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Sammanfattning 

Bakgrund: Det är inte ovanligt att patienter i det terminala skedet upplever outhärdligt 

lidande relaterat till symptom som smärta, deleirium och dyspné. När ingen annan 

lindrande behandling ger adekvat symptomlindring kan palliativ sedering administreras.  

Palliativ sedering innebär är genom administrering av sedativa läkemedel sänka 

patientens medvetandegrad i syftet att lindra outhärdliga symptom. 

Syfte: Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av palliativ sedering 

samt granska de valda artiklarnas datainsamlingmetod. 

Metod: Beskrivande litteraturstudie baserad på 10 vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Palliativ sedering ger adekvat lindring av outhärdliga symtom i det terminala 

skedet och kan bidra till en ökad livskvalité i livets slutskede. Behandlingen har 

negativa konsekvenser för nutrition- och vätsketillförsel samt patientens sociala liv. Det 

råder meningsskiljaktigheter om huruvida fysiskt eller psykiskt lidande är den korrekta 

indikationen för palliativ sedering. Patienten och anhöriga spelar en betydande roll för 

beslutsfatande och administrering. Sjuksköterskor är i hög grad delaktiga i behandlingen 

och bär ett stort ansvar över faktorer som beslutsfattande och administrering. 

Behandlingen väcker etiska frågeställningar och bidrar till emotionell belastning för 

sjuksköterskor, detta kopplat till behandlingens eventuellt livsförkortande egenskaper. 

De inkluderade artiklarna har använt sig av enkät, personliga intervjuer samt 

fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod. 

Slutsats: Sjuksköterskan har en utbredd roll i beslutsfattande och administrering av 

palliativ sedering. Palliativ sedering bidrar till emotionell belastning samt etiska 

frågeställningar.  
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Abstract 

Background: Patients in the terminal phase in the end-of-life often suffer of infractable 

symtoms such as pain, delirium and dyspnéa. In cases where no other symtomatic 

revelaing therapy is aduqate for revealing the suffering of the patient palliative sedation 

can be administrated. Palliative sedation means is to relieve unbearable symptoms by 

lowering the patient's level of consciousness by adminstration of sedatives.  

Objective: The aim of the study was to describe nurses experiences of paliative 

sedation and review the selected articles data collection method. 

Method: The Descriptive literature review based on 10 articles.  

Results: Based on nurses experiences, palliative sedation therapy is an aduqate method 

in revealing suffering caused by refractory symptoms in the terminal stage of life. The 

treatment can contribiute to a good quality of death. Palliative sedation implyes adverse 

effects on the patients social life as well as nutrition and hydration status. There is 

disagreement about whether physical or mental suffering is the correct indication for 

palliative sedation. The patient aswell as relatives i plays a major role in decision-

making regarding palliative sedation. The nurse carries responsabilitys of grand massure 

and has a widespread role in decision-making and administration of palliative sedation. 

The treatment raises ethical issues and contribute to emotional stress for nurses, this is 

linked to the possibly life-shortening properties of the treatment. Questionaires, 

personal interviews and focus group interwievs where used as data collection methods 

in the included articles.  

Conclusion: Nurses carries a extensive role in decision-making and administration of 

palliative sedation. Palliativ sedering contributes to emotional stress as well as ethical 

issues.  
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1.0 Introduktion 
1.1 Palliativ vård 

Vid svår sjukdom eller progressiva sjukdomstillstånd vilka bedöms som obotbara eller 

vilka bedöms begränsa en individs levnadstid till en kort period övergår behandlingen 

för sjukdomen från att vara kurativ, botande, till palliativ, lindrande. Den palliativa 

vården innefattar alla patientgrupper, från neanotal till äldre samt inom de flesta 

sjukdomsgrupper såsom cancer, hjärt-och kärlsjukdomar, neurologiska sjukdomar och 

demens. Palliativ vård erbjuds inom hela det svenska sjukvårdsystemet och förekommer 

både inom slutenvården och i den sjukes hemmiljö. Oavsett vårdform, patientens ålder 

eller grundsjukdom har den palliativa vården som uppgift att lindra lidande samt öka 

patientens livskvalitet. [1] 

En helhetssyn på människan är fundamental inom den palliativa vården där fysiska, 

psykiska, sociala, kulturella, spirituella och existentiella aspekter av patientens behov är 

en ledande del i vård och behandling. Patienter i det palliativa skedet är beroende av 

lättillgänglig information om sitt tillstånd och planerad behandling förmedlat utifrån 

individens förutsättningar. Den palliativa vården ska vara lättillgänglig och patientens 

delaktighet är en central del i vård och behandling [2]. 

Vården av och samspelet med anhöriga utgör en stor del av den palliativa vårdformen 

och är således en stor del av sjuksköterskans arbetsområde inom den palliativa vården 

[2][3]. Anhörigaspekten av palliativ vård inkluderar information och stöd likväl som i 

vissa fall fysiskt deltagande av de anhöriga genom hela processen - från tidigt palliativt 

stadium till omhändertagande av den anhöriga efter själva dödsfallet [3]. 

 

1.2 Den palliativa processen 

Den palliativa vården beskrivs som en process där den i tidigt skede förutom att vara 

lindrande även har målet att till största möjliga mån ge patienten så långt och 

välfungerande liv det är möjligt. Då patienten befinner sig i ett terminalt skede, det vill 

säga att dennes tillstånd bidragit till att döden inom en överskådlig framtid är 

oundviklig, definieras vården som palliativ vård i livets slutskede. Livsförlängande 

insatser övergår då istället uteslutande till insatser vilka syftar till lindrande av 

patientens lidande [1]. 
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1.3 Palliativ sedering 

Patienter i livets slutskede kan drabbas av symtom som smärta, delirium och 

andninssvårigheter. I vissa fall kan graden av dessa symtom och vad de orsakar för 

lidande hos patienten vara så svåra och plågsamma att ordinarie läkemedelsbaserad 

symtomlindring ej längre är tillräklig. I dessa fall kan palliativ sedering bli en aktuell 

form för av symtomlindring för att minska patientens lidande [4]. Syftet med palliativ 

sedering är att lindra outhärdliga symtom genom att sänka patientens medvetandegrad 

[5]. Palliativ sedering är i Sverige en godkänd form av symptomlindring i livets 

slutskede [1] och finns med i läkemedelverkets rekommendationer för smärtlindring i 

livets slutskede i de fall där övrig behandling ej resulterat i önskad lindring av 

plågsamma symtom [4].   

Palliativ sedering kan administreras intermittent, det vill säga att patientens 

medvetandenivå tillfälligt sänks. Vid intermittent palliativ sedering skapas således en 

möjlighet att föra en dialog med patienten angående dennes situation och behandling. I 

det skede där patienens symtom tros föreligga permanent kan sedering administreras 

kontinuerligt, så kallad kontinuerlig palliativ sedering. Tiden för kontinuerlig palliativ 

sedering varierar från kortare till längre episoder beroende på patientens tillstånd, 

symtombild och önskemål [5].   

 

1.4 Midazolam 

I Sverige är Midazolam det mest vanligt förekommande läkemedlet för att inducera 

palliativ sedering [6].  Midazolam är en kortverkande benzodiacepin med 

sömninducerande och ångestdämpande effekter. Indikationer för preparatet är 

procedurrelaterad sedering, premedecinering före anestesi samt sedering inom 

intensivvården [7]. Midazolam kan administreras till patienter i det terminala skedet för 

att lindra oro och ångest och saknar angalgesiska effekter. Sedativa läkemedel 

kombineras då med smärtlindrande läkemedel i syftet att åstakomma en adekvat 

symptomlindring [5]. Administrering sker initialt subkutant för att sedan övergå till 

koninuerlig tillförsel intravenöst via pump [8].   

 

1.5 Eutanasi 

Betydelsen av ordet eutanasi är i grunden en lugn död utan lidande. Begreppet benämns 

I dagligt tal som aktiv dödshjälp, det vill säga aktiva handlingar vilka har för syfte att 
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förkorta en individs liv för att befria denne från plagsamt lidande. Behandligen är 

godkänd enligt lag utifrån rättslig granskning i sjukvården i Belgien och Nederländerna. 

Eutanasi som behandling är olagligt i övriga Europas sjukvårdssystem och är en 

återkommande källa till etisk diskussion [9].   

 

1.6 Sjuksköterskans roll 

Att lindra lidande är en fundamental del av sjuksköterskans profession och 

ansvarsområde [10]. Sjuksköterskor möter i sitt arbete med patienter i livets slutskede 

lidanande som dödsångest och existentiell smärta. Patienter kan i mötet med döden 

uppleva rädsla inför dödsögonblicket, exempelvis inför eventuell smärta eller inför 

möjligheten att ej längre vara kapabel att förmedla sina behov och önskningar. Det är 

vanligt att patienter i det terminala skedet upplever depression, sorg och ångest samt 

känslor av identitetsförlust [11]. I livets slutskede förändras individens symptombild 

vilket försvårar såväl symptomdiagnostisering som behandling av symptom. Sviktande 

kroppsliga funktioner förändrar och försvårar möjligheten till farmakologisk 

symptomlindring och förändringar i patientens kognitiva funktioner kan försvåra dennes 

förmåga att förmedla upplevelser och sensationer. Detta skapar en komplex situation i 

sjuksköterskans arbete för att ge patienten lindrande vård i livets slutskede [12].  

