
Kandidatuppsats 
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Sjuksköterskors upplevelser av att ge
palliativ vård till patienter i särskilt boende
och hospice

En litteraturstudie

Omvårdnad 15 hp

2019-01-31

Hanna Blom och Alice Koobs Hultberg



 

 
 
 

 
 

 
 
 

Sjuksköterskors upplevelser av att 
ge palliativ vård till patienter i 
särskilt boende och hospice 
En litteraturstudie 
 

Författare: Hanna Blom  
 Alice Koobs Hultberg 
  
 
 

 
Ämne  Omvårdnad 
Högskolepoäng  15hp 
Stad och datum  Varberg 2019-01-31 



   

 

   

 

 
Sammanfattning 
Den palliativa vården är en helhetsvård där sjuksköterskor ska arbeta utifrån ett 
förhållningssätt baserat på de fyra hörnstenarna och de sex S:n. Det blir allt vanligare 
att vårdas den sista tiden i livet inom slutenvården utanför sjukhuset. Syftet var att 
belysa sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård i särskilt boende och hospice. 
Studien genomfördes som en litteraturstudie som baserades på åtta kvalitativa 
vetenskapliga artiklar. I resultatet framkom tre huvudkategorier: känslomässiga 
upplevelser som innefattade sjuksköterskors emotionella påverkan av att vårda 
patienter i livets slutskede. Den andra huvudkategorin relationer avsåg samspelet 
mellan patienter, närstående och sjuksköterskor. Den tredje huvudkategorin arbetets 
olika utmaningar inkluderade underkategorierna sjuksköterskors kompetens inom 
palliativ vård, upplevelse av tidsbrist avseende tidens betydelse i vårdandet av 
patienter i livets slutskede. Kommunikation mellan professionerna som innefattade 
kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare samt teamarbete mellan 
sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och övrig vårdpersonal. Att vårda patienter i 
livets slutskede i särskilt boende eller på hospice gjorde att uttryckte känsla av 
otillräcklighet. Sjuksköterskor arbetade under ständig tidspress där otillräckligheten 
var ett faktum vilket påverkade den palliativa vården negativt. Samarbete och 
kommunikation mellan sjuksköterskor, patient, närstående och övrig vårdpersonal var 
viktiga faktorer för god omvårdnad. Sjuksköterskors arbetsbelastning, arbetet under 
ständig tidspress och teamarbetet mellan vårdpersonal i särskilt boende och hospice 
bör belysas ytterligare genom vidare forskning för att utveckla nationella och lokala 
riktlinjer för palliativ vård i livets slutskede. 
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Abstract  

The palliative care is an overall care. The nurses’ must have an approach based on 
personal centred care. The care today is based in greater occurrence outside hospital 
services. It’s more common to die outside hospital services. The purpose was to 
illustrate nurses’ experiences of palliative care in nursing home and hospice. The 
study was conducted as a literature study based on eight qualitative scientific articles. 
The result showed three main categories: emotional experiences which included 
nurses’ emotional affects in caring of dying patients. The second main category 
relationships, intended the interplay between patients, relatives and nurses. The third 
main category different challenges of the work with associated subcategories: nurses’ 
competence in palliative care, experience of lack of time intended the valuable of time 
in caring of patients in the end of life. Communication between professions which 
included communication between nurses and physicians and teamwork between 
nurses, physicians, nurse assistants and other health care professionals. To care for 
patients in final stage of life in nursing home or hospice was emotional challenging. 
Nurses who constantly worked under time pressure experienced inadequacy which 
affected the palliative care negative. Corporation and communication between nurses, 
patients, relatives and other health care professionals were important parts for good 
nursing care. Nurses’ workload, work under constant time pressure and team work 
between healthcare professionals in nursing home and hospice should be illustrate 
through further research to develop national and local guidelines for palliative care in 
the end of life. 

 



 

 

 
 
	

Inledning ....................................................................................... 1	
Bakgrund ....................................................................................... 1	

Palliativ vård ............................................................................................... 1	
Slutenvård utanför sjukhus ....................................................................... 2	
Sjuksköterskors roll ................................................................................... 2	

Sjuksköterskors förhållningssätt ............................................................... 3	

Problemformulering ..................................................................... 4	
Syfte ............................................................................................... 4	
Metod ............................................................................................. 4	

Design .......................................................................................................... 4	
Datainsamling ............................................................................................. 4	

Artikelsökning Cinahl ................................................................................ 5	
Artikelsökning PubMed ............................................................................. 5	
Artikelsökning PsycInfo ............................................................................. 6	
Manuell sökning ........................................................................................ 6	

Databearbetning ......................................................................................... 6	
Forskningsetiska överväganden .............................................................. 7	

Resultat ......................................................................................... 7	
Känslomässiga upplevelser ...................................................................... 8	
Relationer .................................................................................................... 9	
Arbetets olika utmaningar ......................................................................... 9	

Sjuksköterskors kompetens inom palliativ vård ........................................ 9	
Upplevelse av tidsbrist ............................................................................ 10	
Kommunikation mellan professioner ....................................................... 10	
Teamarbete............................................................................................. 11	

Diskussion .................................................................................. 12	
Metoddiskussion ...................................................................................... 12	
Resultatdiskussion ................................................................................... 13	

Känslomässig påverkan .......................................................................... 13	
Tidsbrist och bristande tillgänglighet ....................................................... 14	
Brist på kommunikation och teamarbete ................................................ 15	

Konklusion .................................................................................. 16	
Implikation .................................................................................. 16	
 
 



 

 

Referenser 

Bilagor 
Bilaga A: Sökordsöversikt 
Bilaga B: Sökhistorik 
Bilaga C: Artikelöversikt 
 
 



 

 1 

Inledning 
 
Varje år är omkring 40 miljoner människor runt om i världen i behov av palliativ vård 
(World Health Organization [WHO], 2015). Som ett resultat av allt fler vårdkrävande 
sjukdomar och åldrande befolkning kommer det globala behovet av palliativ vård att 
öka (Lo & Woo, 2006; WHO, 2015). Palliativ vård innebär att lindra lidande och 
främja livskvaliteten för patienter med progressiv eller obotlig sjukdom samt personer 
som råkat ut för skada. Vidare innebär det beaktande av fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella behov samt organiserat stöd till närstående (Svenska Palliativregistret, 
2016). Vård i livets slutskede innebär att sjuksköterskor tillsammans med övrig hälso- 
och sjukvårdspersonal arbetar utifrån ett tvärprofessionellt förhållningssätt. Målet är 
att individuella behov och önskemål står i centrum för både patienter samt för de 
närstående för att skapa en meningsfull vardag (Magnusson, 2009). Livets slutskede 
är en tid med många tillbakablickar, avsked och uppgörelser som både patienter och 
de närstående behöver tid för att hantera (Strang, 2012). Sjuksköterskor som arbetar 
inom palliativ vård har ständig kontakt med döden, vilket medför att sorg och saknad 
ligger nära i arbetet (Magnusson, 2009). Sjuksköterskors roll i den palliativa vården 
innebär att verka relationsskapande, vara stödjande, kommunikativ och koordinerande 
(Friedrichsen, 2012).  

Palliativ vård kan bedrivas i särskilt boende och hospice (Nationella Rådet för 
Palliativ Vård, 2018). Hospice är en boendeform för svårt sjuka och döende patienter. 
På hospice baseras vårdandet på respekt för personlig integritet, god omvårdnad och 
symtomlindring samt psykosocialt stöd till närstående (Torpy, Burke & Janet, 2012). 
Sjuksköterskor kan även ge palliativ vård till patienter i ett särskilt boende, vilket är 
en boendeform dit äldre personer flyttar när omvårdnadsbehoven kräver kontinuerliga 
insatser dygnet runt (Socialstyrelsen, 2012). Oavsett var patienter vårdas i livets 
slutskede ska god vård eftersträvas (Dehlin & Rundgren, 2014), där sjuksköterskan 
har ansvaret för den omvårdnad som bedrivs.  

 
Bakgrund 
Palliativ vård 
När kurativ behandling inte längre har någon effekt uppstår en brytpunkt och palliativ 
vård påbörjas (Dehlin & Rundgren, 2014). Begreppet palliativ vård avser vården i 
livets slutskede (Johansson, 2014). Döden beskrivs som livets definitiva slut och 
naturens gång (Olsson, 2008). Ordet palliativ kommer från latinska pallium och 
betyder mantel. Det innebär att den lindrar, omsluter och skyddar hela patienten 
(Karlsson, 2008). I ett medicinskt sammanhang betyder ordet palliativ att lindra, 
vilket innebär att lindra smärta, sjukdom eller ge tillfällig befrielse från det som utgör 
besvär hos patienten (Elsner, Jünger, Pastrana & Radbruch, 2008). Den palliativa 
vården syftar till att vårda hela människan på vägen mot döden där helhetsvården är i 
fokus (Johansson, 2014). Vårdmiljön kan i många fall förstärka patienternas 
upplevelse av en god vård i form av upplevelse av psykosocialt sammanhang, 
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trygghet och välbefinnande (SOU 2000:6). Palliativ vård är en 
helhetsomhändertagande vård där specifik kunskap krävs för att hjälpa och vårda 
patienter med obotlig och livshotande sjukdom. Målet med den palliativa vården är att 
ge god livskvalitet till de människor som är i behov av denna vårdform och är svårt 
sjuka. Vård i livets slutskede innebär också att stödja människor att leva med 
värdighet och finna största möjliga välbefinnande. Den palliativa vården innefattar 
också att bli erbjuden psykologiskt, socialt och andligt eller existentiellt stöd både för 
patienter och närstående. (Nationella Rådet för Palliativ Vård, 2018). Döden kan ses 
som ett misslyckande då det inte längre finns något som kan bota patienten. Det 
oundvikliga mötet med den egna eller patienters död kan bli svårt, det är därför viktigt 
som sjuksköterska att ha god självkännedom. Det är en förutsättning för att kunna 
hjälpa döende patienter och deras närstående (Olsson, 2008).  
 
