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Sammanfattning 

Bakgrund: Varje år dör det mellan 90 000 till 100 000 människor i Sverige, majoriteten 

av dessa vårdas palliativt. Den palliativa vården har främst fokus på symtomlindring 

och förbättring av patientens livskvalitet. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att 

vårda patienter i livets slutskede samt att beskriva vilken datainsamlingsmetod som 

användes i de inkluderade artiklarna. 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie. Studien baserades på 14 kvalitativa artiklar som 

hittades genom sökningar i databaserna PubMed och Cinahl. 

Huvudresultat: Sjuksköterskors erfarenheter av att visa respekt för både patienten och 

deras närstående bidrog till en bättre relation samt ett ökat förtroende. Sjuksköterskor 

erfor att det palliativa vårdandet kunde vara psykiskt påfrestande men genom stöd från 

arbetsgivaren och kollegor kunde detta underlättas. Kraven från anhöriga på 

sjuksköterskan skapade en känsla av maktlöshet, stress och press.  

Sjuksköterskor från kirurgiska och onkologiska avdelningar erfor att det fanns en 

kunskapsbrist gällande den palliativa vården och kommunikation. Enligt 

sjuksköterskorna fungerade samarbetet med läkare dåligt vilket ledde till stress. 

Datainsamlingsmetoderna som de inkluderade artiklarna i studien var intervjuer och 

fokusgruppsintervjuer. 

Slutsatser: Sjuksköterskor beskrev en kunskapsbrist inom den palliativa vården samt 

svårigheter av att kommunicera med patienter och dess anhöriga. Genom att erbjuda 

utbildningar inom palliativ vård och kommunikation kan det bidra till att sjuksköterskan 

känner sig tryggare och kan växa i sin roll samt att samarbetet med läkare förbättras.  

 

 

Nyckelord: Fokusgrupp, Intervju, Palliativ vård, Sjuksköterskans erfarenheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Background: Every year between 90 000 and 100 000 people dies in Sweden, the 

majority of these were cared in palliative care. The palliative care primarily focus on 

relief of symptoms and improvement of patient's quality of life. 

Purpose: The purpose of this study was to describe nurse’s experiences of caring for 

patients in the final stages of life and to describe the data collection method that was 

used in the included articles. 

Method: A descriptive literature study. The study was based on 14 qualitative articles 

found through searches in the databases PubMed and Cinahl. 

Main Results: Nurses experiences of showing respect for both patients and their 

relatives contributed to a better relation and trust. Nurses experienced that the palliative 

caring could be mentally burdened, but through support from colleagues the burden 

could be reduced. The demands from relatives could create a feeling of stress. Nurses on 

surgical and oncological ward experienced a lack of knowledge when it came to 

palliative care and communication. According to the nurses, communication between 

nurses and doctors didn't work well and were a source of stress. Data collection method 

in the included articles were interviews and focusgroup interviews. 

Conclusions: Nurses described a lack of knowledge within the palliative care and 

difficulties communicating with patients and their relatives. Education within palliative 

care and communication could contribute to nurses feeling more confident and allow 

them to grow in their role and improve the collaboration with doctors. 
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1.0 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Varje år avlider mellan 90 000 till 100 000 människor i Sverige och majoriteten av 

dessa behöver vård i livets slutskede, palliativ vård. 

Pallativ vård är då sjukdomen inte kan botas, detta gäller flera diagnoser 

(Socialstyrelsen, 2013). 

Den palliativa vården har en helhetssyn och ska ta hänsyn till patientens fysiska, 

psykiska, sociala samt andliga/existentiella behov, det är viktigt att dessa inte ses som 

skilda ting utan som en helhet då de olika områdena berör varandra (Strang, 2012). 

Ordet palliativt kommer från det latinska ordet ”pallium” som betyder mantel, det vill 

säga att genom en handling går det att dölja men även lindra ångest och smärta tillfälligt 

(Melin-Johansson, 2010).  

En annan viktig del inom den palliativa vården är att stödja de anhöriga i deras 

sorgearbete (Strang, 2012). 

Enligt en studie av Al Qadire (2014) är huvudmålet med palliativ vård att fokusera på 

vilka symptom den enskilda patienten har, genom att fokusera på symtomen går det att 

minska lidandet och förbättra patientens livskvalité. 

 

 

Den palliativa vården delas in i två faser, en tidig fas och en sen fas. Den tidiga fasen 

kan ses som en livsförlängande behandling som är anpassad efter patienten, här 

genomförs olika insatser som bidrar till högre livskvalitet under behandlingen. Den 

tidiga fasen kan vara lång medan den sena fasen brukar vara kort. Den sena fasen är när 

patienten och anhöriga är medvetna om att situationen har förvärrats och vården blir 

fokuserad på symtomlindring och att bidra till en hög livskvalitet för patienten och dess 

anhöriga (Socialstyrelsen, 2013). 

 

 

Enligt socialstyrelsen finns det en orättviss tillgång av palliativ vård i Sverige därför har 

dem skapat ett nationellt kunskapsstöd som sjukvården i Sverige ska ta hänsyn till. 

Kunskapsstödet finns som stöd för kommuner och landsting runt om i landet, 

riktlinjerna består av tre delar: 

* En handledning om bemötande, etik och samspelet mellan vård- och omsorgsgivare. 

* Tips och stöd för dem som ansvarar om beslut om hur resurserna ska delas upp. 
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* Riktlinjer på hur vården i livets slutskede ser ut idag (Socialstyrelsen 2013). 

 

 

1.2 Sjuksköterskans vårdande 

International Council of Nurses (ICN) etisk kod för sjuksköterskor, bygger på fyra 

hörnstenar. Sjuksköterskan ska ha som mål att bidra till bättre hälsa, förhindra sjukdom, 

hjälpa till med återhämtning och symptomlindra, detta görs genom att ansvara för 

omvårdnaden. Det är viktigt att vårda både patienten och anhöriga samt ha ett 

professionellt bemötande och vara tillgänglig, detta skapar en trygghet och en relation 

som bidrar till tillit (Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

För en god vård krävs det att utvärdera den enskilda patienten, utöver smärtlindring 

finns det andra basala behov som har stor betydelse i patientens vård, några exempel är 

familjestöd, religiösa/andliga behov, socialt stöd och läkaren (Meyers & Goodlin 2016). 

 

 

1.3 Patienten och närståendes erfarenheter 

Patienter som vårdades palliativt beskrev smärta som det svåraste symtomet, där de 

ansåg att symptomlindringen var det viktigaste i det palliativa vårdandet (Rainbird, 

Perkins, Sanson-Fisher, Rolfe & Anseline, 2009). 

Ångest, psykisk ohälsa och hopplöshet var ytterligare några symptom som patienter 

erfor vid det palliativa skedet (Mystakidou, Parpa, Tsilika, Athanasouli, Pathiaki, 

Galanos, Pagoropoulou, & Vlahos, 2008). 

Rädslan inför döden var inte det enda som patienter erfor som skrämmande, utan även 

fruktan för lidandet och att förlora sin integritet (Stajduhar, Thorne, McGuiness & Kim-

Sing,2010). 

 

En viktig uppgift för samtliga som vårdar patienter palliativt, är enligt närstående att 

skapa en god relation genom en kontinuerlig kontakt (Brännström, Ekman, Boman & 

Strandberg 2007). Närstående som vårdar sina anhöriga i livets slutskede anser att 

rådgivning och stöd är en viktig aspekt som bidrar till minskad oro och rädsla (Funk, 

Allan & Stajduhar, 2009). Att vara närstående till någon som vårdas palliativt kan vara 

tufft då vardagen förändras, när en närstående insjuknar i en obotlig sjukdom kan 
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sjukhusbesöken öka, rutiner och prioriteringar förändras vilket leder till att det blir 

väldigt krävande för anhöriga (Jonasson, Liss, Westerlind & Berterö, 2010). I de flesta 

fallen måste de anhöriga fortsätta sina vanliga vardagsrutiner som att ta hand om 

hemmet och jobba vilket kan skapa stress och utmattning (Isgren, Lyckander & 

Strömberg, 2002). 

 

 

1.4 Teoretisk referensram 

Patricia Benner - från novis till expert 

Patricia Benner skapade en modell som beskriver utvecklingen av sjuksköterskans roll. 

Modellen beskriver hur sjuksköterskor utvecklas i fem stadier, och hur färdigheter i 

yrket får sjuksköterskan att klara av svåra vårdsituationer. Hon menar att genom 

yrkeserfarenheter och ökad kompetens skapas en utveckling i sjuksköterskans roll 

(Benner, 1993).  