Arbetet med palliativ vård och vård i livets slutskede utgör en stor påfrestning för 

vårdpersonalen. Sjuksköterskor vilka på daglig basis möter döende människor och deras 

anhöriga upplever många gånger känslor som hjälplöshet, frustration och sorg, något 

om ökar behovet av stöd både ifrån arbetskollegor och från arbetsgivaren [13].   

 

1.7 Omvårdnadsteorietisk referensram 

1.7.1 6:s – En modell för personcentrerad palliativ omvårdnad 

De 6:Sn är en modell för personcentrerad palliativ vård där patienten är utgångspunkten 

för planering, utförande och dokumentation av den palliativa vården. Modellen är 

inspirerad av tantologen och psykologen Andrew D Weismans forskning om den 

medmänskliga döden. Weisman ansåg att forskningen kring livets slutskede och döden 

enbart utgick från ett fysiskt perspektiv där obduktion efter dödstillfället gav svar på 

frågan om orsaken till patientens död och ville istället undersöka vilka aspekter som 

bidrar till en god död. Han menade att personens egen uppfattning om sig själv och sin 
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livsvärld formar vad som är en god död för just denna individ. I hans forskning 

utformade han sex frågor vilka belyser de olika aspekterna av patienten som person. 

Dessa frågor ligger till grunden för utformningen av de 6:Sn [13].   

Modellen har sin utgångspunkt i sex perspektiv vilka tillsammans och var för sig 

speglar patientens livsvärld och behov. De mest fundamentala i modellen är patientens 

självbild, något som speglar och formar de övriga perspektiven och som är grunden i 

vårdens utformning och praktik. Självbilden präglas av patientens egna upplevelser och 

önskemål, vilka enligt modellen bör respekteras utifrån befintliga lagar, etiska koder, 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Utifrån patientens självbild präglas de övriga S:en ; 

Självbestämmande, sociala relationer, sammanhang, strategier och symptomlindring. 

Dessa perspektiv skapar i sig själva och i förhållande till varandra ett holistiskt synsätt 

på patienten utifrån dennes fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. 

Självbestämmande speglar patientens psykologiska behov av att vara aktiv i beslut om 

det egna livet och vårdens utformning. Med sociala relationer menas patientens sociala 

behov av gemenskap till andra människor. Sammanhang och strategier utgör de andliga 

och existentiella behov vilka uppstår i mötet med livet och döden, så som att på livets 

rand fundera över livet och döden samt att finna strategier för att bevara den egna 

självbilden. Symptomlindring speglar de fysiska behov som skapas av fysiskt lidande 

vilka kräver direkta omvårdnadshandlingar [14].   

Patientens behov och betydelsen av de olika S:en kan skifta mellan individer och även 

för den enskilda personen i olika sammanhand och livsskeden. Dessa 6:S präglas 

således av dynamik och situationsbundenhet där patientens erfarenhetsbaserade 

kunskaper om sig själv och sitt liv sammanflätas med vårdgivarens vetenskapliga och 

empiriska erfareneheter till en personinriktad omvårdnad i livets slutskede [14].   

 

1.8 Problemformulering. 

Döden är för alla människor ett oundvikligt faktum. Oavsett grundsjukdom, tidsförlopp 

eller omständigheter kan den sista tiden i en människas liv väcka starka känslor hos 

både patienten, närstående och vårdpersonal. Den palliativa vården i livets slutskede 

syftar uteslutande till att lindra patientens lidande, stötta anhöriga och att bidra till ökad 

livskvalitet, något som ställer höga krav på sjuksköterskan både på ett proffesionellt 

plan likväl som på ett personligt plan. 
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Palliativ sedering finns med i läkemedelsverkets riktlinjer för vård i livets slutskede och 

är således en form av behandling som sjuksköterskor i sitt arbete kommer i kontakt 

med. Samlad internationell forskning vilken berör sjuksköterskors erfarenheter av 

palliativ sedering är sällsynt. För att få en ökad kännedom om sjuksköterskors 

erfarenheter av denna form av lindrande behandling är det därför av värde att utifrån 

befintlig forskning beskriva detta. 

 

1.9 Syfte och frågeställningar 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av palliativ 

sedering samt att beskriva de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod. 

Hur beskriver litteraturen sjuksköterskors erfarenheter av palliativ sedering?  

Hur har datainsamlingsmetod beskrivits i de inkluderade artiklarna? 

 

2.0 Metod 
2.1 Design 

Litteraturstudie med deskripitiv design [15].   

 

2.2 Databaser 

Använda databaser för databassökning är CINAHL och PubMed vilka är relevanta 

databaser för omvårdnadsforskning [15].   

 

2.3 Sökord 

För litteratursökning i databasen CINAHL användes följande headings:  Hospice and 

palliative nursing, terminal carre, nurse, sedation, experiences. Sökning i PubMed 

utgick ifrån följande MeSH-termer: Hospice and palliative care, nurse, sedation, 

experiences. Fritextsökning utgick utifrån begreppet: Palliative sedation. Booleska 

söktermer vilka har användts inom samtliga databaser är: AND. 

 

2.4 Urvalskriterier 

För att svara på studiens syfte och för att avgränsa mängden data användes 

inklusionskriterier och exklusionskriterier [15]. Inklusionskriterier för valda artiklar är 
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att de ska inkludera sjuksköterskors erfarenheter, att de ska vara vetenskapliga artiklar 

publicerade på svenska eller engelska samt att de ska studera vård av vuxna patienter. 

Artiklarna ska även ha genomgått en etisk granskning eller vara godkända av en etisk 

kommitté. Exklusionskriterier vid sökning är således palliativ och terminal vård av barn 

samt vetenskapliga artiklar med utgångspunkt i patienters eller anhörigas erfarenheter. 

Litteraturstudier exkluderades. I urvalet granskades både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar.  

 

2.5 Sökstrategier 

Databassökningarna utfördes initialt ur ett brett spektra för att få en övergripande bild 

över tillgänglig och relevant vetenskaplig litteratur inom ämnet. För att avgränsa ämnet 

och för att svara på studiens syfte användes MeSh-termer och Headings tillsammans 

med med den booleska söktermermen AND. Ytterligare avgränsningar relaterat till årtal 

för publicering av vetenskapliga artiklar samt artiklarnas befintlighet i fulltext gjordes i 

syftet att avgränsa datamängden [15]. I databassökningen granskades samtliga 

sökträffars titlar. De artiklar vilka svarade på den föreliggande studiens syfte och 

frågeställning valdes ut för vidare granskning av artiklarnas abstracts. De artiklar vars 

abstracts ansågs vara relevanta för studiens syfte och frågeställning granskades i 

fulltext. Dessa sökstrategier resulterade i tio vetenskapliga artiklar berörande 

sjuksköterskors erfarenhter av palliativ sedering.  

Tabell 1: Utfall av databassökning 

Databas Sökord Begränsnignar Träffar 

 

Granskade 

abstracts 

Valda 

källor (ink. 

Dubletter) 

Valda källor 

(ex. 

Dubletter) 

PubMed Palliative sedation <5 år “linked full 

text” 
(332)    

PubMed Palliative sedation AND 

nurse 

<5 år “linked full 

text” 
43 15 10 10 

PubMed Palliative sedation AND 

Nurse AND experience 

<5 år “linked full 

text” 

10 6 4 0 

PubMed Hospice and palliative 

care AND sedation AND 

nurse 

<5 år “linked full 

text” 

4 2 2 0 
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CINAHL Palliative sedation <5 år “linked full 

text” 

(180)    

Cinahl Palliative sedation AND 

nurse 

<5 år “linked full 

text” 

29 8 6 0 

Cinahl Palliative sedation AND 

Nurse AND experience 

<5 år “linked full 

text” 

6 3 2 0 

Cinahl Hospice and palliative 

nursing AND Sedation 

AND Nurse 

<5 år “linked full 

text” 

4 3 2 0 

CINAHL Terminal Care AND 

Nurse AND Experience 

AND Sedation 

<5 år “linked full 

text” 

2 1 0 0 

Totalt:   98 38 29 10 

 

2.6 Urvalsprocessen 

Den föreliggande studiens urvalsprocess beskrivs i tabell 1 samt i löpande text [15]. 

Databassökningen påbörjades ur ett brett spektra för att få en övergripande bild av det 

befintliga dataunderlaget genom fritextsökning på sökordet Palliative sedation. Antalet 

träffar i den intiala sökningen är ej inräknat i det totala antalet träffar och presenteras 

därför i Tabell 1 inom parentes.  Vidare gav databassökningen ett resultat på totalt 98 

artiklar. Alla dessa artiklars titlar granskades. De artiklar vilka ansågs vara relevanta för 

denna litteraturstudie valdes ut för vidare granskning av abstract. Artiklar exkluderades 

baserat på titlar vilka ej var relevanta för denna studies syfte och frågeställning eller där 

titeln påvisade palliativ pediartisk vård. Även titlar där det tydligt framgick att den 

berörda artikeln uteslutande beskrev patienter eller anhörigas perspektiv exkluderades. 

