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Sammanfattning 

 

Palliativ vård innebär att sjukdomen inte kan botas och beskrivs ibland som vård i livets 

slutskede.  

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av arbete med vuxna 

patienter som är i behov av palliativ vård, att beskriva hur sjuksköterskor kan hantera 

svåra situationer som kan uppstå i arbetet med vuxna patienter i den palliativa vårdens 

senare fas samt att granska de utvalda artiklarnas urvalsmetod och undersökningsgrupp.   

Metoden är en litteraturstudie med en deskriptiv design.  

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde en djupare relation med patienten än 

den vanliga sjuksköterska-patient relationen. Det upplevdes viktigt med bra 

kommunikation med patienten, vilket sjuksköterskorna strävade efter. Känslor som 

sjuksköterskan kunde känna var maktlöshet, frustration, stolthet och tillfredställelse. Det 

största upplevda ansvaret var att patienten ska få dö med värdighet på ett fridfullt sätt. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var en viktig strategi att kunna stänga av från arbetet. 

Mötet med patienter får sjuksköterskan att fundera över existentiella frågor. 

Slutsatserna är dels att den valda omvårdnadsteorin stämmer väl in i sjuksköterskornas 

upplevelser av den palliativa vården och den andra slutsatsen är att sjuksköterskorna 

praktiserar vården både utifrån definitionen på vad palliativ vård är samt utifrån de fyra 

hörnstenarna. 
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Abstract 

 

Palliative care means that the patient suffer from an incurable disease and is sometimes 

described as end-of-life care.  

The aim of the study was to describe the nurses experience in working with adult 

patients in need of palliative care, describe how nurses handle difficult situations that 

can arise while working with adult patients in the later stage of palliative care, as well as 

review selection method and the sample of the chosen articles. 

The method is a literature review with a descriptive design.  

The result showed that the nurses experienced a deeper relation with the patient than 

that of the normal nurse-patient relation. It is important with a good communication 

with the patient, something that the nurses strived towards. The feelings nurses 

expressed where a sense of powerlessness, frustration, pride and a sense of fulfilment. 

The largest experienced responsibility was that the patient should be allowed to die with 

dignity in a peaceful manner. The nurses’ ability to leave the work at the workplace was 

an important strategy for the nurses when it comes to their wellbeing. Meeting with the 

patients made the nurses contemplate over existential questions.  

The conclusions are that the chosen nursing theory matches the nurses’ experiences of 

palliative care and that the nurses practice their care based on the definition of palliative 

care and the four cornerstones of palliative care.  
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1. Introduktion 

Palliativ vård innebär att sjukdomen inte kan botas och beskrivs ibland som vård i livets 

slutskede, vilket bara är delvis sant. Palliativ vård har två faser, en tidig fas och en sen 

fas då patienten är i livets slutskede.1 Den tidiga fasen börjar då patienten får reda på att 

hon/han lider av en obotlig sjukdom och behandlingen ställs om från botande till 

lindrande behandling. Behandlingen vid den tidiga fasen kan vara långvarig, ibland 

många år. Övergången mellan tidig och sen fas sker när läkaren bedömer att den 

lindrande behandlingen inte längre har effekt. Vid den senare fasen är behandlingen att 

lindra symtomen för att patienten ska må bra så länge som möjligt och att patienten ska 

få ett fint avslut på livet. Det är den senare delen av den sena fasen som kallas för vård 

vid livets slutskede.2  

 

Den palliativa vården blir allt mer specialiserad vilket har visat sig genom att palliativ 

medicin blev en tilläggsspecialitet för läkare 2015 2 samt genom att det numera finns 

möjlighet för sjuksköterskor att bli diplomerade i palliativ omvårdnad.3 Palliativ vård 

delas in i allmän och specialiserad vård och idag ges palliativ vård på många av 

sjuksköterskans arbetsområden; öppen primärvård, på sjukhusets olika avdelningar, på 

vård och omsorgsboende, på specialiserade slutna avdelningar eller i hemmet.4  

 

1.1 Definition av palliativ vård 

Världshälsoorganisationen WHO utarbetade år 2002 en definition på vad palliativ vård 

är. ”Palliativ vård bygger på ett palliativt förhållningssätt som kännetecknas av en 

helhetssyn på människan genom att stödja individen att leva med värdighet och med 

största möjliga välbefinnande till livets slut, oavsett ålder och diagnos”.1 

 

1.1.1 Den palliativa vårdens fyra hörnstenar  

Palliativ vård vilar på fyra hörnstenar. Den första handlar om att linda symtomen för 

patienten medan den andra belyser vikten av samarbete mellan olika professioner i ett 

palliativt team. Den tredje hörnstenen betonar att det är viktigt med täta vårdkontakter 

och den sista uppmärksammar hur viktigt det är att stötta och hjälpa de närstående både 

under och efter sjukdomsförloppet.5 
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1.1.2 Palliativ vård i olika delar av världen 

FN organet WHO har bildat en världsomfattande enhet som arbetar med palliativ vård 

runt om i världen. Enheten heter Worldwide hospice and palliative care alliance. De har 

bland annat tagit fram en rapport om hur den palliativa vården i världen såg ut 2014. 

Globalt sett under 2011 dog uppskattningsvis 20 miljoner människor som var i behov av 

palliativ vård. Av dessa människor var de flesta vuxna över 60 år. Palliativ vård 

utövades i 68 % av världens länder år 2014, men det var bara 8 % som hade en 

avancerad palliativ vård som den såg ut i Sverige. Det fanns uppskattningsvis ca 16,000 

hospice eller palliativa enheter runt om i världen.6 

 

Länder arbetar med olika metoder för att ge palliativ vård. I exempelvis Tanzania är 

fokusen för den palliativa vården mest inriktad på personer som lever med HIV/AIDS. 

De har utvecklat en egen metod och blivit en av Tanzanias största vårdgivare. Metoden 

är hem-baserad och stödjer de drabbade och deras familjer. Även kyrkan ingår i 

modellen för att ge en heltäckande vård.6 Den palliativa vården förbättras hela tiden 

genom att strategier och riktlinjer byggs upp, vilket är det bästa för de människor som 

har behov av palliativ vård oavsett ålder eller diagnos. Exempelvis så startades ett 

projekt i Bangladesh, i september 2015. Projektet går ut på att äldre människor som bor 

i slumområden runt om i Dhaka ska få tillgång till palliativ vård. Förhoppningarna med 

projektet att palliativ vård ska etablera sig i slumområden, där många människor dör i 

förtid. De vill också skapa en effektiv modell för palliativ vård för äldre personer i 

slumområdena, som också kan användas i andra slumområden.7  

 

1.2 Hantering av svåra situationer 

Att vårda döende patienter kan vara påfrestande och många känslor kan uppstå i 

situationer.3 För att hantera dessa påfrestningar kan sjuksköterskan behöva använda sig 

utav coping. Coping innebär att en person använder sig utav olika strategier för att 

bättre klara en stressig eller på annat sätt påfrestande situation. Dessa strategier kallas i 

sin tur för copingstrategier.8 Det finns tre olika typer av copingstrategier som personen 

kan ta till för att hantera situationerna. Det är problemfokuserad coping, emotionell 

coping och meningsskapande coping. Den problemfokuserade copingstrategin innebär 

att personen fokuserar på att lösa problemet. Den emotionella strategin innebär att 

personen försöker ändra sin syn på situationen.9 Meningsskapande coping innebär att 

personen försöker hitta en mening i situationen.10 
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1.3 Omvårdnadsteori 

Den omvårdnadsteori som valt till denna studie är Ruland och Moores omvårdnadsteori 

”The peaceful end-of-life theory”, då denna teori genom sina begrepp hjälper 

sjuksköterskan att vårda palliativa patienter. I teorin innebär begreppet komfort att 

sjuksköterskan hjälper patienten att befriad från obehag så att han/hon känner sig nöjd 

nöjd.  Närhet till närstående innebär att patienten känner en samhörighet med någon 

annan person som bryr sig om henne/honom, och det är viktigt att sjuksköterskan ser 

henne/honom för att kunna hjälpa patienten. Begreppet frid innebär enligt teorin att 

patienten har en känsla av lugn och harmoni inom sig och inte känner oro, rastlöshet, 

ångest eller rädsla. För sjuksköterskan innebär detta att prata med patienten om 

existentiella frågor och förebygga andra typer av besvär. Värdighet och respekt 

innebär att den döende patienten känner sig respekterad av sin omgivning.  Denna 

aspekt medför att visa patienten respekt och värdighet även efter döden inträffat. Den 

sista aspekten är smärtlindring och den är en viktig del i livets slutskede.11 

 

För sjuksköterskans del innebär teorin att hon har en helhetsbild av patienten och 

arbetar mot målet att alla av teorins begrepp tillgodoses hos patienten. Detta för att 

patienten ska få ett fridfullt slut på livet. Sjuksköterskorna måste även se helheten hos 

de närstående.11  

 

1.4 Tidigare forskning på området 

Det sker mycket forskning om palliativ vård från olika delar av världen. Forskningen tar 

inte bara upp sjuksköterskeperspektivet utan även anhörigperspektivet. Exempel på 

detta är en studie som undersökte makan/makens upplevelse av den palliativa vården. 

