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Sammanfattning
Sjuksköterskans roll i den palliativa vården är att främja autonomi, livskvalité och
lindra lidande. Palliativ sedering är en behandlingsmetod som syftar till att minska
outhärdligt lidande, men som leder till en reducerad medvetandenivå och
inskränkning av personlig frihet där sjuksköterskan är högst involverad.
Litteraturstudiens syfte var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av palliativ
sedering. Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie med stöd av
innehållsanalys utifrån en induktiv ansats. I litteraturstudiens resultat framkommer det
att sjuksköterskor upplever en ambivalens vid medverkan i palliativ sedering.
Sjuksköterskor erfar etiska dilemman när önskan att göra det bästa för patienten står i
relation till att frånta patientens autonomi och rädsla att påskynda döden. Beprövad
erfarenhet och evidensbaserade riktlinjer är idag inte tillräckliga för att sjuksköterskor
ska känna sig trygga i att bedriva vård avseende palliativ sedering. En etablering av
tydlig lagstiftning och nationella riktlinjer är därför av värde för att främja en god
vård på lika villkor.
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Abstract
Nurses’ role in the palliative care is to promote autonomy, quality of life and relieve
suffering. Palliative sedation is a treatment method that aims to reduce unbearable
suffering, but leads to a reduced level of consciousness and limitation of autonomy
which the nurse contributes to. The aim of the study was to examine nurses'
experiences of palliative sedation. The study was conducted as a general literature
study, guided by content analysis based on an inductive approach. The results of the
literature study reveals that nurses’ experience an ambivalence in the participation of
palliative sedation. Nurses' experience ethical dilemmas when the desire to do what
seems best for the patient, is inadequate to depriving patient autonomy and fear of
hastening death. Guidelines nor the knowledge of palliative sedation are seen enough
to provide nurses’ with comfort in their work with palliative sedation. An
establishment of regulations and national guidelines are therefor of value to promote
good care on equal terms.
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Inledning
Varje år dör cirka 90 000 människor i Sverige och ungefär 80% av dessa uppskattas
behöva lindrande palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). Svenska palliativregistret
(2018) redovisar att cirka 25% av palliativa patienter år 2017 upplevde en svår smärta
under sin sista levnadsvecka, av dessa lindrades ungefär 56%. Vidare beskriver
Svenska palliativregistret (2018) att 36% av patienter i livets slutskede med upplevd
ångest blev lindrade.
Palliativ medicin och vård etablerades på 1960-talet med syftet att fylla tomrummet
mellan livsuppehållande, kurativ terapi och smärtlindring av kroniskt sjuka i livets
slutskede (Ternestedt, 2007). Forskning mellan åren 1970–2006 redovisade endast 30
vetenskapliga artiklar rörande sjuksköterskors upplevelser av den palliativa vården
där aspekter av sorg, kommunikationssvårigheter och personalens förhållningssätt
togs upp (Henoch, 2009). Legitimation för sjuksköterskor infördes 1958 och på 1960talet utvecklades yrket till en egen profession med ansvar för omvårdnad (DahlborgLyckhage, 2010). Sjuksköterskor blev en yrkesgrupp med större integritetsvärde där
fokus flyttades från religiösa aspekter till människan som individ (DahlborgLyckhage, 2010; Ternestedt, 2007). Det ligger till grund för sjuksköterskans roll i den
palliativa vården idag där lyhördhet inför patientens önskemål samt tolkning av behov
av lindring är centralt (Rodrigues, Croakaert & Gastmans, 2018). Den palliativa
vården är en holistisk omsorg sett till hela individen med fokus på att behandla och
behärska den smärta eller de bekymmer patienten kan uppleva fysiskt, psykiskt,
socialt, andligt eller existentiellt (World Health Organization, 2002). Begreppet
palliativ sedering förekom första gången år 1991 (Enck, 1991) och är en metod som
syftar till att minska patientens förnimmelse av sina symtom (Bruce, Hendrix &
Gentry, 2006). Rodrigues et al. (2018) menar att det finns ett samförstånd att palliativ
sedering bör användas vid outhärdligt lidande i livets slutskede. Den sociala
acceptansen att använda palliativ sedering för att lindra existentiell smärta förblir
däremot försummad (Rodrigues et al., 2018) då döden bör betraktas som en naturlig
process som varken ska påskyndas eller fördröjas WHO (2002). Sjuksköterskor kan
hamna i konflikt över vad som anses vara den optimala behandlingen för varje unik
patient (Rodrigues et al., 2018) samt erfara negativa emotionella reaktioner vid
ansvarandet av lidande patienter (Terakado & Matsushima, 2014). Sjuksköterskor
som ansvarar för den palliativa sederingen bidrar till ett permanent avlägsnande av
patientens medvetande, vilket kan ses som en inskränkning av personlig frihet som
innebär att patienten förlorat sin förmåga till självständiga val och kommunikation
med närstående (Materstvedt & Bosshard, 2009).

Bakgrund
Palliativ vård
Palliativ vård är ett begrepp som har sitt ursprung i det latinska ordet pallium som
betyder mantel eller bemantlad med symbolisering av omsorg för den döende
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patienten (Palliativa registret, u.å). Den palliativa vården är en vital helhetsvård där
den svårt sjuke inte längre svarar på kurativ behandling och när kontroll av smärta
eller symtom och dilemman av fysiska, psykiska, sociala, andliga eller existentiella
behov är av största vikt (WHO, 2002). För att generera en god vård utgår den
palliativa vården utifrån de fyra hörnstenarna (Socialstyrelsen, 2006).
Symtomlindring omfattar en kunskap som ska generera en god kontroll av svåra
symtom såsom smärta, oro och ångest. Teamarbete som åsyftar på att vården ska
bygga på ett samarbete där alla yrkeskategorier som patienten är i behov av för att
främja en god vård. Kommunikation och relation där det är viktigt att skapa en tillit
mellan vårdare- patient liksom vårdare-anhörig, för att förstå och diskutera individens
unika behov av omvårdnad. Närståendestöd förklarar hur den palliativa omsorgen ska
inkludera närstående och att de i den mån som är möjlig ska vara delaktiga i
vårdandet av sin närstående samtidigt som dessa individer kräver stöd och tröst
(Socialstyrelsen, 2006; Socialstyrelsen 2013). Hälso- och sjukvårdspersonal har
ytterligare uppgift att betrakta döden som en normal process, inte påskynda eller
fördröja döden, erhålla ett tvärprofessionellt perspektiv med inriktning på patientens
samt närståendes behov och att lindra smärta och andra plågsamma symtom (WHO,
2002).
Enligt Socialstyrelsen (2013) delas den palliativa vården in i två faser. I det tidiga
skedet ges underhållsbehandling i syfte att förlänga liv genom att minska obehag från
svåra symtom och hjälpa den sjuke att upprätthålla ett så dynamiskt liv som möjligt
(Socialstyrelsen, 2013). Vård i livets slutskede är den senare delen av palliativ vård
som innebär att besörja en lindrande vård för patienter som befinner sig i de sista sex
månaderna av livet (Socialstyrelsen, 2013; Krau, 2018). Övergången från palliativ
vård till palliativ vård i livets slutskede sker när en bedömning av den livsförlängande
behandlingen inte längre har någon effekt, att patienten får allvarliga symtom eller
biverkningar av behandlingen som skapar ett lidande (Socialstyrelsen, 2013).
Önskemål om palliativ vård i livets slutskede kan även komma som ett önskemål från
patienten själv vilket då beslutas i samråd med PAL, Patientansvarig läkare
(Socialstyrelsen, 2013). Målet är att uppföra en så god livskvalité som möjligt under
den tid som finns kvar och att låta patienter dö med värdighet (Krau, 2018).
Tecken på att döden närmar sig
Den personcentrerade palliativa symtomlindringen beskriver Ternestedt, Henoch,
Österlind och Andershed (2017) är viktig att införa i ett tidigt skede med en noggrann
analys för att kunna främja en lindring av lidandet. Ångest, nedstämdhet, smärta,
orkeslöshet samt oro och förvirring är symtom som utmärker sig i livets slutskede
(Lindqvist & Rasmussen, 2009). I slutet av livet, när döden närmar sig, erfar patienter
orkeslöshet vilket medför att patienten blir påtagligt påverkad och kan upplevas som
oigenkännlig för sig själv och närstående (Ternestedt et al., 2017).
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Andningssvårigheter av olika karaktärer är också förekommande i livets slutskede och
kan leda till minskad syretillförsel till inre organ där ofrivilliga ryckningar uppstår
(Decarlo et al., 2016; Henoch, 2013). Patienters upplevelser av andningssvårigheter
har genom studier inte alltid visat sig stämma överens med den konkreta
svårighetsgraden vilket tyder på att erfarenheten påverkas av fler faktorer än det
kroppsliga tillståndet (Lindqvist & Rasmussen, 2009). Andningssvårigheter kan även
ligga till grund för läkemedelsbiverkningar (Lindqvist & Rasmussen, 2009;
Ternestedt et al., 2017). Symtom i livets slutskede är inte bara en kroppslig
upplevelse, utan även psykisk, social och existentiell (Henoch, 2013). Sjuksköterskor
bör utifrån ett holistiskt synsätt erbjuda samtal med möjlighet för patienten att
uttrycka sina tankar som komplementära alternativ till traditionell farmaceutisk
symtomlindring (Henoch, 2013).
Palliativ sedering
Palliativ sedering är en medicinsk behandling med syfte att lindra det outhärdliga och
plågsamma lidande en patient kan uppleva under livets slutskede när konventionell
terapeutisk behandling inte längre visar sig fungera (Bruce et al., 2006). Begreppet
palliativ sedering (Terminal sedation) nämndes för första gången 1991 av Enck
(1991) och har sedan dess beskrivits av forskare främst utifrån ett etiskt perspektiv.
Salladay (1997) försökte definiera palliativ sedering och normalisera begreppet som
ansågs kontroversiellt. Palliativ sedering definierades som en behandling där
sederingen var till för att hjälpa döende patienter med en svår smärta (Salladay, 1997).
Den norske legeforening (2014) beskriver palliativ sedering som en ”iscensatt
farmakologisk medvetandesänkning i syfte att lindra lidande som inte kan lindras på
något annat sätt”. Intentionen för palliativ sedering är varken att förkorta eller att
förlänga dödsprocessen utan att reducera patientens förnimmelse av sina symtom
under pågående palliativ vård (Materstvedt och Bosshard, 2009; Svenska
Läkaresällskapet, 2010). Materstvedt och Bosshard (2009) beskriver tre nivåer av
palliativ sedering där den första är mild nivå. Patienten är somnolent, men tillräckligt
vaken för att kunna kommunicera. Intermittent sedering där patienten sover men kan
väckas för att kommunicera. Djup sedering där patienten är okontaktbar. Djup
sedering är mest förekommande inom specialiserad palliativ vård när
sjukdomsförloppet är i ett stadium som förväntas leda till döden (Eckerdal, 2012). Ur
ett patientperspektiv menar Materstvedt och Bosshard (2009) att skillnaden mellan att
vara död eller kontinuerligt omedveten från en viss tidpunkt inte är stor. Ett
permanent avlägsnande av medvetandet är en inskränkning av personlig frihet som
innebär att patienten förlorat sin autonomi till självständiga val samt förmåga till att
kommunicera med sina närstående. Patienten är biologiskt sett levande, men har inget
socialt liv (Materstvedt & Bosshard, 2009).
Grundläggande värderingar för vård i livets slutskede bör vara en önskan att lindra
lidande samt främja livskvalité (Henoch, 2013). Om djup och kontinuerlig palliativ
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sedering hos en palliativ patient kan främja livskvalité (Materstvedt & Bosshard,
2009) samt om det bör finnas en tidsram för palliativ sedering är ifrågasatt (Engström
& Karlsson 2013). Enligt Svenska läkaresällskapet (2010) ska en sådan behandling
förutsätta att den förväntade överlevnaden för patienten är kort, högst en till två
veckor. Existerar ingen tidsgräns för djup sedering uppstår en svår gräns mellan
läkarassisterat självmord och aktiv dödshjälp (Engström & Karlsson, 2013). De menar
på att patientens liv skulle förkortas i samband med långvarig djup sedering i
samband med utsättning av vätske- och näringsbehandling som i sin tur strider mot
syftet med palliativ sedering (Engström & Karlsson, 2013).
Brukandet av palliativ sedering är socialt accepterat när det gäller hantering av fysiskt
lidande (Rodrigues et al., 2018). Att lindra ett existentiellt lidande genom palliativ
sedering anses kontroversiellt då ett existentiellt lidande är tvetydigt definierat och
skapar ett bristande samförstånd i klinisk praxis då patientens subjektiva upplevelse
och vårdarens tolkning av detta skapar definitionen (Rodrigues et al., 2018). Patienten
har rätt att själv välja den mest lämpliga behandlingen för sina svårhanterliga symtom,
samtidigt som den autonoma önskan måste uppfylla kriterier för indikation och
symtom samt vårdarens medgivande (Rodrigues et al., 2018). I en studie från 2007
undersöktes sjuksköterskors upplevelser av palliativ sedering där det framkom känslor
förknippade med etiska dilemman. De menade också att det krävdes mer forskning i
ämnet som inte ansågs tillräckligt utforskat (Beel, Hawranik, McClement &
Daeninck, 2006).
Lidande som vårdteoretisk referensram
Eriksson (1994) förklarar i sin teori att begreppet patient betyder den lidande där
lidandet definieras som något ont som påverkar människan och dennes livsvärld. I
sjuksköterskeprofessionen är mötet med patienten centralt och lidande är därför ett
viktigt begrepp i relation till sjuksköterskors upplevelser av palliativ sedering där
syftet är att lindra lidande (Eriksson, 1994). Vidare beskriver Eriksson (1994) lidande
som ett subjektivt fenomen där endast den lidande människan kan beskriva
fenomenet. I livets slutskede är lidandet särskilt påtagligt där smärtrelaterade symtom
eller en kombination av plågsamma uttryck dominerar (Eriksson, 1994). Hartough
(2017) beskriver att personliga misslyckanden eller traumatiserade minnen från förr
kan förvärra upplevelsen av fenomenet, vilket kompletterar Erikssons (1994) teori.
Eriksson (1994) redovisar olika former av lidande där livslidande, sjukdomslidande
och vårdlidande upptagas. Livslidande råder under olika livsperioder och kan uppstå
när livssituationen påverkas av svår smärta där lidandet inte lindras (Eriksson, 1994).
Sjukdomslidande kan innebära både ett kroppsligt eller en själslig smärta upplevt i
relation till sjukdom eller behandling (Eriksson, 1994). Eriksson (1994) förklarar att
kroppslig smärta är anknuten till sjukdom eller behandling och att den själsliga
smärtan kan förorsakas av förnedring, skam eller skuld. Sjuksköterskans förmåga att
vara lyhörd blir central för att bekräfta patientens lidande genom att erhålla ett
4