 

 

Benners teori skapades genom en intervjustudie med sjuksköterskor som hade 

varierande yrkeserfarenhet. Genom att använda sig utav två metoder kunde hon 

utvärdera sjuksköterskornas kompetens. Den första metoden var en berättande metod 

vilket innebär att sjuksköterskorna svarade på Benners frågor, medan den andra 

metoden gick ut på att sjuksköterskorna fick beskriva en valfri vårdsituation. Efter 

intervjun tolkade hon sjuksköterskornas erfarenheter. De olika kompetenserna 

utvärderades allt från hur sjuksköterskan undervisar, hur effektiv hen är, hur hen 

planerar, samarbetar, utför en behandling och hur omvårdnadsarbetet var. Dessa 

handlingar kunde beskriva vilka kompetenser sjuksköterskan hade. Vid analyseringen 

av sjuksköterskornas kompetens använde hon sig utav Dreyfusmodellen, vilket hjälpte 

Benner att lyfta fram sjuksköterskornas prestation inom varje stadie (Benner, 1984). 

Benner menade att sjuksköterskorna kunde hamna på det första stadiet “novis” när hen 

kommer till en ny avdelning där hen inte känner till patientgruppen eller miljön (Benner 

1993). 

 

 

Författarna valde Patricia Benner som sin teoretiska referensram på grund av att stegen 

Benner beskriver kan relateras med sjuksköterskors erfarenhet inom den palliativa 
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vården, då nyexaminerade sjuksköterskor samt sjuksköterskor som aldrig arbetat med 

patienter i livets slutskede kan ses som Noviser, där dem behöver stöd och hjälp och har 

svårt att ta egna beslut om vad som behövs. Beroende på hur mycket erfarenhet 

sjuksköterskan har om den palliativa vården kan hen tydligt sammankopplas med de 

olika stegen. 

 

Stegen: 

1. Novis - Här är sjuksköterskan oerfaren, har en handledare som har kontroll över 

läget. Kan inte bedöma en situation själv utan att bli bekräftad. 

2. Avancerad nybörjare - Här är sjuksköterskan lite mer erfaren, men behöver dock stöd 

i det kliniska arbetet och vad som skall prioriteras först. 

3. Kompetent - Nu har sjuksköterskan arbetat ett tag och kan behärska planering och en 

situation självständigt dock under ett lugnare tempo än vad som krävs. 

4. Skicklig - Här har sjuksköterskan fått lång erfarenhet, kan bedöma situationer 

långsiktigt och kan se tidiga skov och kan jämföra med tidigare händelser. 

5. Expert - I detta stadie har sjuksköterskan blivit expert och litar helt på sina egna 

kunskaper och erfarenhet, här har sjuksköterskan skapat en djup förståelse och kan med 

hjälp av sin kunskap veta vad som krävs i en viss situation (Benner, 1993). 

 

 

1.5 Problemformulering 

Enligt socialstyrelsen (2013) existerar det en orättvis tillgång av palliativ vård i Sverige, 

detta har lett till att Socialstyrelsen har skapat ett nationellt kunskapsstöd för sjukvården 

i Sverige som består av tre riktlinjer.Olika riktlinjerna tar bland annat upp stöd av 

handledning i bemötande, samarbetet mellan vård- och omsorgsgivare samt tips och 

stöd om hur vårdresurserna skall delas upp. Syftet med denna studie var att få en inblick 

i sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta inom den palliativa vården, genom att 

beskriva sjuksköterskans erfarenheter av den palliativa vården kan detta komplexa 

arbete belysas och eventuella behov av utveckling och stöd mot sjuksköterskan framtas. 
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1.6 Syfte och frågeställning 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter i livets 

slutskede. Vidare var syftet att beskriva de inkluderade artiklarnas 

datainsamlingsmetod. 

 Vilka erfarenheter har sjuksköterskan av att vårda patienter i livets slutskede? 

 Vilken datainsamlingsmetod har artiklarna som vi använt oss av haft? 

 

 

2.0 Metod 

2.1 Design 

 En deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck, 2012) 

2.2 Sökord, Databaser, Sökstrategi och Urvalskriterier:  

Sökord: Palliative care, Hospice and Palliative nursing, Nurse experience och 

Qualitative. Databaserna som användes var PubMed och Cinahl. Vid sökningarna på 

PubMed användes Medical Subject Headings (MeSH), i Cinahl användes Cinahl 

Headings (SH) vilket är motsvarigheten för MeSH termer (Polit & Beck, 2012). 

I sökningen i Cinahl trunkerades ”Nurse” med en asterisk symbol (*), detta var för att få 

tillgång till flera alternativ av ordet nurse som till exempel ”nurses” (Polit & Beck, 

2012). För att reducera antalet träffar användes sökorden tillsammans med booleanska 

söktermerna ”AND” och ”NOT”. 

Begränsningar: Peer Reviewed. full linked text samt att artiklarna ska vara tillgängliga 

för Högskolan i Gävle, Artiklarna publicerades 2010-2016, samt skrivna på engelska. 

Inklusionskriterier: Kvalitativa artiklar som hade sjuksköterskans perspektiv i fokus. 

Artiklar som svarar på studiens syfte och frågeställning. Artiklarna var organiserade 

efter formatet IMRAD, vilket står för introduktion, metod, resultat och diskussion. 

Exklusionskriterier: Patienten, anhörigas, studenters samt andra professioner än 

sjuksköterskans erfarenheter. Litteraturstudier samt artiklar på andra språk än engelska. 

Artiklar som beskrev vårdandet av barn i palliativt skede exkluderades, vilket i 

sökningen exkluderades med NOT children.  
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Tabell 1. Sökning i databaserna PubMed & Cinahl. 

Databaser Begränsningar/Sökdatum Söktermer Antal träffar/ 

antal dubbletter 

Lästa 

titlar 

Lästa 

sammanfattningar 

Valda 

artiklar 

Cinahl Full linked text, English, 

Högskolan i Gävle, 2010-

2016, Peer Reviewed 

2016-10-03 

Palliative 

Care"[SH] 

3925 

 

   

Cinahl Full linked text, English, 

Högskolan i Gävle, 2010-

2016, Peer Reviewed 

2016-10-03 

Palliative 

Care"[SH] 

AND nurse* 

experience 

AND 

qualitative 

NOT children 

60                       4  60 56 4 

Cinahl Linked full text, English, 

Högskolan I Gävle, 2010-

2016, Peer Reviewed 

2016-10-03 

"Hospice 

And 

palliative 

Nursing"[SH] 

AND nurse* 

experience 

AND 

qualitative 

NOT children 

21                      1  21 20 6 

PubMed Full text, English, 

Högskolan i Gävle, 2010-

2016 

2016-10-03 

"Palliative 

Care"[MeSH] 

AND nurse 

experience 

AND 

qualitative 

NOT children 

56                       3 56 53 4 

   129 Träffar 

exklusive 

dubbletter 

  14 Totalt 
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2.3 Urvalsprocess 

Efter sökningen granskades de 129 artiklarna och utifrån deras titlar har författarna läst 

artiklarnas sammanfattning, detta gjordes för att bekräfta att de kunde svara på syftet 

och frågeställningen (Polit & Beck, 2012). 

Genom att inkludera och exkludera vetenskapliga artiklar har material som svarat mot 

studiens syfte och frågeställning tagits fram.  

Efter granskningen av artiklarnas sammanfattning exkluderades artiklar som inte 

svarade mot studiens syfte och artiklar som inte var gjorda enligt IMRAD. Vidare 

exkluderades artiklar som inkluderade erfarenheter från patienter, anhöriga, studenter 

samt andra professioner. Artiklar som både var kvantitativa och kvalitativa, artiklar som 

inte gick ej att öppna samt dubbletter exkluderades. 14 artiklar inkluderades i denna 

studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.  Artiklarnas urvalsprocess 
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2.4 Dataanalys  

En deskriptiv dataanalys gjordes för att bearbeta och analysera det insamlade materialet. 

Artiklarna som valdes ut lästes igenom av båda författarna med fokus på artiklarnas 

syfte, metod och resultat. 

Författarna började med att läsa artiklarna var för sig. Samtliga artiklar var skrivna på 

engelska vilket inte var författarnas första språk, artiklarna lästes därför igenom ett 

flertal gånger och översattes sedan till svenska för att få en djupare förståelse av dess 

innehåll. Författarna träffades sedan och en jämförelse av deras fynd gjordes för att 

säkerhetsställa att det fanns en samförståelse av artiklarnas innehåll. Artiklarna 

strukturerades sedan upp i två tabeller (se bilaga). I tabell två användes rubrikerna: 

författare, publikations år, titel, design/ansats, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod och dataanalys. Fokus i tabell två låg på artiklarnas 

datainsamlingsmetod. 