Slutenvård utanför sjukhus 
Palliativ vård i slutenvård utanför sjukhus kan bedrivas i såväl särskilt boende som 
hospice. Socialstyrelsen (2016) definierar särskilt boende som en boendeform där det 
tillhandahålls bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i 
form av vård och omsorg för äldre eller personer med behov av särskilt stöd. Äldre 
personer flyttar till särskilt boende när omvårdnadsbehoven bedöms vara så 
omfattande att vården inte kan genomföras i ordinärt boende då kontinuerliga insatser 
krävs dygnet runt. Det innebär att de allra sköraste äldre vårdas i särskilt boende 
(Socialstyrelsen, 2012). Boendet tillhandahåller vård under en längre tid och 
rehabilitering för att avlasta sjukhusvården. Boendet utför även palliativ vård för 
patienter som är i livets slutskede. Där arbetar undersköterskor med stöd av 
sjuksköterskor. Sjuksköterskor befinner sig vanligtvis på plats under dagtid och kan 
under kvällar och helger komma dit eller kontaktas vid behov (Katz, 2011). Hospice 
riktar sig till de patienter som inte kräver sjukhusvård men som är i behov av vård 
dygnet runt. Boendet ska vara anpassat och så hemlikt som möjligt där närstående har 
möjlighet att stanna dygnet runt (Torpy, Burke & Janet, 2012). Till hospice kommer 
patienter som befinner sig i svåra perioder av smärtor och andra symptom eller som 
en tids avlastning för de närstående. Patienter kommer även dit för vård de sista 
veckorna eller dagarna i livet. Patienter får då behandling i form av smärtbehandling 
och andra symptomlindrande åtgärder samt eventuella omvårdnadsåtgärder (Torpy, 
Burke & Janet, 2012).  
 
Sjuksköterskors roll  
Sjuksköterskors roll inom palliativ vård handlar om att bygga upp förtroendefulla 
relationer. För att kunna göra detta så krävs det att sjuksköterskor kan sätta sig in i 
patienters och närståendes situation (Friedrichsen, 2012). Sjuksköterskor har en 
betydande roll i organisationen. Det är därför viktigt att de är bekväma i sin 
ansvarstagande roll inom omvårdnad eftersom många beslut måste fattas av 
sjuksköterskorna (Hedström, Kirsbom, Pöder & Wadensten, 2017). 
Sjuksköterskor behöver vidare ha kompetens inom omvårdnad för att kunna ge en 
personcentrerad palliativ vård (Tveit- Sekse & Hunskår, 2017). Det är viktigt att se 
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det friska hos den som är sjuk och inte enbart fokusera på döden. Närvaron innebär 
inte alltid att sjuksköterskor behöver prata. Det kan röra sig om fysisk närvaro och 
bara finnas där för patienter och närstående. Vidare är det viktigt att ha 
kommunikativa egenskaper, vilket innebär att sjuksköterskor ska ha en känsla för när 
det är lämpligt att prata eller att vara tyst och bara finnas som stöd (Beck-Friis & 
Strang, 2012). Redan vid inflyttning till ett särskilt boende har flertalet äldre 
människor ett hälsotillstånd som tidsmässigt motsvarar en tidig palliativ fas, vilket 
innebär att det bör finnas en grundläggande palliativ kompetens hos personalen 
(Andershed, Henoch, Ternstedt & Österlind, 2017). Det ställer därför krav på att 
sjuksköterskor får kontinuerlig utbildning i palliativ vård (Friedrichsen, 2012).  
 

Sjuksköterskors förhållningssätt 
De fyra hörnstenarna och de 6 S:n är två olika förhållningssätt för sjuksköterskor att 
följa vid vårdandet av patienter i livets slutskede. Sjuksköterskors utgångspunkt inom 
palliativ vård omfattar fyra palliativa hörnstenar (SOU 2001:6). Den första hörnstenen 
symtomlindring innebär förutom fysiska behov även symtomlindring av psykiska, 
sociala och existentiella behov. Detta innefattar lindring av symtom såsom smärta, 
illamående och oro med hänsyn taget till patientens integritet och autonomi.  
Den andra hörnstenen innefattar en god kommunikation inom arbetslaget, 
kommunikationen mellan hälso- och sjukvårdspersonal och närstående samt mellan 
hälso- och sjukvårdspersonal och patient. Kommunikationen inom arbetslaget går 
parallellt med den tredje hörnstenen teamarbete, som omfattar samarbete inom 
tvärprofessionella arbetslag exempelvis med läkare, undersköterskor och 
sjukgymnast. Det är viktigt att inte bara lägga fokus på patienten utan även ge stöd åt 
närstående. Enligt den fjärde hörnstenen ska sjuksköterskor erbjuda stöd åt närstående 
och möjligheten att närvara under hela vårdprocessen (SOU 2001:6). För att bidra 
med en god palliativ vård behöver sjuksköterskor ha kunskap om de fyra hörnstenarna 
samt hur de samverkar och fungerar i helhet. Detta är betydelsefullt för att hjälpa 
patienten till bästa möjliga livskvalitet (Strang, 2012).  
 
Arbetet utifrån de 6 S:n innebär att gå från en problembaserad till en välstrukturerad 
personcentrerad vård (Andershed et al., 2017). Det innebär att på ett tydligt sätt 
synliggöra hur vårdkvalitén säkerställs efter patientens individuella behov. Fokus 
läggs på patienten som människa för att stärka patientens ställning i vården 
(Andershed et al., 2017). Modellen innefattar självbild, självbestämmande, sociala 
relationer, symtomlindring, sammanhang och strategier. De är baserade på 
erfarenheter gjorda inom vården och forskning. De är även baserade på patienters 
egna kunskaper om sin kropp och sjukdom. De 6 S:n illustrerar att fysiska, psykiska, 
sociala och existentiella behov påverkar varandra och utgör tillsammans en helhet. I 
situationer där patienten inte kan kommunicera sina behov verbalt kan vårdpersonalen 
ha nytta av att i ett tidigare skede ha lyssnat till personens berättelse för att sätta sig in 
i vem personen är, det vill säga patientens självbild. Vårdpersonalens uppgift är också 
att försöka tolka olika signaler, exempelvis om patienten har ont, mår illa, är orolig 
eller om patienten uttrycker andra kroppsliga tecken och symtom. Det är viktigt att 
förstå innebörden av olika kroppsliga uttryck för att kunna ge symtomlindring så att 
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patienter kan få möjlighet att umgås med sin familj och bibehålla sina sociala 
relationer. Det primära behovet kan vara att få berätta om sitt liv för någon som vill 
lyssna för att skapa ett sammanhang och prata om vad som kan tänkas hända före och 
efter döden. Genom att bli medveten om vad som kommer hända skapas strategier. 
Vidare är det är viktigt att som vårdpersonal känna till vem som ska kontaktas eller 
tillfrågas om beslut gällande vården för att ge patienten självbestämmande 
(Andershed et al., 2017). 
 

Problemformulering 
Palliativ vård blir allt vanligare i särskilt boende och hospice där sjuksköterskor har 
en arbetsledande och samordnande roll för både vårdteamet och omvårdnaden i 
samråd med patienter och deras närstående. Det ställs därför omfattande krav på 
sjuksköterskors arbetssätt. Det bör därför belysas ytterligare hur sjuksköterskor 
upplever mötet med de krav som ställs och att vårda i dessa boendeformer. 
 

Syfte 
Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att ge palliativ vård till patienter i 
särskilt boende och hospice.  
 

Metod 
Design 
En allmän litteraturstudie med systematisk sökning, granskning och sammanställning 
av det valda material har genomförts. En induktiv ansats användes för att tolka, skapa 
mening och få förståelse om hur sjuksköterskor upplever att ge palliativ vård till 
patienter i särskilt boende och hospice (Forsberg & Wengström, 2013).  
 
Datainsamling 
Datainsamlingen påbörjades med en allmän sökning inom området. Därefter gjordes 
sökningar i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo, vilka är lämpliga för att finna 
internationella artiklar gällande omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 
2015). Studiens inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar som var publicerade 
under åren 2008–2018. Artiklarna skulle vara inriktade på patienter som var 65 år 
eller äldre och som befann sig i sen palliativ fas i särskilt boende eller hospice. 
Ytterligare inklusionskriterie var engelska. Studiens exklusionskriterier var att endast 
fokusera på sjuksköterskor och inte övrig vårdpersonal såsom läkare, undersköterskor, 
sjukgymnaster med flera. Inte heller sjuksköterskestudenter inkluderades. Sjukhus 
och ordinärt boende som vårdplats exkluderades då dessa inte svarade på studiens 
syfte. Artiklarna granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall där 
samtliga artiklar erhöll grad I. 
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Artikelsökning Cinahl 
 
Vid den första sökningen i databasen Cinahl användes sökorden palliative care AND 
nurs experience AND nursing home AND end of life care NOT hospital. Till 
sökorden används den booleska operatorn AND. Även operatorn NOT användes i 
databasen Cinahl i samband med sökordet hospital då ordet tillhörde 
exklusionskriterierna (tabell 3). Sökordet nursing home användes som Major 
headings. Resterande ord söktes i fritext. Genom användning av trunkering på orden 
nurs och experience utökades sökningen då fler böjningar av orden kunde inkluderas.  
Sökningen gav totalt 32 träffar där nio abstract lästes samt fem artiklar granskades. I 
en andra sökning användes sökorden nurs* AND experience* AND nursing home 
AND edge of life. Anledningen till att edge of life användes som sökord var för att 
flertalet artiklar som granskades hade det som nyckelord. Samtliga sökord söktes i 
fritext. Den andra sökningen resulterade i fem artiklar varav tre lästa abstract och tre 
som granskades (Tabell 3). I den andra sökningen användes samma avgränsningar 
som i den första sökningen. Två artiklar exkluderades då artiklarnas titel inte var 
relevant. Då sökningarna inte gav tillräckligt med artiklar breddades sökningen 
genom att inkludera hospice. Palliative care AND nurs* experience* AND hospice 
NOT hospital. Sökordet hospice användes som Major headings. Resterande ord 
söktes i fritext. Trunkering användes på orden nurs* och experience*. Till sökningen 
användes samma begränsningar likt föregående sökningar i Cinahl. Sökningen 
resulterade i 24 träffar där 16 abstract lästes varav 10 granskades. Anledningen till 
varför samtliga 24 inte lästes var att artiklarna inkluderade hospital trots operatorn 
NOT användes till ordet. I en andra sökning med sökordet hospice användes sökorden 
hospice AND palliative care AND end of life care AND nurs* experience* NOT 
hospital. Även i denna sökning användes hospice som Major headings. Sökningen 
resulterade i 28 träffar där åtta abstract lästes och fyra artiklar granskades. Flertalet 
artiklar var desamma som i föregående liknande sökningar där samma avgränsningar 
användes (Tabell 3).               