Totalt granskades 38 abstracts. De granskade abstracts vilka svarade på den 

föreliggande studiens syfte och frågeställning lästes i sin helhet. Exklusion av artiklar 

utifrån granskning av abstracts baserades på fokus på palliativ pediatrisk vård samt 

fokus på enbart kliniska symptom hos patienter relaterat till palliativ sedering. Två 

artiklar valdes bort trots att deras abstracts svarade på studiens syfte och 

frågeställningar, detta då de saknade tillgänglighet för Högskolan i Gävle. Sökningar 

utfördes likvärdigt i både PubMed och CINAHL förutom i de fall där CINAHL-

Headings och MeSh-termer ej stämde överens.  
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2.7 Dataanalys 

Totalt valdes tio vetenskapliga artiklar ut. De valda artiklarnas resultat svarade på 

studiens syfte och frågeställning utgick helt eller delvis från sjuksköterskors 

erfarenheter av palliativ sedering.  

Litteraturgranskningen började initalt med en upprepad grundlig läsning av artiklarna i 

dess helhet varpå dess syfte och resultat strukturerades upp i en tabell, detta för att få en 

överblick över artiklarnas resultat, (Bilaga 1). Med hjälp av denna tabell kunde 

återkommande mönster samt artiklarnas likheter och skilnader urskiljas. Därefter 

numrerades artiklarna 1-10  för vidare bearbetning. De delar av de inkluderade 

artiklarnas resultat vilka beskrev sjuksköterskors erfarenheter av palliativ sedering 

färgkodades för att sedan överföras till ett separat dokument med artiklarnas numrering 

kategoriserat utifrån återkommande mönster och teman. Teman som skapades bildade 

sedan fyra stycken huvudrubriker samt elva stycken underrubriker. Bearbetning av 

material enligt denna metod beskrivs enligt Polit et.al. som fördelaktig vid 

litteraturstudier då det ger en ökad överskådlighet av det bearbetade materialet [15]. De 

valda artiklarnas metodologiska aspekter strukturerades upp i en metodologisk matris, 

(Bilaga 2), varpå granskning av de valda artiklarnas datainsamlingsmetod genomfördes, 

vilket presenteras i löpande text i resultatet. [15].  

 

2.8 Forskningsetiska överväganden 

Godhet, respekt för den mänskliga värdigheten och rättvisa är tre grundläggande etiska 

principer vilka forskning bör vara baserad på. Artiklar vilka ingår i en vetenskaplig 

litteraturstudie bör svara till dessa etiska principer samt ha blivit granskade och 

forskningsetiskt godkända av en etisk kommitté [15]. Att enbart presentera resultat 

vilket stödjer forskarens hypotes eller åsikt anses inom forskningen oetiskt [16], således 

kommer alla för studien relevanta fynd de inkluderade artiklarna att presenteras. 

Ett inklusionskriterie för artiklarna i studien är att dessa ska ha genomgått en etisk 

granskning något som stödjs av Polit et.al samt Forsberg et. al [15, 16] . För att värna 

om samt visa respekt inför grundkällornas resultat kommer dessa tydligt presenteras 

utan att färgas av författarens egna förförståelde eller åsikter. Detta för att i största 

möjliga mån sträva efter objektivitet och trovärdighet i studien [15]. Författaren till 

denna studie har haft för avsikt att behandla det bearbetade materialet utifrån 

forksningsetiska principer och har tagit avstånd från förvrängning, förfalskning och 
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plagiering. De inkluderade artiklarnas resultat har lästs återupprepade gånger och  

kontinuerligt under skrivprocessens gång jämnförts med studiens resultat. Detta i syftet 

att ej färga resultatet med  författarens egna tolkningar samt för att översättningen från 

svenska till engelska inte ska vinkla grundkällornas resultat [15].  

 

3.0 Resultat 
3.1 Resultatsbeskrivning 
Resultatet i föreliggande studie är baserat på 10 vetenskapliga artiklar vilka belyser 

sjuksköterkors erfarenheter av palliativ sedering. Resultatet presenteras i löpande text 

och i Tabell 2 & 3 (Bilaga 1 & 2) samt är presenterat under rubriker och underrubriker 

vilka utifrån de faktorer som vid granskningen av de inkluderade artiklarna spelar en 

stor roll i sjuksköterskors upplevelser av palliativ sedering. Den metotodoligiska 

granskningen av de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod presenteras i löpande 

text med stöd från Polit. et.al. De inkluderade artiklarna utmärks i studiens 

referensförteckening med:*. 

 
3.2 Huvudresultat 

3.3 Indikationer 

Enligt sjuksköterskors erfarenheter är indikationen för palliativ sedering outhärdligt 

lidande i det terminala skedet av patientens liv [17, 18, 19, 20]. Synen på lidande och 

vilken typ av lidande som indikerar indikerar palliativ sedering skiljer sig åt både 

mellan de granskade artiklarna liksom mellan deltagarna inom studierna. Det råder 

meningsskiljaktigheter om huruvida psykiskt eller fysiskt lidande var den korrekta 

indikatorn för palliativ sedering [19].  

En generell uppfattning bland sjuksköterskor i de olika studierna var att att fysisk 

smärta skulle behandlas separat och inte med hjälp av sedering. De ansåg således inte 

att fysisk smärta var en indikation för palliativ sedering utan att det istället var symptom 

som oro och ångest som borde ligga till grund för beslutet av administrering [21, 22].  

En annan rådande uppfattning bland sjuksköterskor var att allt lidande, oavsett om det 

hade en fysisk eller psykisk grund var en indikation för palliativ sedering. Andra ansåg 

att otillräklig lindring av fysiskt lidande i sig kunde leda till psykiskt lidande och att det 

således ej var försvarbart att behandla psykiskt och emotionellt lidande med sedering 

[19]. 
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3.4 Delaktighet och beslutsfattande 

Sjuksöterskor ansåg att patientens egen vilja och egna önskemål var en viktig del i 

beslutsfattandet kring palliativ sedering [17, 19, 21, 23]. Sjuksköterskor uppgav att 

patienten själva hade fört diskussionen om palliativ sedering. I vissa fall var det 

patienten som hade berättat om sina önskemål för sjuksköterskan och i andra fall 

frågade sjuksköterskan patienten om dennes inställning till sedering som metod av 

lindrande behandling [24].   

Brown et.al har granskat de moraliska aspekterna av resonemanget kring palliativ 

sedering i Belgien, Nederländerna och Storbritannien.  Studien kunde påvisa att 

sjuksköterkor i alla de tre länderna var tydliga med att det slutgiltiga beslutet om att 

palliativ sedering låg hos patienten. Sjuksköterskorna ansåg att det är deras uppgift som 

vårdpersonal att möta patientens önskan och inte dömma den, oavsett om de personligen 

hade egna åsikter kring behandlingen eller tyckte att det fans etiska svårigheter kring 

administrering av palliativ sedering [25].   

Utöver patientens lidande är även anhörigas oro och känslor en påverkande faktor i 

beslutet om palliativ sedering [19, 24]. I många fall är anhöriga delaktiga i beslutet [24]. 

Sjuksköterskor är i många fall delaktiga i beslutet om palliativ sedering, detta i samråd 

med läkaren [25, 26]. I ytterst få fall var det sjuksköterskan själv som föreslog pallaitiv 

sedering som ett behandlingsalternativ [24].   

Många sjuksköterskor ansåg att samarbete mellan de själva och läkaren i 

beslutsfattandet om palliativ sedering var gott, i många fall grundade sig denna 

upplevelse i att de själva var delaktiga i beslutet [24]. Det slutgörande beslutsfattande 

ansvaret för palliativ sedering ligger hos läkaren, sjuksköterskans roll är att agera 

rådgivare åt läkaren i avseende patientens situation och tillstånd [25].   

 

3.5 Administrering 

Det framkommer att symptomlindring av annan form för anses nödvändig innan 

administrering av palliativ sedering [17, 26]. Arevalo et. al har undersökt förhållandet 

mellan analgetika och sedativa läkemedel innan, under och efter palliativ sedering. 

Opiater användes i stor utsträckning för att lindra fysiska symptom så som smärta och 

dyspné innan administrering av sedering för att sedan trappas ner när sederingen 

påbörjats och kontinueligt under sederingens förlopp. Midazolam var det huvudsakliga 

preparatet använt för att åstakomma sedering [26]. 
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3.5.1 Geografiska skillnader  
Det framkommer i de granskade artiklarna skillnader i traditioner mellan länder och 

olika sjukvårdssystem samt inom den egna kåren i valet av metod för administrering av 

palliativ sedering. Det råder således meningsskiljaktigheter bland sjuksksöterskor om 

huruvida administeringen av palliativ sedering ska utgå från en intermittent metod för 

att i ett senare skede övergå till kontinuerlig palliativ sedering eller om en direkt djup 

kontinuelig palliativ sedering är att föredra [17, 20].    

I Indien råder en generellt sätt negativ inställning till kontinuelig palliativ sedering. 

Detta då de ansåg att denna form bidrar till ett aktivt försummande av patientens 

aktivitet och sociala liv [21].   

Sjuksköterskor verksamma i Storbrittanien uppgav att lättare sedering administrerades 

till patienter i syftet att lidra ångest och oro och refererade detta till sedvanlig 

behandling till patienter i livets slutskede.  En sjuksköterska i studien förklarade att 

sedering initial administrerades i lägre doser vid behov för att sedan övergå till 

kontinuelig administrering intravenöst via pump, detta för att underlätta behandingen 

Kontinuelig palliativ sedering användes i särskilda fall där ingen annan behandling gav 

lindring av patientens symptom.  Det ansågs viktigt att patienten i så lång utsträckning 

som möjligt kunde bibehålla medvetandet och interagera med sin omgivning. En 

sjuksköterska uppgav att målet med behandlingen är att öka patientens välbefinnande, 

inte att sedera patienten till den grad att förmågan till att interagera med närstående 

försvinner [20].   