Det som framkom i studien var bland annat att deltagarna i studien önskade ett 

telefonnummer direkt till sjuksköterskan under vårdtiden.12 Ett annat exempel där det 

har forskats är när barn, så pass unga som nyfödda och spädbarn får palliativ vård 

hemma. En sådan forskningsstudie gjordes, där studerades hur den palliativa vården såg 

ut i 53 fall. Barnen var mellan 24 och 357 dagar när de blev inskrivna i det pediatriska 

palliativa teamet. Studien visade att alla familjer fick åtminstone ett besök av en 

psykolog och 39 familjer hade regelbunden kontakt.13  

 

Det finns också studier som tar upp sjuksköterskans upplevelse av sorg när hon eller 

han vårdar döende barn.14 Sjuksköterskor kommunicerar både med det sjuka barnet och 
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föräldrarna och kan ibland bli tvungen att ge negativa besked. Campbell och Amin har 

exempelvis gjort en studie där de har undersökt hur dessa negativa besked ges och 

svårigheterna som finns i det. Sjuksköterskorna upplever det jobbigt att veta när de ska 

ge beskeden till föräldrarna och upplever det som en svår situation eftersom 

sjuksköterskorna vet att föräldrarna inte vill ha negativa besked, utan de hoppas på 

positiva besked.15 Forskningen belyser också att det är viktigt för patienterna som 

fortfarande befinner sig i den tidiga fasen av palliativ vård att ändå få palliativa åtgärder 

insatta.2, 16 

 

1.5 Problemformulering 

Året 2014 utövades palliativ vård i 68 % av världens länder 6 och den vilar på fyra 

hörnstenar. Dessa hörnstenar är symtomlindring, teamarbete, täta vårdkontakter samt 

närstående.1 Det finns tidigare forsknings som visar att närstående gärna önskar sig ett 

telefonnummer direkt till sjuksköterskan under behandlingen.12 Det finns även tidigare 

forskning som säger att det är positivt att palliativa åtgärder sätts in redan i den tidiga 

fasen.16 Det finns även studier på sjuksköterskans upplevelse när hon/han vårdare 

döende barn. De upplever bland annat en sorg när patienten avlider 14 samt att de 

upplever det tufft när negativa besked ska ges till föräldrarna.15 Det finns dock mycket 

liten forskning på hur sjuksköterskorna hanterar situationen. Därför behövs det en 

litteraturstudie som både tar fram aspekter som det forskas mycket i (sjuksköterskornas 

upplevelser) och det som det inte forskas lika mycket i, hanteringen av situationen. En 

litteraturstudie som sammanställer resultaten från olika studier inom dessa två områden 

kommer att hjälpa till att öka kunskapen om den palliativa vården. Det är viktigt då den 

grundutbildade sjuksköterskan kan stöta på palliativa patienter nästan oavsett var inom 

vården de arbetar.4 Om de har mer kunskap om den palliativa vården blir det lättare för 

dem att bemöta dessa patienter på ett korrekt och professionellt sätt, oavsett vilken fas 

som de befinner sig i.  

 

1.6 Syfte  

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av arbete med vuxna 

patienter som är i behov av palliativ vård samt att beskriva hur sjuksköterskor kan 

hantera svåra situationer som kan uppstå i arbetet med vuxna patienter i den palliativa 

vårdens senare fas. Syftet med litteraturstudien var också att granska de utvalda 

artiklarnas urvalsmetod och undersökningsgrupp.  
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1.7 Frågeställningar 

1. Vilka upplevelser har sjuksköterskor i arbete med att vårda vuxna patienter 

under den palliativa vårdens senare del? 

2. Hur hanterar sjuksköterskor svåra situationer när den vuxna patienten är i livets 

slutskede? 

3. Vilken urvalsmetod och undersökningsgrupp har artiklarna? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Denna litteraturstudie som här beskrivs använde sig av en deskriptiv design.17  

 

2.2 Databaser, sökord och urvalskriterier 

När arbetet med denna studie började, genomfördes en preliminär genomgång av den 

vetenskapliga litteraturen. Databaser som användes vid litteratursökningen var följande 

databaser: Cinahl, PubMed och Medline. De engelska sökord som användes, förutom 

den booleska termen AND, är Palliative Care, Nurses, Experience, Coping. När den 

booleska termen var med i sökningen gjorde detta att sökorden kunde kombineras på 

olika sätt för att komma fram till ett bättre resultat. De valda sökorden är alla MeSH-

termer samt valdes utifrån syftet och frågeställningarna. MeSH-termer är söktermer som 

tagits fram för pubmed/medline. Söktermerna hjälper den som söker att hitta rätt 

artikel.18 Cinahl har egna söktermer som heter Cinahl headings men någon sådan term 

har inte använts till arbetet.19  

 

Inklussionskriterierna var att artiklarna behandlade sjuksköterskans perspektiv i arbete 

med patienter i den palliativa vården och artiklarna skulle vara publicerade mellan 2007 

till 2015. Artiklarna som är utvalda var tvungna att svara på syftet samt på 

frågeställningarna 1 och 2. Artiklarna var gjorda i olika delar av världen. Begränsningar 

som fanns i sökningarna var att det skulle vara fritt online, år 2010 – 2015, 2007 - 2015. 

Även English och adult 19+ years var med i begränsningen av litteraturen.  

 

Exklusionskriterna var att artiklarna inte fick vara publicerade före 2007 och fick inte 

handla om pediatrisk palliativ vård. Artiklarna exkluderades om dem var skrivna på 

något annat språk än svenska och engelska. Om det förekom dubbletter togs bara 

artikeln med från första sökningen resten exkluderades.   
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Tabell 1. Sammanställning av databaser, sökord, begränsningar, valda källor samt 

hanteringen av databassökningarna 

Databas Söktermer Begränsning Antal 

träffar 

Valda 

källor 

Cinahl Palliative Care AND Nurses AND 

Experience 

År 2010 – 2015, English 226 3 

Cinahl Palliative Care AND Nurses AND Coping År 2007 – 2015, English 56 2 

PubMed Palliative Care AND Nurses AND 

Experience 

Fritt online 62 3 

PubMed Palliative Care AND Nurses AND Coping English, Adults 19+ 

years 

82 1 

 

 

Palliative Care AND Nurses AND 

Experience 

Fritt online, år 2010 – 

2015 

233 4 

Medline Palliative Care AND Nurses AND Coping År 2010 - 1015 41 1 

Totalt    14 

 

 

De valda källorna sparades sedan ner till referenshanteringensprogrammet Mendeley, 

som tidskriften heart and lung rekommenderar på sin hemsida20, som PDF filer för att 

det sedan skulle bli lättare att bearbeta texten.  

 

Under arbetet med att ta fram källorna lästes 75 artiklarnas titlar och abstrakt utifrån de 

preliminära databassökningen. Då denna sökning gav så många resultat kände 

författaren till studien inget behov av extra sökningar. Dessa 75 artiklar reducerades 

enligt beskrivningen i tabell 3.  Tabell 2 visar orsaker som gjorde att träffar 

exkluderades till de 75 lästa abstrakten.  