holistiskt perspektiv (Eriksson, 1994; Hartough, 2017). Vårdlidande beskriver
Eriksson (1994) uppstår när en patient upplever sig kränkt av vårdpersonalen i
relation till utebliven vård, maktmissbruk eller fördömelse som fråntar patientens
autonomi och känsla av egenvärde. Omedvetet agerande, bristande empati och
kunskap, eller att vårdpersonalen tror sig veta vad som är bäst för patienten, är de
främsta orsakerna till att ett vårdlidande uppstår (Eriksson, 1994).
Sjuksköterskans roll i den palliativa vården
Sjuksköterskans roll i det palliativa mötet är att främja livskvalitet hos patient och
närstående (SOU 2001:6). Socialstyrelsen (2013) tydliggör att sjuksköterskans
främsta åliggande är att bedriva ett omvårdnadsarbete där ett förhållningssätt som i
längden minskar lidandet för patienten erhålls. Information, rådgivning,
symtomlindring, emotionell och existentiellt stöd genomsyrar omvårdnaden (SOU
2001:6). Det är viktigt att sjuksköterskan investerar i sig själv och sitt personliga jag
för att kunna förstå och förespråka en god personcentrerad vård (Frances, Fitzgerald
& Bish, 2018). Att bli en del av patientens vardag etablerar tillit med möjlighet till en
trygg relation som skapar förutsättningar för en holistisk omvårdnad (Frances et al.,
2018). Sjuksköterskan ska kunna identifiera vilken kris patienten genomgår och
planera bemötande och vård utifrån detta (SOU 2001:6). Att vårda patienter med
palliativ omvårdnad i livets slutskede är oundvikligt i professionen som sjuksköterska
(Frances et al., 2018). Ur ett professionsperspektiv är det därför viktigt att
sjuksköterskan inbringar ett förtroende (Andersson, Salickiene & Rosengren, 2016)
för att kunna tillgodose en trygg och kvalitetssäkrad vård med respekt för patientens
självbestämmande och integritet (SFS 2017:30). Teamarbete är en stor del av den
palliativa vården (Andersson et al., 2016) och beskrivs av svensk
sjuksköterskeförening (2017) som en av sjuksköterskans kärnkompetenser vilket
innefattar att samverka i ett tvärprofessionellt team med syftet att komplettera
varandras kompetenser för att systematiskt initiera, prioritera, samordna och utvärdera
vården utifrån patientens behov och resurser. Studier visar att den grundläggande
sjuksköterskeutbildningen inte ger tillräckliga förkunskaper kring palliation och att
det kan kännas svårt att ombesörja en god vård i livets slutskede (Andersson et al.,
2016). Sjuksköterskor på Norra Älvsborgs sjukhus i Trollhättan upplevde att läkare
fokuserade mer på kurativa patienter än palliativa (Andersson et al., 2016). Att inte ta
beslut i tid, osäkerhet och att inte ha kontroll över situationen gjorde att
sjuksköterskorna kände sig maktlösa i situationer där palliativa patienter led av smärta
och ångest (Andersson et al., 2016).

Problemformulering
Palliativ sedering avser att lindra lidande med sänkt vakenhetsgrad som biverkan.
Sjuksköterskans uppgift är att tillgodose en trygg och kvalitetssäkrad omvårdnad med
respekt för patientens autonomi. Palliativ sedering är ifrågasatt huruvida livskvalité
kan främjas då patientens självbestämmanderätt berövas. Sjuksköterskor kan uppleva
dilemman i omvårdnadsprocessen när patientens omvårdnadsbehov inte kan
5

uttryckas. Således förekommer intresse att undersöka sjuksköterskors upplevelser av
palliativ sedering.

Syfte
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av palliativ sedering.

Metod
Design
Studien är en allmän litteraturstudie med utgångspunkt från Forsberg & Wengströms
(2015) anvisningar med induktiv ansats.
Datainsamling
En informationssökning enligt Östlundh (2012) gjordes inledningsvis för att få en
överblick över rådande forskningsområde. Informationssökningen bestod av
sökningar i metasöktjänsten OneSearch för att få fram tillräcklig
bakgrundsinformation (Östlund 2017). Den initiala sökningen ska enligt Östlund
(2017) och Karlsson (2012) skapa en grund som kan ligga till för den systematiska
litteratursökningen. Utifrån insamlad data i den inledande informationssökningen
skapades en bred förståelse för det aktuella ämnesområdet. Ett syfte formulerades och
användes som grund för den systematiska litteratursökningen i enighet med Forsberg
och Wengströms (2015) anvisningar. Sökorden som valts ut var representativa och
lämpliga för studiens syfte i enlighet med Wallengren och Henricsons (2012) direktiv.
Sökorden som valdes var: Palliativ sedering, sjuksköterska, upplevelse samt
perspektiv och översattes till engelska: Palliative sedation, nurse, experience och
perspective. Palliative sedation synonymiserades även med Terminal sedation som
inkluderades i sökorden (Bilaga A).
Public Medline (PubMed), Cumulative Index of Nursing and Allied Health (Cinahl)
och Psychological Abstracts (PsychINFO) (Karlsson, 2012; Östlundh 2017) var de
databaser som användes vid den systematiska litteratursökningen. Sökningar gjordes
även i SveMed+ (Karlsson, 2012; Östlundh, 2017) utan adekvata fynd. Ämnesordet
(Östlundh, 2017) Palliativ vård (Palliative care) användes i den systematiska
litteratursökningen och genererade ett stort antal vetenskapliga artiklar som inte
motsvarade syftet. En snävare sökning utifrån ämnesordet kunde inte genomföras i
enlighet med (Karolinska institutet, u.å.) och därför användes sökordet palliativ
sedering (palliative sedation, terminal sedation) som fritextsökning. Trunkering (*)
(Östlundh, 2017) användes för att säkerställa att vetenskapliga artiklar innehållande
olika böjningar av sökorden inkluderas samt för att säkra litteraturstudiens inriktning
mot omvårdnad. Boolesk sökteknik (OR, AND, NOT) (Östlundh, 2017) användes i
samtliga sökningar för att bestämma vilket samband sökorden skulle ha till varandra.
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Sökorden Palliative sedation och Terminal sedation kombinerades med OR för att
expandera sökningarna och inkludera artiklar som använde sig av endera benämning.
Beslut togs om att NOT skulle användas för att exkludera artiklar gällande eutanasi
och palliativ sedering hos barn då det inte berörde syftet. Sedermera lades NOT
”euthanasia”, NOT ”assisted death” och NOT ”pediatric” till i sökningarna. För att
underlätta urvalet användes även avgränsningar (Östlundh, 2017) som stämde överens
med denna litteraturstudies inklusionskriterier i samtliga sökningar.
Sökningar i Cinahl
Cumulative Index of Nursing and Allied Health Litterature (Cinahl) är en databas
innehållande vetenskaplig forskning inom specialiserad omvårdnad, omvårdnad som
grundämne, fysioterapi och arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 2015; Karlsson,
2012). Den första sökningen genomfördes med frasen: ”Palliative sedation” OR
”terminal sedation” AND ”nurses experiences” OR ”perspective” NOT ”pediatric”
NOT ”euthanasia”. Begränsningar som peer reviewed och årtal från 2008–2018
brukades. Sökningen resulterade i totalt 15 träffar varav samtliga titlar och nio
abstrakt lästes. Av dessa svarade tre vetenskapliga artiklar mot syftet som senare
lästes i sin helhet.
Den andra sökningen utfördes med frasen: “Nurs*” AND “Palliative sedation” OR
“Terminal sedation” NOT ”pediatric” NOT ”euthanasia”. Begränsningar som peer
reviewed och årtal från 2008–2018 brukades. Sökningen resulterade i totalt 40 träffar
där samtliga titlar och 35 abstrakt lästes. Av dessa var tre stycken dubbletter från
tidigare sökning i Cinahl och två nya vetenskapliga artiklar som motsvarade syftet
lästes senare i sin helhet.
Sökningar i PubMed
Public medline (PubMed) är en bred databas med huvudsakligen vetenskapliga
artiklar som innefattar vetenskaplig forskning inom omvårdnad, medicin och
odontologi (Forsberg & Wengström, 2015; Karlsson, 2012). Sökfrasen ”Palliative
sedation” OR ”Terminal sedation” AND ”nurs*” NOT ”assisted death” NOT
”euthanasia” NOT ”pediatric” med begränsningar som humans, abstrakt tillgängliga
och 2008–2018 användes. Peer reviewed fanns inte som förval och inkluderades
därför inte i sökningen. Sökningen resulterade i 77 träffar där samtliga titlar lästes och
52 abstrakt lästes. Av dessa var två dubbletter från tidigare sökning i Cinahl och två
nya vetenskapliga artiklar som motsvarade syftet lästes i sin helhet.
Sökningar i PsychINFO
Psychological Abstract (PsychINFO) är en extensiv databas täckande psykologisk
forskning inom medicin, omvårdnad och andra närliggande verksamheter (Forsberg &
Wengström, 2015; Karlsson, 2012). Sökfrasen ”Palliative sedation” OR ”Terminal
sedation” AND ”nurs*” NOT ”pediatric” NOT ”euthanasia” användes i samband med
7