I tabell tre beskrevs artiklarnas syfte och resultat under rubrikerna, författare, syfte och 

resultat. Därefter gjorde författarna en sammanfattning av artiklarnas resultat som 

svarade mot syfte och frågeställning.  

Författarna identifierade två teman, Sjuksköterskans berikande erfarenheter och 

Sjuksköterskans betungande erfarenheter.  

Därefter lästes artiklarna åter igen och texten färgkodades, författarna valde att färgkoda 

sina fynd då de underlättade organiseringen av resultaten (Polit & Beck, 2012). 

 

 

Fynden som handlade om de berikande erfarenheterna markerades med en blå 

överstryknings penna med ett plustecken och de som handlade om de betungnde 

erfarenheterna markerades med ett minustecken med en gul överstrykningspenna. 

Därefter identifierades sex underteman. Författarna läste igenom artiklarnas 

datainsamlingsmetod och gjorde sammanfattningar i ett Word dokument. Författarna 

träffades sedan och jämförde sina anteckningar, resultatet dokumenterades i tabell tre. 

 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Det insamlade materialet granskades och sammanställdes med en objektiv syn och 

noggrannhet, författarnas förförståelse bedöms inte ha påverkat resultatet. Samtliga 

artiklar som användes i studien var etiskt godkända (Henricson, 2012). 
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Plagiering har inte förekommit i någon form, då författarna har varit nogranna med att 

referera (Polit & Beck, 2012). 

Författarna har även läst artiklarna var för sig, vilket stärker objektivitet (Henricson,  

2012). För att minska risken för missuppfattningar av artiklarnas innehåll då samtliga 

artiklar var skrivna på engelska vilket inte är författarnas första språk lästes artiklarna av 

båda författarna. Genom att fler tar del av studien blir den mer tillförlitlig då risken för 

egen tolkning minskar då fler personer är involverade i analysen (Polit & Beck, 2012). 

 

 

3.0 Resultat 

Resultatet av litteraturstudien baserades på 14 kvalitativa vetenskapliga artiklar. 

Resultatet redovisas under två huvudteman, Berikande erfarenheter för sjuksköterskan 

och Betungande erfarenheter för sjuksköterskan tillsammans med sex stycken 

underteman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Resultat översikt 
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3.1 Berikande erfarenheter för sjuksköterskan 

Genom god kommunikation och stöd från sjuksköterskor får patienterna ett större 

förtroende för sjuksköterskan, vilket i sin tur bidrar till erfarenheter som får 

sjuksköterskan att växa i sin yrkesroll och känna sig bekväm på arbetsplatsen. 

 

 

3.1.1  Professionellt arbetsätt och arbetserfarenhet 

Att arbeta utifrån ett professionellt arbetsätt minskar risken att patienterna eller de 

anhöriga kommer för nära sjuksköterskan, detta bidrar även till att sjuksköterskan kan 

stötta patienter på ett professionellt sätt (Tunnah, Jones, & Johnstone,2012, Johansson 

& Lindahl,2012, Chong & Poon,2011). Sjuksköterskors erfarenheter av att “stänga av” 

när hen lämnar patienten samt hitta en balans sågs som en bra lösning för att lättare 

kunna acceptera sina begränsningar och inte skylla på sig själv om något inte gick som 

planerat (Tunnah et al. 2012, Johansson et al. 2011, Chong et al. 2011). 

Med arbetserfarenheter blir sjuksköterskor självsäkrare i sin arbetsroll, vilket bidragit 

till ett bättre självförtroende som i sin tur lett till att dem har blivit mer öppensinnade 

och kan se den enskilda patienten som unik (Keall,Clayton & Butow,2014, 

Mishelmovich, Arber & Odelius ,2015). 

 

 

Erfarenheter från den palliativa vården har visat att sjuksköterskor som är goda lyssnare 

och ger sina patienter och anhöriga uppmärksamhet får en starkare tillit av patienter 

samt dess anhöriga (Keall et al. 2014, Mishelmovich et al. 2015,Seyedfatemi, 

Borimnejad, Mardani Hamooleh & Tahmasebi, 2014). 

Genom att lyssna och försöka förstå sig på patienten och dess anhöriga kan det bidra till 

ett samarbete, vilket ofta bidrar till en bättre vård. Genom att lyssna på patientens 

önskemål kan sjuksköterskan försöka anpassa sig efter dem och få patienterna att känna 

sig delaktiga (Mishelmovich et al. 2015). 

Sjuksköterskor erfor att ärlighet ökade förtroendet från patienterna och deras familjer, 

vid samtal om svåra ämnen. Dock erfor de att svaret på deras frågor behövde förmedlas 

med eftertänksamhet eftersom relationen mellan patienter, anhöriga och sjuksköterskor 

både är verbal och icke-verbal. Kroppspråk, ansiktsuttryck och tonen i rösten har en stor 

betydelse vid kommunikationen (Keall et al. 2014, Mishelmovich et al. 2015). 
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Genom att ha en god och professionell relation kunde sjuksköterskan lära känna 

patienten och ha möjlighet att hjälpa patienter att uppnå deras “sista” önskan (Daines, 

Stilos, Moura, Fitch, McAndrew, Gill & Wright, 2013). 

Sjuksköterskor försökte alltid ge patienterna god omvårdnad, detta gällde även för 

patienter med sänkt medvetandegrad då mycket tid lades ner på uppmärksamhet och på 

omvårdnaden. Genom att kunna bidra till ett bättre avslut växte det en glädje för 

sjuksköterskorna och anhöriga. Då sjuksköterskan hade kunskap och möjlighet att ta 

hänsyn till och möta patientens religiösa eller etniska kultur i omvårdnadshandlingarna, 

kände de en tillfredställelse och glädje (Zheng, Guo,Dong & Owens, 2015, Andersson, 

Salickiene & Rosengren, 2015). 

 

 

Sjuksköterskor får erfarenheter av att stötta både patient och anhöriga under perioden av 

palliativ vård. Genom att ge psykiskt stöd och visa respekt för åsikter och önskemål 

erfor många sjuksköterskor ett större förtroende från patienter samt anhöriga (Zheng et 

al, 2015). 

Då sjuksköterskan inbjuder familjemedlemmarna till att bidra till vårdandet för sin 

anhöriga kunde det minimera deras svårigheter och de kunde känna sig delaktiga (da 

Silva & Da Silva Lima, 2014). 

 

 

3.1.2 Tacksam upplevelse och kan växa i sin roll 

Många sjuksköterskor enligt Johansson et al. (2011), Andersson et al. (2015) och 

Daines et al. (2013) beskriver känslan av att arbeta med patienter som är nära döden 

som en tacksam erfarenhet, samt ses som ett privilegium att träffa patienter och 

anhöriga vid livets slut. Den positiva feedbacken och tilliten som kommer från anhöriga 

och patienten gör att sjuksköterskan stärks i sin roll och växer som sjuksköterska 

(Johansson et al, 2011) 

 

 

3.2 Betungande erfarenheter för sjuksköterskan 

Sjuksköterskor inom den palliativa vården ansåg att de fanns svårigheter med att 

kommunicera med patienten, anhöriga och läkaren. En frustration hos sjuksköterskorna 

identifierades då de ansåg att de fanns en kunskapsbrist gällande palliativ vård. 
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3.2.1 Kommunikation, obalans och hopplöshet 

En stor del av sjuksköterskans arbete är informera patienterna om deras hälsa. Om 

sjuksköterskan och patienten inte har någon relation sågs det som utmanande och svårt 

för sjuksköterskan att ge patienten dåliga nyheter. Men det ansågs också vara svårt att 

ge dåliga nyheter till patienten på grund av att de har skapat en god relation med 

patienten och deras familj, då sjuksköterskan känner en oro över att få ta skulden 

(Chong et al. 2011). 

En sjuksköterska berättade att hon tyckte att de var obekvämt att diskutera patientens 

hälsa med det multidisciplinära teamet innan patienten hade fått informationen. Det sågs 

som en ökad ansträngning för deras relation och hon ville undvika detta för inte öka den 

rådande maktbalansen mellan dem. Att ge dåliga nyheter om patientens hälsa ansåg 

sjuksköterskorna var lättare att ge till en äldre person än en yngre. Eftersom att de äldre 

hade levt en längre tid och är mer tillfreds med vad de har uppnått i livet och därför 

ansågs ha lättare att ta emot ett negativt besked (Mishelmovich et al. 2015). 