 

Tabell 2. Träffar som exkluderades, där inte abstraktet lästes 

 

 

 

 

Antal Orsak 

46 Dubbletter 

56 Handlade om pediatrisk palliativ vård 

129 Hade patientperspektivet 

26 Litteraturstudier 

112 Hade närstående perspektivet 

226 Svarade inte på denna studies syfte 

30 Språket var inte på engelska.  

Totalt 700 träffar blev 75 lästa abstrakt.  
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Tabell 3. Artiklar som exkluderades 

Antal Orsak 
8 Hade inte sjuksköterskeperspektivet  

22 Svarade inte på studiens syfte 

15 Var för lika andra valda artiklar 

8 Gick inte att öppna och få tillgång till hela studien 

8 Visade sig vara litteraturstudier 

 

Anledningen till att författaren till studien valde att exkludera studier som var för lika 

varandra var för att få ett bredare underlag från olika delar av världen till resultatet. 

 

2.3 Dataanalys 

När arbetet med att analysera materialet startade lästes alla titlarna först igenom. När 

detta var gjort läses abstraktet. Det gjordes för att se om artikeln fortfarande svarade på 

studiens syfte och frågeställningar 1 och 2. Nästa steg i analysen var att läsa hela 

artikeln för att återigen kontrollera att det finns något som kan användas till 

resultatdelen av denna studie. Författaren till studien granskade sedan artiklarna, enligt 

Polit och Beck 17. Författaren använde även en del av protokollen som finns i boken 

”evidensbaserad omvårdnad” för kvalitativa respektive för kvalitativa studier.18 

Författaren färgmarkerade det som svarade på syftet och var av betydelse till denna 

studie. På detta sätt kom det fram kategorier där det fanns likheter mellan flera olika 

studier. Dessa kategorier blev sorterade i huvudrubrik och underrubriker och namngavs 

för att passa bättre.  

 

När det gällde att analysera frågeställning 3 om metodologiska aspekten så läste 

författaren igenom de 14 utvalda artiklarna och noterade deras metodologiska aspekt. 

Det skrevs upp i en stor tabell vilken urvalsmetod som valts samt information om 

undersökningsgruppen. Delen med urvalsmetod redovisas i tabell 6. När det gäller 

undersökningsgruppen valde författaren att redovisa detta, förutom i tabell 6 även i en 

utökad tabell, tabell 7.   

 

2.4 Forskningsetiska övervägande 

Forskningsetiska övervägande gällande denna litteraturstudie har gjorts och 

examensarbetet följer de etiska reglerna som finns samlade på CODEX hemsida 21. 

Under arbetets gång har artiklarna granskats objektivt utan att personliga åsikter 

påverkat analysen av resultatet. 
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3. Resultat 

Totalt 14 artiklar ligger till grund för resultatet. Resultatet kommer att presenteras i både 

tabeller och löpande text med huvudrubriker och underrubriker. Huvudrubrikerna i 

resultatet är relationen med patient, upplevda känslor, upplevelser av ansvar, 

sjuksköterskans upplevelser med närstående till patient, Copingstrategier samt 

artiklarnas urval och undersökningsgrupp. Under huvudrubriken relationen med patient 

finns underrubriken mötet med patient och under Copingstrategier finns underrubriken 

prioriteringar och värderingar.  

 

Tabell 4. Sammanställning av artiklarnas innehåll 

Ref 

nr 

Författare 

År 

Titel Design Undersöknings 

grupp 

Data 

insamling  

Data 

analys 

22 

 

Gerow , 

Conejo, 

Alonzo, 

Davis, 

Rodgers, 

Domian. 

2010 

Creating a Curtain 

of Protection: 

Nurses’ 

Experiences of 

Grief Following 

Patient Death 

 

kvalitativ 

studie med 

deskriptiv 

design 

11 sjuksköterskor 

deltog. Alla var 

kvinnor. Den yngsta 

var 29 medan den 

äldsta var 61 år. 

Djupintervjuer Tolkande 

fenomeno

-logisk 

analys 

23 Iranmanesh, 

Abbaszadeh, 

Dargahi, 

Cheraghi. 

2009 

Caring for people 

at the end of life: 

Iranian oncology 

nurses′ 

experiences 

kvalitativ 

studie. 

15 sjuksköterskor 

deltog, 11 kvinnor 

och 4 män. 

Berättande 

intervjuer 

Tolkande 

fenomeno

-logisk 

analys 

24 Campbell  

 

2011 

Experiences of 

nurses practising 

home-based 

palliative care in a 

rural South 

African setting. 

Kvaliativ 

ansats med 

explorativ 

design 

 

4 sjuksköterskor 

deltog. 

Genomsnittsarbets-

tid var 10 år. 

Intervjuer Fenomen-

ologisk 

analys 

25 Chong, 

Poon. 

 

2011 

The lived 

experience of 

palliative 

homecare nurses 

in Singapore 

Kvalitativ 

ansats. 

10 valdes ut och alla 

var kvinnor. De hade 

mellan 1 – 12 års 

erfarenhet av palliativ 

vård.  

Fokusgrupper Hermen-

eutisk 

fenomen-

ologisk 

analys 

26 Devik, 

Enmarker, 

Hellzen. 

 

2013 

When expressions 

make impressions 

—Nurses’ 

narratives about 

meeting severely 

ill patients in 

home nursing 

care: A 

phenomenological

-hermeneutic 

approach to 

understanding 

Kvalitativ 

ansats  

10 sjuksköterskor, 6 

kvinnor och 4 män. 

Yngst var 29, äldst var 

63.  

Intervjuer Innehålls-

analys 

med 

hermen-

eutisk 

fenomen-

ologisk 

metod 
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27 Anderson, 

Kent, 

Owens. 

 

2015 

Experiencing 

patient death in 

clinical practice: 

Nurses’ 

recollections of 

their earliest 

memorable 

patient death 

Kvaliativ 

ansats. 

Totalt 20 

sjuksköterskor varav 

17 kvinnor 3 män. 

Intervjuer Tolkande 

fenomeno

-logisk 

analys 

28 Zheng, Guo, 

Dong, 

Owens. 

 

2015 

Chinese oncology 

nurses’ 

experience on 

caring for dying 

patients who are 

on their final 

days: A 

qualitative study 

Kvalitativ 

studie som 

dekriptiv 

design 

28 sjuksköterskor Semistrukturera

de intervjuer 

 

Innehålls-

analys 

29 Wallerstedt, 

Andershed 

 

2007 

Caring for dying 

patients outside 

special palliative 

care settings: 

Experiences from 

a nursing 

perspective 

Kvaliativ 

ansats med 

deskriptiv 

design 

9 sjuksköterskor 

valdes ut 

Intervjuer Innehålls-

analys 

30 Van 

Brummen, 

Griffiths 

 

2013 

Working in a 

medicalised 

world: the 

experiences of 

palliative care 

nurse specialists 

and midwives 

Kvaliativ 

ansats, 

explorativ. 

4 deltog från palliativ 

vård. 3 kvinnor och 1 

man. (totalt 8 ssk i 

hela studien men de 

andra var 

barnmorskor) 

Intervjuer Innehålls-

analys 
med 

Grounded 

theory 

31 Erichsen, 

Danielsson, 

Friedrichsen. 

 

2010 

A 

phenomenological 

study of nurses’ 

understanding of 

honesty in 

palliative care 

Kvalitativ 

ansats. 

 

16 kvinnliga 

Yrkeserfarenheten i 

palliativ vård med 

både barn och vuxna 

var 6 månader till 10 

år. 

Intervjuer med 

öppna frågor 

Fenomen-

ologisk 

analys 

32 Peters, Cant, 

Payne, et al.  

 

2013 

Emergency and 

palliative care 

nurses’ levels of 

anxiety about 

death and coping 

with death: A 

questionnaire 

survey 

Kvantitativ 

ansats med 

komparativ 

design  

56 deltagare totalt. 28 

sjuksköterskor som 

arbetar med palliativ 

vård (26 kvinnor och 2 

män). 

Deltagarna 

fick svara på 

ett 

frågeformulär 

i intervjuer 

statistisk 

analys 

33 Penz, 

Duggleby 

 

2011 

Harmonizing 

hope: A grounded 

theory study of 

the experience of 

hope of registered 

nurses who 

provide palliative 

care in 

community 

settings 

Kvalitativ 

ansats. 

14 valdes ut och alla 

var kvinnor, yngsta 

var 37 och äldsta 58 

år. 

telefonintervjue

r och 

journalhandling

ar 

Innehållsa

nalys med 

grounded 

theory 

34 Desbiens, 

Fillion. 