begränsningar som peer reviewed och årtal från 2008–2018. Sökningen resulterade i
56 träffar där samtliga titlar och 48 abstrakt lästes. Fem artiklar var dubbletter från
tidigare sökning i Cinahl och tre nya artiklar som motsvarade syftet lästes i sin helhet.
Sökningar i SveMed+
SveMed+ är en databas innehållande skandinavisk forskning kring medicin (Forsberg
& Wengström, 2015; Karlsson, 2012). Sökfrasen som användes var ”Palliativ
sedering” och resulterade i två träffar med begränsningarna 2008–2018, peer
reviewed samt svenskt språk. Två titlar lästes och två abstrakt lästes. Av dessa två
motsvarade ingen syftet och därför erhölls ingen artikel från denna databas.
Inklusions- och Exklusionskriterier
Inklusions och exklusionskriterier formulerades utifrån syfte och problemformulering
i enlighet med Fribergs (2012c) anvisningar. Vetenskapliga artiklar som inkluderades
var publicerade mellan 2008-2018, behandlade språk på engelska eller svenska, hade
minst grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall, var originalartiklar
och peer reviewed för att säkerställa god kvalité (Henricson & Wallengren, 2012)
samt berörde patienter över >19 då WHO (u,å.) definierade palliativ vård annorlunda
för patienter <19. Exklusionskriterier omfattade vetenskapliga artiklar som inte
handlade om sjuksköterskors upplevelser samt reviewartiklar.
Sammanfattningsvis utmynnade den systematiska litteratursökningen i 188
vetenskapliga artiklar där samtliga titlar och 144 abstrakt lästes. Tjugofyra artiklar
lästes i sin helhet, varav tio artiklar från Belgien, England, Holland, Norge, Indien,
Skottland och USA, motsvarade syftet och granskades enligt Carlsson och Eimans
(2003) granskningsmall. Samtliga tio artiklar erhöll grad I enligt granskningsmallen
och gick vidare till databearbetningen.
Databearbetning
När all data var insamlad påbörjades dataanalysen där de tio resultatartiklarna lästes
grundligt och information från respektive artikel fördes in i en artikelöversikt. Med
stöd från Forsberg och Wengströms (2015) direktiv för innehållsanalys fortsatte
bearbetningen av resultatartiklarna för denna litteraturstudie med syftet att identifiera
kategorier för att kunna beskriva eller tolka texterna (Danielson, 2012; Forsberg &
Wengström, 2015). Tillvägagångssättet kan förklaras utifrån Friberg (2012a) som
beskriver att databearbetning av vetenskapliga artiklar genomförs genom att
sönderdela material som svarar mot syftet för att generera ett nytt resultat.
Resultatartiklarna bearbetades först individuellt utifrån syfte och frågeställning,
artiklarna lästes och i samband med det markerades även text med relevans för syftet i
enighet med Friberg (2012a). Insamlad data som stämde överens med studiens syfte
sönderdelades för att finna gemensamma och viktiga aspekter som kunde bidra till ett
nytt resultat. Vidare diskuterades de vetenskapliga artiklarnas sönderdelade skrift
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gemensamt. Diskussionen syftade till att hitta meningsenheter (Danielson, 2012;
Friberg, 2012a) som efter fynd kondenserades för att hitta likheter och skillnader.
Meningsenheterna som genererade preliminära kategorier utgjordes av
färgmarkeringar i texten. Förförståelsen till denna litteraturstudie (Forsberg &
Wengström, 2015) återfinns från klinisk erfarenhet av arbetet inom hälso- och
sjukvård samt i utbildningen till sjuksköterskor. Detta diskuterades också i relation till
det nya resultatet för att undvika påverkan på resultatet (Henricson, 2012a). De
preliminära kategorier (Forsberg & Wengström, 2015) som utformades utifrån
kondenserat innehåll var osäkerhet, rädsla att göra fel, möta läkarens ordinationer,
sederingens karaktär, vikten av kunskap, kommunikation, beslutsfattning,
vårdrelationer och lindra lidande. Kategorierna reducerades därefter och utarbetades
efter att mönster identifierats mellan de preliminära kategorierna (Danielson, 2012;
Forsberg & Wengström, 2015) och genererade ett nytt resultat (Figur 1). En
övergripande kategori ”Ambivalens” framkom tillsammans med sex underkategorier
(Bilaga D).

Figur 1. Flödesschema över databearbetning.
Forskningsetiska överväganden
Forskningsetik finns till för att säkerställa att människors rättigheter och
grundläggande värde värnas när människor används som en källa för att få kunskap
(Kjellström, 2012). Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS
2003:460) och General Data Protection Regulation (GDPR) som ersätter
personuppgiftslagen (1998:204) finns i syfte att bevara människans rättighet genom
att reglera frågor som handlar om tryck och yttrandefrihet, tystnadsplikt, hantering av
personuppgifter och samtycke för både barn och vuxna (SFS 2018:218).
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Sverige har sex regionala etikprövningsnämnder som måste granska forskning där
bland annat känsliga personuppgifter behandlas eller där forskningen kan riskera att
skada en person fysiskt eller psykiskt (Kjellström, 2012). Internationellt finns det
andra riktlinjer som reglerar forskningsetiken där de mest välkända är
Nürmbergkodexen, Helsingforsdeklarationen samt Belmontrapporten (Kjellström,
2012). Dessa etiska koder behandlar frågor som informerat samtycke, balansering av
nytta och risker för samhället och individen, samt att deltagare inte får skadas vid
experiment (Kjellström, 2012). Alla vetenskapliga studier har som krav att etiska
överväganden görs (Forsberg & Wengström, 2015). Litteraturstudiens vetenskapliga
resultatartiklar är etiskt granskade av en lokal granskningskommitté vilket säkrar att
deltagarna behandlats med värde och respekt. Riskerna i litteraturstudien bedöms vara
få, då inga individer kommit till skada under datainsamling eftersom den genomförts i
litteratur och databaser. De potentiella risker som finns med litteraturstudien är
förmågan att tolka och återge tidigare forskningsresultat då materialet behandlat
engelska som inte är modersmål. Nyttan med litteraturstudiens anses god och
överväger därför potentiella risker eftersom att studien kan bidra till större kunskap
som främjar sjuksköterskors omvårdnadsarbete i den palliativa vården.

Resultat
Ambivalens
Sjuksköterskors upplevelser av palliativ sedering förstås utifrån en övergripande
kategori med underkategorier. I de vetenskapliga artiklarna tolkades ambivalens som
en övergripande kontext kring palliativ sedering. Ambivalens utmynnades senare i sex
underkategorier: att möta läkarens ordination, att främja patientens autonomi, att
möta anhörigas önskemål, att definiera palliativ sedering, en rädsla att påskynda
döden och en fysisk eller existentiell prövning, vilka beskriver fenomenet djupare och
presenteras nedan (Figur 2).