Artikelsökning PubMed 

I databasen PubMed användes sökorden palliative care (MESH) AND nurs* 
experience* AND nursing home (MESH) NOT hospital. Den booleska operatorn 
användes i form av AND och NOT (Tabell 3). Sökorden palliative care och nursing 
home fanns som Medical Subject Headings (MESH). Trunkering (*) användes på 
sökorden nurs och experience (Tabell 3).  Sökningen gav totalt 167 träffar där 12 
abstract lästes samt fyra artiklar granskades. Ytterligare sökning i databasen gjordes 
med kombinationen nurs* AND experience* AND nursing home (MESH) AND edge 
of life, vilket resulteraade i sex träffar, fyra lästa abstract och två granskade artiklar.  
Palliative care AND nurs* experience* AND hospice NOT hospital. Till sökordet 
hospice användes MESH. Resterande ord söktes i fritext. Trunkering användes på 
orden nurs* och experience*. Till sökningen användes samma begränsningar likt 
föregående sökningar i cinahl. Sökningen resulterade i 34 träffar där 12 abstract lästes 
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och fem artiklar granskades. I en andra sökning med sökordet hospice användes 
sökorden hospice AND palliative care AND end of life care AND nurs* experience* 
NOT hospital. Även i denna sökning användes hospice som Mesh. Sökningen 
resulterade i 45 träffar där 19 abstract lästes och sju artiklar granskades. Flertalet 
artiklar var samma som i föregående liknande sökning där samma avgränsningar 
användes (Tabell 3). 
 

Artikelsökning PsycInfo 

I databasen PsycInfo användes sökorden palliative care (Tresarus) AND nurs* 
experience* AND nursing home (Tresarus) NOT hospital. Den booleska operatorn 
användes i form av AND och NOT (Tabell 3). Trunkering (*) användes på sökorden 
nurs och experience (Tabell 3). Sökningen resulterade i 289 träffar där sju abstract 
lästes och sju artiklar granskade. Ingen av de granskade artiklarna svarade på syftet. 
Därför användes inte artiklarna som resultatartiklar.  
 
Manuell sökning 
Ett annat sätt att finna artiklar som svarade på syftet är att utforska relevanta artiklars 
nyckelord (Forsberg & Wengström, 2015). För att få fram fler artiklar gjordes 
manuella sökningar i databasen Cinahl. Sökningen gjordes utifrån en resultatartikels 
nyckelord som var nurses, edge of life, nursing homes. Inga avgränsningar gjordes. 
Nyckelorden söktes i fritext med den booleska operatorn AND. Sökningen resulterade 
i en resultatartikel (Tabell 3). 
 
Databearbetning 

Innan databearbetningen påbörjades diskuterades förförståelsen kring valt ämne, då 
det kan påverka tolkning av resultatet. Metoden som användes var en allmän 
litteraturöversikt, där de vetenskapliga artiklarna som inkluderades i resultatet lästes 
ett flertal gånger, för att på så sätt se helheten och få en djupare förståelse (Fridberg, 
2012). De vetenskapliga artiklarna som uppfyllde inklusionskriterierna och svarade på 
syftet valdes ut till resultatartiklar. Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån Carlsson och 
Eimans (2003) granskningsmall för vetenskapligt material. Bedömningen rangordnas 
i tre grader, grad I, grad II respektive grad III där artiklar med grad I anses hålla en 
hög vetenskaplig kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003). Samtliga resultatartiklar var av 
grad 1. Grad I innebär att de följde forskningsprocessen och på så vis håller en god 
vetenskaplig kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003). Efter granskningen framställdes en 
artikelöversikt på respektive resultatartikel för att få en djupare inblick i artiklarnas 
innehåll (Tabell 3, bilaga C). Resultatartiklarna granskades även avseende validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet/överförbarhet eller efter trovärdighet, pålitlighet, 
överförbarhet och tillförlitlighet enligt kvalitativ ansats (Henricson, 2012). Artiklarna 
lästes till en början igenom individuellt och relevant resultat utifrån denna studies 
syfte markerades och bildade meningsenheter. Därefter diskuterades 
meningsenheterna gemensamt utifrån likheter och skillnader. Utifrån 
meningsenheterna identifierades kodord och dessa kategoriserades i kategorier och 
underkategorier (Forsberg & Wengström, 2015). De tre kategorierna blev slutligen: 
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känslomässiga upplevelser, relationer och arbetets olika utmaningar som inkluderar 
underkategorierna sjuksköterskors kompetens inom palliativ vård, upplevelse av 
tidsbrist, kommunikation mellan professionerna och teamarbete. 

Forskningsetiska överväganden 
Medicinsk forskning följer etiska standarder, därmed främjas och garanteras respekt 
för samtliga deltagare. De etiska riktlinjerna skall skydda individernas hälsa och värna 
om deras rättigheter. Helsingforsdeklarationen menar att patientens intresse skall väga 
tyngre än forskningens och samhällets behov (World Medical Association, 2013). 
Forsberg och Wengström (2013) betonar vikten av att inkludera artiklar som 
innehåller etiska överväganden eller är godkända av en etisk kommitté. Samtliga 
artiklar beskriver etiska överväganden och var granskade av en etisk kommitté. Den 
etiska utmaningen handlar om att undvika att människor utnyttjas, skadas eller såras. 
Det informerade samtycket bygger på den etiska principen om att skydda deltagarnas 
frihet och självbestämmande (Kjellström, 2017). I samtliga resultatartiklar hade 
deltagarna fått skriftlig eller muntlig information om studien och blivit tillfrågade om 
deltagande samt givit sitt samtycke. Helsingforsdeklarationen innefattar att 
deltagarnas hälsa och intresse skall ställas i relation till behovet av ny kunskap (World 
Medical Association, 2013). Nyttan med litteraturstudien är att bidra till en ökad 
förståelse för sjuksköterskors arbetssituation och hur det är att vårda patienter i livets 
slutskede i särskilt boende och hospice.  

 

Resultat 

I resultatet framkom tre övergripande huvudkategorier som beskrev sjuksköterskors 
upplevelser av att ge palliativ vård i särskilt boende och hospice. Den första 
huvudkategorin känslomässiga upplevelser innefattade sjuksköterskors emotionella 
påverkan av att vårda patienter i livets slutskede. Den andra huvudkategorin 
relationer, avsåg samspelet mellan patienter, närstående och sjuksköterskor. En tredje 
huvudkategori arbetets olika utmaningar inkluderade underkategorierna 
sjuksköterskors kompetens inom palliativ vård, upplevelse av tidsbrist avseende tidens 
betydelse i vårdandet av patienter i livets slutskede, kommunikation mellan 
professionerna, som innefattar kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare 
och teamarbete mellan sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och övrig 
vårdpersonal. 
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Tabell 1. Redovisning av kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier  
Känslomässiga upplevelser     

Relationer     

Arbetets olika utmaningar  • Sjuksköterskors kompetens inom               
palliativ vård  
• Upplevelse av tidsbrist  
• Kommunikation mellan professioner  
• Teamarbete  

 

Känslomässiga upplevelser  

Sjuksköterskor uttryckte att mötet med patienter i livets slutskede var känslomässigt 
utmanande både personligt och professionellt (Athlin, Hedelin & Hov, 2008; Ehnfors, 
Karlsson & Ternstedt, 2008; Grov, Landmark & Svendsen, 2017; Ingebretsen & 
Sagbakken 2016). Vidare beskrev sjuksköterskor att samtidigt som det handlade om 
en balans mellan att vara mänsklig och professionell så var det viktigt att kunna visa 
sina känslor och visa sig sårbar vid vårdandet (Ingebretsen & Sagbakken 2016). 
Sjuksköterskor som vårdade patienter nära döden beskrev att det var viktigt att inte ta 
med känslorna hem, utan skilja på privatliv och profession (Ingebretsen & Sagbakken 
2016; Ehnfors, Källström & Ternstedt, 2008). Det som sågs vara svårast i mötet med 
patienter var samtalet kring döden (Athlin, Hedelin & Hov, 2008; Ingebretsen & 
Sagbakken 2016). Patienterna ställde frågor som sjuksköterskor beskrev som 
känslosamma (Ingebretsen & Sagbakken 2016). Sjuksköterskor förklarade vidare att 
det även var känslosamt och utmanande att vårda patienter i livets slutskede då de 
kom nära både patienter och närstående. Samtidigt som de uttryckte vårdandet som ett 
privilegium då de kunde göra sitt yttersta för att patienter skulle få en fridfull död 
(Grov, Landmark & Svendsen, 2017). Sjuksköterskor beskrev upplevelsen av empati 
när patienterna var i en beroendesituation då de inte kunde uttrycka sina egna behov 
och åsikter (Brazil et al., 2016). Samtidigt som de förklarade att det ständiga mötet 
med döden påverkade deras privatliv på ett positivt sätt. Detta genom att de kunde ta 
tillvara på livet på ett bättre sätt (Ehnfors, Källström & Ternstedt, 2008). De 
förklarade att de efter varje arbetsdag blev påminda hur snabbt livet kunde förändras 
och att de förstod hur viktigt det är att njuta av livet (Ingebretsen & Sagbakken 2016). 
Det som gjorde att sjuksköterskor många gånger tänkte på arbetet var i samband med 
att de mött patienter som låg inför en smärtsam död eller tillfällen då patienter dog 
tidigare än väntat (Ehnfors, Källström & Ternstedt, 2008). Vidare förklarar andra 
sjuksköterskor att känslan av otillräcklighet infann sig då de inte ville lämna arbetet 
med känslan att de kunde gjort mer för patienterna (Jansen et al., 2016).  
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Känslor diskuterades fortlöpande eller på utsatt tid med kollegor (Ingebretsen & 
Sagbakken 2016). Sjuksköterskor uttryckte att de inte ville visa sina känslor inför 
patienter, utan de dolde känslorna och diskuterade det senare vid ett mer passande 
tillfälle (Ingebretsen & Sagbakken 2016). De dolde sina känslor samtidigt som det var 
viktigt att vara medveten om sina känslor, samt hur de själva reagerade. Rädslan för 
att uppleva känslor beskrev sjuksköterskor som en svaghet, däremot att inte vara rädd 
att uttrycka känslorna var en styrka i det dagliga arbetet. Sjuksköterskor beskrev även 
att känslomässiga reaktioner var mänskligt vilket visades i balansen mellan 
patienternas och deras egna känslor (Ingebretsen & Sagbakken 2016; Jansen et al., 
2016).  