 

2007 

Coping strategies, 

emotional 

outcomes and 

spiritual quality of 

life in palliative 

care nurses 

Kvantitativ 

ansats med 

Korrelativ 

design 

117 sjuksköterskor 

deltog 

Enkäter Statistisk 

analys 
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35 Koh, Chong, 

Neo, et al 

 

2015 

Burnout, 

psychological 

morbidity and use 

of coping 

mechanisms 

among palliative 

care practitioners: 

A multi-centre 

cross-sectional 

study 

kvantitativ 

ansats, 

prospektiv 

tvärsnitts-

studie 

273 deltagare varav 

100 var 

sjuksköterskor. 

Enkäter Statisktisk 

analys 

 

 

Tabell 5. Sammanställning över artiklarnas syfte och resultat 

Ref 

nr 

Författare Syfte Resultat 

22 

 

Gerow, 

Conejo, 

Alonzo, 

Davis, 

Rodgers, 

Domian 

Att beskriva erfarenheten 

som sjuksköterskor har kring 

dödsfall bland patienter 

Sjuksköterskorna upplevde att de byggde upp en 

skyddsmur för att på det sättet skydda sig mot sorgen 

när en patient dog. En annan strategi som 

sjuksköterskorna använde sig av var 

meningsskapande coping för att känna att de gjort 

något värdefullt för någon annan. 

23 Iranmanesh, 

Abbaszadeh, 

Dargahi, 

Cheraghi. 

Att utforska innebörden av 

iranska 

onkologisjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda 

människor i livets slutskede. 

Sjuksköterskorna upplever en tillhörighet med 

patienten, en ömsesidig relation. Sjuksköterskan 

börjar tänka på livet och prioriterar om i livet. De 

upplevde också att deras rädsla för döden minskat 

och hade ersatts av en acceptans 

24 Campbell. Att avslöja potentiella 

ämnen för framtida 

forskning om 

sjuksköterskans erfarenhet 

ifrån hembaserad palliativ 

vård.   

Sjuksköterskan upplever att hon får en helhetsbild av 

patienten då hon besöker patientens hem och ser hur 

han/hon lever hemma. De upplever att det är lättare 

att skapa en fridfull plats att dö på om detta för ske i 

patientens eget hem. 

25 Chong, 

Poon. 

Att förstå hemvårds 

sjuksköterskor mot bakgrund 

av det arbete som de utför. 

Sjuksköterskorna upplevde ett stort band till sina 

patienter samt att det var viktigt att ”stänga av” från 

jobbet. De gick på patienternas begravning för att på 

så sätt få ett avslut själv. 

26 Devik, 

Enmarker, 

Hellzen. 

Att belysa och tolka 

innebörden av 

sjuksköterskors upplevelser i 

mötet med svårt sjuka 

patienter. 

Sjuksköterskorna upplever att det är viktigt att patient 

och närstående ska känna sig trygga, samt att de 

fokuserar mer på de närstående ju närmare döden 

som patienten kommer. 

27 Anderson, 

Kent, 

Owens. 

Att ta reda på effekterna 

av sjuksköterskors tidiga 

erfarenheter med 

patienters död 

Det finns sjuksköterskor som känner en sorg, skuld 

samt ångest efter dödsfallet. Sjuksköterskorna 

upplever att stödet från kollegor är viktigt. De tar 

också upp att en oerfaren sjuksköterska kan 

påverkas mer negativt.   

28 Zheng, Guo, 

Dong, 

Owens. 

Att belysa Kinesiska 

onkologisjuksköterskors 

erfarenhet av att ta hand om 

döende cancer patienter. 

I kina förkommer ingen kommunikation med 

patienten om döden, utan kommunikationen sker med 

och via närstående.  Studien handlar mycket om 

kommunikationen vid livets slut. 

29 Wallerstedt, 

Andershed. 

Att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda om 

allvarligt sjuka och döende 

patienter i hemmet.  

Sjuksköterskorna upplever att det är ett stort ansvar 

att vårda döende patienter. Vården väcker tankar och 

de förändras som individer. De upplever sorg när 

deras patient dör.  

30 Van 

Brummen, 

Griffiths. 

Att utforska upplevelsen av 

att vårda dem som befinner 

sig vid vadera änden av 

livet.  

Sjuksköterskorna upplever att det är viktigt att patient 

och närstående ska känna sig trygga, samt att de 

fokuserade mer på de anhöriga ju närmare döden som 

patienten kommer.  
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31 Erichsen, 

Danielsson, 

Friedrichsen. 

Att beskriva hur 

sjuksköterskor upplever 

ärlighet i sitt arbete med 

patienter som får palliativ 

vård i hemmet. 

Sjuksköterskorna upplever att ärlighet är en kvalitet. 

De upplevde att ärlighet var viktigt i mötet med 

patienten/närstående och något de stävade mot. De 

tyckte att ärlighet var speciellt viktigt när de vårdade 

utsatta och döende patienter. 

32 Peters, Cant, 

Payne, et al. 

Att utforska om både 

akutmottagningens och 

palliativ vårdens 

sjuksköterskor känner ångest 

vid dödsfall? och hur de 

klarar av att ofta möta döden 

Resultatet tog upp att de som arbetade med palliativ 

vård kände en mindre rädsla för döden. 

Auktsjuksköterskan försökte undvika döden i större 

mängd än den palliativa sjuksköterskan, som hade en 

större acceptans för döden. 

33 Penz, 

Duggleby. 

Att undersöka 

sjuksköterskors, som arbetar 

med palliativ vård, 

erfarenhet av hopp. 

Upplevde att de ständigt stod inför sorg men att 

hoppet hjälpte. Både som egen copingstrategi och för 

att kunna ge hopp till patienten. Vissa sjuksköterskor 

anser att de i vissa situationer letar efter hoppet. 

34 Desbiens, 

Fillion. 

 

Att utvärdera sambandet 

mellan enskilda 

copingstrategier, 

känslomässiga utfall och 

livskvaliteten för 

sjuksköterskor i pallativ 

vård.  

Sjuksköterskorna i studien använder sig mest utav 

positiv omtolkning som cpoingstrategi. Att ta en sak i 

taget, planera sin dag, var andra positiva strategier 

som användes. Studien såg ett negativt samband 

mellan stress och beteende meta-strategin. När det 

gäller sjuksköterskans vigör, är det ett positivt 

samband med positiv omtolkning. 

35 Koh, Chong, 

Neo, et al 

Att studera förekomsten av 

utbrändhet och psykisk 

ohälsa bland de som ger 

palliativ vård i Singapore 

Studien visade att de copingstrategier där effekterna 

upplevs som positiva var: att må fysiskt bra, att ha en 

hobby, passion för sitt arbete, samt religion. Studien 

visar att det inte var lika positivt med personliga eller 

professionella relationer. Att sätta upp kroppsliga 

barriärer var heller inte lika positivt. 

 

3.1 Relationen med patienten 

Sjuksköterskorna beskrev ofta om hur de upplevde relationen med patienten. Relationen 

upplevdes som en djupare kontakt än den vanliga sjuksköterska-patient relationen samt 

som en ömsesidig kontakt mellan båda parter.22–27  

 

Flera sjuksköterskor som arbetade med hemsjukvårdsbaserad palliativ vård upplevde att 

de blev en del av familjens livshistoria samtidigt som familjen blev en del av hennes 

egen. Sjuksköterskorna beskrev att de upplevde det lättare att se hela patienten i 

hemmiljön, då de såg privata bilder och hur familjerollerna var.24,26 De beskrev även en 

upplevelse av att följa patienten på vägen mot döden och de upplevde att dem 

bekämpade sjukdomen tillsammans med patienten.28  

 

3.1.2 Mötet med patienten  

Enligt sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att bemöta patienterna utifrån deras 

behov. Det kunde vara att patientens närstående fick dekorera om rummet på sjukhuset, 

sätta upp religiösa symboler eller möblera om i rummet.28–30 
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I mötet med patienten upplevdes det viktigt med en bra kommunikation som byggde på 