Figur 2. Tolkning av ambivalens som en övergripande kontext i relation till
sjuksköterskors upplevelser av palliativ sedering.
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Att möta läkarens ordination
Sjuksköterskor beskrev att deras skyldigheter i förhållande till deras profession
inkluderade att vara rådgivare till läkare och att sedermera utföra deras ordinationer
(Lokker et al., 2018; Raus et al., 2014; Seale, Raus & Bruinsma, 2015; Seymour et al.,
2015). Sjuksköterskorna kunde uppleva att de kände sig pressade över att vara
involverade i administrationen av palliativ sedering när känslan var att det inte var det
bästa för patienten (Anguinet et al., 2015; Lokker et al., 2018; Patel, Gorawara- Bhat,
Levine & Shega, 2012; Raus et al., 2014; Venke Gran & Miller, 2008). I många fall
upplevdes beslutet inte vara rättfärdigat då alla lindrande alternativ inte hade
utforskats och sjuksköterskor kände sig då tvungna att finna sig i läkarens beslut
(Lokker et al., 2018). I dessa fall kände de sig ansatta att behöva ge läkaren förslag
om andra lindrande åtgärder (Lokker et al., 2018). De upplevde att det krävdes hög
adekvat kunskap för att kunna övertyga läkaren och att få vara delaktig i beslutet
(Lokker et al., 2018). Sjuksköterskor upplevde en hierarkisk skillnad i beslutsfattandet
(Anguinet et al., 2015; Lokker et al., 2018; Raus et al., 2014). En sjuksköterska
berättade om en situation då oenighet med läkaren uppstått angående behandling,
varpå läkaren uttryckt att en sjuksköterska bara är en sjuksköterska och inte har
samma befogenheter att ta beslut som en läkare (Lokker et al., 2018). Att inte vara
överens skapade stress och oro bland sjuksköterskorna. Deras bedömning av
patientens lidande stämde inte överens med läkarens och de kände att de inte blev
tagna på allvar (Lokker et al., 2018). I kontrast med den upplevda hierarkin uttryckte
andra sjuksköterskor att de upplevde att det både var de som initierade palliativ
sedering samt tog ansvar för beslutet. De menade att deras roll var att framföra
patientens behov och perspektiv samt bekräfta läkarens beslut (Anquinet et al., 2015).
En annan aspekt där sjuksköterskor upplevde det problematiskt med beslutsfattning
var när anhöriga och patient ifrågasatte varför palliativ sedering inte initierats. De
menade på att de spenderar mest tid med patienten, inte läkaren, och att deras åsikt är
värdefull (Lokker et al., 2018). I de fall patienten ville ha palliativ sedering men
läkaren inte ville förskriva det berättade sjuksköterskor att de hade svårt att stå upp
för läkarens beslut om att avvakta (Anquinet et al., 2015). Situationer som senare blev
ohållbara uppstod till följd av att palliativ sedering inte startats tidigare och då ansåg
sjuksköterskorna att det var ett teambeslut som skulle diskuteras igen (Anquinet et al.,
2015). Beslut och administrering av palliativ sedering uppfattades kontroversiellt av
sjuksköterskor (De Vries & Plaskota, 2017). En sjuksköterska beskrev en situation där
en överenskommelse fanns om att starta upp palliativ sedering när situationen blev
ohållbar, men där läkaren ändrade sitt beslut och avbröt överenskommelsen när
sjuksköterskan ansåg att det var hög tid att starta upp palliativ sedering (Lokker et al.,
2018). Beslutsfattning om huruvida palliativ sedering skulle utföras eller inte ansågs
av sjuksköterskor viktigt att även de fick vara involverade och att läkarna lyssnade på
dem (Zinn & Moriarty, 2012). Det var även viktigt att involvera patient och anhöriga
för att beslutet skulle kännas befogat (Zinn & Moriarty, 2012). När beslut om palliativ
sedering togs var det även önskvärt att läkaren närvarade för att sjuksköterskor skulle
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känna sig trygga under uppstarten (Anquinet et al., 2015). När läkaren hade högt
förtroende för sjuksköterskorna gällande administrering av palliativ sedering
upplevdes en press eftersom att doskriterium angående administrering för respektive
läkemedel saknades (Anquinet et al., 2015; De Vries & Plaskota, 2017, Lokker et al.,
2018). Sjuksköterskor beskrev att de även kände ett stort ansvar över att ifrågasätta
läkarens ordination då den kunde förskrivas utan uppföljning (Aquinet et al., 2015).
Att främja patientens autonomi
Beslut om palliativ sedering ansågs tillhöra patienten, inte sjuksköterskorna (Gielen et
al., 2011; Patel et al., 2012; Raus et al., 2014; Venke Gran & Miller, 2008; Zinn &
Moriarty, 2012). De såg allvarligt på att reducera en annan individs vakenhet och
medvetande vilket utlöste en stress över att ta beslut åt någon annan (Anquinet et al.,
2015; Seale et al., 2015; Venke Gran & Miller, 2008). Sjuksköterskor tyckte att det
var viktigt att i allra högsta grad involvera patienten i vården och att uppfylla
önskemål angående palliativ sedering (Anquinet et al., 2015; Gielen et al., 2011; Patel
et al., 2012; Raus et al., 2014; Venke Gran & Miller, 2008; Zinn & Moriarty, 2012).
Utomstående kunde förespråka initiering av palliativ sedering utan patientens
medgivande vilket skapade en otrygghet hos sjuksköterskor. De menade att det
handlade om att främja patientens önskemål för att de skulle känna sig trygga (Patel et
al., 2012). När patienten uttryckt en önskan om behandling kunde beslutet hanteras
lättare och ansågs då vara etiskt korrekt (Patel et al., 2012; Raus et al., 2014; Zinn &
Moriarty, 2012). I dessa fall handlade det om att förhålla sig neutralt och inte lägga
någon värdering i patientens beslut (Patel et al., 2012; Raus et al., 2014; Zinn &
Moriarty, 2012).
De flesta sjuksköterskor trodde att patienterna ville sova genom sina sista dagar för att
slippa lida (Zinn & Moriarty 2012). I de fall patientens lidande inte uppfattades
uppenbart fanns en moralisk svårighet men där sjuksköterskor menade att det ändå
var viktigt att inte misstro patienten för att bevara deras autonomi (Zinn & Moriarty,
2012). När patienter var sederade till den grad att de inte längre var kommunikativa
kunde detta försvåra omvårdnaden samt skapa en ovisshet om patientens välmående
(Gielen et., al 2011; Patel et al., 2012; Venke Gran & Miller, 2008; Zinn & Moriarty,
2012). Att vara nära patienten och etablera ett emotionellt band ansågs således
problematiskt när sjuksköterskor var involverade i palliativ sedering fram till
patientens bortgång (Raus et al., 2014). Sjuksköterskorna med emotionella band till
en patient kände sig stressade över att hantera situationen på ett professionellt sätt
(Raus et al., 2014). De emotionella banden gjorde att sjuksköterskorna såg beslut om
palliativ sedering som bekymmersamma och försökte ta avstånd från det moraliska
ansvaret i beslutet (Raus et al., 2014). Känslor över att förminska patientens
självbestämmanderätt samt ett ifrågasättande om medvetenheten av effekterna vid
djup sedering framkom (Zinn & Moriarty, 2012). En sjuksköterska uttryckte en
frustration och ifrågasatte hur patienten kände sig under sedering då patienten kunde
bli inkapabel att uttrycka sina känslor (Zinn & Moriarty, 2012). Vikten av att inte
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initiera palliativ sedering innan patienten själv uttryckt sig lida av oumbärliga smärtor
ansågs betydelsefull (Venke Gran & Miller, 2008). Sjuksköterskorna trodde annars att
detta kunde leda till att patienten uppfattade det som att personalen inte betraktade
livet som värt att leva mer (Venke Gran & Miller, 2008). När palliativ sedering redan
påbörjats var övervakning av situationen samt kompletta bedside bedömningar av
högsta värde för att få kontroll på en agiterade eller smärtpåverkade patienter (Patel et
al., 2012). Aktuell dos följdes upp av sjuksköterskor för att säkerställa att dosen var
optimal i förhållande till patientens lidande (Seymour et al., 2015; Zinn & Moriarty,
2012). Att ge upprepade doser för att lindra patientens lidande upplevdes moraliskt
svårt när den höga dosen märkbart vållat en medvetslöshet (Venke Gran & Miller,
2008). En sjuksköterska berättade om en händelse där dosen inte var optimal för
patienten. Vid kontakt med läkaren fick sjuksköterskan till svar att det inte fanns
något att göra för att bedöma smärtan eftersom patienten inte kunde prata för sig själv
(Patel et al., 2012).
Att möta anhörigas önskemål
Sjuksköterskor upplevde att familjemedlemmar i största mån hade samma önskemål
som dem, att patienten skulle vara bekväm i en lugn och rofylld miljö (Aquinet et al.,
2015; De Vries & Plaskota, 2017; Seymour et al., 2015). Agiterade patienter i livets
slutskede menade sjuksköterskor skapade stress hos alla involverade (Patel et al.,
2012; Zinn & Moriarty, 2012). Palliativ sedering medförde i de flesta fall en situation
där både anhöriga och sjuksköterskor kunde slappna av (De Vries & Plaskota, 2017;
Patel et al., 2012). Det förekom även situationer där palliativ sedering inte hade effekt
och där sjuksköterskor upplevde att de hade misslyckats (Zinn & Moriarty, 2012). I
de fall där anhöriga blev medvetna om att palliativ sedering kunde initieras som
behandling kunde sjuksköterskor känna sig stressade över att alla konventionella
behandlingsterapier för att få kontroll på symtomen inte hade testats (De Vries &
Plaskota, 2017; Seymour et al., 2015).
Ytterligare situationer som stressade sjuksköterskor var när familjer efterfrågade
palliativ sedering eller önskade en djupare sedering då de inte längre uthärdade att se
sin närstående lida (Lokker et al., 2018; Patel et al., 2012). Ljud och rörelser från den
döende var inte önskvärda av anhöriga, medan sjuksköterskor såg detta som en
naturlig del av dödsprocessen (Lokker et al., 2018). En sjuksköterska betonade vikten
av att komma ihåg att det är patienten som behandlas, inte familjen (De Vries &
Plaskota, 2017) och för att förklara varför anhörigas önskan inte kunde uppfyllas
menade sjuksköterskor att det krävdes en varsam men intensiv kommunikation
(Lokker et al., 2018). Trots att anhöriga inte ville uppleva ljud eller rörelser från
patienten i döendefasen, önskades ändå möjlighet att kunna kommunicera med
patienten (Gielen et., al 2011). Med anledning av detta ansåg sjuksköterskorna att det
var olämpligt att ha en patient djupt sederad då de inte kunde kommunicera med sina
anhöriga (Gielen et al., 2011).
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Att besvara frågor om palliativ sedering, dess utfall, samt förklara den potentiella
livsförkortande effekten och skilja det från den normala dödsprocessen upplevdes
som utmanande av sjuksköterskor (Zinn & Moriarty, 2012). Att undvika dialog med
anhöriga ansågs problematiskt då det krävdes en varsam kommunikation för att
etablera en god kontakt (Anquinet et al., 2015; Zinn & Moriarty, 2012). Stöttning till
anhöriga upplevdes även krävande när administrering av palliativ sedering skedde
(Seymour et al., 2015). Sjuksköterskor uttryckte en rädsla över hur sederingen kunde
uppfattas av familjen då det ansågs svårt att rättfärdiga en injicering om patienten dog
kort därefter (Raus et al., 2014). Att familjen skulle få så goda minnen som möjligt
upplevdes viktigt att ta i beaktning (Zinn & Moriarty, 2012). Andra sjuksköterskor
ansåg det problematiskt med palliativ sedering när anhöriga uttryckt ett missnöje med
att en patient varit sederad under en längre tid men inte varit nära döden (De Vries &
Plaskota, 2017). Detta skapade en tvist hos sjuksköterskorna där de ifrågasatte om de
verkligen gjort det som varit bäst för både anhöriga och patienter (De Vries &
Plaskota, 2017).
Att definiera palliativ sedering
Sjuksköterskor beskrev att specifika riktlinjer för palliativ sedering saknades och
ansåg att tydligare anvisningar för palliativ sedering behövde införas (Anquinet et al.,
2015; De Vries & Plaskota, 2017; Gielen et al., 2011; Lokker et al., 2018; Patel et al.,
2012; Seymour et al., 2015). I brist på distinkta direktiv baserades många beslut på
erfarenheter eller konsultationer med specialister inom palliativ vård (Seymour et al.,
2015). Kriterier för att bli berättigad palliativ sedering, individuella mål för patienter
gällande symtomlindring, risker och etiska aspekter var punkter sjuksköterskor
önskade skulle diskuteras innan initiering (Patel et al., 2012).
Något annat sjuksköterskor ansåg fattades var direktiv om hur läkemedel skulle
beredas som gick under palliativ sedering för att kunna få den verksamma effekt som
stämde överens med patientens individuella mål (Patel et al., 2012). Detta upplevde
sjuksköterskorna skulle medföra en ökad kunskap på ett omvårdnadsplan samt en
trygghet i utförandet av palliativ sedering (Patel et al., 2012). Sjuksköterskor
upplevde att de besatt en kunskap om smärtlindring för kurativa patienter, men att det
saknades en generell vetskap angående läkemedel i livets slutskede och att de fick fria
händer att administrera hur mycket de ville av dessa potenta läkemedel (Gielen et al.,
2011; Lokker et al., 2018; Seymour et al., 2015). För att sjuksköterskor skulle uppleva
en trygghet i att hantera och administrera palliativ sedering ansåg de att en
beskrivning av spädning och beredning skulle vara till hjälp (Patel et al., 2012).
Andra sjuksköterskor beskrev riktlinjer där palliativ sedering initierades om den
förväntade livstiden var 1–2 veckor (Lokker et al., 2018). Önskemål om att vara
övertygade om att patienten gått in i döendefasen där det endast handlade om timmar
till dagar kvar att leva uttrycktes starkt för att det skulle kännas etiskt rätt att
administrera palliativ sedering (Lokker et al., 2018).
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En rädsla att påskynda döden
Att vara aktivt involverad i palliativ sedering medförde känslor av moralisk skuld
över att ha påskyndat döden (De Vries & Plaskota, 2017; Raus et al., 2014; Seale et
al., 2015; Seymour et al., 2015; Venke Gran & Miller, 2008; Zinn & Moriarty, 2012).
Sjuksköterskor uttryckte att de inte visste om sederingen hade en livsförkortande
effekt, men att rädslan fanns där (De Vries & Plaskota, 2017; Seale et al., 2015; Zinn
& Moriarty, 2012). När patienten dog kort efter uppstarten av palliativ sedering
upplevdes den moraliska skulden över att ha påskyndat döden som påtaglig (De Vries
& Plaskota, 2017; Raus et al., 2014; Seale et al., 2015; Seymour et al., 2015). Var
patienten däremot vid liv flera veckor efter uppstarten av palliativ sedering upplevdes
den moraliska skulden inte lika påtaglig eftersom det inte var uppenbart att palliativ
sedering orsakat döden (Raus et al., 2014; Seymour et al., 2015; Zinn & Moriarty,
2012). Det upplevdes svårt att skilja på om döden orsakats av sjukdomen eller
sederingen (De Vries & Plaskota, 2017; Raus et al., 2014; Seale et al., 2015; Seymour
et al., 2015). Sjuksköterskor uttryckte oklarheter kring palliativ sedering där
känsloladdade situationer uppstod för att patienten avlidit kort efter den intravenösa
injiceringen och sjuksköterskorna kände skuld över att potentiellt ha orsakat
förfarandet (Seale et al., 2015; Seymour et al., 2015). Ansvaret över att välja korrekt
läkemedel för att lindra en viss typ av symtom skapade således en stress då olika
läkemedel var associerade med diverse biverkningar som kunde påskynda döden (De
Vries & Plaskota, 2017; Seymour et al., 2015). För att hantera känslan över att
sederingen skulle kunna påskynda döden betonades fördelarna av palliativ sedering
över nackdelarna (Raus et al., 2014; Zinn & Moriarty, 2012). Sjuksköterskor var
medvetna om den potentiella livsförkortande effekten och medvetandesänkningen
som kunde medföras, men som också innebar en välvillighet att lindra outhärdligt
lidande som övervägande nytta (Zinn & Moriarty, 2012).
Att palliativ sedering kunde påskynda döden var inte ett argument mot palliativ
sedering (Gielen et al., 2011). Övervägdes djup sedering var det viktigt att värdera
patientens förväntade livstid (Gielen et al., 2011; Lokker et al., 2018). En strategi för
att hantera det moraliska ansvaret vid administration och beslut kring palliativ
sedering var att se det som ett privilegium att kunna ta beslutet att lindra lidande och
skapa bästa möjliga livskvalité (Raus et al., 2014). Trots ovissheten om döden
påskyndats, fanns en gemensam känsla av lugn när de samverkat i team samt agerat
utifrån deras uppfattning om vad som var bäst för patienten (De Vries & Plaskota,
2017; Venke Gran & Miller, 2008; Zinn & Moriarty, 2012). Sjuksköterskorna ville se
till att patienten hade det bekvämt samt var oro- och ångestbefriad (De Vries &
Plaskota, 2017; Venke Gran & Miller, 2008; Zinn & Moriarty, 2012).
En existentiell eller fysisk prövning
Sjuksköterskor var överens om att det var viktigt att inte själva definiera vad ett
lidande var, utan att patienten själv skulle bestämma när lidandet var oöverkomligt
och palliativ sedering önskvärt (Patel et al., 2012; Venke Gran & Miller, 2008; Zinn
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& Moriarty, 2012). Sjuksköterskor upplevde att patienter vars fysiska symtom de inte
kunde lindra, sedermera kunde utvecklas till ett psykosocialt lidande vilket upplevdes
som påfrestande (Patel et al., 2012). En av sjuksköterskorna menade att en patient
som har ont blir lidande både känslomässigt och existentiellt, däremot ansågs inte
palliativ sedering rättfärdigat för känslomässigt och existentiellt lidande (Patel et al.,
2012). Sjuksköterskor ansåg att mild palliativ sedering var acceptabel, men att djup
sedering var olämplig då patienten själv inte kunde medverka till beslut, de dagliga
aktiviteterna samt att kommunikationen med anhöriga hämmades (De Vries &
Plaskota, 2017; Gielen et al., 2011; Venke Gran & Miller, 2008). Patientens
välmående under sedering var en fråga som gav upphov till inre konflikter (Venke
Gran & Miller, 2008). Sjuksköterskorna menade att det inte gick att uppfatta om
patienten upplevde lidande eller ångest (Venke Gran & Miller, 2008). Erfor patienten
ett existentiellt lidande var sjuksköterskor överens om att det var nödvändigt att
utforska andra lindrande alternativ än palliativ sedering (Gielen et al., 2011; Lokker et
al., 2018, Zinn & Moriarty, 2012). Andra lindrande alternativ kunde vara att involvera
kuratorer eller präster (Zinn & Moriarty, 2012). Lindrades inte patientens lidande trots
att alla andra behandlingar hade testats, ansåg sjuksköterskor att palliativ sedering var
befogat (Gielen et al. 2011; Zinn & Moriarty, 2012).
Sjuksköterskor förklarade att palliativ sedering inleddes med små doser för att senare
höja om den första dosen inte gjorde verkan (Raus et al., 2014). Vidare förklarade
sjuksköterskorna att om upprepade doser var nödvändiga för att få effekt så
anordnades en pump med kontinuerlig administrering för att göra det lättare att
hantera patientens lidande (Raus et al., 2014). Det framkom även en annan syn på
palliativ sedering där sjuksköterskor ansåg att palliativ sedering borde användas i
syfte att lindra ett existentiellt lidande och inte ett fysiskt (Gielen et al., 2011).