I Belgien och Nederländerna är den generella inställningen till palliativ sedering att 

lindra patientens lidande med hjälp av djup kontinuelig sedering. Den rådande metoden 

för att åstakomma sedering är att initial administrera sedativa läkemedel i lägre doser 

för att sedan hastigt öka dosmängden tills dess att patienten är fridfull och lugn [20].   

 

3.5.2 Sjuksköterkors erfarenheter av att administrera palliativ sedering 
Sjuksköterskor är i mycket hög utsträckning invovlerade i både beslutsfattande kring 

likväl som administrering av palliativ sedering [20, 24, 25,26].  

Sjuksköterskor ansåg att palliativ sedering gav en adekvat symptomlindring och bidrog 

till livkvalitet i det terminala skedet [23]. Baserat på sjuksköterskors erfarenheter är 

Anhöriga i stor utsträckning nöjda med effekten och resultatet av palliativ sedering [24, 

26].  



 

 12 

Arevalo et. al påvisar i sin studie att det var mer vanligt förekommande att 

sjuksköterskor var närvarande vid start av sedering i förhållande till läkare. Läkare var 

delaktiga i lägre utsträckning och narvarade till största del enbart vid justeringar av de 

sedativa läkemedlens doser. Under behandlingens förlopp konsulterade sjuksköterskan 

läkare och andra sjuksköterskor [26].   

Sjuksköterskan bär i sin yrkesroll ansvaret att följa läkarens ordinationer och att i många 

fall administrera de sedativa läkemedlen [20, 25]. En sjuksköterska verksam i 

Nederländerna beskriver i studien att hon även besitter ansvaret för att att observera och 

följa upp patientens medvetandetillstånd samt om behovet finns öka den administrerade 

dosen [20]. I visa fall är sjuksköterskan även den initiativtagande faktorn till påbörjan 

av palliativ sedering [25].    

Sjuksköterskor ansåg att fördelarna med palliativ sedering övervägde nackdelarna. En 

sjuksköterska uppgav att hon kände sig previlegriad att ha möjligheten att kunna 

avlägnsa patientens lidande, och att denna känsla och möjlighet också hjälpte henne att 

hantera de negativa aspekterna av behandlingen [25].  

3.5.3 Konsekvenser för patientens sociala liv 

Bhatnagar et.al beskriver i sin studie att sjuksköterskor upplevde att sedering inkräktade 

på patientens sociala liv då dess förmåga att kunna komunicera med sina anhöriga 

upphörde. De uttryckte att anhöriga till patienter i livets slutskede har ett stort behov av 

kommunikation med den döende och att de därför ofta ställer sig negativa till 

kontinuerlig palliativ sedering [21].   

3.5.4 Nutrition och vätsketillförsel 

Patienter kan efter sedering inte längre administrera föda och vätska peroralt [21]. Detta 

till trots gäller rådande praxis att ej administrera perenteral nutrition och vätsketillförsel 

till patienter under palliativ sedering [17, 18, 20, 21, 22, 23].   

Indiska sjuksköterskor menade att perenteral nutrition i detta tillstånd kan bidra till 

negativa konsekvenser för patienten [21]. I Belgien sätts vid sederingens start all 

perenteral nutrition och vätsketillförsel ut, detta så länge inte patienten själv önskar 

vätsketerapi [20].   

Nya Zeländska sjuksköterskor ansåg att dehydrering var en del av dödsprocessen och att 

perenteral vätsketillförsel således var obefogat hos en patient i det terminala skedet. Det 

framkom även i studien att det skulle vara etiskt inkorekt att i vården av en döende 
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patient tillföra vätska efter att beslutet om att avbryta behandligen fattats.  Andra ansåg 

att vätska och nutrition var faktorer vilka påverkar patienten ur bekvämlighetssynpunkt 

och att det utifrån den aspekten kunde vara relevant att överväga vätskeadministrering i 

livets slutskede [22].   

3.6 Emotionell belastning för sjuksköterskan 

Palliativ vård i livets slutskede innebär ett mycket patientnära arbete för sjuksköterskan, 

både i direkta fysiska omvårdnadshandlingar likväl som på ett emotionellt plan. Den 

fysiska närhet som uppstår i vården av den döende patienten leder lätt till emotionell 

anknytning till patienten.  Forskare belyser Sjuksköterskors hantering av den 

emotionella belastningen i närheten till patienten med att många finner trygghet i att 

hålla en professionell inställning till arbetet. En sjuksköterska förklarade att arbetet med 

patienter i livets slutskede är tungt, men att hennes arbete utgår från att bemöta 

patientens behov och att hennes personliga känslor därför ej är relevanta i 

sammanhanget [25].    

Det framkommer i litteraturgranskningen svårigheter kring de sedativa läkemedlens 

eventuellt livsförkortande effekter och ansvaret sjukvårdspersonalen bär för individens 

död. I de fall där patienten avlidit i nära samband med att palliativ sedering blivit insatt 

upplevde delaktiga sjuksköterskor i många fall obehag och olust. I dessa fall upplevdes 

det mycket mödosamt att bemöta anhöriga samt att rättfärdiga behandlingen, både på ett 

etiskt och på ett lagligt plan. En sjuksköterska uppgav att hon hade upplevt 

administreringen av midazolam som att hon injicerade patienten till döden. Att det 

kändes som att hon hade hållt patientens huvud under vatten med syftet att denne skulle 

drunkna  och att hon aldrig igen ville känna den känslan [25].   

Sjuksköterskor uppgav att de visa gånger upplevt en press i att starta sedering hos en 

döende patient [26]. Det förekom även att sjuksköterskor hade valt att inte utföra 

handlingar relaterat till palliativ sedering. I många fall förelåg meningskiljaktigheter 

angående behandlingen, detta i många fall mellan sjukvårdspersonal och anhöriga men 

även inom den egna kåren och mellan professioner [24].    

3.6.1 Känslan av att skynda på dödsförloppet 

Det råder en generell konsensus mellan artiklarna gällande uppfattningen om att 

palliativ sedering potentiellt påskyndar dödsförloppet [18, 20, 21, 24, 25]. Det 

framkommer att sjuksköterskorna upplever att behandlingen förkortar patientens liv, 

men att de ej vet ifall det den palliativa sederingen eller patientens ursprungliga 
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sjukdom som är den orsakande faktorn till dödstillfället [21, 26]. Bruinsma et. al 

beskriver även att sjuksköterkor upplever att patienter och anhöriga känner en oro för att 

behandlingen i sig har livsförkortande egenskaper [18].   

En stark oro för administrering av sedativa läkemedel i höga doser uppgavs hos de 

sjuksköterskor vilka var verksamma i storbritannien, detta relaterat till läkemeldens 

eventuellt livsförkortande egenskaper samt till risken att behandlingen skulle förknippas 

med eutanasi [18, 20]. Sjuksköterskor uppgav även att det ofta uppståd etiska dilemma i 

de fall där patienten själv önskade att avsluta sitt liv på grund av outhärdligt lidande. 

Relaterat till detta uppgav en sjuksköterska att de därför tenderade att påbörja 

behandlingen med låga doser, detta för att undivka en för kraftig sedering och att 

utomstående individer uppfattar detta som den grundläggande orsaken till varför 

patienten avlider [20]. 

Bruinsma et. al studerar i sin artikel de etiska aspekterna av hur vårdgivare samtalar om 

palliativ sedering i Beligen, Nederländerna och Storbritannien. En brittisk sjuksköterska 

beskrev hur hon frågat sig själv om det i själva verket var hon själv som med de 

sedativa läkemedlen orsakat patientens död och ifall detta i så fall kunde likställas med 

mord, men att hon aldrig kunde veta säkert vad som bidragit till att patienten avlidit 

artikel [18]. 

I litteraturgranskningen av sjuksköterskors erfarenheter av palliativ sedering är 

kopplingen till eutanasi påtaglig [17, 20, 24, 25, 26].  Detta både utifrån 

sjuksköterskornas egna känslor och uppfattningar som från allmänheteens påtryckningar 

och debatten kring eutanasi [25].   

Brown et. al beskriver hur sjuksköterskor ansåg behandlingens syfte är det som skiljer 

palliativ sedering från eutanasi. De menade att eutanasi är att aktivt avsluta patientens 

liv medans palliativ sedering syftar till för att lindra lidande, även om en bieffekt av 

denna behandling är en potentiell förkortning av patientens liv. En sjuksköterska 

förklarade det som att sedering enbart tar bort personenes medvetande, inte dennes liv 

och att den följande döden är en naturlig död då sederingen inte gjorde avkall på den 

naturliga dödsprocessen [25].  

I länder som Belgien och Nederländerna där eutanasi är lagligt ansågs palliativ sedering 

vara ett alternativ till eutanasi [17, 20, 26]. I vissa fall erbjöds patienten paliativ 

sedering då möjligheten till att utföra eutanasi var begränsad, detta på grund av 

bristande organisatorisk möjlighet, patientens symtombild eller behov av akut 
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syptomlindring [17, 26]. Areavalo et. al beskriver hur sjuksköterskor uppgett en önskan 

om aktiv dödshjälp från nästintill varannan patient de vårdat [26]. Vid granskning av de 

inkluderade artiklarna framkom det även att sjuksköterskor hade erfarenheter av att 

palliativ sedering i vissa fall hade administrerats med just syftet att förkorta patientens 

liv och därmed lidande [24]. 