ärlighet och som upplevdes äkta.26,31 Sjuksköterskor ansåg att ärlighet inte var 

detsamma som att de behövde berätta allt för patienten. De gick mera på magkänslan 

när de valde hur mycket de skulle berätta. Sjuksköterskorna strävade efter en ärlig 

kommunikation och kunde uppleva en besvikelse när relation med patienten kändes 

oärlig.31 Även i kulturer där det var tabu att prata om döden kommunicerade 

sjuksköterskor med patienter, dock inte om själva döden eller om de problemen som 

kan drabba människor nära döden. Sjuksköterskorna beskrev att de alltid pratade med 

patienten även när denne inte längre var vid medvetande. Vissa sjuksköterskor visste 

inte vad de skulle säga till en döende patient, eftersom de inte fick berätta utan 

närståendes godkännande. Det kunde upplevas som frustrerande eftersom 

sjuksköterskorna ansåg att varje människa har rätt att få veta om de ska dö eller inte.28 

 

3.2 Upplevda känslor 

Sjuksköterskor beskrev att den palliativa vården väckte olika känslor. De känslor som 

upplevdes negativa kunde vara frustration, hjälplöshet, rädsla, ilska, besvikelse, en 

sårbarhet och sorg.26,29,32 Sjuksköterskorna kunde också uppleva att de inte gjort 

tillräckligt och vilket ledde till en känsla av att inte klara av sitt arbete.29 Det kunde i 

svåra situationer vara svårt för henne/honom att vara professionell och stänga ute sina 

egna känslor. Ett exempel på detta kunde vara när de kom hem till patienter som levde 

under tragiska förhållanden.26 

 

Sjuksköterskan upplevde att hon/han identifierar sig med patienter som var i närheten 

av sin egen ålder, eller befann sig i en liknande situation. Det hände också att 

sjuksköterskan identifierar sig med närstående exempelvis situationer där patienten var 

förälder till småbarn. Det kunde leda till att hon/han kände en sorg inför det faktum att 

det snart inte fanns någon mamma eller pappa kvar i familjen.26,29  

 

Just sorgen tog många upp som något påfrestande i arbetet. Relationen sjuksköterska-

patient medförde att det blev en större sorg för sjuksköterskan när väl patienten avlidit i 

sin sjukdom.22,27,29 Upplevelsen var ofta att de försökte trösta patienten men kände sig 

samtidigt maktlösa. 26 De upplevde också en mindre rädsla för döden än exempelvis 

sjuksköterskor som arbetade inom områden där fokusen var på den kurativa - botande 

behandlingen. 32 
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Sjuksköterskan upplevde en tillfredsställelse genom att kunna ge något till en allvarligt 

sjuk patient. Det kunde vara att tillgodose specifika önskemål eller behov såsom att 

uppfylla sista önskan och att göra det där lilla extra.23,24,26,29 Om patientens 

ansiktsuttryck eller kroppsspråk talade om att han/hon var nöjd påverkade det 

sjuksköterskan positivt både professionellt och privat, genom att hon/han upplevde stor 

tillfredsställelse. Sjuksköterskorna upplevde också en stolthet att kunna hjälpa patienten 

med existentiella problem.26 De ansåg att hoppet var viktigt för att kunna genomföra 

sina arbetsuppgifter. Hoppet fungerade som en drivkraft för sjuksköterskorna och på 

grund av detta var det viktigt att de inte tappade sitt eget hopp, särskilt i tragiska 

situationer. Därför upplevde sjuksköterskorna en oro över att hoppet skulle försvinna, 

under svåra situationer i arbetet.33 Att vara uppskattade på jobbet, när de utför sina 

arbetsuppgifter hemma hos patienterna, påverkade dem positivt och stärkte dem i deras 

profession.24 De upplevde en positiv effekt av att vara ärliga i samtalet med patienten. 

Denna ärlighet sågs som en kvalitet, det vill säga att sjuksköterskan måste kunna känna 

empati med patienten samt förstå hans/hennes situation.31  

 

3.3 Upplevelser av ansvar 

Många sjuksköterskor upplevde att det var deras ansvar att patienten fick dö på ett 

värdigt, fridfullt och lugnt sätt. Det var deras ansvar att alltid göra sitt yttersta för att 

patienten ska må så bra som möjligt, så länge som möjligt genom att ge grundläggande 

omvårdnad och symtomlindring. Sjuksköterskorna kände att ansvaret var både 

professionellt och personligt. Det upplevdes som en gåva att få vårda och vara med 

under sista tiden i livet. Ett annat ansvar som de nämner är att lyssna på patienten och 

att diskutera problem om patienten själv vill.23,26,28,29 Sjuksköterskor upplevde att det 

var deras ansvar att förmedla patientens vilja och önskemål genom vårdkedjan. De 

upplevde också att det är svårt att få läkarna att inse när det är dags att sätta in palliativa 

åtgärder.24,28–30  

 

Det kunde upplevas jobbigt för en sjuksköterska som för första gången upplever döden 

på nära håll, att vara ansvarig. Det kunde till och med medföra att de på grund av 

upplevelsen slutade inom palliativ vård. Därför ansåg sjuksköterskorna att det var de 

mer erfarnas ansvar att vara mentor till eller finnas till hands för nyexaminerade och 

hjälpa dem till att få positiva minnen av den palliativ vården.27 
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3.4 Sjuksköterskans upplevelser med närstående 

Sjuksköterskorna upplevde att god palliativ vård innebar att även ta hand om den 

närstående.22,23,25,26,28–31,33 För sjuksköterskorna upplevdes det viktigt att den närstående 

också blev bemött och behandlad utifrån sina egna behov. En del sjuksköterskor 

upplevde att de la ner mer arbete på de närstående ju närmare slutet patienten kom.29,30 I 

den kinesiska kulturen hade de närstående en viktig roll när det gällde kommunikation 

med patienten. Då det var tabu att prata om döden med patienten, gjorde 

sjuksköterskorna detta istället med de närstående.28 Att bedriva palliativ vård i hemmet 

gjorde att sjuksköterskorna upplevde att de fick en helhetsbild av den närstående och 

kunde ge honom/henne rätt stöd.26  

 

3.5 Copingstrategier 

Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att stänga av jobbet när de inte arbetade för att 

de skulle orka med arbetet.25,26 Det var även lättare att klara av arbetet om 

sjuksköterskan kunde vara lite känslomässigt frånvarande, att de hade en skyddsmur 

omkring sig.22 De upplevde också att det var viktigt att arbetsgruppen satte sig ner och 

diskuterade svåra situationer.22,25,27  

 

Att fokusera på åtgärder som skulle utföras hjälpte sjuksköterskan att inte tänka på de 

påfrestande och känslosamma delarna av arbetet. Det gjorde att de upplevde att de hade 

kontroll över en svår situation och kände sig trygga i sin yrkesroll.22,27 När 

sjuksköterskan kände ett inre hopp kunde detta fungera som en copingstrategi, och 

kunde användas som en drivkraft samt hjälpa henne/honom att se situationen som 

meningsfull.33 

 

En copingstrategi som var vanlig att använda var att tolka situationen som positiv. Detta 

kunde exempelvis vara att sjuksköterskan kände att hon gjorde något meningsfullt för 

patienten.22,34 Att vara andlig eller religiös togs upp av nästan alla artiklar som berörde 

just coping.22,25,28,34,35 En del av sjuksköterskorna upplevde att det till och med var 

nödvändigt för dem att ha en närhet till andligheten i sitt arbete för att igenom sin egen 

tro kunna sprida mening och hopp till patienterna.28 För sjuksköterskorna i Singapore 

var det en viktig copingstrategi att delta på patientens begravning. De såg detta som sitt 

sätt att ta avsked från patienten och att kunna släppa taget för att kunna gå vidare. 25 Att 
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acceptera döden och se den som en naturlig del av livet gjorde att mötet med döden inte 

framkallade negativa känslor såsom rädsla eller ångest.32,34  

 

Enligt Koh, et al 35 studie var det positivt för sjuksköterskan att träna och hålla sig i god 

fysisk form, att ha en hobby utanför arbetet, att ha en aktiv fritid samt ha realistiska 

förväntningar på situationen. Det var också viktigt att sjuksköterskan upplevde en 

passion för arbetet. Studien visade att relationer, både privat och i arbetet, inte var lika 

viktiga strategier. Det fanns dock andra studier som tydde på att sjuksköterskorna 

upplevde både de privata och de professionella relationerna som viktiga strategier.25,27,34  

 

3.5.1 Prioriteringar och värderingar 

Sjuksköterskorna upplevde att arbetet påverkade dem i deras dagliga liv. När det gällde 

påverkan på privatlivet uppgav de att det mest kom utav förändringar i deras 

värderingar och prioriteringar. Sjuksköterskorna beskrev att de började reflektera över 

livet och dess mening. De fick en inblick i livets slutskede genom sitt arbete och insåg 

att livet snabbt kan ta slut. De insåg även att de hade en begränsad tid kvar och de ville 

göra det bästa av den tiden. Detta medförde att de upplevde en stor kärlek till livet och 

började vårda sina privata relationer bättre.22,23,26–29  

 

3.6 Artiklarnas urval och undersökningsgrupp 

När det gällde artiklarnas urval var det två typer av urvalsmetoder som användes. Det 

var bekvämlighetsurval och ändamålsenligt urval. 7 artiklar hade ändamålsenligt urval 

22,25,28,29,31,33,34 och 7 hade valt bekvämlighetsurval.23,24,26,27,30,32,35 Vilka dessa artiklar är 

redovisas i tabell nr 5.  