  

Resultatet visade på upplevelser av relationer mellan patient, anhöriga och 
sjuksköterska. Sjuksköterskor uttryckte att upplevelsen av att känna sig behövd, 
uppskattad och bekräftad i vårdandet av döende patienter gjorde att de upplevde stor 
tillfredställelse (Ehnfors, Karlsson & Ternstedt, 2008). Sjuksköterskor betonade 
vikten av att kunna identifiera varje patients önskningar, förmågor och behov, för att 
därefter tillsammans med närstående och patient arbeta fram en personcentrerad 
vårdplan (Athlin, Hedelin & Hov, 2011). Samtidigt som sjuksköterskor beskrev 
upplevelsen av att tillbringa tid med patienter men att inte ha möjligheten att ändra 
patienternas livssituation var emotionellt utmanande (Ingebretsen & Sagbakken, 
2016). Andra sjuksköterskor uttryckte att deras yrkeserfarenhet underlättade i mötet 
med den döende och deras närstående (Ehnfors, Karlsson & Ternstedt, 2008). 
Närstående spelade en stor roll och utgör grunden för utförandet av en god planering 
(Grov, Landmark & Svendsen, 2017; Ehnfors, Karlsson & Ternstedt, 2008). Vidare 
uttryckte sjuksköterskor vikten av att känna till närståendes olika behov och känslor 
som styrde. Det fanns tillfällen då de ville finnas på avstånd från patienten medan 
andra ville sitta hos patienten och vara närvarande dygnets alla timmar till sista stund 
(Grov, Landmark & Svendsen, 2017). 

Arbetets utmaningar 

Sjuksköterskors kompetens inom palliativ vård   

Sjuksköterskor förklarade att det ibland saknades kompetens för att utföra palliativ 
vård i vissa situationer (Brazil et al., 2016; Brodtkorb, Skisland, Slettebø & Skaar, 
2017). Vårdandet av patienter i livets slutskede beskrevs som en uppgift som kräver 
kompetens och kunskap på både individuell och organisationsnivå (Grov, Landmark 
& Svendsen, 2017). Sjuksköterskor uttryckte att palliativ vård var svårt att läsa in 
teoretiskt, utan förklarade att arbetet handlade om erfarenheter och klinisk träning 
(Brazil et al., 2016). Vårdandet av patienter i livets slutskede uttrycktes som unikt då 
varje patient var unik (Cronfalk et al., 2015). Genom att lyssna till patienter och 
närstående förklarade sjuksköterskor att de erhöll kunskap och erfarenheter kring 
frågor rörande livet och döden (Ehnfors, Karlsson & Ternstedt, 2008). Ett problem 
som sjuksköterskor beskriver kring vården i särskilt boende är att de i fåtal fall fick 

Relationer  

 



 

 10 

stöd av läkare. De fick istället utföra uppgifter på egen hand, vilket uttrycktes 
välfungerande med tanke på att sjuksköterskorna var ett sådant bra team som stöttade 
varandra (Brazil et al., 2016). På grund av bristande tillgänglighet av läkare på det 
särskilda boendet beskrev andra sjuksköterskor att de upprepande gånger saknade en 
annan profession såsom exempelvis läkare att diskutera med. Sjuksköterskor beskrev 
därför att de fick ta ansvar och beslut utöver deras kompetens (Athlin, Hedelin & 
Hov, 2008; Brodtkorb, Skisland, Slettebø & Skaar, 2017). Eftersom sjuksköterskor 
ofta var de med högst kompetens på plats fick de möta närståendes tankar och frågor. 
Vilket beskrevs påfrestande då tid egentligen inte fanns att prata och ha längre möten 
trots att behovet uppfattades som stort (Athlin, Hedelin & Hov, 2011).    

Upplevelser av tidsbrist  

Sjuksköterskor uttryckte att det rådde tidsbrist i det dagliga arbetet (Athlin, Hedelin & 
Hov, 2008; Brodtkorb, Skisland, Slettebø & Skaar, 2017; Grov, Landmark & 
Svendsen, 2017). Sjuksköterskor förklarade stressen i det dagliga arbetet då beslut om 
palliativ vård fattades. Detta på grund av att de var medvetna om att mycket tid och 
kompetens läggs på patienter som är i behov av palliativ vård (Athlin, Hedelin & 
Hov, 2011). Vidare beskrev andra sjuksköterskor att större delen av deras arbete på 
kontorstid ägnades åt dokumentation och iordningsställande av läkemedel. De 
förklarade därför att de sällan hade tid att träffa patienter eller andra kollegor 
(Cronfalk et al., 2015). Frustration uttrycktes i samband med detta då det var för 
många arbetsuppgifter som kallade på deras uppmärksamhet, exempelvis 
ansvarsområden och organisationsfrågor (Grov, Landmark & Svendsen, 2017). Det 
innebar att patienter blev lämnade att dö själva, detta på grund av att sjuksköterskor 
förklarade att de inte hade tid att sitta ner hos patienterna (Athlin, Hedelin & Hov, 
2008). Tidsbristen gjorde även att det sällan avsattes tid för samtal med närstående då 
sjuksköterskor ansvarade för flera patienter i livets slutskede och kunde inte fastna 
hos en patient (Brodtkorb, Skisland, Slettebø & Skaar, 2017). Sjuksköterskor beskrev 
vikten av tillfället att kunna träffa patienter för att prata om döden, vilket sällan hanns 
med i det dagliga arbetet (Athlin, Hedelin & Hov, 2008; Athlin, Hedelin & Hov, 
2011). Trots stress och tidsbrist så uttryckte sjuksköterskor att de försökte värna om 
patienters värdighet (Brodtkorb, Skisland, Slettebø & Skaar, 2017).   

Kommunikation mellan professioner   

Vid samtal med läkare beskrev sjuksköterskor att de inte alltid fick sin röst hörd när 
det gällde patienters vård (Athlin, Hedelin & Hov, 2008; Brazil et al., 2016). 
Sjuksköterskor uttryckte att de hade en syn på vårdandet som läkare sällan lyssnade 
på, då uppkom en känsla av maktlöshet (Athlin, Hedelin & Hov, 2008). Vidare 
utryckte de att läkarna inte var tillräckligt insatta i patienternas vård utan valde att 
genomföra vårdandet efter rutin och vad de upplevde som patienternas önskningar. 
Det gjordes utan att själva träffat patienterna (Cronfalk et al., 2015; Jansen et al., 
2016). Sjuksköterskor beskrev det som att bryta mot en viktig del i den palliativa 
vården (Jansen et al., 2016). Bristande kommunikation med läkare beskrev 
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sjuksköterskor som ett hinder i vårdandet av patienter i livets slutskede (Cronfalk et 
al., 2015). De uttryckte därför vikten av att ligga steget före i planeringen då det 
krävdes tid att tillkalla eller att kontakta läkare. När sjuksköterskor väl träffade en 
läkare för att diskutera patienternas behandling, uttryckte de vikten av att vara väl 
förberedd med information och eventuella frågor. Detta för att de inte skulle behövde 
ägna tid åt att åter igen behöva kontakta läkaren på grund av oklarheter i direktiven 
som angetts (Grov, Landmark & Svendsen, 2017). Sjuksköterskor förde därför 
patienternas och de anhörigas talan vid kontakten med läkaren (Athlin, Hedelin & 
Hov, 2011).  

Teamarbete  

Den palliativa vården beskrevs av sjuksköterskor som ett tungt arbete då stödet från 
övriga professioner var knapphändig (Cronfalk et al., 2015), vilket medförde att 
sjuksköterskor beskrev att de var koordinatorn avseende samordning med patient, 
närstående, läkare samt förmedling till undersköterskor och vårdbiträden (Athlin, 
Hedelin & Hov, 2008; Brodtkorb, Skisland, Slettebø & Skaar, 2017; Cronfalk et al., 
2015). Avsaknandet av teamarbete gjorde att sjuksköterskor uttryckte det som 
otillfredsställande när läkaren fattade beslut gällande patienterna utan att ta upp och 
prata om det med patienter (Athlin, Hedelin & Hov, 2008; Brodtkorb, Skisland, 
Slettebø & Skaar, 2017). Då visste sjuksköterskor att det blev deras ansvar att 
kommunicera med patienterna (Athlin, Hedelin & Hov, 2008). Sjuksköterskor 
beskrev behovet av teamarbete som stort då de var ensamma om att ta ansvar för 
patienternas bästa och upplevde därför att de hade annat synsätt på vården än övriga 
kollegor och vissa närstående (Athlin, Hedelin & Hov, 2008). Även bristen på 
kontinuitet hos läkarna beskrevs som en annan bidragande faktor till att 
sjuksköterskor uttryckte ensamhet i teamet (Brodtkorb, Skisland, Slettebø & Skaar, 
2017). Samtidigt uttryckte sjuksköterskor trygghet i sin roll och stöttning från övriga 
kollegor vid beslutsfattande och i det dagliga arbetet (Cronfalk et al., 2015). För att få 
en bättre sammanhållning och ett bättre teamarbete uttalade sjuksköterskor intresset 
av att sitta i mindre grupper med samtliga professioner och diskutera patienternas 
vård (Athlin, Hedelin & Hov 2011; Brazil, et al., 2016). Sjuksköterskor beskrev att de 
ofta upplevde att de hade bristande kunskap i den palliativa vården och vill byta 
kunskap med övriga professioner för att kunna bedriva bästa möjliga vård till 
patienter (Brazil, et al., 2016). Sjuksköterskor uttalade önskemål om vidare utbildning 
och specialisering inom palliativ vård (Athlin, Hedelin & Hov, 2008; Cronfalk et al., 
2015).  