 

3.7 Förutsättningar för palliativ sedering 

Sjuksköterskor ansåg att god samarbetsförmåga, god förmåga till symtomidentifiering,  

goda medicintekniska färdigheter och kulturell medvetenhet var viktiga egenskaper hos 

sjuksköterskan vid administrering av palliativ sedering. Att besitta en god förmåga till 

att kommunicera med patienten, anhöriga och annan sjukvårdspersonal ansågs också 

vara värdefulla egenskaper vilka påverkade förutsättningarna för palliativ sedering som 

behandling [19]. 

3.7.1 Riktlinjer och styrdokument 

Gorawara-Bhat et.al belyser sjuksköterskors uttryck om behov av utarbetade riktlinjer 

och utökad utbildning avseende palliativ sedering för sjukvårdspersonal, patienter och 

anhöriga [19]. 

Administrering av palliativ sedering utifrån utarbetade protokoll och vårdprogram 

förekommer i länder som Nederländerna och Storbritannien. Det framkommer i 

litteraturgranskningen att sjuksköterskor vilka deltar i administrering av palliativ 

sedering vilken utgår ifrån dessa typer av styrdokument anser det av största vikt att följa 

protokoll och riktlinjer [20]. 

En sjuksköterska verksam I Storbrittannien vilken hade erfarenheter av the Liverpool 

Care Pathway, ett vårdprogram för vård i livets slutskede vilket inkluderar palliativ 

sedering, uppgav att programmet bekräftade behovet för läkemedelsadministrering via 

generella direktiv där sedativa läkemedel borde inkluderas. Hon uppgav att möjligheten 

till att utifrån patientens befintliga tillstånd självständigt och snabbt kunna administrera 

lindrande läkemdedel utan läkarordination var fördelaktigt i vården vid livets slutskede 

[20].   

Som motpol till detta belyser Gielen et. al Indiska sjuksköterskors förhållningssätt till 

denna aspekt. Deltagarna i studien menade att det inte fanns någon möjlighet att 
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utveckla riktlinjer för denna typ av behandling, då varje patientfall ser olika ut och det 

är patientens behov av lindring om är styrande för administrering [21].  

3.7.2 Kommunikation 

Sjuksköterkor ansåg att kommunikationen mellan familjemedlemmar, läkare och andra 

sjuksköterskor var var största vikt i behandligen för att möjliggöra att alla berörda är på 

samma våglängd [20]. En god fungerande kommunikation mellan sjuksköterska och 

läkare anses även vara grundläggande i ett positivt samarbete kring patienten [24]. 

Sjuksköterskan spelar även en avgörade roll i kommunikationen kring palliativ sedering 

mellan patient, anhöriga och läkare [20, 24, 25]. Sjuksköterskan många gånger den 

första länken i samtalet kring denna typ av behandling, att patienter och anhöriga 

samtalar med sjuksköterskan och framför sin önskan eller sina behov och att 

sjuksköterskan sedan spelar en stöttande roll i samtalet med läkaren [24].  

Brown et. al påvisar att kommunikationen kring behandlingen var mycket tydlig och 

öppen. Sjuksköterskorna uppgav att läkaren förklarade för patienten och dess anhöriga 

om metoden, dess effekter, hur det skulle gå till samt möjligheten till att patienten efter 

sedering ej längre skulle vara kontaktbar [20].  

Det anses även viktigt att patienten i så lång utsträckning som möjligt kan kommunicera 

med sin omgivning och sina anhöriga. Brunishma et. al belyser denna aspekt med 

sjuksköterskors erfarenheter av att det är viktigt för patienten att ha möjlighet till att 

föra sedering påbörjas säga adjö till sina nära och kära och att patienten behöver ges tid 

och utrymme till detta [18]. 

 

3.8 Beskrivning av de valda artiklarnas datainsamlingsmetod 

Författeren till föreliggande litteraturstudie har valt att granska de inkluderade 

artiklarnas datainsamlingsmetod enligt Polit et. al samt Forsberg et. al [15, 16]. I 

samtliga artiklar vilka ligger till grund för denna studies resultat är datainsamlingsmetod 

beskriven, dock med varierande stringens. 

 

Fyra av de inkluderade artiklarna har enkät som datainsamlingsmetod [17, 23, 25, 26].  

Två av dessa artiklar har precicerat dessa enkäter till strukturerade frågeformulär. [23, 

26]. Datainsamling via enkäter baseras på att studiens deltagare läser frågeformulärets 

frågor och sedan svarar på dessa skriftligt. Relaterat till skiftande kunskaper i 
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deltagarnas läs och skrivförmåga är det av största vikt att enkäten är utformad tydligt 

och lättförståligt. Enkäter är fördelaktigt inom det kvantitativ forskning, detta relaterat 

till dess konstnadseffektivitet och möjligheten till insamling av data från ett stort antal 

individer [15].  

 

En av de inkluderade artiklarna är skrivna utifrån en blandad metod och har både enkät 

och fokusggruppsintervju som datainsamlingsmetod [22].  Fokusgruppsintervjuer är allt 

mer vanligt förekommande inom omvårdnadsforskningen. I denna typ av intervjumetod 

förs en diskussion en grupp utifrån ett förutbestämda frågor vilket leds av en moderator. 

Optimal gruppstorlek för fokusgruppsnintervjuer är 6-12 individer [15].  Två av de 

granskade artiklarna har använt sig av fokusgruppsnintervjuer som 

datainsamlingsmetod. Intervjuerna utfördes i dessa studier i grupper om åtta till tio  

respektive fyra till sex deltagare [19, 22]. Intervjuer av denna typ vilka berör känsliga 

ämnen kan med fördel utföras i mindre grupper, dock är ett deltagarantal på mindre än 

fyra individer ej fördelaktigt för fokusgruppsintervjuer [15].   

 

Sex av de inkludurade artiklarna har uppgett intervju som datainsamlingsmetod [18, 19,  

20, 21, 22, 25, ]. Intervjuer är fördelaktiga inom den kvalitativa forskningen [16]. Av de 

dessa artiklar har datainsamling I fyra stycken baserats på personliga intervjuer [18, 20, 

21, 25, ]. Personliga intervjuer anses vara den mest respekterade och högkvalitativa 

metoden för insamling av data. Denna intervjumetod går ut på att den som intervjuar i 

ett möte med studiedeltagaren ställer frågor utifrån en intervjuguide varpå deltagaren 

svarar på dessa [15]. 

 

Datainsamling i fem av de inkluderade artiklarna har baserats på intervjuer utifrån 

semistrukturerade intervjuguider [18, 19, 20, 21, 25]. Syftet med en semistrukturerad 

intervjuguide är att forskare kan insamla kvalitativ data angående ett specifikt ämne. 

Personen som intervjuar utgår ifån en förutbesämd struktur avseende ämnet och 

uppmuntrar studiedelatagaren att utifrån detta berätta om sina erfarenheter eller åsikter 

fritt med egna ord. Frågornas ordningsföljd och sättet frågorna ställs bestäms under 

intervjuns gång.  
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Miljön för genomförandet av intervjuer är av största vikt. Platsen bör vara neutral, 

lättillgänglig samt ha akustik anpassad för auditotering intervjun [15]. I ingen av de 

granskade artiklarna har miljön i vilken intervjun ägt rum nämts. 

4.0 Diskussion 
4.1 Huvudresutat 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av palliativ sedering samt 

granska de valda artiklarnas datainsamlingmetod. Vid granskning av de tio inkluderade 

artiklarna framgår det att palliativ sedering baserat på sjuksköterskors erfarenheter är att 

förhållningssättet till denna typ av behandling skiljer sig mellan olika individer och 

sjukvårdssystem. Det råder en tydlighet i att palliativ sedering ska administreras till 

palliativa patienter i det terminala skedet med syftet att befria individen från lidande. 

Detta till trots är det påtagligt att defenitionen av begreppet lidande skiljer sig mellan 

sjuksköterskor samt att det meningsskiljaktigheter i huruvida psykiskt eller emotionellt 

lidande är det korrekta indikationen för behandlingen.  

 

Patientens och dennes anhöriga är en central del av behandlingen och spelar en stor roll 

beslutsfattandet kring administrering av palliativ sedering.  Sjuksköterskor erfarenheter 

klarlägger att  palliativ sedering ger patienten adekvat lindrade av sitt lidande i det 

terminala skedet men att behandlingen i sig har negativa effekter på patientens sociala 

liv, för nutrition och vätsketillförsel samt har eventuellt livsförkortande egenskaper. 

Sjuksköterskan har en utbredd roll i beslutsfattande och administrering av palliativ 

sedering, något som bidrar till emotionell belastning samt etiska frågeställningar. 

Förhållningssättet till palliativ sedering skiljer sig åt mellan studierna på en geografisk 

basis, ofta i relation till om eutanasi är ett lagligt förekommande fenomen i det 

sjukvårdsystem där studien genomförts.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

En holistisk syn på patienten som en mångdimensionell individ med psykiska, fykiska, 

sociala och existentiella behov är fundamentet i den personcentrerade palliativa vården. 

De 6:S:en är således dimensioner av dessa behov [14]. I den föreliggande studiens 

resultat framkommer det tydligt att dessa värden präglar sjuksköterskors erfarenheter av 

palliativ sedering [17, 19, 21, 23, 25].  
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Sjuksköterskors erfarenheter påvisar att utbildning, god fungerande kommunikation och 

god förmåga till symptomidentifiering är viktiga faktorer vid palliativ sedering [19].   