 

Sjuksköterskor erfor att patienter ofta känner en rädsla i samband med deras symtom 

från deras sjukdom och oroar sig mycket över sin framtid. Sjuksköterskorna 

identifierade att patienten såg sig själva som en börda och att de skapade en obalans i 

deras familjestruktur. Det uppstår ständiga utmaningar för sjuksköterskan att hitta rätt 

balans mellan vad patienten behöver och vad deras anhöriga anser vara bäst (Daines et 

al. 2013). Sjuksköterskorna indikerade att det fanns tillfällen då de kände sig hopplösa 

när de inte hade kunnat lindra patientens symptom eller när behandling och mediciner 

inte kunde lindra tillståndet (Daines et al. 2013). 

 

 

3.2.2 Bristande samarbete och stöd 

Samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare var inte alltid det lättaste, då 

sjuksköterskor kunde erfara svårigheter med att både prata och samarbeta tillsammans 

med läkaren (Törnqvist et al. 2012, Karlsson et al. 2010,Verschuur et al. 2014,Tunnah 

et al. 2012 & Chong et al. 2011). 

Sjuksköterskorna beskrev att läkaren inte lyssnade på vad de hade att säga och att 

läkarna trodde sig veta bäst även fast de inte hade träffat patienten på länge (Törnqvist 

et al. 2012 & Karlsson et al. 2010). I Verschuur et al. (2014) studie kände sig 
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sjuksköterskorna inte som jämlika kollegor och att det fanns en brist på bekräftelse av 

deras kunskap och expertis. Att ha kommunikationssvårigheter med läkaren var en källa 

till stress (Tunnah et al. 2012). 

 

 

Vid smärtlindring av patienter kände sig sjuksköterskorna beroende av läkarna. Trots att 

patienterna hade mycket ont var det svårt för sjuksköterskorna att övertala läkaren att 

göra läkemedelsbyte eller skriva ut starkare medicin (Karlsson et al. 2010). 

Förhandlandet med läkaren var svårt då sjuksköterskor ansåg att läkaren inte ville skriva 

ut medicin efter deras råd (Törnqvist, Andersson & Edberg. 2012). Sjuksköterskorna 

kände en frustration och maktlöshet då de har begränsade befogenheter under hembesök 

och ansåg att de var svårt att samarbeta med läkaren speciellt i början, då de erfarna att 

läkaren hade ett bristande förtroende för dem (Chong et al. 2011). 

Som sjuksköterska inom den palliativa vården arbetar de ofta ensamma och har 

huvudansvaret för patienters vård i livets slutskede, de känner att de har ett behov av 

mer stöd från sina kollegor (Törnqvist et al. 2012). 

 

 

I Karlsson, Roxberg, da Silva, Berggren (2010), Zheng et al. (2013) och Andersson et 

al. (2015) belystes problematiken med anhöriga. Sjuksköterskan beskrev sina känslor av 

maktlöshet då de kände krav från anhöriga att fortsätta med provtagningar och 

behandlingar trots att det inte behövdes samt när de erfor att de anhöriga inte hade något 

förtroende för dem (Karlsson et al. 2010). Kraven från anhöriga kan få sjuksköterskan 

att känna sig stressad och pressad. Både yngre och äldre mer erfarna sjuksköterskor 

berättade att de hade svårigheter med att kommunicera med patienten och deras familj 

på ett tillfredställande sätt (Zheng et al. 2013). 

 

 

Sjuksköterskor som aldrig arbetat med palliativ vård tidigare kan erfara arbetet som 

tungt och tufft, på grund av osäkerhet hur hen ska gå tillväga vid kommunikation med 

patienter och anhöriga. Dock med erfarenhet blir det lättare för sjuksköterskan att 

hantera situationen (Mishelmovich et al. 2015, Keall et al. 2014). 

Palliativ vård kan vara tungt och psykiskt påfrestande för sjuksköterskor, men genom 

kommunikation och stöd av kollegor, kurator eller arbetsgivare på arbetsplatsen kan 
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psykiskt svåra situationer underlättas. Detta kan bidra till att sjuksköterskorna handskas 

lättare med situationen och kan utvecklas i sin roll (Andersson et al. 2015,Johansson et 

al. 2011,Verschuur, Groot & Van der Sande,2014). 

 

 

3.2.3 Behov av kunskap 

Sjuksköterskorna som arbetade på kirurgi och onkologi avdelning uttryckte sin 

frustration om deras brist på djup kunskap och färdigheter inom den palliativa vården 

(Andersson et al. 2015 & Törnqvist et al. 2012). Dem saknade kunskap om bland annat 

prioritering, vilket gjorde att arbetet kändes överväldigande då prioritering är viktigt för 

att sjuksköterskan ska kunna ge vård av hög kvalité. Sjuksköterskor erfor att det rådde 

en kunskapsbrist gällande att samtala om döden och existentiella frågor (Andersson et 

al. 2015). Sjuksköterskorna ansåg också att de var i behov av utveckla sina färdigheter i 

att tala om vård i livets slutskede, att sakna dessa färdigheter gjorde att sjuksköterskorna 

inte ansåg sig vara kompetenta vårdgivare (Zheng et al. 2013). 

 

 

3.2.4 Dödens påverkan på sjuksköterskan 

Vid vård av döende patienter kan sjuksköterskan påverkas genom att hen blir påmind 

om sin egen eller sina släktingars dödlighet (Andersson et al. 2015). 

Många sjuksköterskor oroade sig för sina patienter även när de var hemma (Melvin, 

2012). Att släppa tankarna om livets slut var svårt trots att arbetspasset var slut för 

dagen (Andersson et al. 2015). Att arbeta nära döden påverkar sjuksköterskan genom att 

de har erfarenheter av sorg när en patient går bort och kan anse att de är ett 

misslyckande (Andersson et al. 2015). 

 

 

3.3 Datainsamlingsmetod 

De 14 utvalda vetenskapliga artiklars datainsamlingsmetod granskades. 

11 av 14 artiklar genomfördes genom intervjuer (Mishelmovich et al. 2015,Keall et al. 

2014, Seyedfatemi et al. 2014,Chong et al. 2011,Daines et al. 2013, Melvin,2012, 

Zheng, et al. 2014, Karlsson et.al. 2011,Andersson et al.,2015, da silva et al. 2011, 

Tunnah et al. 2012). Tre av artiklarna gjordes genom diskussioner i fokusgrupper 

(Verschuur et al. 2014,Törnquist et al. 2012,Chong et al. 2011).  
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En studie genomfördes både i intervjuer och fokusgrupp (Daines et al. 2013). Ordet 

fokus betydelse är att diskussionen ska handla om ett tidigare bestämt ämne (Wibeck, 

2010). Alla spelades in och alla förutom en transkriberades (Andersson et al. 2015). 

Med transkription menas de att varje ord som sägs dokumenteras (Polit & Beck 2012). 

 

 

Artiklarna med intervju varade mellan 30 min upp till två timmar. Nio artiklar använde 

sig utav semistrukturerade intervjuer (Melvin et al. 2012, Zheng et al. 2013, Andersson 

et al. 2015, Mishelmovich, et al. 2015,Keall et al. 2014,Tunnah, et al. 2012, da Silva et 

al. 2014, Johansson et al. 2011 & Karlsson et al. 2011). Två intervjuer utfördes genom 

en intervjuguide (Zheng et al. 2013 & Seyedfatemi et al. 2014). 

När intervjun är strukturerad ställs det fasta frågor och förväntas att få fasta svars 

alternativ, det vill säga att den tillfrågade får inga möjligheter att svara på något än det 

intervjuaren ställer. Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuerna är 

halvstrukturerade, det vill säga att frågorna är strukturerade men att svaren inte behöver 

vara strukturerade, det vill säga öppna svarsmöligheter (Trost,2010). En intervjuguide 

byggs på en förhandstruktur, vilket betyder att den framställs innan intervjun och ska 

vara fokuserad på studiens problemställning (Ryen,2004).  

 

Intevjuerna i fokusgrupperna av Törnqvist et al. (2012) och Veschuur et al. (2014) 

framkommer det att de leddes av två erfarna moderatorer medan i Chong et al. (2013) 

beskrivs det endast att en författare var medverkande men inte vilken funktion hen hade. 

I studien av Danies et al. (2013) framkommer det inte om någon moderator eller 

författare medverkade vid diskussionerna. En moderator har inte samma funktion som 

en traditionell intervjuare som styr diskussionen i gruppen utan moderatorns uppgift var 

att starta diskussionerna samt att presentera nya perspektiv av ämnet om de behövdes så 

att deltagarna själva ska kunna diskutera så fritt som möjligt (Wibeck, 2010). 