Diskussion  

Metoddiskussion 

Eftersom en litteraturstudie är genomförd kan trovärdigheten anses vara lägre. Detta 
för att författarna inte har haft tillgång till råmaterialet. Artikelsökning gjordes i 
databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Genom användning av dessa databaser 
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ökade möjligheten att hitta relevanta artiklar vilket stärker studiens trovärdighet 
(Henricson, 2017). Sökningen i PsycInfo försvårades i jämförelse med övriga två 
databaser då trots användning av samma sökord, avgränsningar och användning av 
booleska operatorn gav databasen inga nya relevanta artiklar till studiens syfte. Efter 
flertalet olika sökningar som inte gav någon relevant träff så exkluderades därför 
PsycInfo. Vidare sökning gjordes därför endast i Cinahl och PubMed. Ämnesord 
användes i databaserna för att precisera sökningen och få mer relevanta resultat till 
studiens syfte. Att använda ämnesord kan anses vara en styrka då dessa avgränsar 
studien och resultatet blir mer karakteristiskt (Forsberg & Wengström, 2013). 
Ämnesord fanns inte till samtliga sökord, utan de som inte fanns söktes därför i fritext 
(Tabell 1). Trunkering (*) användes för att få en utökad sökning (Forsberg & 
Wengström, 2013). Trunkering gjordes på orden nurs* och experience*. Efter egna 
observationer vid och utan trunkering av ordet nurs* uppmärksammades att ordet 
nurse inkluderar all omvårdnadspersonal. Begränsningar som gjordes vid samtliga 
sökningar var år för publicering, språk och ålder på deltagare. Till en början lästes 
endast titeln och om den verkade relevant till studiens syfte lästes därefter abstract 
och vidare gjordes granskning av hela artikeln. Det kan ses som en svaghet att till en 
början endast läsa titeln då flertalet relevanta artiklar kan ha missats. Syftet var att 
beskriva legitimerade sjuksköterskors (RN) upplevelser och inte inkludera övrig 
vårdpersonal och deras upplevelser. Därför har flertalet artiklar exkluderats då 
innehållet i resultatartiklarna har beskrivit omvårdnadspersonal generellt och inte 
endast legitimerade sjuksköterskor. Det ses därför som en styrka i arbetet, då varje 
artikel har noggrant granskats för att endast innefatta legitimerade sjuksköterskor.   

Sökningen resulterade i åtta resultatartiklar med kvalitativ ansats då beskrivning av 
sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter framställdes. Kvalitativ metodik 
beskrivs av Forsberg och Wengström (2013) som ett fenomen som ska beskrivas, 
tolkas och förklaras. Därmed ansågs artiklarna vara relevanta för studiens syfte vilket 
kan ses som en styrka. Artiklar med kvantitativ ansats exkluderades inte, utan ingen 
kvantitativ artikel som svarade på denna studies syfte erhölls. Samtliga resultatartiklar 
var även godkända av etisk kommitté vilket kan ses som en styrka enligt Forsberg och 
Wengström (2013) som menar att det ökar den vetenskapliga kvalitén i arbetet. 
Henricson och Wallengren (2017) beskriver att gemensam kvalitetsgranskning ökar 
trovärdigheten. Det gjordes därför en gemensam granskning och läsning av artiklarna 
för att få med helheten av artiklarna. Uppstod frågor eller att det inte var samsyn 
gällande någon av artiklarna diskuterades detta tills konsensus uppstod  

(Henricson & Wallengren, 2017). Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Carlsson och 
Eimans (2003) granskningsmall där samtliga artiklar uppnådde grad ett, vilket ses 
som en styrka i resultatdelen. De valda artiklarna hade sitt ursprung i Sverige, Norge 
och Storbritannien, vilket kan ses som en styrka då resultatet kan överföras till 
svenska förhållanden. Resultatet visade att sjuksköterskor i särskilt boende och 
hospice har liknande upplevelser vad gäller den palliativa vården så därför är 
resultatet överförbart i båda boendeformer. Pålitligheten stärks genom att 
förförståelsen kring det valda ämnet diskuterades innan databearbetningen. Eftersom 
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båda författarna hade viss kunskap och erfarenheter kring palliativ vård i slutenvården 
utanför sjukhuset drogs därför slutsatsen att viss förförståelse fanns för det valda 
ämnet. Detta kan ses som både en styrka och svaghet för studien (Henricson, 2017). 
Förförståelsen kan även ses som en möjlighet till att skapa ny och djupare förståelse 
(Friberg & Öhlén, 2017). Styrkan ligger i att förförståelsen gav ökad medvetenhet om 
sjuksköterskors upplevelser inom palliativ vård. Enligt Henricson (2017) ökar 
pålitligheten och trovärdighet om förförståelsen diskuteras med övriga studiekamrater 
där de får möjligheten att läsa studiens resultat.   

Resultatdiskussion   

Känslomässig påverkan  

Sjuksköterskor som arbetade i särskilt boende och hospice blev emotionellt påverkade 
av att vårda patienter i livets slutskede. Det som var känslosamt var att tala om döden 
och döendet tillsammans med patienter och närstående (Athlin, Hedelin och Hov, 
2008; Ingebretsen & Sagbakken 2016). Det som kan tolkas påverka sjuksköterskorna 
kan vara när patientens självbild, vilket är ett av det S (Andershed et al., 2017), som 
blir tydligt i sjuksköterskornas kommunikation med patienter och de närstående. 
Andershed et al. (2017) beskriver att självbilden kan påverkas av sjukdomen och 
närheten till döden samt att självbilden är detsamma som personens identitet. Med 
hänsyn till detta kan det därför tolkas att sjuksköterskorna blev emotionellt påverkade 
för att de kan ha insett att patienternas självbild och identitet påverkas av det aktuella 
tillståndet. Känslorna gjorde det svårt att skilja på arbete och privatliv då det var lätt 
att bli för känslomässigt engagerad (Athlin, Hedelin och Hov, 2008; Ingebretsen & 
Sagbakken 2016). Det bekräftas i studien där sjuksköterskor beskrev den palliativa 
vården som en vårdform där en mängd olika parter blir emotionellt påverkade i 
omvårdnaden av den döende (Ingebretsen & Sagbakken 2016). I en annan studie 
beskriver sjuksköterskor att de har utformat strategier för att kunna hålla känslorna på 
avstånd (Karlsson, Klasén & Wärnå-Furu, 2016). Samtidigt förklarade sjuksköterskor 
vikten av att tillåtas vara mänsklig i sin profession där de visar sina känslor inför 
patient, närstående och kollegor (Ingebretsen & Sagbakken 2016; Jansen, et al., 
2016). Det bekräftas av tidigare forskning som beskriver arbetet med döden som en 
balans mellan rädsla och mod i förhållande till att vara en professionell vårdgivare 
och medmänniska (Karlsson, Klasén & Wärnå-Furu, 2016). Det stärks av Beck-Friis 
och Strang (2012), som förklarar vikten av att ha fingertoppskänsla för de vårdande 
situationerna i mötet med patienter och närstående. Samtidigt som sjuksköterskor 
förklarade mötet med döden som emotionellt utmanande (Athlin, Hedelin & Hov, 
2008; Ehnfors, Karlsson & Ternstedt, 2008; Grov, Landmark & Svendsen, 2017; 
Ingebretsen & Sagbakken 2016). Sjuksköterskor beskriver att det är ett tillfälle att få 
lära känna sig själv som människa (Ehnfors, Källström & Ternstedt, 2008). Olsson 
(2008) belyser vikten av att sjuksköterskor bör ha god självkännedom där den egna 
existentiella ångesten är genomarbetad för att kunna hjälpa döende människor och 
deras närstående. Med hänsyn till detta kan det vara av vikt att dela med sig av sina 
upplevelser och känslor för att lättare kunna hantera den existentiella ångesten.  
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Tidsbrist och bristande tillgänglighet   

Litteraturstudien visade att känslan av otillräcklighet var ett faktum för sjuksköterskor 
som vårdade patienter i livets slutskede i särskilt boende och hospice. Sjuksköterskor 
hade inte tid att sitta ner och tala med patienter och närstående, utan det fanns annat 
som kallade på deras uppmärksamhet (Athlin, Hedelin & Hov, 2011). Tidsbristen 
resulterade i att patienterna fick dö i ensamhet utan att ha någon vid sin sida (Athlin, 
Hedelin & Hov, 2011). De 6 S:n är en modell för personcentrerad palliativ vård som 
sjuksköterskor ska förhålla sig till. Ett av de 6 S:n är självbestämmande och med 
hänsyn till detta kan det diskuteras om patientens självbestämmande blev tillgodosett 
eller förbisett i detta fall (Andershed et al., 2017). Det framkom inte i studien om 
patienterna ville dö i ensamhet eller om de ville ha någon vid sin sida. Om det 
framkom genom kommunikation att patienten hade önskemål att dö själv, så kan det 
tolkas att självbestämmandet har uppnåtts. Har patienten däremot uttryckt ovilja att dö 
ensam, kan det därför tolkas som att patientens självbestämmande inte tillgodosetts. 
Resultatet visade även att sjuksköterskor försökte göra det bästa av den tid de hade till 
förfogande genom att efter bästa möjliga mån bibehålla patienternas värdighet 
(Brodtkorb, Skisland, Slettebø & Skaar, 2017). Det förekom också att sjuksköterskor 
kände skuld över att inte ha tid och möjlighet att göra tillräckligt för patienterna och 
dess närstående (Karlsson, Klasén & Wärnå-Furu, 2016). Även tidigare forskning där 
sjuksköterskor uttryckte svårigheter i att bemöta patienter i livets slutskede under 
tidspress, uttryckte det sig som ångest och stress samt en känsla av otillräcklighet 
(Parish et al., 2006). Med hänsyn till detta kan det tolkas som att tidspressen i största 
mån påverkade sjuksköterskor genom att de tvingades bortprioritera det som kändes 
mest betydelsefullt. Det kan därför diskuteras huruvida patienters behov och 
önskemål blir tillgodosedda. Optimal symtomlindring kanske inte kunde ges till 
patienterna på grund av tidsbristen. Hade det däremot funnits gott om resurser så att 
tillräckligt med tid kan avsättas för patienterna så hade de kanske fått en bättre 
kontroll över symtomlindringen, vilket är ytterligare ett S samt en hörnsten. Det i sin 
tur kan leda till att sjuksköterskor inte behöver uppleva stress och otillräcklighet. 
Sjuksköterskor i beskrev tryggheten i att kunna kontakta det palliativa konsultteamet 
för konsultation gällande behandling (Cronfalk et al., 2015). Det beskrevs även av 
andra sjuksköterskor, som såg det som en stor avlastning (Nationella Rådet för 
Palliativ Vård, 2018). Den palliativa vården innefattar att sjuksköterskor ska erbjuda 
närstående och patienter psykologiskt, socialt och andligt eller existentiellt stöd 
(Nationella Rådet för Palliativ Vård, 2018). Det bekräftas även av Andershed et al. 
(2017) som påvisar att fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov påverkar 
varandra och tillsammans utgör en helhet och grunden för en personcentrerad vård. 
Eftersom sjuksköterskor ofta var de med högst kompetens på plats, fick de ansvara för 
att möta närståendes tankar och frågor (Athlin, Hedelin & Hov, 2011). Detta beskrevs 
som påfrestande då tid egentligen inte fanns att prata eller att ha längre möten med 
närstående trots att behovet uppfattades som stort (Athlin, Hedelin & Hov, 2011). En 
av de fyra hörnstenarna innebär att ge närstående stöd och möjligheten att närvara 
under hela vårdprocessen (SOU 2001:6). Med hänsyn till detta kan det därför tolkas 
att hörnstenen närståendestöd inte uppfylls då tid inte fanns att samtala med de 
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närstående. Sociala relationer, vilket är ett av S:n betonar också vikten av att kunna 
stödja närstående för att de ska kunna ge stöd åt patienten samt att de själva ska orka 
och må bra (Andershed et al., 2017). Tidsbristen bekräftades även av andra 
sjuksköterskor som beskrev att de upplevde det svårt att räcka till. Tiden beskrevs 
som begränsad och att den tid som sjuksköterskor ville lägga ner på patienter och 
närstående inte fanns (Karlsson, Klasén & Wärnå-Furu, 2016). En reflektion är att 
sjuksköterskor ska arbeta efter ett brett förhållningssätt i vårdandet av patienter i 
livets slutskede samt att arbeta nära patienter och de närstående.   