 

4.2.1 Psykiska och fyskiska behov 

Enligt 6:S präglas patientens psykologiska behov av självbestämmande och att själv 

vara en aktiv del i beslut rörande det egna livet. Fysiska behov benämns inom teorin 

som faktorn symptomlindring och präglas av kroppsliga behov så som nutrition och 

sömn samt fysiskt lidande och patientens behov omvårdnadsinsatser[14]. En 

återkommande faktor i resultatet är patientens autonomi och egen önskan som grund i 

beslutsfattandet kring palliativ sedering [17, 19, 21, 23 ]. Sjuksköterskor ansåg det vara 

av största vikt att möta patientens önskemål och tillgodose dennes behov [25]. Det 

framkommer att patienten i många fall själv önskar palliativ sedering [24]. 

 

Palliativ sedering har för syfte att lindra lidande orsakat av outhärdliga symtom i livets 

slutskede [17, 18, 19, 20]. Det framgår i resultatet att det råder meningsskiljaktigheter 

bland sjuksköterskor i huruvida fysiskt eller psykiskt lidande är den korrekta 

indikationen för palliativ sedering [19].   

 

Författaren till den föreliggande studien identiferar problematiken kring de sederande 

läkemedlens avsaknad av analgetiska effekter som en potentiell källa till dessa 

meningsskiljaktigheter. I Gorawara-Bhat et. al studie bekräftas denna problematik med 

sjuksköterskors resonemang kring perspektivet av att fysisk smärta i sig kan bidra till 

psykiskt lidande hos patienten [19]. Ytterligare åsikter kring detta beskrivs i resultatet 

relaterat till att smärtlindning av fysiska symptom anses vara av största vikt innan 

administrering av palliativ sedering  [17, 22, 24, 26], samt att fysiskt lidande bör 

behandlas separat och inte med hjälp av sedering [21, 22]. Enligt teorin 6:s är den 

enskilda individens behov flukturerande och kan skifta mellan situationer. Vad som 

definerar den enskilda individens lidande är således vad denna upplever och har för 

behov i den enskilda situationen [14]. 

 

För att identifiera lidande i förhållande till sederingsnivå finns ett antal validerade 

mätinstrumet, så som The Richmond Agitation Sedation Scale, RASS. Skalan är 

ursprungligen anpassad till bedömning av sederingsnivå inom instesivvården, men 

används i senare tid inom den palliativa vården [27]. En modifierad variant av RASS 
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anpassad för just den palliativa vården har testats med goda resultat för bedömning av 

just lidande och sederingsgrad. [28]. 

I resultatet framkommer aspekten om administrering av perenteral nutrtion- och 

vätsketillförsel under palliativ sedering. Det är således ovanligt förekommande att 

patienter under denna typ av behandling får nutrtion- och vätsketerapi [17, 18, 20, 21, 

22, 24]. Relaterat till detta belyser Coombs et. al infallsvinkeln av att dehydrering och 

minskat eller upphört födointag är en naturlig del av det terminala skedet [22]. Tidigare 

studier avseende effekten av perenteral vätsketillförsel till palliativa patienter i det 

terminala skedet har visat att vätsketerapi ej har några märkbara positiva eller negativa 

effekter på denna patientgrupp [29]. 

  

4.2.2 Sociala behov 
Resultatet påvisar att patientens sociala behov och nära relationer är ytterst viktiga 

aspekter av sjuksköterskors erfarenheter av palliativ sedering [19, 23, 24]. Enligt 6:s är 

patienten och hela dennes livsvärld vad som präglar dennes självbild, i detta angår 

således även anhöriga och de personer vilka patienten anses värdefulla [14]. Enligt 

sjuksköterskors erfarenheter är anhöriga en viktig del i beslutsfattandet kring palliativ 

sedering och många gånger ligger anhörigas önskan till grund för administrering [19, 

23, 24]. 

  

Patientens sociala behov av relationer och gemenskap till andra människor defineras 

enligt 6:s som faktorn Sociala relationer [14]. Brunishma et. al belyser denna aspekt 

som en problematisk del av palliativ sedering då behandlingen tar bort möjligheten att 

tillgodose patientens sociala behov av att interagera med sin omgivning [21]. 

 

Resultatet klarlägger hur sjuksköterskor poängterar det viktiga i att före sedering 

påbörjas låta patienten ta farväl av sina anhöriga, i sin egen takt [18]. Tidigare forskning 

inom ämnet belyser just denna aspekt av att ta farväl ur anhörigas perspektiv. Anquinet 

et. al beskriver att det finns geografiska skillnader i anhörigas upplevelser av att ta 

farväl innan administrering av palliativ sedering. I Nederländerna och Belgien 

förekomm ofta plannerade farväl, något som i hög utsträckning upplevdes som positivt 

för de anhöriga. Däremot förekom negativa aspekter av just detta i samband med de fall 

där patienten tillfälligt återfått medvetande. Anhöriga beskrev även tiden mellan 

avskedet och den inträffande döden som en väntan och ett vakum. Relaterat till den 
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palliativa sederingens gravdisa administrering i Storbrittannien skedde även avskedet 

mellan patient och anhöriga succesivt. Anhöriga i Storbrittannien upplevde inte i lika 

stor utsträckning tillfälligt ökat medvetande hos patienten som en negativ företeelse 

[30].  
 

4.2.3 Existentiella behov 
I resultatet framgår det att sjuksköterskor har erfarenheter av att patienter i livets 

slutskede önskar att få avsluta sitt liv [20, 26]. Enligt 6:s är vad som definerar ett gott liv 

i livets slutskede en högst individuell upplevelse. Den personcentrerade palliativa 

vården utformas utifrån patientens livsvärld och behov tillsammans med vårdens 

resurser och kompetens. Sjuksköterskans roll är att utifrån vetenskap, empirisk kunskap, 

lagar och förskrivningar tillgodose patientens behov den sista tiden i livet [14]. 

Författaren till denna litteraturstudie uppmärksammar förhållandet mellan patientens 

lidande och sjuksköterskans plikter många gånger är källan till många av de etiska 

dilemman som påvisas i den föreligande studiens resultat.  

 

4.3.4 Sjuksköterskors emotionella belastning 

Det ligger i sjuksköterskans yrkesroll att lindra lidande [24]. Det är tydligt att 

sjuksköterskors erfarenheter påvisar att palliativ sedering ger en adekvat lindring av 

patientens lidande i livets slutskede [23, 26]. Sjuksköterskor beskriver möjligheten till 

denna typ av behandling som värdefull och uppger att det är ett previlegium att kunna 

befria patienter i det terminala skede från det lidande vilket livets slutskede många 

gånger är ett faktum [25]. I kombination med detta har många sjuksköterskor 

erfarenheter av tillfällen där etiska dilemman uppstått.  Detta många gånger relaterat till 

behandlingens potentiellt livsförkortande egenskaper och kopplingen till eutanasi [18, 

23, 25] Den föreliggande studiens resultat beskriver hur sjuksköterskor upplevt att de 

injicerat patienten till döds och att de själva varit ansvariga för att förkorta patientens liv 

[18]. 

 

Kopplingen till eutanasi är påtaglig i de inkluderade artiklarna [17, 20, 24, 25, 26]. 

Resultatet påvisar att sjuksköterkor anser att behandlingen ej är likvärdig med eutanasi, 

vilket har för syfte att aktivt avsluta en individs liv, och menar att syftet med palliativ 

sedering är att lindra outhärdligt lidande, ej att avsluta en individs liv [25]. Tidigare 
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forskning rörande palliativ sederings livsförkortande egenskaper påvisar att 

behandlingen ej har märkbara effekter på patienters levnadstid jämnfört med patienter i 

det terminala skedet vilka ej behandlas med palliativ sedering [31]. 

 
Tidigare forksning bekräftar att den emotionella belastningen för sjuksköterskor i 

kontakt med palliativ sedering är hög. Detta relaterat till sjuksköterskors egna känslor 

och kunskapsnivå så väl som till organisatoriska faktorer så som bristande utbildning 

och tidsbrist. Det påvisas även att den känslomässiga påfrestning vilka sjuksköterskor 

upplever går att härleda till utmärkande drag hos de verksamma. En högre grad av 

emotionell påfrestning upplevs bland yngre sjuksköterskor med lägre grad av klinisk 

erfarenhet. Övriga faktorer vilka påverkar graden av emotionell belastning hos 

sjuksköterskor är hög arbetsbelastning, sviktande samarbete mellan läkare och 

sjuksköterska, oenighet mellan familj och patient inför sedering samt etiska svårigheter 

relaterat till den potentiellt livsförkortande effekten. Sjuksköterskor uppger även att det 

föreligger en viss svårighet i att bedöma outhärdliga symtom samt att det många gånger 

är svårt att hitta utrymme för att själv sörja en avliden patient [32]. Resultatet påvisar att 

sjuksköterskor hanterade emotionell belastning genom att vila i sin yrkesroll och 

därmed ha ett professionellt förhållningssätt till patienten. Det beskrivs även hur 

sjuksköterskor genom att ha ett patientcentrerat förhållningssätt frångick från sina egna 

känslor och uppfattningar och istället la sitt fokus på att lindra patientens lidande och 

utgå från dennes önskningar och behov [25]. 