Diskussion
Metoddiskussion
Litteraturstudiens syfte ansågs välformulerat och avgränsat i förhållande till
problemformulering, samt relevant för sjuksköterskors akademiska examen såväl
yrkesexamen (Friberg, 2012b; Henricson, 2012b).
Henricson (2012b) beskriver att trovärdigheten i litteraturstudien stärks genom att
söka i flera databaser med inriktning omvårdnad. Ämnet utforskades därför med
samma sökord i databaserna Cinahl, PsychINFO och PubMed, där endast
vetenskapliga originalartiklar (Karlsson, 2012) valdes ut för att svara på syftet. De
artiklar vars abstrakt inte lästes hade titlar där det framgick att läkarens eller familjens
perspektiv belystes eller där palliativ sedering tillämpades på barn, vilket stred mot
litteraturstudiens inklusionskriterier och syfte. Synonyma termer används för att hitta
artiklar som databaserna per automatik inte visar (Östlundh, 2012). Palliative
sedation synonymiserades därför med Terminal sedation och kombinerades med den
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booleska termen OR för att täcka in alla studier som berörde ämnet. Vid sökning på
palliative sedation OR terminal sedation framkom även artiklar som berörde djup
sedering och kontinuerlig sedering. En utökad sökning på djup sedering eller
kontinuerlig sedering ansågs inte generera relevanta träffar som överensstämde med
litteraturstudiens syfte och valdes därför att inte redovisas i sökhistoriken.
Utförlig beskrivning av inklusions- och exklusionskriterier ökar bekräftelsebarheten
(Wallengren & Henricson, 2012). Noggrant beskrivna inklusions- och
exklusionskriterier var därför av största vikt. Vetenskapliga artiklar skrivna på övriga
språk än svenska och engelska var ett exklusionskriterie vilket kan ses som en svaghet
av kvalité (Wallengren & Henricson, 2012) då potentiella artiklar som motsvarat
syftet kan ha uteslutits. Samtidigt menar Östlundh (2012) att en läsare som inte har
språket som modersmål ställs inför en språklig utmaning om dessa inkluderas.
Vetenskapliga artiklar berörande barn <19 år exkluderades också eftersom WHO (u.å)
definierar palliativ vård hos barn annorlunda än hos vuxna, vilket hade genererat
andra aspekter i resultatet. Ytterligare ett av de formulerade inklusionskritererna var
att de vetenskapliga artiklarna skulle vara originalartiklar som var etiskt godkända och
peer reviewed. Att utesluta vetenskapliga artiklar som inte uppfyller dessa kriterier
kan ses som ett kritiskt förhållningssätt (Karlsson, 2012) som innebär en god
kvalitetskontroll (Karlsson 2012; Östlundh, 2012). Kvalitetskontrollen säkrades även
genom att gemensamt bedöma artiklarnas innehåll enligt Carlsson och Eimans (2003)
bedömningsmall, där alla artiklar erhöll grad I, vilket innebär en hög vetenskaplig
kvalité. Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall användes som stöd vid
bedömning av de vetenskapliga artiklarna eftersom det var första gången en
vetenskaplig granskning i en allmän litteraturstudie genomfördes.
Liksom det kan påverka att vara nybörjare kan även förförståelsen påverka
pålitligheten och är därför av värde att diskutera (Henricson, 2012a). För att hantera
förförståelsen och undvika att resultatet påverkades av den tidigare kunskapen lästes
artiklarna upprepade gånger och innehållet diskuterades i relation till kultur samt
sjukvårdens olika riktlinjer.
Forskarens förförståelse i de vetenskapliga artiklarna är också viktig att ta hänsyn till
för att styrka pålitligheten (Wallengren & Henricson, 2012). De vetenskapliga
artiklarna behandlade alla forskarens förförståelse tydligt vilket kan minska bias och
forskarens påverkan på resultatet. Kvalitativa, semistrukturerade intervjuer, vilket var
den dominerande metoden i de vetenskapliga artiklarna som utgör resultatet, används
för att fånga informanternas beskrivna upplevelser (Wallengren & Henricson, 2012),
vilket tyder på att informanterna står i fokus och risken att forskarens förförståelse
påverkar resultatet minskar. De artiklar som använde sig av semistrukturerade
intervjuer diskuterade även valet av frågor med experter i området för att stärka
trovärdigheten (Forsberg & Wengström, 2015).
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Vetenskap är en process som handlar om att systematiskt och metodiskt skapa
kunskap (Wallengren & Henricson, 2012). Den allmänna litteraturstudien har utgått
från högskolans riktlinjer, som endast ger en ytlig struktur (Wallengren & Henricson,
2012) och har därefter bearbetats utifrån kurslitteratur för att säkerställa att arbetet
erhåller en vetenskaplig kvalité. Under arbetsprocessens gång har loggbok förts
dagligen där reflektioner samt planering behandlats. Grupphandledning har även varit
en del av arbetets gång där objektiva läsare som studiekamrater, lärare och handledare
läst och kritiskt granskat materialet, så kallad peer debriefing (Henricson, 2012a).
Objektiva läsare samt reflektioner i forskningsprocessen är ett sätt att stärka
trovärdigheten och pålitligheten och se till att analysen är grundad i data (Henricson,
2012a).
Resultatartiklarna i litteraturstudien var från Belgien (4), England (5), Holland (5),
Indien (1), Norge (1), Skottland (1) samt USA (1). Fyra av de vetenskapliga
resultatartiklarna behandlar Belgien, England och Holland tillsammans. I åtta av tio
resultatartiklar återfanns triangulering där informanter med olika åldrar, erfarenheter,
kön och livserfarenheter deltog. Detta kan ses styrka resultatartiklarnas trovärdighetet
mot empirisk forskning (Forsberg & Wengström, 2015; Wallengren & Henricson,
2012). Överförbarheten kan enligt Henricson (2012a) påverkas av styrningen av
hälso- och sjukvård i ett land samt dess kultur och bör med försiktighet generaliseras
till andra länders kontext. Resultat som avser eutanasi vilket är lagligt i Belgien och
Holland, har därför uteslutits från litteraturstudiens resultat eftersom det strider mot
svensk lagstiftning. Då de vetenskapliga artiklarna i denna litteraturstudie redovisas
från olika delar av världen skulle resultatet kunna påverkas och överförbarheten till
det svenska samhället kan ha minskats. Resultatet anses dock inte visa på några större
skillnader mellan länderna som representerades då flera faktorer som återspeglade
sjuksköterskornas upplevelser av palliativ sedering var återkommande, som i sin tur
tyder på att överförbarheten till det svenska samhället kan vara god.
Resultatdiskussion
Litteraturstudiens resultat skildrar sjuksköterskors upplevelse av palliativ sedering där
ambivalens framträdde som ett övergripande innehåll. Resultatdiskussionen avser
konformitet av litteraturstudiens resultat gällande sjuksköterskors upplevelser av
palliativ sedering i relation till ambivalens och möten av olika karaktärer, sederingens
konsekvenser samt riktlinjer.
Ambivalens i relation till möten av olika karaktärer
I litteraturstudiens resultat framkom det att sjuksköterskor kände sig undergivna andra
yrkesprofessioner som ledde till hinder i samverkan (Anquinet et al., 2015; Lokker et
al., 2018; Raus et al., 2014). Sjuksköterskor uppgav sig vara medlare mellan läkare,
anhöriga och patient men att överenskommelser gällande palliativ sedering var svåra
att nå fram till (Anquinet et al., 2015; Lokker et al., 2018; Zinn & Moriarty, 2012).
Ambivalens i relation till samspel med läkare, anhöriga och patienter kan styrkas av
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(Choe, Kang, & Park, 2015) som bekräftar att sjuksköterskor upplever etiska och
moraliska dilemman i situationer om behandlingsstrategier där de antingen
nonchaleras eller inte får gehör för sina åsikter eftersom att läkaren anser sig ha högre
auktoritet än dem. I litteraturstudiens resultat framgick det att stress och oro präglade
flera möten där sjuksköterskor behövde rättfärdiga beslut de inte var övertygade till
eftersom att enighet med läkare inte uppnåtts (Anquinet et al., 2015; De Vries &
Plaskota, 2017; Lokker et al., 2018; Zinn & Moriarty, 2012). Det mödosamma
samspelet med läkare upplevdes medföra svårigheter för sjuksköterskor att interagera
med anhöriga i frågor om palliativ sedering (Anquinet et al., 2015; Lokker et al.,
2018; Patel et al., 2012; Raus et al., 2014; Seymour et al., 2015; Zinn & Moriarty,
2012). Sjuksköterskor beskriver i en studie av Andersson et al. (2016) att de upplever
att kurativa patienter prioriteras före palliativa patienter och att sjuksköterskorna
känner en osäkerhet och maktlöshet över att inte kunna behandla de palliativa
patienternas smärta och ångest. Choe et al. (2015) framhäver att sjuksköterskor
upplever att patientens smärta och lidande förminskas av läkare vilket påverkar deras
relation med anhöriga som då ifrågasätter palliativ sedering som behandlingsterapi.
Komplexiteten i omvårdnadsarbetet kring patienten i relation till avsaknad av
samverkan strider mot Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) som menar att
vården ska ges med respekt för den enskilda människans värdighet. Innan en ny
behandlingsmetod tillämpas ska denna bedömas ur ett autonomt perspektiv samt ett
individ och samhällsetiskt perspektiv (SFS 2017:30), vilket även styrks av
Patientlagen (2014:821) som behandlar patientens rätt och möjlighet att välja
behandlingsmetod.
Tydligt kan en ambivalens genomsyras i sjuksköterskors upplevelser av palliativ
sedering när yrkesrollen utmanas mellan läkare, patient och/eller anhörig där palliativ
sedering ställer krav på ett fingertoppskänsligt samspel där sjuksköterskan ska vara
spindeln i nätet men som istället resulterar i en upplevelse av förminskning och
begränsning som leder till motstridiga känslor och inre konflikter. Ambivalens kan
leda till skuldkänslor och i värsta fall till depression (Losada et al., 2017). Enligt
Kopola och Burkhart (2006) är det sedan tidigare välkänt att mekanismer för att
hantera etiska och moraliska situationer inom hälso- och sjukvården saknas. Med
anledning av detta är skuldkänslor och inre konflikter till följd av bristande samspel
viktiga faktorer att uppmärksamma i sjuksköterskans yrkesprofession för att främja
omvårdnadsarbetet som annars försummas.
Ambivalens i relation till sederingens konsekvenser
I litteraturstudiens resultat framkom sjuksköterskors upplevda ambivalens till följd av