Brist på kommunikation och teamarbete  

Resultatet visade att sjuksköterskor blev lämnade med ansvar som krävde mer än 
deras kompetens utgjorde och beskrev därför bristen av stöttning från övrig 
vårdpersonal (Cronfalk et al., 2015). Läkarna var sällan tillgängliga eller insatta i 
patienters vård, vilket gjorde att sjuksköterskor var den centrala mittpunkten i vården. 
Kommunikationsproblematiken mellan sjuksköterskor och läkare beskrev 
sjuksköterskor berodde på att läkarna inte var tillräckligt insatta i patienternas vård 
(Cronfalk et al., 2015). Det kan därför ses som att det resulterade i att läkarna fattade 
beslut som inte överensstämde med sjuksköterskornas åsikter kring vårdandet (Athlin, 
Hedelin & Hov, 2008). Detta kan bero på bristen på kommunikation, framförallt inom 
teamet samt att teamarbete var bristfälligt i den personcentrerade vården. Det visar på 
en tydlig brist i roll och ansvarsfördelningen, vilket är viktigt i kommunikationen, 
men framförallt för att teamarbetet ska vara välfungerande (SOU 2001:6). Eftersom 
sjuksköterskor hade bäst kunskap om patienter, var de medvetna om att de beslut som 
läkarna fattade skulle de själva förmedla till patienter och närstående (Athlin, Hedelin 
& Hov, 2008; Brodtkorb, Skisland, Slettebø & Skaar, 2017). Detta bekräftades av 
andra sjuksköterskor som beskrev att det var ofta de som gjorde bedömningar och tog 
egna beslut gällande patienters vård. Detta till följd av den bristande tillgängligheten 
av läkare (Karlsson, Klasén & Wärnå-Furu, 2016). Studiens resultat indikerade att 
sjuksköterskor beskrev att de var koordinatorn vad gällde samordning med patient, 
närstående, läkare och övrig vårdpersonal (Cronfalk et al., 2015; Brodtkorb, Skisland, 
Slettebø & Skaar, 2017; Athlin, Hedelin & Hov, 2008). Detta bekräftar tidigare 
forskning där sjuksköterskor förväntas vara en central mittpunkt och som ska 
sammansvetsa vårdteamet och förväntas svara på patienters, närstående och övrig 
vårdpersonals frågor (Ekman, Fagerberg & Karlsson, 2008; Karlsson, Klasén & 
Wärnå-Furu, 2016). För att få en bättre samanhållning och ett bättre teamarbete 
förklarade sjuksköterskor intresset av att sitta i mindre grupper med samtliga 
professioner och diskutera patienters behandling (Brazil, et al., 2016; Athlin, Hedelin 
& Hov 2011). Det kan ses vara ett bra sätt att utveckla kommunikationen i teamet och 
teamarbetet, vilka är ytterligare två hörnstenar inom den palliativa vården (SOU 
2001:6).  
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Konklusion  

Sjuksköterskorna upplevde att ett personcentrerat förhållningssätt är en värdegrund 
för att uppnå god palliativ vård. Sjuksköterskor i särskilt boende och hospice 
upplevde vårdandet av patienter i livets slutskede som känslomässigt krävande 
samtidigt som de uttryckte att det var ett privilegium. Det var svårt att skilja på arbete 
och privatliv då sjuksköterskor inte alltid kunde släppa patienter vid arbetsdagens slut. 
Att ha en god relation till patienterna och närstående var en viktig del i den palliativa 
vården. Sjuksköterskors arbete försvårades genom att ständigt arbeta under tidspress 
då önskad vård inte kunde tillgodoses samt att det var ett högt tempo under 
arbetspassen. Sjuksköterskorna upplevde att övriga i teamet inte alltid gav den 
stöttning de önskade för att underlätta för dem. Kvalitén på vården påverkades även 
då kommunikationen och teamarbetet mellan vårdpersonalen var bristfällig. På grund 
av olika faktorer fanns det brister i sjuksköterskors tillämpande av de fyra 
hörnstenarna och de 6 S:n, vilket påverkar den personcentrerade vården för patienter 
inom palliativ vård.  

Implikation   

Litteraturstudien kan ge en ökad kunskap och förståelse utifrån sjuksköterskors 
upplevelser, vilket kan ge stöd åt sjuksköterskor i palliativ omvårdnad och därmed 
kvalitésäkra den palliativa vården. Sjuksköterskors arbetsbelastning, arbetet under 
ständig tidspress och teamarbetet mellan vårdpersonal i särskilt boende och hospice 
bör belysas ytterligare. Ett tvärprofessionellt samarbete mellan vårdteamet, väl 
genomförda rutiner, vårdplaner och dokumentation skulle innebära en säkrare och 
mer personcentrerad vård i livets slutskede med utgångspunkt från de fyra 
hörnstenarna eller de 6 S:n. Vidare forskning krävs för att utveckla nationella och 
lokala riktlinjer där de fyra hörnstenarna och de 6 S:n bör ingå för att kvalitésäkra den 
palliativa vården.  
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Tabell 2: Sökordsöversikt 

 
 

Sökord  Cinahl  PubMed  PsycInfo  
Palliativ vård  Palliative care  Palliative care  Palliative care  
Sjuksköterska  Nurs* (fritext)  Nurs* (fritext)  Nurs* (fritext)  
Upplevelse  Experience* (fritext)  Experience* (fritext)  Experience* (fritext)  
Sjukhem  Nursing home  Nursing home  Nursing home  
Hospice  Hospice  Hospice  
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 Tabell 3: Sökhistorik 
 

Datum
  

Databas
  

Sökord/Begräsningar/Boolska 
operatorer  

Antal 
träffar  

Lästa 
abstract  

Granskade 
artiklar  

Resultata
rtiklar  

2018-11-
06  

PubMed  Nurs* AND Experience* AND Hospice 
(MESH) AND Palliative care AND end of 
life care  

Begränsning: 10 år, engelska, 65 +  

45  19  7  1  

2018-11-
06  

Cinahl  Nurs* AND Experience* AND Hospice 
(MH) AND Palliative care AND end of life 
care  

Begränsning: 10 år, engelska, 65 +  

28  8  8  1  

2018-11-
06  

Cinahl Athlin, E., Hedelin, B. & Hov, R. (2008). 
Being a nurse in nursing home for patients 
on the edge of life. Scandinavian Journal 
of Caring Sciences, 23, 651-659. doi: 
10.1111/.1471-6712.2008.00656.x 

1 1 1 1 

2018-11-
06  

Cinahl  Nurs* AND Experience* AND Hospice 
(MH) AND Palliative care  

Begränsning: 10 år, engelska, 65 +   

24  16  10  1  

2018-10-
19  

Cinahl  Nurs* AND Experience* AND Palliative 
care AND Nursing home NOT Hospital  

Begränsning: 2008-2018, engelska, 65+  

30  9  5  2  

2018-10-
19  

PubMed  Nurs* AND Experience* AND Palliative 
care AND Nursing home NOT Hospital  

Begränsning: 10 år, engelska, 65 +  

72 (2*)  12  3  1  

2018-10-
19  

PsycInfo  Nurs* AND Experience* AND Palliative 
care AND Nursing home NOT Hospital  

Begränsning: 2008-2018, English language, 
65+  

289 (3*)  7   7 0 

2018-10-
19  

Cinahl  Nurs* AND Experience* AND Nursing 
home (MH) AND Edge of life   

Begränsning: 2008-2018, engelska, 65+   

1  1  1  1  

*(avser dubbletter)
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Tabell 1: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 
Artikel 2 

Referens 
 

Athlin E., Hedelin, B. & Hov, R. (2008). Being a nurse in nursing home for patients on the edge 
of life. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23(4), 651–659. doi: 10.1111/j.1471-
6712.2008.00656.x 

Land  
Databas 

Norge 
Manuell sökning 

Syfte Syftet var att tillägna en djupare förståelse för vad det innebär att vara en sjuksköterska i särskilt 
boende där patienter är i palliativt skede. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod med hermeneutisk fenomenologisk ansats. 
 

Urval Första författaren gav information skriftligt och muntligt till sjuksköterskorna om studien. 
Inklusionskriterierna för att delta i studien var att sjuksköterskorna skulle ha en legitimation, 
skillnader i kön, arbetstider, erfarenheter av att jobba som sjuksköterska och i särskilt boende 
samt en forskarutbildning. 14 sjuksköterskor som jobbade i två olika särskilda boende uppnådde 
kriterierna. Bara en man deltog, resten kvinnor. Sex sjuksköterskor var utbildade 
allmänsjuksköterskor, åtta kliniska sjuksköterskor där två var specialiserade inom äldrevård och 
en inom palliativ vård. Fem andra sjuksköterskor hade forskningsutbildning inom andra område. 