 

4.3.5 Geografiska skillnader 
I resultatet påvisas en skillnader i synsättet och användandet av palliativ sedering, detta 

många gånger på en geografisk basis [18, 20,25]. En likhet mellan de olika länder som 

studerats i denna studie är att indikationen för palliativ sedering är outhärdligt lidande i 

livets slutskede [17, 18, 19, 20]. Trots detta skiljer sig synen på behandleingen i 

avseendet om huruvida lättare intermittent sedering eller kontinuerlig sedering är den 

korrekta metoden för sedering i det terminala skedet [25]. Resultatet påvisar att 

sjuksköterskor verksamma i Storbrittannien i högre utsträckning uttrycker erfarenheter 

av etiska dilemman och emotionell påfrestning [18, 20]. Enligt sjuksköterskors 

erfarenheter förespråkas djup kontinuerlig palliativ sedering i större utsträckning i 

Nederländerna och Belgien än i övriga länder repsresenterade i studiens resultat [20, 

25]. I dessa två länder används även palliativ sedering som komplement till eutanasi i de 

fall där möjligheten att erbjuda patienten aktiv dödshjälp är begränsad [17, 26]. 
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4.3.6 Metodologisk aspekt 
Den föreliggande studiens resultat baseras på tio vetenskapliga artiklar. Fyra av de 

inkluderade artiklarna är skrivna utifrån en kvantitativ ansats och har enkät som 

datainsamlingsmetod [17, 23, 24, 26]. Fem av de inkluderade artiklarna är skrivna 

utifrån en kvalitativ ansats och har intervju som datainsamlingsmetod [18, 19, 20, 21,  

25].  En av artiklarna har en blandad metod och datainsamling är baserad på både enkät 

och intervjuer [22]. De inkluderade artiklarnas vetenskapliga tradition färgar således 

dess datainsamlingsmetod. Vald datinsamlingsmetod har betydelse för resultatets djup 

och trovärdighet [15].   

 

Datainsamling via enkät har sin styrka i lättlillgänglighet. Relaterat till den teknologiska 

utvecklingen har datainsamling via internetbaserade frågeformulär blivit allt mer vanligt 

förekommande, således kan datainsamling ske ifrån stora undersökningsgrupper. En 

annan styrka är också möjligheten till total anonymitet hos studien deltagare, vilket kan 

medföra ärligare svar och därmed stärkt trovärdighet datainsamlingen. Relaterat till det 

faktum att ingen direkt interaktion mellan studiedelagare och forskare är nödvändig 

ökar även svarens trovärdighet [15].    

 

Två av de inkluderade artiklarna har använt sig av fokusgruppsintervjuer vid 

datainsamling [19, 22]. Fördelen med en fokusgruppsintervju är att deltagarna kan 

känna sig mer bekväma i att dela sina tankar och erfarenheter bland andra individer med 

samma erfarenheter mot om datainsamlingen hade skett enskilt.  Deltagarna är oftast 

specifikt utvalda och bildar en homogen grupp med likartade erfarenheter, något som 

kan ge en fördjupad förståelse för det diskuterade ämnet. Deltagarna är oftast specifikt 

utvalda och bildar en homogen grupp med likartade erfarenheter, något som kan ge en 

fördjupad förståelse för det diskuterade ämnet [15].   

 
Datainsamling via intervju är fördelaktigt ur de aspekterna att det ofta medför en högre 

svarsfrekvens jämnfört mot exempelvis enkäter. Intervjuer kan även utföras bland alla 

typer av individer och polulationer då denna metod ej är beroende av faktorer som 

individens läsförståelse eler kognitiva förmåga. I en intervju har forskare även 

möjligheten att bekräfta förståelsen och därmed minska risken för att frågor eller svar 

uppfattas fel av någon av intervjuns parter [15].   

 



 

 24 

Datainsamling i fem av de inkluderade artiklarna har baserats på intervjuer utifrån 

strukturerade intervjuguider [18, 19, 20, 21, 26, ]. Denna typ av teknik möjliggör för 

forskaren att ställa följdfrågor och därmed få detaljerade beskrivande svar om ett 

specifikt ämne, något som stärker homogeniteten i datainsamlingen relaterat till den 

områdesspecifika strukturen. Den semistrukturerade intervjumetoden tillåter intervuaren 

att vara flexibel i sina frågeställningar, vilket kan bidra till att frågor uppfattas olika 

mellan deltagare. Denna flexibilitet kan istället minska homogeniteten i insamlad data 

och anses därför som metodens största svaghet [15].   

 

4.4 Metoddiskussion 

Studiens valda design är deskriptiv litteraturstudie vilket anses fördelaktigt i syftet att ge 

en överblick över aktuell forskning inom ett ämnesspecifikt område [15].   

 

Sökord valda utifrån en studies frågeställning rekomenderas enligt Forsberg et.al. [16].  

I den föreliggande studien genomfördes databassökning utifrån fritextsökning på 

Palliative sedation. Övriga söktermer är vedertagna MeSh-termer och headings: 

Sedation, nurse, hospice and palliative care, experience samt MeSh-termen Hospice 

and palliative care och CINAHL-Heading: Hospice and terminal nursing För att 

avgränsa sökningen användes den booleska söktermen AND. Detta i syftet att smalna av 

sökningen för att specefikt svara på studiens syfte [16].   

 
Databassökningen utfördes initialt ur ett brett spektra för att få en överblick över 

tillgänglig aktuell forskning varpå limits och sökord kombinerades för att få fram 

artiklar och studier vilka svarade på studiens syfte och frågeställning. Forskning om 

sjuksköterskans erfarenheter av palliativ sedering är bristfällig och dataunderlaget till 

denna studie är således relativt fattigt. Författaren till detta examensarbete har strävat 

efter att beskriva så ny vetenskap som möjligt och därmed begränsat sökningarna till 

artiklar författade inom fem år tillbaka i tiden, något som kan ses som en av arbetes 

styrkor. För att utöka datamängden hade det eventuellt varit relevant att utöka 

inklusionskriteriet publiceringsår.  

 
Urvalsprocessen utgick från att finna vetenskapliga artiklar vilka svarade på studiens 

syfte och frågeställning [15].  Exklusion av av artiklar baserades främst på artiklar vilka 

beskrev palliativ vård av barn samt artiklar vilka ej beskrev sjuksköterskors 

erfarenheter.  Författaren har även exkluderat två artiklar trots att dessa efter gransking 
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av abstract både svarade på studiens syfte och frågeställning. Detta då dessa artiklar 

saknade tillgänglighet för Högskolan i Gävle.  De tio inkluderade artiklarna berörde 

palliativ vård av vuxna patienter och beskrev sjuksköterskors erfarenheter av palliativ 

sedering. Relaterat till den smala forskningen inom området har artiklar inkluderats 

vilka ej är renodlade speglingar av sjuksköterskors erfarenheter, utan där 

undersökningsgruppen även bestått av läkare och andra informella vårdgivare. Dessa 

vårdgivares perspektiv har ej inkluderats i denna litteraturstudies resultat.  

 

De tio inkluderade artiklarna beskriver sjuksköterskors erfarenheter av palliativ sedering 

i ett flertal olika länder. Trots detta är länder som Belgien, Storbrittannien och 

Nederländerna överrepresenterade i de inkluderade artiklarna [17, 18, 20, 23, 24, 25, 

26,] , något som kan ses som an av denna studies svagheter.  

 

5.0 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt 

forskning  
Examensarbet har betydelse för att öka förståelsen för sjuksköterskors erfarenheter av 

palliativ sedering och kan därmed främja kunskap inom området. Förhoppningen är att 

denna litteraturstudie i ett senare skede kan ligga till grund för vidare studier berörande 

ämnet. 

 

Sjuksköterskans arbete med lindrande vård i livets slutskede innebär en hög 

arbetsbelastning på både ett yrkesmässigt så väl som emtoionellt plan. Palliativ sedering 

väcker en rad etiska frågeställningar. Relaterat till detta vore det av största vikt att 

studera användningen av sedativa läkemedel som lindring i det terminala skedet samt att 

utforska svårigheterna kring att definiera smärta i relation till oro vid vård i livets 

slutskede. För att minska sjuksköterskans belastning och ansvar är vidareutveckling av 

lättanvändbara validerade mätsinstrument avseende smärta och oro vid livets slutskede 

av värdefullt.  En ökad förståelse för sjuksköterskans roll i lindrande behandling av 

patienter i livets slutskede kan även ha positiva effekter på patienters livskvalitet i det 

terminala skedet.  
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6.0 Slutsats 
Enligt sjuksköterskors erfarenheter ger palliativ sedering en adekvat lindring av lidande 

hos patienter i det terminala skedet och kan bidra till ökad livskvalitet. Sjuksköterskor 

uttrycker att det är ett previlegium att ha möjligheten att lindra outhärdligt lidande hos 

patienter i livets slutskede. Patienten och dennes anhöriga är en central del i 

beslutsfattandet kring samt administreringen av palliativ sedering. Behandligen har 

negativa effekter på patientens sociala liv samt på faktorer som nutrition och 

vätskebehov. Sjuksköterskors har erfarenheter av att behandligen har potentiellt 

livsförkortande egenskaper. Sjuksköterskan har en utbredd roll i beslutsfattande och 

administrering av palliativ sedering, något som bidrar till emotionell belastning samt 

etiska frågeställningar.  
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Författare Syfte Resultat 
Arevalo. J, Perez. R, Swart. S 

& van der Heide; 2013 

Att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av 

beslutsfattande rörande 

palliativ sedering av 

patienter i det terminala 

skedet. 