den ovissa kunskapen om sederingens potentiella livsförkortande utfall (De Vries &
Plaskota, 2017; Raus et al., 2014; Seale et al., 2015; Seymour et al., 2015; Venke
Gran & Miller, 2008; Zinn & Moriarty, 2012). Palliativ sedering genererade känslor
av moralisk skuld och rädsla över att sederingen påskyndat döden (De Vries &
Plaskota, 2017; Raus et al., 2014; Seale et al., 2015; Seymour et al., 2015; Venke
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Gran & Miller, 2008; Zinn & Moriarty, 2012). Den moraliska skulden över att ha
påskyndat döden blev påtaglig när patienten avlidit bara en kort stund efter
administering av palliativ sedering (De Vries & Plaskota, 2017; Raus et al., 2014;
Seale et al., 2015; Seymour et al., 2015; Zinn & Moriarty, 2012). Sjuksköterskor ställs
inför ett kontroversiellt perspektiv där de tillsammans med annan vårdpersonal skall
betrakta döden som en normal process, inte där den påskyndas eller fördröjs (WHO,
2002). Skillnaden mellan att vara död och kontinuerligt omedveten är inte stor,
patienten är fortfarande biologiskt sett levande men fråntagen sin medvetandenivå och
sociala hälsa (Bosshard & Matersvedt, 2009). Det här styrks av litteraturstudiens
resultat där sjuksköterskors ambivalenta känslor var situationsbundna och påverkades
av hur djup sederingen var samt hur länge patienten var vid liv (De Vries & Plaskota,
2017; Gielen et al., 2011; Venke Gran & Miller, 2008). Mild sedering där patienten är
somnolent men vid medvetande ansågs acceptabel, till skillnad från djup sedering där
patienten är okontakbar och effekten svår att utvärdera (De Vries & Plaskota, 2017;
Gielen et al., 2011; Venke Gran & Miller, 2008).
Det signifikanta med yrkesprofessionen blir en motstridighet där sjuksköterskor har i
uppgift att främja livskvalité genom att kunna identifiera patientens omvårdnadsbehov
för att planera och prioritera omvårdnadsåtgärder (SOU 2001:6; Svensk
sjuksköterskeförening, 2017), men som i enighet med litteraturstudiens resultat blev
tydligt svårt att utföra när patienten inte kunde redogöra för sina omvårdnadsbehov
själv. Vidare beskriver Ternestedt et al. (2017) att patientens symtom kan bero på
biverkningar av läkemedel vilket framkommer i litteraturstudiens resultat och kan ses
påverka den moraliska skuld sjuksköterskor upplevde när patienten dog kort efter
administrering av palliativ sedering. En jämförelse kan göras med sjuksköterskor som
handhar både eutanasi och palliativ sedering och inte redovisar någon skillnad i
handhavandet av behandlingsmetoden (Gielen, Van den Branden, Van Iersel &
Broeckaert, 2012). I denna litteraturstudie förbisågs avsnitt gällande eutanasi eftersom
att den svenska lagstiftningen motsäger sig detta (SOSFS 2011:7). Flera vetenskapliga
artiklar i litteraturstudiens resultat behandlade eutanasi och palliativ sedering i
kontrast till varandra och ses inte som någon slump då sjuksköterskor som var
bekanta med eutanasi diskuterade likheten med palliativ sedering. Den palliativa
vården och behandlingarna det innebär är svår att särskilja från eutanasi menar Gielen
et al. (2012). Det faktum att länder tar avstånd från eutanasi men använder sig av
palliativ sedering blir kontroversiellt när det ställs mot synen på palliativ sedering
som en dödshjälp i de länder som praktiserar båda behandlingsmetoderna. En
ambivalens i hur eutanasi betraktas omoraliskt i förhållande till utövandet av palliativ
sedering med potentiell livsförkortande effekt, medför de etiska dilemman som
sjuksköterskor kan uppleva.
Ambivalens i relation till riktlinjer
Sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att inte initiera palliativ sedering baserat på
sin subjektiva tolkning utan att patienten själv skulle definiera sitt lidande och
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medverka till beslut om palliativ sedering (Patel et al., 2012; Venke Gran & Miller,
2008; Zinn & Moriarty, 2012). En känsla av osäkerhet framkom då sjuksköterskor
emellertid blev tvungna att förespråka initiering av palliativ sedering, som i för stor
utsträckning grundats i deras subjektiva tolkning av patientens lidande (Anquinet et
al., 2015; De Vries & Plaskota, 2017; Gielen et al., 2011; Lokker et al., 2018; Patel et
al., 2012; Seymour et al., 2015). Osäkerheten kan förstås utifrån Erikssons (1994)
teori om vårdlidande, som beskrivs vara en konsekvens av bristande kunskap,
omedvetet agerande samt att vårdpersonal tror sig veta vad som är bäst för patienten.
Det framkom således känslor av osäkerhet hos sjuksköterskor till följd av en upplevd
kunskapsbrist gällande palliativ sedering (Anquinet et al., 2015; De Vries & Plaskota,
2017; Gielen et al., 2011; Lokker et al., 2018; Patel et al., 2012; Seymour et al.,
2015). Andersson et al. (2016) menar att den grundläggande
sjuksköterskeutbildningen brister i kunskaper gällande palliativ sedering, vilket kan
yttras som sjuksköterskors upplevda okunskap och därmed riskera att ge upphov till
ett vårdlidande.
I Holland beskrevs riktlinjer gällande initiering av palliativ sedering (Lokker et al.,
2018) som i enighet med Svenska läkaresällskapet (2010) beskriver att palliativ
sedering initieras om den förväntade livstiden är en till två veckor, men som blir
svårdefinierat utifrån etiska aspekter där patientens önskemål kan komma i
skymundan och därmed bidra till inskränkning av personlig frihet. Riktlinjerna är till
viss del motsägelsefulla och kräver kunskap samt stor lyhördhet av sjuksköterskor
vilket bekräftas av litteraturstudiens resultat där osäkerheten till stor del grundades i
otydliga direktiv (Anguinet et al., 2015; Lokker et al., 2018; Patel et al., 2012; Raus et
al., 2014; Venke Gran & Miller, 2008). Ett förslag till Sveriges Riksdag (Motion
2016/17:849) förespråkar att Socialstyrelsen behöver utarbeta standardiserade
riktlinjer för palliativ sedering. Förslaget motiveras utifrån att palliativ sedering är
beroende av behandlande läkares subjektiva bedömning, men att brukandet skiljer sig
avsevärt beroende på var i landet behandlingen bedrivs vilket medför att initieringen
sker på olika grunder (Motion 2016/17:849).
Uppdaterad forskning kring svenska sjuksköterskors upplevelser av palliativ sedering
saknas, vilket blir tydligt då inga utav litteraturstudiens resultatartiklar inkluderar
svenska sjuksköterskor. Däremot diskuterar Sandman, Molander och Benkel (2015) i
likhet med litteraturstudiens resultat, en svårighet i beslutsfattandet gällande
livsförlängande behandling mot traditionell palliativ behandling som enligt
Läkemedelsverket (2010) innefattar palliativ sedering. Enligt Eckerdal (2009a) är
opioidpreparatet Midazolam det mest förekommande läkemedlet vid palliativ
sedering. I andra studier benämns behandlingen med Midazolam som farmakologisk
symtomlindring i livets slutskede (Läkemedelsverket, 2010; Omran & Lundström,
2017). Symtomlindring i livets slutskede är enligt Eckerdal (2009b) nästan alltid
förenligt med sänkt medvetandegrad och en avvägning av nytta och risker. Strang och
Beck-Friis (2009) hävdar att opioidbehandling i syfte att söva en patient som inte
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vaknar igen, är dödshjälp och inte symtomlindring. Att sjuksköterskor i Sverige väljer
att benämna palliativ sedering utifrån andra termer, tolkas som bristen på beprövad
erfarenhet och evidens. Avsaknad av beprövad erfarenhet och evidens stärks av Beel
et al. (2006) och Sandman et al. (2015) som således betonar bristen på standardiserade
metoder. Då palliativ sedering dessutom är ett kontroversiellt ämne där sederingen
liknas vid dödshjälp, kan det faktum att det istället benämns som symtomlindring vara
ett sätt att frånsäga sig den moraliska skulden vid administrering av opioidpreparat i
livets slutskede.
Sammanfattningsvis behandlar sjuksköterskors inre konflikter en vilja att lindra
lidande i kontrast till en oro över att palliativ sedering grundats i felaktiga kriterier,
vilket var ett gemensamt dilemma oavsett land eller riktlinjer. Ambivalensen som
upplevs av sjuksköterskor kan motverkas genom standardiserade metoder och
evidensbaserad kunskap som med fördel integreras på sjuksköterskors arbetsplatser
och i grundutbildningen. Det som erfordras förtydligas är vilka grunder palliativ
sedering bör initieras på utan att skapa utrymme för fria tolkningar för att motverka
den upplevda osäkerheten i beslutsfattandet hos sjuksköterskor.
Konklusion och implikation
Utifrån litteraturstudien kan det konstateras att sjuksköterskors upplevelser av
palliativ sedering inte stämmer överens med den palliativa vårdens mål. Den
palliativa vården syftar till att ombesörja en holistisk omvårdnad för att främja
livskvalité med respekt för patientens autonomi. Palliativ sedering används i den
palliativa vården för att hjälpa patienter i livets slutskede med att uthärda oumbärliga
smärtor. I litteraturstudiens resultat framkom det att palliativ sedering medförde en
sänkt medvetandenivå som fråntog patientens självbestämmanderätt. En tydlig
ambivalens i beslutsfattning och utförande av palliativ sedering synades där inre
moraliska konflikter speglade sjuksköterskors upplevelser i relation till att önska
lindra ett lidande men där en rädsla över att frånta patientens autonomi samt påskynda
döden tog över. Sjuksköterskeprofessionens holistiska syn på människan blir
kontroversiell när patientens rättigheter att medverka i vården fråntas. Palliativ
sedering i relation till den holistiska synen med syfte att lindra lidande, bevara
patientens autonomi och främja sociala relationer resulterar i en ekvation som inte går
ihop. Vidare visade litteraturstudiens resultat på att sjuksköterskor upplevde en press
gällande beslutsfattning kring palliativ sedering. Det framkom att beprövad erfarenhet
och evidens saknades och gjorde det svårt för sjuksköterskor att rättfärdiga palliativ
sedering som behandling. Palliativ sedering initierades på olika grunder beroende på
tidigare erfarenheter och skapade frustration hos sjuksköterskor som inte ansåg att alla
konventionella behandlingsterapier hade testats.
Det kan med hjälp av litteraturstudiens resultat fastslås att den rådande svenska
lagstiftningen som säger att en jämlik vård på lika villkor ska bedrivas, inte bedrivs
när initiering grundas på olika erfarenheter och kunskapsnivåer. Det anses därför vara
22