Moderatorn har en annan viktig uppgift som är att identifiera om någon deltagarna är för 

dominanta och därmed kan hindra andra deltagare att prata om sina åsikter (Wibeck, 

2010). 

 

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Keall%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25453124
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Fokusgrupps disskussionen i studien av Daines et al. (2013) varade i ca en timme 

medan i Veshur et al. (2014) & Törnqvist et al. (2012) varade intervjuerna i ca två 

timmar. Den lägsta diskusionen var i studien av Chong et al. (2011) den varade i ca två 

och en halv timme. 

Det framkommer inte i någon av artiklarna vart fokusgrupperna har genomförst (Daines 

et al. 2013,Törnqvist et al., 2012. Chong et al. 2011 & Veschuur et al. 2014) 

 

 

4.0 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Genom att ha ett professionellt arbetssätt och ha respekt för både patienten och anhöriga 

ökar förtroendet för sjuksköterskan. Den ökande tilliten från patienter och anhöriga 

leder till att sjuksköterskan stärks i sin yrkesroll. För att psykiskt klara av att arbeta med 

patienter i palliativt skede, behövs det stöd från kollegor, kuratorer och arbetsgivare. 

Betungande erfarenheter som framkom i resultatet var de anhörigas krav på 

sjuksköterskan som kan få hen att känna sig maktlös, stressad och pressad. 

Sjuksköterskorna från kirurgi och onkologi avdelningar beskev att de fanns en brist på 

kunskap om den palliativa vården och om kommunikation. Detta gjorde att de inte 

kände sig kompetenta även fast de hade gjort sitt bästa. Samarbetet med läkaren 

fungerade dåligt kunde leda till stress, de erfor att de inte blev lyssnade på och kände en 

brist på bekräftelse av deras kunskap och expertis. 

Datainsamligsmetoderna som de inkluderade artiklarna i studien bestod av intervjuer 

och fokusgruppsintervju. 

 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Professionellt arbetsätt och arbetserfarenhet 

Att vårda patienter palliativt bidrar både till berikande och betungande erfarenheter. 

Sjuksköterskor som arbetar med patienter i palliativ vård får mycket erfarenhet av att 

möta anhöriga, genom att skapa ett förtroende med sina patienter och deras anhöriga 

kan sjuksköterskan växa i sin roll (Johansson et al, 2011). 

Vid ett bristande förtroende och krav från de anhöriga skapades en känsla av maktlöshet 

hos sjuksköterskan. En viktig del av den palliativa vården är att stödja de anhöriga i 
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deras sorgearbete (Strang,2012). Att få återkoppling från patienter och deras 

familjemedlemmar att vården varit 

meningsfull och uppskattad stärker sjuksköterskans självförtroende. Återkoppling är en 

viktig faktor för vårdens utveckling (Shimoinaba et al. 2015). 

Tillit från patienter och dess anhöriga fick sjuksköterskor att känna sig hedrade och 

nöjda med sin insats. Att patienter och deras familjer känner tilltro bidrog till att dem 

kände att deras arbete var meningsfullt (Henoch, Danielson, Browall. Strang & Melin-

Johansson, 2013). 

 

 

Att inte kunna lindra patientens symtom eller när behandling och medicin inte räcker till 

kan sjuksköterskan känna sig hopplös (Daines et al. 2013). 

En svår uppgift inom den palliativa vården för sjuksköterskor är att acceptera sina 

begränsningar. Att inte kunna uppfylla patienternas förväntningar kan bidra till att 

sjuksköterskor känner ångest och skuld. Om sjuksköterskan känner till sina gränser kan 

det gynna hen genom att känna sig bekväm i sin roll (Shimoinaba, O’Connor, Lee & 

Kissane, 2015). När sjuksköterskor har kommit till sista stadiet enligt Patricia Benners 

modell, ansågs sjuksköterskan vara expert, i detta steg litar sjuksköterskan fullt ut på 

sina kunskaper som hen inskaffat genom erfarenheter. Detta leder till att sjuksköterskan 

har utvecklat en djup förståelse för vad som krävs i olika situationer (Benner,1993). 

 

 

4.2.2 Bristande samarbete och stöd 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskorna upplevde att det fanns svårigheter med 

att kommunicera och samarbeta tillsammans med läkaren (Törnqvist et al. 2012, 

Karlsson et al. 2010, Verschuur et al 2014, Tunnah et al. 2012 & Chong et al. 2011). 

Kommunikationssvårigheter är inte bara en källa till stress utan påverkar också hur 

sjuksköterskan ser på sig själv som vårdgivare (Tunnah et. al 2012). 

För att det ska vara ett fungerande lagarbete är de viktigt med god kommunikation och 

ett ömsesidigt förtroende (Jünger, Pestinger, Elsner, Krumm & Radbruch,2007). Genom 

att arbeta som ett team kunde dem bidra till effektivitet och vara till en fördel för 

patienterna (Johnston & Smith, 2006 & Pavlish & Ceronsky,2009). 

Som nybörjare har sjuksköterskan ett extra behov av stöd och bekräftelse från kollegor 

för att komma över sin osäkerhet (Benner,1993). 
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Genom stöd och hjälp från kollegor och kuratorer och arbetsgivaren hjälper de 

sjuksköterskor att handskas med det som är psykiskt påfrestande, genom att prata och få 

stöd kan sjuksköterskorna fortsätta arbeta med patienter som är i livets slutskede 

(Andersson et al. 2015, Johansson et al. 2011,Verschuur et al. 2014). Möjligheten att ta 

en paus när det känns psykiskt tungt och prata ut med sina kollegor ansågs som viktigt 

(Strang et al. 2013). 

 

 

4.2.3 Behov av kunskap 

Sjuksköterskorna anser att de är i behov av att utveckla sina färdigheter inom 

kommunikation vid vård i livets slut skede (Zheng et al. 2013). 

Enligt studier som är gjorda av Andersson et al. (2015) och Törnqvist et al. (2012) finns 

det frustrationer hos sjuksköterskor om deras kunskapsbrist när det gäller palliativ vård. 

Searle och McInerney (2008) beskriver rollen som sjuksköterska inom den palliativa 

vården som komplicerad, vården kunde påverkas av sjuksköterskans egna förmågor och 

kunskap samt deras kollegors erfarenheter. Nyexaminerade sjuksköterskor upplevde sig 

som sårbara och att kompetensen inte räckte till när de ställdes inför existentiella samtal, 

de upplevde att de är i behov av yttligare utbildning, praktisk träning och reflektion 

(Strang et al. 2013). 

Patricia Brenner skapade en modell som tydligt beskriver de fem stadierna i en 

sjuksköterskas roll, första steget “novis” beskriver en sjuksköterska som är ny i sin 

position, men genom stöd och kompetens kan sjuksköterskan utveckla en självständig 

roll genom hens egna erfarenheter (Benner, 1993). 

 

 

4.2.4 Datainsamlingsmetods diskussion 

Intervjuer  

Nio artiklar använde sig utav semistrukturerade intervjuer (Melvin et al. 2012,Zheng et 

al. 2013,Andersson et al. 2015,Mishelmovich et al. 2015,Keall et al. 2014, Tunnah et al. 

2012, da Silva et al. 2014, Johansson et al. 2011 & Karlsson et al. 2011). Två intervjuer 

utfördes genom en intervjuguide (Zheng et al. 2013 & Seyedfatemi et al. 2014). 

Semistrukturerade intervjuer är den intervjumetod som är mest utbredd, den innehåller 

huvudfrågor som handlar om studiens teman (Ryen,2014), men ger även personen som 

svarar på frågorna möjlighet att bli så informell som möjligt, då den tillfrågade 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Keall%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25453124
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bestämmer vilken struktur svaret får (Trost,2010). En intervjuguide som görs genom en 

förhansstruktur kan göra att intervjuaren snöar in sig på sina förinställda frågor och blir 

blind, detta kan bidra till att forskaren missar viktiga delar som kunde varit relevanta till 

forskningen (Ryen,2004). En fast struktur på en intervju kan även göra att interaktionen 

låser sig och uppmärksamheten hos forskaren blir sämre, vilket gör att intervjun blir 

väldigt mekanisk (Ryen,2004), detta är något som gör att validiteten minskas då viktiga 

svar missas (Polit & Beck,2012). 

 

 

De samtliga intervjuerna spelades in och transkiberades (Melvin et al. 2012,Zheng et al. 

