys 

 

Åtta övergripande 

budskap 

identifierade 

relaterat till 

sjuksköterskornas 

erfarenhet, bland 

annat beskrevs 

lindra lidande samt 

att sjuksköterskan 

har en viktig 

framträdande roll 

att hjälpa patienten 

i övergång samt 

vara stöd till 

familjen. 

Dowling 

 

2008 

 

Irland 

The 

meaning of 

nurse-

patient 

intimacy in 

oncology 

care 

settings: 

From the 

nurse and 

patient 

perspective 

Syftet var med 

studien var att 

undersöka 

betydelsen av 

intim relation 

mellan 

sjuksköterskan 

och patientens 

inom onkologisk 

vård 

Deskriptiv 

design med 

kvalitativ 

ansats 

23 kvinnliga 

sjuksköterskor , 30 

patienter varav 19 

kvinnor och 11 män, 

ålder > 42 <80 

Bekvämlighets

urval som 

övergick till 

teoretiskt urval 

Ostrukturerad intervju 
med öppna frågor. 

Tematisk analys Sjuksköterskan och 

patientens intimitet 

beskrevs som en 

process som börjar 

när sjuksköterskan 

och patienten först 

möts. 



 

 

 

Dunn, Otten 

& Stephens 

 

2005, Kanada 

Nursing 

experienc

e and the 

care of 

dying 

patients 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

sambandet 

mellan 

demografiska 

variabler och 

sjuksköterskors 

attityder 

gentemot döden 

och vården av 

döende patienter 

på onkologisk 

vårdavdelning.  

 

Deskriptiv 

design 

med 

kvantitativ 

ansats  

58 sjuksköterskor, 98 

% kvinnor 2%  5 män 

, ålder >25 < 57 

 

 

Bekvämlighets

urval 
Ett frågeformulär med 

tre olika mätverktyg. 

Första verktyget 

undersökte demografisk 

data, andra verktyget var 

Frommelt attitudes 

toward care of the  dyin, 

tredje vertyget var Death 

attitude Profile-Revised.   
 

Anges ej. 
 

De flesta 

deltagarna hade en 

positiv attityd 

gällande vård i 

livets slutskede. 

Sjuksköterskor 

som tillbringade 

mer tid med 

döende patienter 

visade sig ha en 

mer positiv attityd. 

Lange, Thom 

& Kline 

 

2008,  USA 

Assessing 

nurses 

attitudes 

toward 

death and 

caring for 

dying 

patients in 

a 

comprehen

sive cancer 

center   

 

Syftet med 

studien var att 

beskriva 

sjuksköterskor 

anställda på 

cancer center 

kände gentemot 

döden och att 

vårda döende 

patienter. Samt 

att undersöka 

samband mellan 

deras attityder 

och 

demografiska 

faktorer 

Deskriptiv 

design med 

kvantitativ 

ansats. 

331 kvinnor och 24 män 

sjuksköterskor, ålder 

>20 <50+ 

 

Bekvämlighets

urval 

Två frågeformulär varav 

formulär 1 innehöll 

exemeplvis frågor 

gällande ålder, kön, 

tidigare erfarenheter inom 

palliativ vård. Formulär 2 

innehöll 30 rubriker där 

deltagarna skulle värdera 

svaren på en skala. 

Deskriptiv statistisk 

analys, Kruskal-

Wallis, Mann-  

Whiney U test, 

Pearson 

 

Sjuksköterskor 

med längre 

arbetserfarenhet 

kände en mer 

positiva attityd 

gentemot vård i 

livets slutskede. 

Sjuksköterskans 

erfarenhet och 

ålder var de 

variabler som var 

mest troligt att 

påverka attityden 

mot att vårda 

patienter i vård i 

livet slutskede.  

 

Leung, How Syftet med Deskriptiv 19 sjuksköterskor, 18 Ändamålsenli Semistrukturerade Tematisk analys Sjuksköterskornas 



 

 

 

Esplen, Peter, 

Howell, 

Rodin & 

Fitch 

 

2011, Kanada 

haematol

ogical 

cancer 

nurses 

experienc

e t he 

threat of 

patients 

mortality 

denna studie 

var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

att vårda 

patienter på 

vars liv är hotat 

design 

med 

kvalitativ 

ansats 

kvinnor, 1 man, ålder 

>24 <50 

 

 

 

gt urval intervjuer samt 

observationer. 

inre konflikter 

beskrevs .Det 

framkom även att 

sjuksköterskorna 

kände osäkerhet att 

möta patienter och 

familjers rädsla om 

frågor inför döden. 

Searle & 

McInerney 

 

2008, 

Australien  

 

2014, Sverige 

Creating 

comfort: 

nurses 

perspectiv

es on 

pressure 

care 

manegeme

nt in the 

last 48h of 

life 

Syftet med 

denna studie 

var att beskriva 

vården på 

hematologisk/o

nkologisk/pallia

tiv 

vårdavdelning 

under 

patientens sista 

48h i livet, 

utifrån ett 

sjuksköterskepe

rspektiv. 

Deskriptiv 

design med 

kvalitativ 

ansats   

 

12 sjuksköterskor,  kön 

anges ej, ålder >30 <60 

Teoretiskt 

urval 

Semistrukturerade 

intervjuer  

Grounded theory 

 
Det framkom att  

sjuksköterskorna 

beskrev sig själva 

vara en moralisk 

agent, som 

moralisk agent 

skulle 

sjuksköterskan 

uppfylla 

patientens 

önskningar och 

göra det bästa 

denna.  

Wu & Volker 

 

2009, Taiwan 

Living 

with death: 

The 

experience 

of 

taiwanese 

Hospice 

nurses  

Syftet med 

studien var att 

utforska och 

beskriva 

Taiwanesiska 

sjuksköterskors 

erfarenheter 

Hermneutik

,phenomen

ologisk 

med 

kvalitativ 

ansats  

 

14 stycken kvinnliga 

sjuksköterskor, ålder 

>24 <41 

Snöbollsurval Semistrukturerade 

intervjuer  

 

Tematisk analys Sjuksköterskorna 

värderade 

upplevelsen och 

erfarenheterna de 

fick av 

patienterna i 

arbetet med de 



 

 

 

 

 gällande att 

vårda döende 

patienter på 

hospice.    

döende. 

Zheng, Guo, 

Dong & 

Owens 

 

2014, Kina 

Chinese 

oncology 

nurses 

experience 

on caring 

for dting 

patients 

who are on 

theis final 

days: A 

qualitative 

study 

Syftet med 

studien var att 

belysa kinesiska 

onkologisjuksköt

erskors 

uppfattning av att 

ta hand om 

döende 

cancerpatienter. 

Deskriptiv 

design med 

kvalitativ 

ansats  

28 sjuksköterskor, kön 

anges ej, ålder > 23 <49 

Ändamålsenlig

turval 

Semistrukturerade 

intervjuer  

 

Tematisk analys Fem teman 

framkom, hur 

sjuksköterskorna 

uppfattade vård i 

livets slutskede. 

Omhändertagande 

av 

familjemedlemmar, 

kulturell känslighet 

och 

kommunikation, 

moralisk stress och 

egna begräsningar, 

självreflektion 

samt fördelar med 

arbetet.  

 

         

         