av stor betydelse att nationella riktlinjer tas fram som präglas av styrande dokument
för att främja en jämlik vård i hela landet.
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godkännande.

Bortfall

Diskuteras ej.

Slutsats

I resultatet framkom att sjuksköterskor i alla länder upplevde en börda när de fick ansvara för
palliativ sedering vid frånvaro av läkaren.

Vetenskaplig
kvalitet

Artikeln uppnår 89%, grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson, S. & Eiman, M. (2003).
Evidensbaserad omvårdnad – Studiematerial för undervisning inom projektet ”Evidensbaserad
omvårdnad – ett samarbete mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nr
2. Malmö: Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö Högskola.

BILAGA C

Artikel 2
Referens

De Vries, K. & Plaskota, M. (2017). Ethical dilemas faced by hospice nurses when administrating
palliative sedation to patients with terminal cancer. Palliative and Supportive Care, 15(2), 148157. doi:10.1017/S1478951516000419

Land
Databas

England
Cinahl

Syfte

Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att administrera palliativ sedering i ett
försök att hantera oro och ångest hos cancerpatienter.

Metod:
Design

Kvalitativ ansats
Fenomenologisk

Urval

Ett hospice i sydvästra England valdes ut där tjugo sjuksköterskor som alla vårdat en patient med
palliativ sedering under det senaste året tillfrågades. Sju sjuksköterskor deltog i studien inom
åldrarna 24 - 62 år med en arbetslivserfarenhet från sju månader till åtta år.

Datainsamling

Semi-strukturerade intervjuer med en tolkande ansats gjordes för att undersöka den subjektiva
upplevelsen hos sjuksköterskor. Sjuksköterskorna blev ombedda att återberätta specifika
situationer där de hade varit involverade i administrering av palliativ sedering hos en patient på
det nämnda hospice och hur de upplevde denna situation.

Dataanalys

Dataanalysen inleddes med den första intervjun och efter sammanlagda sju intervjuer kunde en
sammanställning ske. Colaizzi’s (1978) analysmetod användes för att utveckla teman från
insamlad data.

Bortfall

Diskuteras ej.

Slutsats

I resultatet framkom att sjuksköterskor i palliativ vård stötte på etiska och känslomässiga
bekymmer gällande val av palliativ sedering. De stod regelbundet inför ansvaret att fatta beslut om
komplex symtombehandling och förvaltning av mediciner när det gäller palliativ sedering. Att
kunna fatta dessa beslut krävde ett starkt självförtroende samt att en god kommunikation och att
ett gott samarbete inom organisationen fanns.

Vetenskaplig
kvalitet

Artikeln uppnår 87,5% grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson, S. & Eiman, M. (2003).
Evidensbaserad omvårdnad – Studiematerial för undervisning inom projektet ”Evidensbaserad
omvårdnad – ett samarbete mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nr
2. Malmö: Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö Högskola.

BILAGA C

Artikel 3
Referens

Gielen, J., Gupta, H., Rajvanshi, A., Bhatnagar, S., Mishra, S., Chaturvedi, A., … Broeckaert, B.
(2011). The attitudes of Indian palliative-care nurses and physicians to pain control and palliative
sedation. Indian Journal of Palliative Care, 17(1), 33–41. doi:10.4103/0973- 1075.78447

Land
Databas

Indien
Cinahl

Syfte

Syftet var att undersöka indiska sjuksköterskor och läkares attityder till smärtlindring och palliativ
sedering inom palliativ vård.

Metod:
Design

Kvalitativ ansats
Grounded theory

Urval

Sjuksköterskor och läkare som jobbade på fyra olika verksamheter som bedriver palliativ vård i
New Delhi blev tillfrågade. Kraven var att sjuksköterskorna skulle tala engelska eller Hindi och
varit yrkesverksamma i minst fem månader.

Datainsamling

Med hjälp av semistrukturerade intervjuer som behandlade frågor om bekymmer relaterat till
palliativ vård, intervjuades 27 deltagare. Deltagarna fick diskutera två hypotetiska fall som
handlade om palliativ sedering och andra behandlingsalternativ. Dessa spelades in i alla fall
förutom tre där deltagarna inte godkände inspelningen och istället fördes då anteckningar under
intervjun.

Dataanalys

Alla inspelade intervjuer transkriberades ord för ord av intervjuaren. Dataanalysen utfördes av
intervjuaren med hjälp av Glaser and Strauss’ annalkande till Grounded theory. Nyckelbegrepp,
skillnader och likheter mellan kategorier uppkom. Under tiden som datainsamlingen och analysen
gjordes så diskuterades resultatet med handledarna som kommenterade resultatet och gav nya
förslag.

Bortfall

Diskuteras ej.

Slutsats

Resultatet visade på att sjuksköterskor upplevde en lätt reduktion av patienters medvetande som
acceptabelt för att lindra ett lidande. På grund av rädsla och tvivel gällande djup kontinuerlig
palliativ sedering kunde det ibland vara lätt att utesluta detta som ett behandlingsalternativ för
outhärdliga symtom.

Vetenskaplig
kvalitet

Artikeln uppnår 92%, grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson, S. & Eiman, M. (2003).
Evidensbaserad omvårdnad – Studiematerial för undervisning inom projektet ”Evidensbaserad
omvårdnad – ett samarbete mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nr
2. Malmö: Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö Högskola.

BILAGA C

Artikel 4
Referens

Lokker, M. E., Swart, S. J., Rietjens, J. A. C., Van Zuylen, L., Perez, R. S. G. N. & Van der
Heide, A. (2018). Palliative sedation and moral distress: A qualitative study of nurses. Applied
Nursing Research, 40(1), 157–161. doi:10.1016/j.apnr.2018.02.002

Land
Databas

Holland
Cinahl

Syfte

Syftet var att undersöka sjuksköterskors uppfattningar av press, dilemman och moraliskt
utmanande situationer vid palliativ sedering.

Metod:
Design

Kvalitativ ansats
Grounded theory

Urval

Sjuksköterskor som jobbade på sjukhus, hospice och vårdhem i Holland fick erbjudande att
deltaga i studien. Samtliga deltagare blev även tillfrågade att deltaga i kompletterande intervjuer.

Datainsamling

Den första delen av studien var en enkätstudie där 185 sjuksköterskor deltog. I dessa enkäter blev
respondenterna tillfrågade om de ville vara med i en ytterligare kvalitativ intervju. De
semistrukturerade intervjuerna pågick under en 7-månaders period med 36 deltagare och varade
mellan 30 och 65 minuter per tillfälle. Alla intervjuer spelades in och utfördes av 4 personer med
bakgrund inom medicinsk eller hälsovetenskap.

Dataanalys

Inspelningarna anonymiserades och transkriberades ordagrant av en professionell agentur.
Analysen utfördes med konstant jämförande metod. Teman och subteman framkom efter analys av
fem intervjuer. Dessa teman och subteman användes som en inledande kodning. Ytterligare fem
intervjuer analyserades och kodades där olikheter diskuterades tills konsensus nåddes. Den sista
versionen av kodning användes för att koda de intervjuerna som återstod.

Bortfall

Diskuteras ej.

Slutsats

I resultatet framkom att sjuksköterskorna under utövandet av palliativ sedering kunde uppleva en
moralisk stress för att de inte ansåg sig tillgodose patienternas önskemål. För att hantera dessa
situationer ansåg sjuksköterskorna att de behövde ha adekvat kompetens för att kunna
kommunicera med den lidande patienten, läkaren samt anhöriga som var stressade. De ansåg sig
även behöva kunskap om kliniska och etiska aspekter av palliativ sedering.

Vetenskaplig
kvalitet

Artikeln uppnår 93% grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson, S. & Eiman, M. (2003).
Evidensbaserad omvårdnad – Studiematerial för undervisning inom projektet ”Evidensbaserad
omvårdnad – ett samarbete mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nr
2. Malmö: Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö Högskola.

BILAGA C

Artikel 5
Referens

Patel B., Gorawara-Bhat, R., Levine, S. & Shega, J. (2012). Nurses’ attitudes and experiences
Surrounding Palliative Sedation: components for developing policy for nursing professionals.
Journal of palliative medicin, 15(4), 432–437.
doi:10.1089/jpm.2011.0336

Land
Databas

USA
Cinahl

Syfte

Syftet var att belysa sjuksköterskors perspektiv på hur färdigheter och kunskap kring
administrering av palliativ sedering erfars och hur man kan utveckla dessa.

Metod:
Design

Kvalitativ ansats
Grounded theory

Urval

De tillfrågade var sjuksköterskor inom akutsjukvård, medicinsk och kirurgisk vård, onkologi och
hemsjukvård, som talade flytande engelska och som under de senaste sex månaderna vårdat en
patient i livets slutskede.

Datainsamling

Alla deltagare gav ett skriftligt samtycke och sedan bildades fyra fokusgrupper med åtta till tio
deltagare i varje grupp där semistrukturerade intervjuer utfördes. Tiden för intervjuerna varierade
från 45–60 minuter. En expert i kvalitativ forskning anpassade intervjuerna genom att låta
sjuksköterskorna själva definiera palliativ sedering utan att involvera sin egna förförståelse.
Sjuksköterskorna fick senare ta del av respektive arbetsgivares perspektiv på palliativ sedering.
Intervjuerna spelades in och antecknades av en oberoende observatör.