Sjuksköterskorna spelade en stor roll i 

besutsfattandet kring palliativ sedering. 

Sjuksköterskor har I vissa fall upplevt sig 

pressade till att delta I sedering av patienten. I 

de flesta fallen var sjuksköterskan närvarande 

vid sederingens start. Sjuksköterskorna 

konsulterade läkare och andra sjuksköterskor 

under pågående sedering. Sjuksköterskorna 

upplevde att anhöriga var nöjda med sedering 

som metod. Opiater administrerades ofta 

innan sedering för att hantera fysiska symtom 

så som smärta och andnöd. Midazolam 

amvändes mest frekvent för sedering och 

dosen ökade under sederingens förlopp. 

Under sedering sänktes behovet av opiater 

kontinuerligt.  

Bilsen. J, Deliens. L, 

Ingelbrecht. E & Mortier. F; 

2011 

Att undersöka 

kommunikationen mellan 

sjuksköterksan, patienten, 

anhöriga och läkare inför 

induceringen av kontinuelig 

palliativ sedering samt att 

undersöka hur 

sjuksköterskor upplevde 

arbetet med patienter i livets 

slutskede. 

Sjuksköterskan spelar en stor roll i både 

kommunikation och beslutsfattande vid 

inducering av kontinelig palliativ sedering.  

Sjuksköterskorna upplevde att metoden 

eventuellt förkortade dödsförloppet.  

Bilsen. J, Deliens. L, Mortier. 

F & Rys. S; 2014 

Att utifrån sjuksköterskor 

erfarenheter undersöka hur 

kontinuerlig palliativ 

sedering lindrar lidande.  

Sjuksköterskorna upplevde att kontinuerlig 

palliativ sedering gav en adekvat lindring av 

lidande samt bidrog till god livskvalitet i 

livets slutskede.  Få patienter fick perenteral 

nutrition efter inducering av sedering. 

Patienten och anhöriga var delaktiga i 
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beslutet. 

Bhatnagar. S, Broeckaert. B, 

Chaturvedi. A, Gielen. J, 

Gupta. H, Mishra. S et.al; 2011 

Att undersöka indiska 

sjuksköterskor och läkares 

vilka arbetar med 

pallitations attityder till 

smärtlindring och palliativ 

sedering.  

Det är etiskt försvarbart att lindra lidande så 

som smärta men höga doser angeliesika. 

Vissa ansåg att fysiskt lidande inte var en 

indikator för sedering. Intermittent alliativ 

sedering var att föredra framför kontenuelig 

palliativ sedering.  Patientens behov bör stå i 

centrum. Att patienten ej kunde äta och dricka 

under sederingen ansigs vara ett problem. De 

upplevde att sederingen eventuellt kunda 

förkorta patientens liv.  

Broeckaert. B, Gielen. J, Van 

den Branden. S, Van Irsel. T; 

2012 

Att  förstå sjuksköterskors 

attityder till palliativ 

sedering. 

Sjuksköterskorna ansåg inte att eutanesi vore 

ett mer humant alternativ till palliativ 

sedering. Att det är viktigt att patienten är 

delaktig I beslutet om paliativ sedering. Att 

perenteral nutrition inte bör ges under 

sedering. De ansåg att sedering enbart ska 

induceras då patienten är i ett terminalt skede. 
Brown. J, Bruinsma. S, 

Deliens.L, Mathers. N, 

Mortier.F, Seymore. J et.al; 

2014 

Att förstå vilka resonemang 

som används av vårdgivare 

för att hantera moraliska och 

känslomässiga aspekter av 

konintuerlig palliativ 

sedering. 

Studien visar att graden av närhet utifrån 

faktorerna; beslutsfattande, vardagligt, fysiskt 

och känslomässigt spelade en stor roll i 

vårdgivarnas sätt att hantera den pressade 

situation vilket palliativ sedering innebär. 

Sjuksköterskor var mer nära patienten både 

emotionellt och fysiskt. Att vara professionell 

ansågs vara ett sätt att distansera sig från 

situationen på ett känslomässigt plan. 

Sjuksköterskan var delaktig i hela processen, 

stod nära patienten och var oftast den som 

administrerade sedativa läkemedel. 

Sjuksköterskorna upplevde att de var 

delaktiga i att aktivt förkorta patientens liv. 

Sjuksköterskorna tyckte att palliativ sedering 

skiljde sig markant från eutanesi. Deltagarna 
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upplevde att sederingens positiva effekter 

övervägde de negativa. Vissa sjuksköterskor 

ansåg att det var ett privilegium att ha 

möjlighet att kunna lindra patientens lidande i 

livets slutskede, 

Brown. J, Bruinsma. S, 

Janssens. R, Morier. F, Payne. 

S, Raus. K, et.al; 2014 

Att beskriva och jämföra 

hur sjuksköterskor och 

läkare från Nederländerna, 

Belgien och Storbritanien 

praktiserar och resonerar 

kring paliativ sedering.  

England: Målet med sedering är att lindra 

patientens lidande, i vissa fall är detta lidande 

så svårt att kontinuelig palliativ sedering är 

ndvändigt. Sjuksköterskor ansåg att sedering 

bidrog till en mer stillsam och fridfull död. 

Perenteral nutrition var sällsynt 

förekommande efter sedering. Sjuksköterkor 

upplevde ett etiskt dilemma i huruvida 

sederingen bidrog till en snabbare död. 

Sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att 

patienten så långt som möjligt var vid 

medvetande. Somliga ansåg det icke etiskt 

försvarbart att reducera patientens 

medvetande rt. Möjligheten att interagera med 

familj och vänner.  

Belgien: Målet med sedering var att minska 

patientens lidande genom att börja på låga 

doser sederande läkemedel vilka sedan höjdes 

till adekvat lindring var nådd.  

Sjuksköterskorna ansåg att de var obligerade 

att följa läkarens ordinationer. 

Nederländerna: Sedering användes som 

symtomlindring de sista dagarna i livet. 

Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt med 

ett formellt beslut om sedering där läkare, 

anhöriga och patienten själv var delaktig. 

Perenteral nutrition var sällsyynt 

förekommande efter sederingens start. 

Sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att 
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följa riktlinjer samt att kommunikationen 

mellan patienten, anhöriga och vårdpersonal 

var fungerande. Palliativ sedering ansågs 

bidra till en naturlig död, i jämnförelse med 

eutanasi. Det ansågs viktigt att bibehålla 

sederingen för att inte patienten skulle komma 

till medvetande och behöva lida.  

Bruinsma. S, Mathers. N, 

Mortier. F, Payne.S, Raus. K, 

Rietjens.J et. al; 2015 

Att studera hur vårdgivare 

resonerar kring palliativ 

sedering ur ett etiskt 

perspektiv i Belgien, 

Nederländerna och 

Storbritaninen. 

I de länder där eutanesi förekommer ansåg 

vårdgivarna att palliativ sedering gav en 

naturlig stillsam död. Det är viktigt för 

patienten och anhöriga att få ett avlsut innan 

sedering påbörjas. Psykiskt lidande är en 

vanligt förekommande indikation för palliativ 

sedering i storbritaniten. Patientens nutrition 

är ett etiskt dilemma vid palliativ sedering. 

Sjuksköterskor upplevde ett etiskt dilemma i 

huruvida de med metoden aktivt förkortade 

patientens liv. Belgiska deltagare upplevde i 

större grad än de andra länderna en press från 

patienter, anhöriga och annan 

sjukvårdspersonal att sedera med syftet att 

medvetet förkorta patientens liv och lidande.  

Coombs. M, Donovan. A, 

Fulbrook. P, Tester. R & 

deVries. K; 2015 

Att undersöka Nyazeländska 

intensivvårdsjuksköterskor 

attityder till coh erfarenheter 

av vård I livets slutskede. 

Majoriteten av sjuksköterskorna spelade en 

stor roll i beslut rörande vården i livets 

slutskede. De ansåg att det var viktigt att 

patientens familj var delaktig i beslut. 

Effektiv symptomlindring ansågs viktigt, 

dock ansåg mindre än hälften att sedering var 

ett alternativ för detta. Det fanns 

meningkiljaktigheter mellan deldagarna om 

huruvida nutrition och aktivitet skulle 

bibehållas trots det terminala skedet.  

Gorawara-Bhat. R, Levine. S, 

Patel. B &  Shega; 2012 

Att belysa sjuksköterksors 

erfarenheter och 

Sjuksköterskorna ansåg att palliativ sedering 

hade för syfte att lindra patientens lidande i 
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uppfattningar om vilka 

kunskaper och färdigheter 

som är viktiga vid 

administrering av palliativ 

sedering. 

det terminala skedet. Vissa deltagare i studien 

ansåg att psykiskt såväl som fysiskt lidande 

var indikationer för sedering. Andra ansåg att 

det inte var etiskt försvarbart att behandla 

enbart psykiskt lidande med sedering. De 

ansåg att patientens och anhörigas önskemål 

var en viktig del i beslutsfattandet kring 

paliativ sedering. De ansåg att det 

samarbetsförmåga, symtomidentifiering, 

medicintekniska färdigheter och kulturell 

medvetenhet var viktigt för sjuksköterskan. 

Det framgick även att det fanns ett behov av 

riktlinjer och utbildning rt. Palliativ sedering. 

 
 
 
 
 
 
  