 

Totalt deltog 591 personer i de 14 studierna och av dessa arbetade 386 som 

sjuksköterskor inom palliativa vården. De ursprungliga forskarna hade valt att utlämna 

fler uppgifter om dessa bland annat vilket kön de hade, hur mycket erfarenhet de hade 

och hur gamla de var, se tabell 5 och 6. Av sjuksköterskorna inom den palliativa vården 

som blivit intervjuade och därmed bidragit till forskningen var det 15 män och 230 

kvinnor. I fyra av artiklarna hade forskarna valt att inte gå ut med uppgifterna. Det 

kunde exempelvis handla om att det var allt för få sjuksköterskor som arbetade med 

palliativ vård och därför skulle dessa uppgifter kunna avslöja deltagarnas identitet. 24 

Deltagarna som deltagit i studierna har varit från 20 år och upp till 63 år. 
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Tabell 6. Sammanställning av artiklarnas urval och undersökningsgrupp 

Ref 

Nr 

Författare  Urval Undersökningsgrupp 

22 

 

Gerow, Conejo, 

Alonzo, Davis, 

Rodgers, Domian 

Ändamålsenligt urval 11 sjuksköterskor, alla kvinnor deltog. Den 

yngsta var 29 medans den äldsta var 61 år 

23 Iranmanesh, 

Abbaszadeh, 

Dargahi, Cheraghi. 

Bekvämlighets urval 15 sjuksköterskor deltog, 11 kvinnor och 4 män. 

24 Campbell. Bekvämlighets urval 4 valde att delta. De har igenomsnitt arbetat 10 år  

25 Chong, Poon. Ändamålsenligt urval 10 valdes ut och alla var kvinnor. De hade 

mellan 1 – 12 års erfarenhet.  

26 Devik, Enmarker, 

Hellzen. 

Bekvämlighetsurval  10 sjuksköterskor deltog, 6 kvinnor och 4 män. 

Yngst var 29, äldst var 63.  

27 Anderson, Kent, 

Owens. 

Bekvämlighets urval  Totalt 20 sjuksköterskor varav 17 kvinnor 3 

män. 

28 Zheng, Guo, Dong, 

Owens. 

Ändamålsenligt urval 28 sjuksköterskor deltog. 

29 Wallerstedt, 

Andershed. 

Ändamålsenligt urval 9 sjuksköterskor deltog. 

30 Van Brummen, 

Griffiths. 

Bekvämlighet urval  4 deltog ifrån palliativ vård. 3 kvinnor och 1 

man.  

31 Erichsen, 

Danielsson, 

Friedrichsen. 

Ändamålsenligt urval 16 sjuksköterskor deltog alla var kvinnor. 

Yrkeserfarenheten i palliativ vård 6 månader 

till 10 år.  
32 Peters, Cant, Payne, 

et al. 

Bekvämlighets urval 28 sjusköterskor ifrån palliativ vård. 26 kvinnor 

och 2 män. 

33 Penz, Duggleby. Ändamålsenligt urval 14 deltog och alla var kvinnor, yngsta var 37 

och äldsta 58 år. 

34 Desbiens, Fillion. Ändamålsenligt urval 117 sjuksköterskor deltog 

35 Koh, Chong, Neo, 

et al 

Bekvämlighets urval 273 deltagre varav 100 sjuksköterskor då alla 

som vårdpersonal inom den palliativa vården 

deltagit 

 

Tabell 7. Sammanställning över undersökningsgruppen 

Ref nr Deltagare Sjuksköterskor från palliativ vård Män Kvinnor Yngst Äldst 

22 11 11 0 11 29 61 

23 15 15 4 11 20 63 

24 4 4 -1 -1 -1 -1 

25 10 10 0 10 28 57 

26 10 10 4 6 29 63 

27 20 20 3 17 21 50 

28 28 28 -1 -1 23 49 

29 9 9 -1 -1 30 65 

30 8 4 1 3 30 45 

31 16 16 0 16 -1 -1 

32 56 28 2 26 -1 -1 

33 14 14 0 14 37 58 

34 117 117 1 116 20 63 

35 273 100 -1 -1 20 50 

Totalt: 591 386 15 230     

1 Uppgiften finns inte med i originalartikeln 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Av studien framkom det att sjuksköterskorna som arbetade inom den palliativa vården 

upplevde en djupare relation med patienten än den vanliga sjuksköterska-patient 

relationen. Sjuksköterskor som arbetade i patientens hemmiljö beskrev denna 

upplevelse som att de blev en del av familjens livshistoria. De eftersträvade en bra 

kommunikation med patienten och ville att dialogen skulle vara ärlig. Sjuksköterskan 

kunde känna både positiva och negativa känslor i sitt arbete. Exempel på de negativa 

känslorna var frustration och sorg. De positiva känslorna var tillfredställelse samt en 

stolthet. Det största ansvaret som sjuksköterskorna sade sig uppleva var att patienten 

skulle få dö med värdighet på ett fridfullt sätt. En copingstrategi som de använde sig 

utav var att stänga av jobbet efter arbetstid. När sjuksköterskorna mötte döden i stor 

utsträckning fick det dem att fundera över sin egen dödlighet och sitt liv. De funderade 

över vad som var bra och dåligt i sitt liv och prioriterade om i livet samt skaffade sig 

nya värderingar. Urvalsmetoden var antingen bekvämlighetsurval eller ändamålsenligt 

urval och undersökningsgruppen visar att det är 15 män och 230 kvinnor inom den 

palliativ vården har medverkat i studierna som ligger till grund för resultatet.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Relationen med patienten 

I alla omvårdnadssituationer bör en sjuksköterska-patientrelation bildas.22–27,36 I 

litteraturen beskrivs detta som ett grundläggande verktyg för omvårdnad och det brukar 

vara under en begränsad tid. De känslomässiga banden blir därför inte den samma som i 

privata relationer. Relationen skapas genom engagemang i vården och förmåga att se 

hela människan.36 Anledningen till att de utryckte att banden blev större till patienterna 

under palliativ vård kan därför vara att dessa kräver mer engagemang över en längre tid 

än andra patientgrupper. Att många arbetar i patientens hemmiljö påverkar kanske 

relationen, då de träder in i dennes hem. Det personliga engagemanget innebär att se till 

de grundläggande behov som finns samt att ha en helhetssyn i mötet. Att ha en 

helhetssyn upplevs vara lättare då de ser hur patienten lever och hur dennes närmaste 

relationer fungerar.36 Sjuksköterskorna upplever att denna relation är ömsesidig,22–27 

vilket innebär att de handlar med avsikt att göra det bästa för patienten och då måste 

agera utifrån dennes vilja samt respektera hans eller hennes integritet.36  
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En tidigare studie som gjorts belyser patientperspektivet och den beroendeställning som 

finns i relationen. De tar upp är att sjuksköterskan får dem att känna sig välkomna, 

viktiga och kapabla att göra något själv. Att framföra önskemål och bli delaktig i vården 

upplevs som en frihet.37 Beskrivningen av relationen, både från sjuksköterskorna och 

från litteraturen, tyder på att de följer WHOs definition av palliativ vård 6 samt den 

valda omvårdnadsteorin om hur de kan stödja patienten. En annan del som kan kopplas 

till teorin är att skapa den ömsesidighet som de upplever. Den skapas genom att 

sjuksköterskan, i enlighet med teorin, respekterar patienten och visar värdighet genom 

att handla efter vad patienten själv skulle gjort. Patienterna behandlas som självständiga 

människor.11  

 