2013,Andersson et al. 2015,Mishelmovich, et al. 2015,Keall et al. 2014,Tunnah et al. 

2012,da Silva et al. 2014,Johansson et al. 2011,Karlsson et al. 2011,Zheng et al. 2013 & 

Seyedfatemi et al. 2014). 

Att spela in och transkibera interjun är det enda sättet att få med allt som sägs under en 

intervju, dock är det bra att anteckna vid sidan om, på grund av att tekniska fel på 

bandspelaren kan inträffa som inte läggs märke till under intervjun (Ryen,2004). 

Nackdelar med att spela in intervjuer kan vara att ljudstyrkan på badspelaren eller om 

bandspelaren inte haft en lämplig avstånd till personerna som pratar. Fördelen med 

bandspelare om allt går som det ska, är att ingenting missas, dock tar det flera timmar 

att transkiberas det som sagts (Ryen,2004). 

 

 

4.2.5 Fokusgrupper 

Att delta i en fokusgrupp upplevs ofta som något positivt, genom att diskutera med 

varandra och få en inblick av att andra har liknande erfarenheter skapas en känsla av 

samhörighet (Wibeck,2010). 

En negativ aspekt av fokusgrupper är att deltagarna gärna vill stanna i gruppen vilket 

kallas för ”gruppkohesion”. Om viljan från deltagarna är stark kan detta bli 

problematiskt då samhörigheten i gruppen kan skapa ett så kallat ”groupthink” de vill 

säga att endast ett sätt att tänka blir anses vara korrekt. På så sätt kan fokusgruppens 

resultat äventyras (Wibeck, 2010). 

Att använda sig utav en moderator har sina för och nackdelar, deltagarna i fokusgruppen 

kan uppfatta att moderatorn har ett maktövertag (Wibeck, 2010). 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Keall%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25453124
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Moderatorn kan minska maktupplevelsen genom att inleda diskussionen med att berätta 

vad hens funktion är och att hen inte är en expert på ämnet som gruppen ska diskutera 

samt de inte kommer genomföras någon kontroll av deltagarnas kunskap eller att inga 

svar är rätt eller fel (Wibeck, 2010). 

 

 

I samtliga studier, Törnquist et al.(2012), Andersson et al.(2015) ,Edberg (2012), 

Verschuur et al.(2014), Chong et al. (2011) & Danies et al.(2013) spelades diskussioner 

in med bandspelare, detta är ett bra tillvägagångsätt då deltagarna ofta glömmer bort 

diktafonen och pratar öppet (Wibeck, 2010). Alla artiklar förutom Andersson et 

al.(2015) kompletterade med transkription. Transkription är en bra metod men det 

framkom inte i artiklarna vilken typ av transkription som utfördes. Detta är en svaghet 

då de finns tre olika sätt som har olika grader av kvalitet (Wibeck, 2010).  Det framkom 

inte i någon av artiklarna vart fokusgrupperna hade träffats vilket är en svaghet då den 

fysiska omgivningen kan påverka deltagarna, vissa deltagare kan till exempel känna sig 

osäkra om det ska genomföras på ett universitet och andra känner sig mer bekväma där 

än på sin arbetsplats Wibeck (2010). 

 

 

4.3 Metoddiskussion 

Författande valde att endast inkludera artiklar som var “Peer reviewed” ses det som en 

styrka då det innebär att artiklarna har granskats utav andra forskare. Författarna 

säkerhetsställer också vårdvetenskap genom att välja artiklar som är publicerade i 

vårdvetenskapliga tidskrifter. Sökningarna begränsades till att vara tillgängliga för 

Gävle Högskola, detta ser författarna som en svaghet då artiklar som kunde ha svarat på 

syftet och frågeställning valdes bort. Den äldsta studien författarna använde var sex år 

gammal, vilket både kan ses som en styrka och som en svaghet. Anledningen till detta 

är att fenomenet palliativ vård har existerat länge. 

Samtliga artiklar som valdes ut till studien var strukturerade efter IMRAD vilket är en 

styrka då de uppfyller det minsta kravet för en vetenskaplig artikel. 

I studien har författarna exkluderat barn i palliativ vård, vilket innebär att studien inte 

blir för bred, vilket ansågs som en styka. Författarna valde att exkludera alla kvantativa 

artiklar på grund av att samma fråga kan uppfattas olika av olika människor, vilket gör 

att informationen inte blir objektiv och viktig information kan missas, på grund av att 
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subjektiva skillnader inte kan uppfattas i kvantativ forskning. Frågor som gäller 

erfarenhet kan behöva stor tolkning, vilket kan försvinna i en kvantitativ forskning 

eftersom svaren samlas in som data och inte som uppfattningar av erfarenheter. 

Författarna valde även att exkludera barn på grund av att situationen kring att vårda barn 

palliativ kanske inte riktigt har samma utkomst som av vuxna då en förälder mister även 

ett barn.  

 

 

Dataanalys: Genom att använda en deskriptiv design har syfte och frågeställningar 

kunnat besvarats (Polit & Beck, 2012). Missförstånd av språket kan ha förekommit, då 

alla artiklar i studien är skrivna på engelska vilket inte är författarnas modersmål. Detta 

kan ses som en svaghet men fördelen med att använda studier som är skriva på engelska 

är att det blir en bred och internationell sökning, vilket är en styrka när syfte och 

frågeställning skall besvaras (Polit & Beck, 2012). 

 

Författarna valde 14 artiklar, vilket är en styrka då utbudet blir bredare och stärker 

resultatets trovärdighet. Vid inkluderingen av artiklar har författarna valt att läsa igenom 

alla artiklar var för sig för att vara säkra på att de uppfattat samma sak och för att öka 

validiteten och reliabiliteten, detta är något som styrker studien (Henricson, 2012). Efter 

att författarna läste igenom artiklarna, användes dem en blå överstrykningspenna för att 

markera alla fynden som hamnade i resultat kategorin betungande. En gul 

överstrykningspenna användes för att markera alla fynden som hamnade i resultat 

kategorin berikande, att använda sig av färgkodnig ses som en styrka då blev lättare för 

författarna att organisera sina fynd (Polit & Beck,2012).  

 

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Resultatet visade att sjuksköterskan är i behov av mer kunskap och utbildning, genom 

att erbjuda utbildning kan sjuksköterskan känna sig tryggare i sitt arbete och utvecklas 

professionellt. Att skapa en relation byggd på respekt och tillit stärks sjuksköterskans 

relation med patienten och de anhöriga. Ett förbättrat samarbete mellan sjuksköterskan 

och läkare bidrar till en bättre vård. Att stödja sjuksköterskor kan bidra att de bibehålla 

sin hälsa.  
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4.6 Förslag till fortsatt forskning 

I resultatet framgick de att sjuksköterskorna ansåg att samarbetet med läkare fungerade 

dåligt. Det skulle vara givande att utföra en studie med både sjuksköterskor och läkare 

för att se hur samarbetet kan förbättras.  

Stöd från arbetsgivare och kollegor gjorde att sjuksköterskor kunde hantera arbetet när 

de var psykiskt påfrestande samt utvecklas i sin roll, detta hade varit givande att göra en 

fortsatt forskning på för att se om detta gör en skillnad på arbetsplatsen. 

 

 

4.7 Slutsats 

I resultatet framkom de att sjuksköterskors erfarenhet av respekt gentemot patienter och 

anhöriga bidrog till en ökad tillit. Det framkom även att sjuksköterskor erfor arbetet 

med palliativ vård som psykiskt påfrestande, men kunde genom underlättas av stöd från 

kollegor. Närståendes krav på sjuksköterskan kunde få hen att känna sig maktlös, 

stressad och pressad. Sjuksköterskor erfor att det förekom kunskapsbrist inom den 

palliativa vården samt svårigheter att kommunicera med patienter och dess anhöriga. 

Genom att erbjuda utbildningar kan det bidra till att sjuksköterskan känner sig tryggare 

samt växa i sin roll. Utbildningar i kommunikation kan hjälpa sjuksköterskor att arbeta 

utifrån ett professionellt arbetssätt och skapa en relation baserad på tillit och stöd för 

anhöriga och patienter utan att känna sig otillräcklig. För att skapa bättre vård för 

patienter och bättre arbetsplats för sjuksköterskor behövs det finnas ett bättre samarbete 

med läkare, samt psykiskt stöd från kollegor för att inte bli utmattad. 
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Bilaga 1 

Tabell 2, Sammanställning av de granskade artiklarna 

Författare + Pub.år Titel Design/Ansats Unders.grupp Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Andersson, Salickiene 

& Rosengren, 2015 

To be involved — A 

qualitative study of 

nurses' experiences 

of caring for 

dying patients 

Deskriptiv 

 

Kvalitativ ansats 

Sjuksköterskor med upp 

till två års 

arbetslivserfarenhet. 