Datainsamling Deltagarna intervjuades individuellt två gånger av Reidun Hov, ungefär en timme varje gång. 
Intervjuerna genomfördes under 2005 och ägde rum på vårdhem under deltagarnas arbetstid. 
Deltagarna inbjöds att beskriva fall där frågor om att återkalla eller bibehålla livsuppehållande 
behandling var fokus. De var fria att prata om så många fall som de önskade. Efter att ha 
beskrivit ett fall fick varje deltagare möjlighet att välja vilka aspekter som skulle relateras till 
deras erfarenheter och fördjupas ytterligare. Samtliga intervjuer var bandinspelade och 
transkriberade av Reidun Hov. De första intervjuerna transkriberades omedelbart efteråt, och 
läses med frågan om forskning i åtanke för att ta reda på om någonting skulle utforskas vidare. 
Om så är fallet följdes det upp med frågor i de andra intervjuerna. 

Dataanalys Samtliga intervjuer lyssnades till upprepande gånger, transkriberades, lästes och omlästes för att 
hitta övergripande och grundläggande innebörd av fenomenet. Vidare lästes varje intervju i sin 
helhet för att få en förståelse av kärnbegreppen. Därefter var fraser och meningskluster som 
tycktes vara tematiska för varje intervju markerade som meningsenheter. I det selektiva 
tillvägagångssättet ställde de sig frågande vad i varje meningsenhet som var relevant för 
fenomenet. Enheter och preliminära teman lästes och omläses, kombineras och reduceras, skrevs 
och omskrevs tills en grundläggande struktur hittades. Den grundläggande struktur var indelad i 
huvudteman och underteman.  

Bortfall Ej angivet. 
Slutsats Sjuksköterskor beskrev att de brydde sig mycket om patienterna och att de var oroliga om de 

verkligen tog hand om patienterna på rätt sätt, enligt patienternas önskningar. Sjuksköterskor 
uttryckte sig att de hade bäst kunskap om patienternas i jämförelse med annan vårdpersonal. 
Sjuksköterskor beskrev att tiden inte alltid räckte till. Speciellt uttryckte de att det blev för 
mycket vid vissa tillfällen då de var tvungna att ta beslut och ge direktiv till annan vårdpersonal 
om patienter. Även om det upplevdes jobbigt beskrev sjuksköterskor att ansvar var viktigt och 
att de näst intill var glada att ansvara över så mycket. Kommunikationen mellan läkare och 
sjuksköterskor var bristande då sjuksköterskorna menade att de kände patienterna bättre och 
ibland fick de inte vara med och bestämma om patienters behandlingar. Därför tog 
sjuksköterskorna egna beslut och lyssnade inte alltid på läkaren. Sjuksköterskor beskrev att 
vårdandet av patienter var viktigt och de uttryckte att de var stolta över att få arbeta nära 
patienter i livets slutskede.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (Carlsson & Eiman, 2003). 
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 III 

 
 

Referens Athlin, E., Hedelin, B. & Hov, R. (2011). Nursing care for patients on the edge and life in nursing 
homes: obstacles and overshadowing opportunities. International Journal of Older People 
Nursing, 8, 50-60. doi: 10.1111/j.1748-3743.2011.00306.x 

Land  
Databas 

Norge 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka sjuksköterskors föreställning om vad som är god omvårdnad och hur det 
skulle kunna utföras hos patienter i livets slutskede. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod med fenomenologisk ansats. 
 

Urval Två särskilda boende valdes ut efter tillåtelse från administrativa chefer. Sjuksköterskorna på de 
två särskilda boende blev informerade av en forskare om hur studien skulle tillämpas. En avsiktlig 
tekning användes för att rekrytera deltagare, med hänsyn till skillnader av kön, 
arbetslivserfarenheter, utbildningsnivå och vilket arbetsskift deltagarna arbetade. Fjorton 
sjuksköterskor uppfyllde kriterierna och deltog i studien.  

Datainsamling Fjorton sjuksköterskor från två boenden intervjuades individuellt vid två olika tillfällen. 
Intervjuerna genomfördes på boendena under sjuksköterskornas arbetstid. De ombads att tala om 
frågor rörande livsuppehållande behandling eller avslut om livsuppehållande behandling. De 
skulle även beskriva ett verkligt fall ur en arbetssituation. I den andra intervjun uppföljdes 
uppföljningsfrågor baserade på ämnen som måste klargöras eller fördjupas. Deltagarna skulle även 
tillåtas möjligheten uppta eventuella oklarheter från den första intervjun. Alla intervjuer var 
bandinspelade och transkriberade 

Dataanalys Hela materialet lästes för att få en övergripande bild. Kommentarer relaterade till 
forskningsfrågorna markerades. Därefter jämfördes fyndet i intervjuerna vilket därefter bildade 
meningsenheter. Likheter och skillnader mellan meningsenheterna jämfördes. Därefter skapades 
teman som, vilka mynnade ut i kategorier. Kategorierna skulle vara relaterade till varandra och till 
syftet.   

Bortfall Ej angivit. 

Slutsats Sjuksköterskor beskrev tidsbristen som ett stort dilemma i den palliativa vården på det särskilda 
boendet. De uttryckte att de inte hade möjlighet att vårda samtliga patienter på ett för 
sjuksköterskorna önskvärt sätt, utan tidspressen var ett stort faktum. Sjuksköterskorna betonade 
vikten av att identifiera varje patients önskningar, förmågor och behov, därefter utarbeta en 
lämplig vårdplan. Bristen på läkare gjorde att sjuksköterskorna ofta var de med högst kompetens 
på boendet, vilket de förklarade som påfrestande då de uttryckte att de fick ta ansvar utöver deras 
kompetens.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (Carlsson & Eiman, 2003). 



BILAGA C  

 IV 

Artikel 3 

 
 

 

Referens Brazil, K., Buchanan, H., Jansen, B., Maxwell, D., McIlfactrick, S., Morgan, S., … Watson, M. 
(2016). Nurses’ experiences of pain management for people with advanced dementia approaching 
the end of life. Journal of Clinical Nursing, 26, 1234–1244. doi: 10.1111/jocn.13442  

Land  
Databas 

Storbritannien 
Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska sjuksköterskors upplevelser av smärtlindring på hospice, särskilt boende 
och i akutsjukvården. Sjuksköterskors upplevelse av hinder för underlättande av smärtlindring och 
perspektiv hur sjuksköterskor hanterade smärta hos personer med avancerad demens i den sista 
månaden i livet.   

Metod:  
Design 

En kvalitativ studie med halvstrukturerade intervjuer och tematisk analys för att undersöka data.  
 

Urval Legitimerade sjuksköterskor med ansvar för att ta hand om personer med avancerad demens som 
var nära slutet av livet och / eller som hade dött deltog.  

Datainsamling Semistrukturerade, individuella intervjuer genomfördes med sjuksköterskor på deras arbetsplats. 
Alla deltagare gav skriftligt informerat samtycke om deltagandet. En intervjuämnesguide för 
öppna frågor användes. Detta har utvecklats från en genomgång av litteraturen och förfinad för att 
passa in på studiens syfte. Intervjuämnen som omfattas: Erfarenheter av att hantera smärta hos 
människor som dör med demens samt hinder och underlättande av smärtlindring. Samtliga 
intervjuer var ljudinspelade och transkriberade. Intervjuerna varade från 30 till 45 minuter 
vardera.   

Dataanalys Samtliga intervjuer transkriberades och lästes igenom. Därefter kodades materialet som sedan 
jämfördes med likheter och olikheter. Det mynnade sedan ut i att teman skapades som kunde svara 
på studiens syfte.   

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Ett problem som sjuksköterskor upplever i vården i särskilt boende är att de i fåtal fall fick hjälp 
av läkare, utan de fick utföra mycket på egen hand. Vilket även uttrycktes välfungerande med 
tanke på att sjuksköterskorna var ett sådant bra team som stöttade och hjälpte 
varandra. Sjuksköterskorna uttryckte behovet av bättre teamarbete och föreslog därför team träffar 
där olika professioner diskuterar patienters vård för en mer enhällig omsorg av patienterna. Vidare 
förklarar sjuksköterskorna bristen på kunskap gällande palliativ vård som de genom 
utbildning och klinisk träning vill utveckla.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grand 1 (Carlsson & Eiman, 2003). 
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Artikel 4 

 
 

 

Referens Brodtkrb, K., Skaar, R., Skisland, A. & Slettebø, Å. (2017). Preserving dignity in end of life 
nursing home care: Some ethical challanges. Nordic Journal of Nursing Research, 37(2), 78-84. 
doi: 10.1177/2057158516674836  

Land  
Databas 

Norge 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka hur hälso- och sjukvårdspersonal påverkas av och hantera etiska 
utmaningar i livets slut på vårdhem.  

Metod:  
Design 

En kvalitativ design användes.   
 

Urval Sjutton legitimerade sjuksköterskor, sex nyutbildade sjuksköterskor, två sjukgymnaster och en 
sociolog deltog. Deras ålder var mellan 39 och 63 år, och de hade erfarenhet inom området från ett 
till 36 år.   

Datainsamling Fyra forskargrupper upprättades och träffades 15 gånger, tre till fyra gånger med jämna mellanrum 
under en årsperiod. Varje grupp bestod av sex till åtta kliniska medforskare (24 kvinnor och två 
män) och två vetenskapliga forskare. Intervjuerna spelades in med inspelningsinstrument.   

Dataanalys Hela texten lästes igenom för att få en överblick. Texten kodades och kategoriserades efter 
konsensus. Det gjordes en preliminär analys och presenterades för klinikerna på ett 
valideringsseminarium. De bekräftade och godkände resultaten, lämnade förslag som diskuterades 
och medverkade därmed i att utveckla en gemensam förståelse. Innehållet tematiserades och 
huvudtemat "värdighet i livets slut", uppstod efter tolkning av de två 
underkategorierna ”Utmaningar avseende livsförlängande behandling " och ”Osäkerhet när det 
gäller förtydligande samtal ". Innehållet utfördes av den första författaren och reviderades kritiskt 
av alla författare.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Sjuksköterskor uttryckte att bristen på att ha möjlighet att förbereda sig inför mötet med 
patienterna och de närstående var stor. De kunde sällan vara tillgängliga hos patienter under en 
längre tid, utan var tvungna att ta sig an nästa patient som kallar på deras uppmärksamhet. 
Sjuksköterskorna beskrev även kontakten och kommunikationen som en brist då läkarna sällan 
fanns nära till hands på det särskilda boende. Läkarna tog därför egna beslut utan att lyssna till 
patient, närstående eller sjuksköterskor.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (Carlsson & Eiman, 2003). 
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Artikel 5 

 

 

Referens Cronfalk, B., Henriksen, E., Larsson. L.L., Norberg, A., Ternestedt, B.M. & Österlind, J. (2015). 
Utilization of palliative care principles in nursing home care. Palliative and Supportive Care, 13, 
1745–1753. doi:10.1017/S1478951515000668  

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Syftet var att bilda kompetens hos omvårdnadspersonal i särskilt boende inom palliativ 
omvårdnad.   