4.2.1.1 Mötet med patienten  

Både litteraturen och sjuksköterskorna beskriver vikten av att bemöta patienterna utifrån 

just deras behov.28–30,38 En viktig del av mötet med patienten är den kommunikation 

som sker mellan parterna.10,26,28,31,39–41 Genom kommunikationen får sjuksköterskan 

information om deras behov och önskningar.41 Sjuksköterskorna tog upp att 

kommunikationen kan byggas av ärlighet och det framgår också utav litteraturen.31,41 I 

litteraturen beskrivs kommunikationen som ett målinriktat samtal. Detta målmedvetna 

samtal skiljer sig från det vardagliga eftersom sjuksköterskan kan skapa förutsättningar 

för att patienten ska känna trygghet i sin situation. Enligt litteraturen är det också viktigt 

att sjuksköterskan tar initiativ till att prata med patienten då de inte alltid vågar göra det 

själva.41  

 

I Stajduhar, et al 42 studie beskrivs patienternas syn på kommunikationen i vården. Det 

som lyftes fram var att i det första mötet, när de fick besked om sin obotliga sjukdom, 

var det viktigt att vårdpersonalen tog sig tid till att prata med dem. Annars kände 

patienterna att de blev sämre behandlade. De upplevde också att det var tryggt om 

sjuksköterskan klarade av att prata om känslomässiga problem. Patienter och närstående 

uppskattade att det även gavs utrymme för småprat då de underlättade att prata om 

själva sjukdomen eller behandlingen. Därför är det viktigt att inte bara samtala om 

döden.28,43 Kommunikationen som sjuksköterskorna för med sina patienter kan relateras 

till omvårdnadsteorin. Då de genom sin kommunikation kan stödja patienten på sin väg 

mot döden och hjälpa denne att komma över sina problem. Med hjälp av rätt 
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kommunikation, exempelvis kommunikation om döden, kan sjuksköterskan se till så att 

patienten slutligen accepterar sin kommande död och upplever frid i situationen.11 

 

4.2.2 Upplevda känslor 

Både i resultatet och i litteraturen är det tydligt beskrivet att arbetet med döende 

patienter är känslomässigt tufft. Alla sjuksköterskor hanterar situationen på sitt sätt och 

det kan uppstå både negativa och positiva känslor av mötet.22–24,26,27,29,31–33,41,44 Almås 41 

beskriver att en av sjuksköterskans svåraste uppgifter är att utföra palliativ vård. Det går 

inte helt att vänja sig vid att vårda döende. Trots det engagemang som sjuksköterskan 

känner för sitt jobb så slipper hon/han inte ifrån känslor såsom rädsla och sorg. Dock 

kan en annan situation ge positiva känslor så som tillfredställelse, förståelse, känslan av 

att ha gjort något bra. Detta som Almås tar upp styrker det som framkommit i resultatet. 

Vidare tar resultatet också upp hur sjuksköterskan berörs av andras lidande med 

negativa känslor som följd, exempelvis maktlöshetskänslor, känslor av otillräcklighet 

och oro.26,29,32 Dessa känslor kan, enligt Kristoffersen, et al 44 inte uppstå om inte 

förmågan till empati finns. Sjuksköterskorna känner också empati när de identifierar sig 

med patienten, vilket får till följd att han/hon känner en sorg.26,29  

 

Sjuksköterskans hopp upplevs som en positiv, viktig känsla i arbetet.33 Detta styrks av 

litteraturen där bland annat Sandman och Wood 45 tar upp detta och anser att hoppet 

fungerar som ett skydd för sjuksköterskan mot förtvivlan och fruktan. Samtidigt kan 

sjuksköterskan ge patienterna hopp, när de förlorat förhoppningen att överleva. 33  

 

4.2.3 Upplevelser av ansvar 

Sjuksköterskorna upplevde att det var deras främsta ansvar att se till att patienten fick 

dö värdigt och fridfullt.23,26,28,29 Det innebär att de arbetar i enhet med WHO och deras 

definition om vad som ska ingå i den palliativa vården.1 Detta kan också relateras till 

vald omvårdnadsteori genom att teorin handlar om att sjuksköterskan genom sina 

handlingar hjälper patienten att få ett fridfullt slut på livet. Värdigheten som nämns i 

resultatet är ett av teorins bärande begrepp och innebär enligt teorin att patienten 

upplever sig vara respekterad och uppskattad som människa.11  

 

Sjuksköterskorna upplever också att ansvaret inte bara är ett rent professionellt utan 

också personligt.23,26,28,29 Detta påstående styrks i en studie av Munk, et al.46 Almås 
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beskriver att sjuksköterskan även kan få stora känslor av personligt ansvar då hon/han 

vårdar ett döende barn.41  

 

4.2.4 Sjuksköterskans upplevelser med närstående 

Enligt en av den palliativa vårdens fyra hörnstenar ska sjuksköterskan även se till den 

närstående och stödja henne/honom under sjukdomstiden. Resultatet visar att 

sjuksköterskorna försöker att se samt ge stöd till närstående. Därför kan det konstateras 

att de även här följer den palliativa vården.1 Detta kan även relateras till 

omvårdnadsteorin då den tar upp att närstående också ska få den hjälp och stöd som 

hon/han är i behov av. Enligt teorin är närheten till närstående en viktig del för patienten 

då dessa bidrar till att de känner en tillhörighet med andra människor runt sig.11  

 

Det är viktigt att sjuksköterskan får de anhöriga att känna sig trygga och får vara 

delaktiga i vården.38,43,47 Författaren till denna studie tycker att sjuksköterskorna i 

resultatet välkomnar den närstående och låter henne/honom vara delaktig i vården. En 

aspekt som inte nämns i resultatet är att de bör få fortsatt stöd efter patientens bortgång. 

Det stödjs av två studier där de närstående säger sig ha ett fortsatt behov av stöd efter att 

patienten avlidit. 47,48  

 

4.2.5 Copingstrategier 

Sjuksköterskor använder sig av olika strategier - copingstrategier för att lättare klara av 

och få positiva effekter av sitt arbete vilket finns beskrivet i litteratur och i tidigare 

forskning. Det finns olika typer av copingstrategier som kan användas.9,41 Det är 

meningsskapande coping, problemfokuserad eller emotionell coping. Exempel på 

meningsskapande coping är när sjuksköterskorna tolkar situationen som positiv och på 

grund av det känner att de gjort något meningsfullt för patienten.22,34 Ett exempel på 

problemfokuserad coping är när sjuksköterskorna fokuserar på åtgärden som ska 

utföras, för att på detta sätt slippa tänka på sina egna tankar.22,27 Exempel på emotionell 

coping är att sjuksköterskorna från Singapore går på begravning för att ta farväl till sina 

patienter.25 Det finns även en annan studie där sjuksköterskor säger att de går på sina 

patienters begravningar. De upplevde att de kunde bli hjälpta av att få ta avsked från 

patienten men samtidigt upplevdes mötet med de närstående på begravningen mer eller 

mindre påfrestande.14  
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4.2.5.1 Prioriteringar och värderingar 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskorna som arbetar i den palliativa vården och 

möter döden på nära håll ändrar sina prioriteringar och värderingar till livet. Detta styrks 

även i litteraturen samt i andra studier. 41,49,50 Bland annat framkommer det i litteraturen 

att situationen kan aktivera tankar som hotar våra värderingar och mål i livet.41 Det kan 

medföra att det hos sjuksköterskan uppkommer stora andliga, etiska eller existentiella 

frågor som rör hennes/hans eget liv. Detta leder till att hon/han omvärderar vad som är 

viktigt i livet och prioriterar om.41 Författaren till denna studie har dock inte hittat en 

tidigare studie som utforskar just detta ämne som huvudämne i studien utan det är mest 

något som nämns av sjuksköterskorna. Det gällde både för artiklarna i resultatet och för 

andra studier.49,50 

 