En semistruktrerad intervju. Intervjun 

pågick i 30-60 minuter,  

Manifest 

innehållsanalys 

Chong P H, Poon W 

H,2011 

The lived 

experience of 

palliative homecare 

nurses in Singapore. 

Deskriptiv 

femenologisk 

 

Kvalitativ 

Tio sjuksköterskor som 

tillhör fem olika hemvård 

verksamheter 

 

Två fokusgrupper. Innehållsanalys 

Daines P, Stilos K, 

Moura S, Fitch M, 

McAndrew A, Gill A, 

Wright F,2013 

Experiences caring 

for patients and 

families dealing 

with malignant 

bowel obstruction 

Deskriptiv 

 

Kvalitativ 

15 sjuksköterskor deltog  Intervjuerna varade 22 till 60 minuter 

Öppna frågor ställdes. En 

halvstrukturerad intervjuguide efter de 

inviduella intervjuerna fortsatta 

diskussionen i två fokusgrupper 

Kvalitativ 

deskriptiv 

dataanalys med 

hjälp av verktygen 

NVIVO. 



 

2 

 

Författare + Pub.år Titel Design/Ansats Unders.grupp Datainsamlingsmetod Dataanalys 

da Silva & da Silva 

Lima, 2014 

Participation of the 

family in hospital-

based 

palliative cancer 

care: perspective of 

nurses 

Deskriptiv  

 

Kvalitativ 

17 st sjuksköterskor, alla 

arbetade på institutionen 

och hade arbetat I minst 6 

månader. 

En Semistrukturerad intervjumetod. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. 

Tematisk analys 

Johansson & Lindahl, 

2011 

Moving between 

rooms – moving 

between life and 

death: nurses’ 

experiences of 

caring for terminally 

ill patients in 

hospitals 

Deskriptiv 

 

Kvalitativ 

Det var åtta 

sjuksköterskor från två 

olika sjukhus i Sverige. 

Semistrukurerade intervju med 

uppföljningsfrågor. Intervjuerna 

varade I 30-60 min. intervjuerna 

spelades in och transkripterades 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

metod 
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Författare + Pub.år Titel Design/Ansats Unders.grupp Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Karlsson, Barbosa da 

Silva, Berggren, 2011 

Community nurses’ 

experiences of 

ethical dilemmas in 

palliative care: a 

Swedish study 

Deskriptiv 

Kvalitativ 

Sju sjuksköterskor som 

arbetar inom kommunen, 

alla var kvinnor 

Semistrukturad intervju med 

intervjuguide: 

En av de fyra författarna kontaktade 

deltagarna. Deltagarna fick tre frågor 

som skulle besvaras. Alla papper var 

anonyma. 

Innehållsanalys 

Keall R, Clayton JM, 

Butow P.,2014 

How do Australian 

palliative care 

nurses address 

existential and 

spiritual concerns? 

Facilitators, barriers 

and strategies. 

Kvalitativ Intervju med 20 palliativ 

vård sjuksköterskor. 

 

Semistrukuerade intervjuer 

genomfördes via telefon och 10 

personligenintervjuer började med 

insamling av demografiska och följde 

med öppna frågor Intervjuer tog 

mellan 21-55 minuter att slutföra 

Tematisk analys 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Keall%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25453124
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Clayton%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25453124
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Butow%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25453124
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Författare + Pub.år Titel Design/Ansats Unders.grupp Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Melvin, 2012 Professional 

compassion fatigue: 

what is the true cost 

of nurses caring for 

the  

dying? 

 

 

 

Deskriptiv  

 

Kvalitativ 

Sex sjuksköterskor, alla 

var kvinnor, hade arbetat 

med palliativ vård i 11-33 

år. 

En semi strukturerad intervju 

genomfördes. Intervjuerna varade i 

snitt i en timme. I början av 

intervjuerna ställde forskarna frågor 

från ett formulär därefter ställdes 

följdfrågor vid behov. Alla 

intervjuerna spelades in och 

transkipterades  

Innehållsanalys 

med ett induktivt 

tillvägagångssätt 

för att utveckla 

koder, mönster & 

kategorier. 

Mishelmovich, Anne 

Arber & Anki Odelius 

, 2015 

Breaking significant 

news: The 

experience of 

clinical nurse 

specialists in cancer 

and palliative care 

Fenomenologisk  

 

Kvalitativ 

 

10 sjuksköterskor, alla 

var kvinnor kliniska 

erfarenheter i antal år 

varierade från 3-20 år. 

Inviduella semistrukturerade 

intervjuer, varade upp till 1h, spelades 

in på band. En ämnes guide användes. 

intervjuerna transkipterades verbal så 

att anonymitet och konfidelitet skulle 

råda. 

Innehållsanalys 
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Författare + Pub.år Titel Design/Ansats Unders.grupp Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Seyedfatemi, Leili 

Borimnejad, Marjan 

Mardani Hamooleh, 

& Mamak Tahmasebi, 

2014 

Iranian nurses’ 

perceptions of 

palliative care for 

patients with cancer 

pain 

Kvalitativ 15 Sjuksköterskor med 

vidare utbildning, 11 

kvinnor 4 var män 

Semistrukturerade inviduella 

intervjuer. Varade mellan 30-50 min. 

En intervjuguide användes och allt 

spelades in. följdfrågor ställdes under 

intervjun.  Transkipterades 

Innehållsanalys  

Tunnah, Jones, 

Johnstone, 2012 

Stress in hospice at 

home nurses: 

a qualitative study 

of their experiences 

of their work and 

wellbeing 

Kvalitativ  7 sjuksköterskor, alla 

hade arbetar inom den 

palliativa vården I minst 

12 månader. 

 

Semi-strukturerad intervju som 

spelades in med bandspelare, 

intervjuerna varade i ca 45 minuter. 

Intervjuerna skedde i ett avskilt rum.  

 

Innehållsanalys 

med grounded 

theory. 
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Författare + Pub.år Titel Design/Ansats Unders.grupp Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Törnquist, Andersson 

Karin, Edberg, 2012 

In search of 

legitimacy – 

registered nurses’ 

experience of 

providing palliative 

care in a municipal 

context 

Deskriptiv  

 

Kvalitativ 

20st sjuksköterskor var av 

19st var kvinnor, ålder 

mellan 32-62 år. 

 

Diskussion i fokusgrupper, totalt 

indelade i 4 olika grupper. I dessa 

grupper var det mellan 4-6 deltagare. 

Intervjuerna i dessa grupper var 

ungefär 2 timmar. 

Konventionell 

innehållsanalys 

Verschuur, Marieke 

M Groot, Rob van der 

Sande,2014 

Nurses’ perceptions 

of 

proactive palliative 

care: 

a Dutch focus group 

study 

 

Kvalitativ 16 sjuksköterskor som 

arbetar inom 

palliativ vård  

Samtal I fokusgrupp tillsammans med 

en moderator med erfarenhet av 

fokusgrupper, totalt var de två 

grupper, Samtalen varade I lite mer än 

två timmar och spelades in på band 

samt transkipterades 

Innehållsanalys  
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Bilaga 2 

Tabell 3, Sammanställning av artiklarnas syfte och resultat  

Författare + Pub.år Titel Design/Ansats Unders.grupp Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Zheng, Guo , Dong a 

& Owens 2014 

Chinese oncology 

nurses’ experience 

on caring for dying 

patients who are on 

their final days: A 

qualitative study 

Deskriptiv design 

 

Kvalitativ  

28 sjuksköterskor, arbetat 

med patienter med cancer 

i minst 6m, vara äldre än 

18 år, 

En semistrukturerad intervju utfördes 

med en intervjuguide. intervjuerna 

varade i mellan 30-60 min. 

Tematisk analys 

Författare Syfte Resultat 

Andersson, Salickiene & Rosengren  Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

att ta hand om döende patienter på 

Kirurgiska avdelningar. 

Sköterskorna blev påverkade och kände sig inte förberedda att möta 

döende patienter då de hade för lite kunskap om palliativ vård. De 

ansåg att det var viktigt att vara pålitlig i arbetsroll. Stödja sina 

patienter i livets slut och att influera deras anhörigas minnen av dem 

genom att finnas som stöd. 
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Chong & Poon  Att förstå hemvårds sjuksköterskor i sitt 

arbete. Genom information kan vi ta reda på 

hur hemvården kan förbättras. Genom att 

förbättra hemsjukvårdens struktur och 

resurser kan patienter gynnas av en bättre 

utrustad och gladare arbetskraft. 