Metod:  
Design 

Kvalitativ innehållsanalys med fokus på fokusgruppsintervjuer.  
 

Urval Totalt deltog 852 hälso- och sjukvårdspersonal från 37 särskilda boenden i Stockholmsområdet. 
Vid första tillfället medverkade 118 stycken från 20 särskilda boenden. Vid andra tillfället deltog 
363 stycken från 11 särskilda boenden. Vid sista tillfället deltog 371 stycken från sex särskilda 
boenden.  

Datainsamling Tre olika program togs fram av personal som var specialister inom palliativ vård. 852 
vårdpersonal deltog från 37 olika särskilda boende i Stockholm. Studien delades upp i tre 
seminarier där vårdpersonal och särskilda boende delades upp för att delta i någon av de tre 
seminarierna.    

Dataanalys Författarna läste de transkriberade diskussionerna för ett första intryck av hela innehållet som 
därefter kodades med anteckning i marginalen. Därefter lästes texten igen för att identifiera 
signifikanta textsegment. Författarna jämförde och diskuterade textsegmenten och började 
identifiera mönster, exempelvis upplevelsen av rädsla eller osäkerhet. Mönstren jämfördes sedan 
och grupperas baserat på dess likheter. Underkategorierna jämfördes utifrån 
diskussionsgruppernas likheter. Författarna läste de transkriberade diskussionerna för ett första 
intryck av hela innehållet som därefter kodades med anteckning i marginalen. Därefter lästes 
texten igen för att identifiera signifikanta textsegment. Författarna jämförde och diskuterade 
textsegmenten och började identifiera mönster, exempelvis upplevelsen av rädsla eller osäkerhet. 
Mönstren jämfördes sedan och grupperas baserat på dess likheter. Underkategorierna jämfördes 
utifrån diskussionsgruppernas likheter.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Sjuksköterskor beskrev kommunikationsproblematiken med övriga professioner som ett stort 
problem i det dagliga arbetet, vilket förklarades genom att sjuksköterskorna inte blev lyssnade till 
och deras kompetens togs inte på allvar. Sjuksköterskor beskrev också att frustration och 
dilemman uppstod när svåra fall skulle diskuteras med läkare. Sjuksköterskorna beskrev vidare att 
deras kompetens inom palliativ vård var inte alltid var tillräcklig, utan de behövde 
vidareutbildning inom området. Tiden till patienterna beskrevs inte som tillräcklig då 
sjuksköterskorna hade ett för stort ansvarsområde.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (Carlsson och Eiman, 2003).  
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Artikel 6 

 

 

Referens Ehnfors, M., Källström, I. L. & Ternestedt, B. M. (2008). Five Nurses’ Experiences of Hospice 
Care in a Long-Term Perspective. Journal of Hospice and Palliative Nursing, 10(4), 224- 232.  

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Syftet var att utforska fem sjuksköterskor upplevelser av att ständigt arbeta med döden och 
döendet.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ med tolkande intervjuer. 
 

Urval Fem sjuksköterskor som arbetar på hospice i Sverige deltog i båda studierna. Möjligheten gavs till 
att studera dessa sjuksköterskors tankar, känslor och ställningstagande relaterade till deras arbete 
på ett hospice. 

Datainsamling Fem registrerade sjuksköterskor intervjuades två gånger inom loppet av 11 år för att göra 
uppföljningar. Under intervjuerna reflekterade deltagarna om tidigare och nuvarande erfarenheter 
och hur deras arbete kan ha påverkat dem. Intervjuerna hade en konversationsstil med fokus på 
personliga reflektioner. Samtliga intervjuer genomfördes på sjuksköterskans arbetsplats och 
varade mellan 40 och 90 minuter. Under 1993 genomfördes intervjuerna av den tredje författaren, 
och 2004, av den första författaren. Intervjuerna spelades in och transkriberades av författaren som 
hade utfört intervjun.  

Dataanalys Analysprocessen genomfördes i två delar. Först analyserades transkripten från de två intervjuerna 
separat. När analysen av transkripten från 1993 slutfördes granskades transkripten från 2004 och 
tolkades med samma förfarande. I den andra delen av analysen genomfördes en jämförande analys 
av de två intervjuerna vid transskript.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Sjuksköterskor beskrev det emotionellt påfrestande att vårda patienter i livets slut. Vidare beskrev 
sjuksköterskorna att med tiden är det inte lika emotionellt påfrestande men varje patient är unik 
och gör avryck hos sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna utryckte arbetet med patienter i livets slut 
genererade att de blev medvetna om deras egen tillvaro. Upplevelsen av att känna sig behövd, 
uppskattad och bekräftad i vårdandet av döende patienter gjorde att sjuksköterskor uttryckte stor 
tillfredsställelse.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (Carlsson & Eiman, 2003). 
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Artikel 7 

 

 

 

Referens Grov, E., Landmark, B. & Svendsen, S. (2017). Dying patients in nursing homes: nurses provides 
“more of everything” and are “left to deal with everything on their own”. Sykepleien Forskning. 
doi: 10.4220/Sykepleienf.2017.63396 

Land  
Databas 

Norge  
Cinahl 

Syfte Syftet var att generera gruppdynamik genom att uppmuntra deltagarna att dela med sig av 
erfarenheter och framkalla olika perspektiv.   

Metod:  
Design 

Kvalitativ, utforskande och beskrivande design.  
 

Urval Första författaren skrev ett brev till tre olika kommuner i östra Norge där mottagarna var hälso- 
och sjukvårdschefer. Samtliga ville delta. Författaren fick varsin kontaktperson från varje 
kommun. Dessa kontaktpersoner skickade sedan vidare informationen om studien till 
sjukvårdscheferna, vilket i sin tur samlade ihop deltagare. Tolv sjuksköterskor deltog från tre olika 
lokala myndigheter.   

Datainsamling Tre fokusgrupper bildades där sjuksköterskorna var uppdelade i grupper om tre, fyra och fem 
deltagare i varje grupp. Intervjuerna hölls på sjuksköterskornas arbetsplats. Första författaren 
samlade in intervjuerna. Sedan samlade författarens assistent in noteringar och observerade 
dynamiken bland grupperna. Intervjuerna spelades in på en bandspelare och översattes ordagrant. 
Intervjuerna pågick mellan 55 och 70 minuter.   

Dataanalys Det insamlade materialet på bandspelaren överfördes till olika datafiler som sedan översattes. Den 
första författaren identifierade meningsenheterna. Dessa enheter kondenserades och märktes med 
koder. Därefter jämfördes koderna för att identifiera likheter och skillnader innan de grupperade 
dem i underkategorier och kategorier. För att säkerställa konsensus och en gemensam förståelse 
presenterades meningsenheterna för var och en av författarna för oberoende kodning och 
kategorisering. Författarna träffades för att diskutera och nå enighet på de punkter som de inte var 
överens.   

Bortfall Inget känt bortfall.  

Slutsats Sjuksköterskorna förklarade det emotionellt påfrestande att arbeta med döende patienter samtidigt 
som de uttryckte vårdandet som ett privilegium. Patienterna på ett särskilt boende har komplexa 
behov som kräver sjuksköterskors yttersta kompetens. Det beskrevs även utmanande att komma i 
kontakt med en läkare när situationen krävde detta.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (Carlsson & Eiman, 2003). 
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Artikel 8 

 

Referens Ingebretsen, L. & Sagbakken, M. (2016). Hospice nurses’ emotional challenges in their en 
counters with the dying. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 
11,  1-13 doi: 10.3402/qhw.v11.31170  

Land  
Databas 

Danmark 
PubMed 

Syfte Syftet var att utforska sjuksköterskors känslomässiga utmaningar vid mötet med döden på hospice. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ design med inspiration från fenomenologi och hermeneutik ansats.   
 

Urval Två danska hospice valdes ut som var lokaliserade runt om i Danmark. Totalt valdes 10 deltagare 
ut, sex stycken respektive fyra stycken från de olika hospicen. Sjuksköterskorna var 
heltidsanställda och endast kvinnor. Författarna lyckades inte rekrytera några män.   

Datainsamling Alla intervjuer slutfördes av den första författaren och varade i 60 till 90 min. En 
intervjuhandledning utvecklades och användes för att skapa struktur och fokus på ämnen 
relaterade till sjuksköterskornas känslomässiga erfarenheter. Ämnena i guiden har utvecklats från 
forskningslitteraturen, teoretiska perspektiv och forskningsfrågorna. Efter varje intervju satt båda 
författarna och diskuterade preliminära teman. Samtliga intervjuer spelades in och översattes till 
text.  

Dataanalys Till en början antecknade första författaren det som uppfattades under intervjun. Sedan gjordes en 
andra reflektion där författaren lyssnade på den inspelade intervjun en gång. Vid det andra tillfället 
identifierades det preliminära teman. Därefter delades materialet upp i kategorier som ut svarade 
på syftet. Första författaren läste sedan igenom all text som skrivits och för att få med all data läste 
även andra författaren texterna för att kunna identifiera teman. Materialet splittrades därefter och 
kategorier bildades utifrån emotionella upplevelser. För att få med så mycket som möjligt 
fokuserade författarna på deltagarnas sätt att beskriva emotionella upplevelser, för att kunna ta ut 
kategorier och underkategorier. Citat från deltagarna användes för att ge exempel och illustrera 
förnyad förståelse om materialet. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Sjuksköterskor beskrev att de blev emotionellt berörda på olika sätt i närheten av en döende 
patient. De klarade av de emotionella situationerna och hade kunskapen om att dölja känslorna för 
stunden för att sedan återta de. Sjuksköterskorna beskrev att de behövde vara försiktiga med att bli 
emotionella runt patienterna så att de inte blev för emotionellt påverkade. Sjuksköterskorna 
uttryckte också att det var svårt att vara med patienter och inte kunna ändra deras livssituation.  De 
hade beskrev svårigheterna i att skilja på arbete och privatliv. De förklarade att det var lätt att det 
var lätt att ta med känslorna hem.   

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad 1 (Carlsson & Eiman, 2003). 
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