Folkman och Lazarus teori om coping beskriver de bland annat hur en person kan 

hantera en stressig situation. De anser att sjuksköterskan genom kognitiv bedömning 

utvärderar om mötet är relevant för hennes/hans välbefinnande och på vilket sätt. I 

denna process ingår det att fundera över sina värderingar och prioriteringar. Tanken är 

att personen ska få bättre välbefinnande genom att exempelvis tolka situationen 

annorlunda eller att acceptera situationen.9 Detta kan relateras till det som framkommer 

i resultatet därför att sjuksköterskorna säger sig börja fundera på livet och deras egna 

prioriteringar i livet. De inser att döden är en naturlig del av livet och accepterar 

detta.22,23,26–29  

 

4.2.6 Artiklarnas urval och undersökningsgrupp 

De 14 inkluderade artiklarna använde sig av två olika typer av urval; 

Bekvämlighetsurval och Ändamålsenligt urval. Bekvämlighetsurval innebär enligt Polit 

och Beck 17 att forskarna till dessa studier har tagit de personer som är lätt tillgängliga 

som deltagare. Det kan exempelvis vara att inbjuda alla på en palliativ enhet att vara 

med i studien eller att sätta ut en annons i tidningen. Denna typ av urval har enligt Polit 

och Beck 17 blivit kritiserat för att de kanske inte alltid avspeglar populationen med 

tanke på olika variabler, exempelvis män och kvinnor. Ändamålsenligt urval beskrivs 

som ett urval där forskarna väljer ut deltagare utifrån vad som bedöms som typiskt i 

populationen som ska undersökas eller för att deltagarna har speciella kunskaper.17  
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I resultatet visas att det är stor skillnad mellan män och kvinnor som deltar sammanlagt 

i alla 14 studierna. Detta kan bero på att många av studierna använt sig av 

bekvämlighetsurval eller ändamålsenligt urval. Artiklarna med ändamålsenligt urval har 

sammanlagt 168 deltagare, men bara en man. Samtidigt har artiklarna med 

bekvämlighetsurval har sammanlagt 77 deltagare. Av dessa är 14 män. Då de artiklar 

med ändamålsenligt urval bara hade 1 man som deltog, drar författaren till studien 

slutsatsen att dessa deltagare rekryterades på grund av deras kompetens inom området.  

 

4.3 Metoddiskussion 

En svaghet med studien anser, författaren själv, är att den är skriven av en ända person 

och inte av flera författare. Detta kan medföra att arbetet inte ses som lika starkt då det 

bara är författaren som har arbetat fram resultatet. En studies resultat stärks om flera kan 

läsa och arbeta med det källorna till resultatet, vilket inte kunde genomföras. Detta stöds 

även av Polit och Beck.17 Dock har andra personer i författarens närhet läst resultatet 

samt diskussionen som genomförts. Att vara ensam hade också fördelar anser 

författaren, men dessa fördelar ligger mest i det praktiska genomförandet av studien då 

det går lättare som ensam, att lägga upp en planering om hur och när arbetet ska 

genomföras. Det är som ensam också lättare att ändra planeringen om detta krävs.      

 

Författaren valde under arbetet med studien att göra studien bred och således ta med 

artiklar som inte visade helt samma upplevelser utan där resultat visade en annan sida 

om hur sjuksköterskorna kunde uppleva och hantera arbetet. Detta kan både ses som en 

svaghet men också som en styrka anser författaren. Resultatet hade styrks mer om 

författaren hade valt en smalare bred till resultatet. Detta då studien hade haft mer 

evidens för det som kommit fram. Evidens innebär att det finns mycket forskning som 

stryker det som framkommit.18 Det som gjorde att författaren till studien valde att ha ett 

brett resultat var att hon ville ha upplevelser från sjuksköterskor runt i världen och tog 

således bort artiklar som var för lika varandra. Författaren ville också ha artiklar från 

olika delar av världen för att kunna sammanställa det och få en djupare förståelse för 

sjuksköterskors upplevelse kring arbete i den palliativa vården, globalt sett. Detta är 

också en styrka anser författaren.    

 

Det kom fram mycket artiklar utifrån de sökningar som gjordes till denna 

litteraturstudie. Sökningarna gav stort antal träffar. Anledningen till detta var troligtvis 
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att författaren tidigt i arbetet med studien inte riktigt bestämt sig säkert på vad som 

skulle bli studiens syfte och frågeställning. Därför togs det med många artiklar, som 

eliminerades senare i analysprocessen. Sökningarna utgick ifrån databaserna Cinahl 

samt Medline och PubMed. Cinahl var ett bra alternativ till databassökningarna då det 

är en databas för omvårdnad och det finns ca 2 miljoner tillgängliga artiklar från 1981 

och senare. För att få till bra sökningar på dessa sidor ska det sökas via speciella sökord, 

MeSH-termer. 18 Arbetets sökord är alla MeSH-termer vilket kan ses som en av arbetets 

svaghet då databasen Cinahl har sina egna söktermer, Cinahl headings. Anledningen till 

att författaren till studien valde att bara använda MeSH-termer var det faktum att ca 70 

% av alla sökord i Cinahl headings är samma som i MeSH.19 Därför gav sökningarna 

också det resultatet som önskades och därmed kände inte författaren till studien något 

behov att söka vidare med Cinahl headings. 

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Sjuksköterskor kan möta patienter som befinner sig i ett tidigt eller sent palliativt skede 

av sin sjukdom. Det är i sådana situationer värdefullt att ha kunskap, inte bara om hur 

patient och närstående kan reagera utan även om hur sjuksköterskan själv kan reagera 

och vilka strategier som kan hjälpa henne igenom arbetsdagen. Därför är studier som 

denna bra för att hjälpa sjuksköterskan.  

 

Denna studie kan inte bara hjälpa sjuksköterskan utan även till hjälp för ledare inom den 

palliativa vården. På organisationsnivå uppmanas arbetsledare till att samla personalen 

och låta personalen få diskutera sina påfrestande situationer och få utlopp för de 

personliga känslor som situationen startade. Det är av yttersta vikt att sjuksköterskorna 

samt övrig vårdpersonal år det stöd som de behöver av arbetsgivaren för att kunna göra 

ett så bra arbete som möjligt samt att de mår bra på sin arbetsplats.  

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning  

Enligt författaren borde det forskas mer på hur manliga sjuksköterskor upplever arbetet 

med palliativ vård. Författaren kunde inte under arbetets gång hitta en enda artikel där 

det var manliga sjuksköterskors erfarenheter i fokus, utan i alla artiklar var dem absolut 

flesta kvinnor, vilket framgår av tabell 6 i resultatet. Sjuksköterskornas upplevelser är 

ett forskningsområde som behövs i och med att den palliativa vården blir mer lätt 



 

24 

 

tillgängligt i världen samt att mer avancerad palliativ vård utvecklas. Därför behövs 

studier som lyfter upp deras perspektiv.  

 

Ett annat område där författaren till studien anser att det behövs mer forskning är hur 

arbetet nära döden påverkar sjuksköterskans egna existentiella frågor. Författaren till 

studien kunde inte hitta en artikel som hade detta intressanta ämne som huvudämne utan 

det mest bara nämndes av sjuksköterskorna.   

 

4.6 Slutsats 

En av arbetets slutsatser är enligt författaren att uppgifterna i resultatet stämmer in 

mycket väl på den teori som valts till arbetet nämligen the peaceful end-of-life theory. 

Sjuksköterskorna behandlar patienten med respekt och låter de närstående vara en viktig 

del av vården. Detta står beskrivit som de stora begreppen, som omvårdnadsteorin är 

uppbyggd utav. Sjuksköterskorna utför praktiska åtgärder, såsom att göra det där lilla 

extra för att patienten ska må så bra som möjligt så länge som möjligt samt försöker att 

ge patienten ett värdigt och fridfullt avslut på sitt liv.  11     

 

Avslutningsvis anser författaren att studiens andra slutsats är att sjuksköterskorna 

praktiserar vården både utifrån definitionen på vad palliativ vård är samt utifrån de fyra 

hörnstenarna. Detta då sjuksköterskorna upplever att de ser och behandlar både 

patienten och dennes närstående utifrån deras behov och ser dem i en helhetsbild. 1 

Intressant nog sker detta även inom kulturer där det inte är folkligt accepterat med 

palliativ vård.  
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