Studiens resultat lyfter fram sjuksköterskors erfarenhet av 

hemsjukvården och samarbetet med läkarna. Hur det kan kännas 

ensamt och stressigt. 

Vissa sjuksköterskor sa att de kände sig osäker och stressad när de 

arbetade på egen hand. 

 

Författare Syfte Resultat 

Daines , Stilos , Moura, Fitch, 

McAndrew ,Gill & Wright  

 

Att lyfta fram förhållandet mellan 

sjuksköterska och patient och familj med syn 

på komplexitet, utmaningar. 

Resultatet lyfter upp kampen för att balansera behoven hos patienter 

och familjer, de förklarar att det är en utmaning som kan vara jobbig 

för alla. De tar även upp att relationen mellan patient och 

sjuksköterska kan bli väldigt djup och kan ses som ett privilegium. 

Studien lyfter även fram samarbetet med det resterande teamet 

da Silva & da Silva Lima Var att förstå sjuksköterskornas perspektiv av 

familjers deltagande vid palliativ vård och att 

analysera deras omvårdnads strategier för att 

möta deras behov. 

Familjernas närvaro kan vara positiv då kommunikationen skapar ett 

utbyte av information om patientens tillstånd. 

Sjuksköterskan ser också chanson att lära ut omvårdnad till de 

anhöriga för att på så sätt minska deras svårigheter som är relaterade 

till patientens sjukdom och behandling 

Johansson & Lindahl  Att lyfta fram vilka erfarenheter 

sjuksköterskor utan specialist utbildning har 

av att ta hand om  

Sjuksköterskornas erfarenheter presenterades och hur de tolkade 

helheten, dessa sju tog även upp hur de påverkades psykiskt och hur 

omvårdnaden var i detta vårdsammanhang. Stort engagemang gjordes 

på denna patientgrupp och slutet blev ibland väldigt påfrestande. 
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Resultatet tog även upp behovet av olika former av stöd för 

sjuksköterskor att tillgodose av patienternas behov när bland annat 

gäller stöd i existentiella frågor och omsorgen i praktiken. 

Författare Syfte Resultat 

Karlsson, Asa, Barbosa da Silva & 

Berggren 

 

Belysa kommunala sjuksköterskors 

erfarenheter av etiska dilemman inom den 

palliativa vården. 

Tre teman hittades, maktlöshet, frustration & oro.  

Sjuksköterskorna kände sig maktlösa vid vård av patienten pga. 

anhörigas krav, kände sig tvungna att fortsätta med tester och 

behandling var beroende av läkaren för att ge smärtlindring. 

Frustration uppkom när anhöriga saknade förtroende för dem, när 

stöd från läkaren sakandes samt när de upplevde att inte kunde 

tillfredsställa patientens behov.  

Oro: upplevdes när de kände en oenighet bland kollegorna hur 

patienten skulle tas om hand. 

 

 

Keall , Clayton & Butow Att undersöka dem hinder och strategier som 

australiska palliativ sjuksköterskor har när 

det gäller existentiell och andlig vård för 

patienter med livsbegränsande sjukdomar. 

Resultatet lyfter fram hur sjuksköterskor gör för att ta upp 

existentiella och andliga frågor, och vilka strategier som underlättar 

att få ut information och skapa en relation med patienterna. Genom 

att skapa en relation kan det bli lättare att prata om existentiella 

frågor. 

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Keall%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25453124
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Clayton%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25453124
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Butow%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25453124
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Författare Syfte Resultat 

Melvin  Att ytterligare utforska förekomsten av 

professionell medkänsla trötthet bland 

hospice och 

palliativ vård sjuksköterskor, samt dess 

effekter och eventuella copingstrategier som 

sjuksköterskorna använder sig av. 

 

Alla sjuksköterskorna ansåg att de var ett privilegium att ge palliativ 

vård men alla sköterskorna hade upplevt symtom på professionell 

medkänsla trötthet. Deltagarna beskriver sina känslor och reaktioner 

på återkommande exponering av döden. De beskrev behovet av att 

sätta i 

sina erfarenhet i perspektiv av att ta hand om den 

döende utan låta upplevelsen helt 

konsumera dem. 

Mishelmovich, Arber & Odelius  Att undersöka specialist cancer och palliativ 

vård sjuksköterskor erfarenhet av leverera 

betydande nyheter för patienter med 

avancerad cancer 

 

Fyra teman identifierades ”Vikten av relationer”, ”perspektiv”, ”som 

sätt att bryta betydande nyheter” och ”känsla förberedda och sätta dig 

själv framåt.” Ssk anser att de är viktigt att skapa en relation med pat. 

Detta underlättar för dem att prata om svåra saker.  En ssk beskriver 

de djupa och meningsfulla relationen som hon har med en att vilket är 

både verbalt och icke verbalt. Hon beskriver hur relationen skapar ett 

klimat av tro som förbättrar hennes kommunikation med patienten på 

en djupare nivå över en kort tidsperiod.  
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Författare Syfte Resultat 

Seyedfatemi, Borimnejad, Mardani 

Hamooleh, & Tahmasebi, 2014 

Att identifiera iranska sjuksköterskor  

Uppfattningar om palliativ vård för patienter 

med cancersmärta. 

palliativ vård sjuksköterskor, samt dess 

effekter och eventuella coping 

Strategier som sjuksköterskorna använder sig 

av. 

 

2 teamen, “hantering av fysisk smärta” och “psykologisk självmakt” 

den sista hade 2 subteman ” mental beredskap förberedelse och 

smärtlindring använder droger”. Ssk anser att det är viktigt att prata 

med patienten, att inte endast lindra den fysiska smärtan genom att ge 

smärtstillande utan också genom att prata med patienten om de 

potentiella sidoeffekterna av smärtlindring. Ssk tror att prata med 

patienten provocerar dem att utrycka sina innersta känslor och detta 

hjälper patienterna att släppa ut den fysiska smärtan. Viktigt för 

sjuksköterskorna att kunna ge stöd till patienten och om de känner att 

de inte klarar av dem förtjänar de inte att ge dem vård. 

Tunnah, Jones & Johnstone  Att undersöka känslor 

och erfarenheter av hemsjuksköterskor som 

arbetar med hospice och ger palliativ 

omvårdnad till patienter i 

samhället. Studien syftade till att identifiera 

nyckelfrågor som ska minska stress i hospice 

för hemsjuksköterskor som arbetar i 

primärvården.  

Att många av sköterskorna upplevde att om de kunde göra en skillnad 

för sina patienter och få dem att må bättre så var de en faktor som 

minskade stress. Det framkom att sköterskorna kunde känna sig 

ensamma och att arbetet kunde vara mentalt påfrestande. en 

copingstrategi som de använde sig av var att försöka att "stänga av” 

efter jobbet, för att göra detta gick vissa på promenader och andra 

lyssnade på musik. En annan sak som sköterskorna tog upp var vikten 

av att få stöd från sina kollegor. 
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Författare Syfte Resultat 

Törnquist, Andersson & Edberg Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 

våra patienter i palliativt skede i kommunalt 

context 

Problem att sammabeta med läkare, att de inte lyssnar på 

sjuksköterskans förslag på ordination då de är de som känner 

patienten och ser deras behov. Sköterskorna kände sig ensamma 

kände ett behov av stöd från kollegor och få mer kunskap om den 

palliativa vården. 

Verschuur, Groot, van der Sande  Att ta reda på vilka erfarenheter och 

uppfattningar 

sjuksköterskor har av en proaktiv 

identifiering av problem och önskan patienter 

har vid ett palliativt vårdande. 

De teman som identifierades tidigt av proaktiv palliativ vård var, 

kommunikation, vägledning, stöd och rekommendationer för 

patienter. 

Det som är viktigt för sjuksköterskor är att redan vid tidigt skede ge 

rådgivning och information av palliativ vård och ta hänsyn till 

patienters önskemål när det gäller vård och omsorg och vart de vill 

dö. 

Zheng, Guo, Dong & Owens Att kartlägga kinesiska onkologi 

sjuksköterskors erfarenhet av att vårda 

döende patienter i cancer. 

Beskriver vikten av att ge patienterna god smärtlindring och linda 

lidande, viktigt att bevara patientens värdighet. Ge stöd och tröst till 

patientens familj. Sjuksköterskorna gav mycket av sig själva som 

sköterska och som person men kände ändå att de inte gjort tillräckligt 

för sina patienter 



 

1 

 

 