Dataanalys

Två medförfattare till denna studie recenserade manus från två fokusgrupper och formade
provisoriska teman. En gemensam diskussion gjordes senare med alla författare för att fastställa
konkreta teman. Dessa teman användes senare för att se om de två återstående transkripten kunde
implementeras. En slutgiltig gruppdiskussion mellan alla författare genomfördes där de
provisoriska teman ersattes av slutgiltiga teman från alla fyra intervjuer.

Bortfall

Diskuteras ej.

Slutsats

I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde att omfattande riktlinjer tillsammans med
adekvat färdighetsträning behövde utvecklas för att öka förståelsen kring användbarheten av
palliativ sedering i livets slutskede.

Vetenskaplig
kvalitet

Artikeln uppnår 84% grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson, S. & Eiman, M. (2003).
Evidensbaserad omvårdnad – Studiematerial för undervisning inom projektet ”Evidensbaserad
omvårdnad – ett samarbete mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nr
2. Malmö: Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö Högskola.

BILAGA C

Artikel 6
Referens

Raus, K., Brown, J., Seale, C., Rietjens, J., Janssens, R., Bruinsma, S., … Sterckx, S. (2014).
Continous sedation until death: the everyday moral reasoning of physicians, nurses and family
caregivers in the UK, The Netherlands and Belgium. BioMed central, 15(14), 1–10.
doi:10.1186/1472-6939-15-14

Land
Databas

Belgien, England, Holland
PsychINFO

Syfte

Syftet var att ge inblick i hur sjuksköterskor, läkare och familjemedlemmar hanterar stress
relaterat till palliativ sedering.

Metod:
Design

Kvalitativ ansats
Grounded theory

Urval

Läkare i Belgien, England och Holland som varit verksamma i vården för patienter äldre än 18 år
som diagnosticerats med cancer och som behandlats med palliativ sedering, blev tillfrågade.
Läkarna som valde att delta fick uppge sjuksköterskorna som var mest involverade i varje fall och
de blev också tillfrågade att deltaga. Även de mest involverade anhöriga i varje fall blev
tillfrågade att deltaga.

Datainsamling

Potentiella deltagare fick information om studien och möjlighet att ställa frågor. En kort enkät för
att få information om varje deltagare fylldes i. Intervjuerna var semistrukturerade och utgick från
två frågor formulerade av intervjuaren.

Dataanalys

Intervjuerna var anonyma och transkriberades ordagrant. De belgiska och holländska intervjuerna
översättes till engelska. Insamlad data analyserades tematiskt genom en konstant jämförande
metod. Inledningsvis användes öppen kodning för att ge varje text en beskrivande kod följt av en
större kodning som kombinerade koder i mer omfattande teman. Skillnader i kodningar
diskuterades tills alla nådde konsensus.

Bortfall

Diskuteras ej.

Slutsats

Studiens resultat påvisade hur olika faktorer påverkar sjuksköterskors delaktighet under utövandet
av kontinuerlig palliativ sedering samt att vissa sjuksköterskor känner sig moraliskt ansvariga.
Vissa av faktorerna hjälper sjuksköterskor att skilja på kontinuerlig palliativ sedering och
dödshjälp.

Vetenskaplig
kvalitet

Artikeln uppnår 85%, grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson, S. & Eiman, M. (2003).
Evidensbaserad omvårdnad – Studiematerial för undervisning inom projektet ”Evidensbaserad
omvårdnad – ett samarbete mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nr
2. Malmö: Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö Högskola.

BILAGA C

Artikel 7
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Land
Databas

Belgien, England, Holland
PsychINFO

Syfte

Syftet var att undersöka etiska aspekter hos läkare och sjuksköterskor i Belgien, England &
Holland gällande palliativ sedering.

Metod:
Design

Kvalitativ ansats
Grounded theory

Urval

Läkare och sjuksköterskor från somatisk slutenvård, hospice och hemsjukvård blev inbjudna till
att gå på intervjuer. Det var 28 läkare respektive 22 sjuksköterskor från Belgien, 21 läkare och 24
sjuksköterskor från England samt 30 läkare och 31 sjuksköterskor från Holland som intervjuades.

Datainsamling

Läkarna och sjuksköterskorna intervjuades om vilken vård de bedrivit och hur beslut tagits kring
palliativ sedering. De skrev även ett skriftligt avtal där de samtyckte till studien.

Dataanalys

Intervjuerna transkriberades och de belgiska samt holländska intervjuerna översattes av en
professionell verksamhet till engelska. Översättningen kontrollerades ytterligare en gång av en
medförfattare som var tvåspråkig. För att göra övergripande jämförelser analyserades resultatet
med hjälp av nyckelord enligt (Baker, 2006; Seale and Charteris-Black, 2010) ”Wordsmith
Tools”. En tematisk analys gjordes senare på resultatet.

Bortfall

Diskuteras ej.

Slutsats

I Belgien respektive Holland framkom det att sjuksköterskor som arbetade med vård där Eutanasi
är accepterat, inte upplevde det lika kontroversiellt med palliativ sedering som i England.
Användandet av palliativ sedering ansågs av sjuksköterskor i England därför vara mer
kontroversiellt då det kunde uppleva påskynda döden.

Vetenskaplig
kvalitet

Artikeln uppnår 81%, grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson, S. & Eiman, M. (2003).
Evidensbaserad omvårdnad – Studiematerial för undervisning inom projektet ”Evidensbaserad
omvårdnad – ett samarbete mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nr
2. Malmö: Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö Högskola.

BILAGA C

Artikel 8
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Land
Databas

Belgien, England, Holland
Cinahl

Syfte

Syftet var att undersöka hur läkare och sjuksköterskor upplevde palliativ sedering som behandling
på cancerpatienter i Belgien, England och Holland.

Metod:
Design

Kvalitativ ansats
Fallstudie

Urval

Forskarna ville ha ut maximal variation i de fall man studerade och förlade studien till sjukhus,
hemmet, hospice och palliativa vårdavdelningar. Läkare och sjuksköterskor som vårdat en till tre
cancerpatienter över 18 år med kontinuerlig palliativ sedering i syfte att sänka medvetandenivån
och underlätta plågsamma symtom intervjuades.

Datainsamling

Deltagarna fick lov att skriva dagbok i två månader som senare implementerades i
semistrukturerade intervjuer som spelades in. Fokus låg på sjuksköterskornas minne av given
omsorg, anledningar till användandet av sedering, genomförandet och beslutsfattandet.

Dataanalys

Kvalitativa fallstudier skapades utifrån deltagarnas berättelser. Två forskare, oberoende av
varandra, från olika länder, gjorde ett tvärsnitt av fallen för att jämföra likheter och skillnader
mellan de olika ländernas vårdinrättningar. En tematisk analys baserad på ”Strauss and Corbin’s”
konstant jämförande metod gjordes även för att bekräfta information i fallstudierna. En överblick
av resultatet presenterades sedan för vårdpersonal och deltagare involverade i studien för att öka
bekräftelsebarheten.

Bortfall

Diskuteras ej.

Slutsats

I resultatet framkom det att en större förståelse för hur kulturella och etiska förhållningssätt kunde
påverka lämpliga handlingsplaner för lindrande av lidande i olika utmanande situationer som
sjuksköterskor utsattes för. Utövandet av palliativ sedering var beroende av olika värderingar och
riktlinjer och skapade kontroversiella diskussioner om nyttjandet av behandlingen.

Vetenskaplig
kvalitet

Artikeln uppnår 83%, grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson, S. & Eiman, M. (2003).
Evidensbaserad omvårdnad – Studiematerial för undervisning inom projektet ”Evidensbaserad
omvårdnad – ett samarbete mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nr
2. Malmö: Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö Högskola.

BILAGA C

Artikel 9
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Land
Databas

Norge
PubMed

Syfte

Syftet var att undersöka sjuksköterskor upplevelser av djup palliativ sedering utifrån ett etiskt
perspektiv.

Metod:
Design

Mixad metod
Deskriptiv design

Urval

De som blev tillfrågade var 145 sjuksköterskor i centrala och västra Norge med erfarenhet av
kirurgi, medicin, gynekologi och palliativ vård. Samtliga sjuksköterskor jobbade heltid och hade
haft hand om patienter som fått palliativ sedering.

Datainsamling

Två specialistsjuksköterskor i onkologi skapade en enkät som pilottestades bland tio studenter i en
palliativ vårdkurs. Enkäten översågs av ytterligare en specialistsjuksköterska i onkologi och
utvecklades med öppna och slutna frågor.

Dataanalys

Det insamlade materialet analyserades med hjälp av att samordna kvantitativa och kvalitativa
metoder. Demografiska data analyserades med hjälp av ”statistical package for social sciences”
och den deskriptiva datan sammanfattade egenskaper från deltagarna. Kommentarerna lästes flera
gånger för att lära känna materialet och för att skapa en överblick. En systematisk metod användes
för att skapa teman angående sjuksköterskors tankar och uppfattningar kring palliativ sedering.

Bortfall

Diskuteras ej.

Slutsats

I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde att palliativ sedering försvårade deras roll i
omvårdnadsprocessen då patienter själva inte kunde berätta om sina behov. Stöd från vårdteamet
sågs som en fördel för sjuksköterskor när det gällde etiska frågor eftersom man tog ett gemensamt
beslut.

Vetenskaplig
kvalitet

Artikeln uppnår 89% grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson, S. & Eiman, M. (2003).
Evidensbaserad omvårdnad – Studiematerial för undervisning inom projektet ”Evidensbaserad
omvårdnad – ett samarbete mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nr
2. Malmö: Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö Högskola.

BILAGA C
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Land
Databas

Skottland
Cinahl

Syfte

Syftet var att undersöka hospice-sjuksköterskors kunskap, erfarenheter och upplevelser gällande
palliativ sedering.

Metod:
Design

Kvalitativ ansats
Fenomenologisk

Urval

Ett bekvämlighetsurval utfördes och 17 legitimerade sjuksköterskor som utförde direkt vård på ett
hospice i Skottland fick en inbjudan via brev.

Datainsamling

Semistrukturerade intervjuer utfördes med grunden i fyra öppna frågor som formulerades med
input från experter på ett skotskt hospice. Intervjuerna spelades in och transkriberades.

Dataanalys

Tematisk analys användes för att få en grundlig översikt av olika teman. De transkriberade
intervjuerna importerades till excel för att kunna göra en öppen kodning. Kodningen genererade
78 kategorier som sedan kategoriserades i 11 större teman. De 11 teman diskuterades och de
slutgiltiga koderna genererade i tre teman samt 11 subteman.

Bortfall

Diskuteras ej.

Slutsats

I resultatet framkom det att sjuksköterskor ansåg palliativ sedering som lämpligt när patienten
hade outhärdliga symtom i livets slutskede. De ansåg även att samarbete och kommunikation i
teamet var viktigt vid beslut rörande palliativ sedering.

Vetenskaplig
kvalitet

Artikeln uppnår 86% grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson, S. & Eiman, M. (2003).
Evidensbaserad omvårdnad – Studiematerial för undervisning inom projektet ”Evidensbaserad
omvårdnad – ett samarbete mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nr
2. Malmö: Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö Högskola.

BILAGA D

Tabell 4: Artiklarnas representativitet i resultatet

Ambivalens

Att möta
läkarens
ordination

Att främja
patientens
autonomi

Att möta
anhörigas
önskemål

Att
definiera
palliativ
sedering

Författare

En rädsla
att
påskynda
döden

En
existentiell
eller fysisk
prövning

Aquinet et al. (2015)

De Vries & Plaskota,
(2017)
Gielen et al. (2011)

Lokker et al. (2018)

Patel et al. (2012)

Raus et al. (2014)

Seale et al. (2014)

Seymour et al. (2015)

Venke Gran & Miller
(2008)
Zinn & Moriarty
(2012)
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