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Sammanfattning:   Palliativ vård innebär ett förhållningssätt där patientens 

livskvalitet står i centrum. Vården kännetecknas av en 
holistisk människosyn där patientens fysiska, psykiska, 
sociala samt existentiella behov ska tillgodoses. Från 
sjuksköterskans perspektiv kan palliativ vård bedrivas 
inom såväl primärvård som slutenvård och omfattningen 
av det palliativa vårdandet varierar beroende på inom 
vilket område sjuksköterskan är verksam. Oavsett kontext 
har sjuksköterskan en relationsskapande funktion och 
relationen har stor betydelse för patientens välbefinnande. 
Professionell hållning inom palliativ vård innebär att 
sjuksköterskan medvetet tillämpar ett empatiskt 
förhållningssätt. Syftet var att beskriva sjuksköterskans 
upplevelse av att förhålla sig professionellt i relationen till 
patienten inom palliativ vård. Studien genomfördes i form 
av en vetenskaplig litteraturöversikt med systematisk 
insamling och granskning av data. Totalt inkluderades elva 
kvalitativa, vetenskapliga artiklar. Databearbetning 
resulterade i tre kategorier: ”Den unika relationen”, 
”Sjuksköterskans utmaning” samt ”Professionell 



distansering”. Sjuksköterskor upplevde att relationen inom 
palliativ vård präglades av närhet och känslomässigt 
engagemang. Den nära relationen ansågs positiv samtidigt 
som den innebar en risk för emotionell överbelastning. 
Nödvändigt var att upprätta en professionell distans för att 
kunna särskilja yrkesliv och privatliv. Sjuksköterskor 
identifierade i det en utmaning att balansera mellan närhet 
och distans och att kunna vara personlig utan att bli privat.  
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Abstract: Palliative care is an approach which has the main 

emphasis on the patient’s quality of life. It is 
characterized by a holistic view towards the patient’s 
physical, psychological, social and existential need. The 
nurse can work with palliative care in many different 
contexts, and to various degrees. Nonetheless, the nurse 
who conducts palliative care will always have a relation 
building function, and the relation between the nurse and 
the patient will have large impact of the patient’s 
perceived well-being. A nurse’s professional approach to 
palliative care is generally thought of as her taking on a 
compassionate role against her patients. The purpose of 
this paper was to describe the nurse’s experience of 
establishing and keeping a professional approach to her 
patients in palliative care. The study was conducted as a 
scientific literature review with a systematic gathering and 
scrutinizing of data. In total, eleven qualitative scientific 
articles were included in the review. Three main 
conclusions could be drawn. First, the nurses experienced 
that the relations within palliative care were characterized 
by closeness and emotional engagement. The close 
relationship between the nurse and her patients was 



regarded as being positive, although it constituted a risk 
of emotional overload. Second, it was found to be 
necessary for the nurse to maintain a professional distance 
to the patient to be able to separate work from private life. 
Third, many nurses identified a challenge of striking an 
appropriate balance between closeness and distance in 
order to be able to be personal without being private.
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Inledning 
 

Palliativ vård innebär en stor utmaning för sjuksköterskan. Den palliativa vården kan 
bedrivas i varierande kontexter och påträffas på såväl hospice som på sjukhus, inom 
primärvård, inom kommun och i hemmet (Friedrichsen, 2005). Oavsett om 
sjuksköterskan arbetar med palliativ vård dagligen eller vid enstaka tillfällen, inom 
specialistvård eller i kombination med kurativ vård på allmän vårdavdelning är 
utmaningen densamma. Sjuksköterskans uppgift, när döden inte längre går att undvika, 
blir att lindra lidande genom att se till fysiska, psykiska, sociala samt existentiella 
aspekter (ibid.).  
 
Sjuksköterskans bemötande kan vara avgörande för patient och närståendes upplevelse 
av livskvalitet i samband med vård i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2007). Med en 
god palliativ vård ges patienten möjlighet att uppleva livskvalitet trots stor sorg och 
vetskapen om att livet närmar sig slutet. Sjuksköterskan har därmed möjlighet att hjälpa 
patienten till livslångt välbefinnande (Beck-Friis & Strang, 2005). Det finns ett samband 
mellan sjuksköterskans empatiska förmåga och möjlighet att lindra lidande, på så sätt att 
ett icke empatiskt förhållningssätt kan resultera i att patienten önskar döden framför 
livet (Socialstyrelsen, 2007). Patientens lidande påverkas i hög grad av relationen 
mellan sjuksköterska och patient. En central uppgift för sjuksköterskan är att ge stöd 
och sjuksköterskans förmåga att påverka patient och närståendes möjligheter att hantera 
situationen. Det är väsentligt för såväl patient som närstående att bli visad omtanke samt 
att känna sig sedd och bekräftad. Sjuksköterskans förhållningssätt är avgörande för 
kvaliteten på den givna vården då detta kommer att prägla vårdatmosfären och det 
direkta bemötandet av patienten (ibid.). 
  
Palliativ vård påträffas alltså i många olika sammanhang (Beck-Friis & Strang, 2005) 
och sjuksköterskan har ett stort inflytande på patientens välbefinnande (Socialstyrelsen, 
2007). Därför kan det vara betydelsefullt att beskriva vad ett professionellt 
förhållningssätt innebär för sjuksköterskan inom palliativ vård. 
 
 
Bakgrund 
 
 
Palliativ vård 
 

Redan under antiken fanns speciella inrättningar för omvårdnad av och omtanke om 
människor i livets slutskede (Widell, 2003). Tanken om särskild omvårdnad av patienter 
med livshotande tillstånd levde vidare, under medeltiden öppnades exempelvis kloster 
upp för att låta döende få en fridfull död, såväl kroppsligt som andligt. Vården har i 
modern tid blivit mer inriktad på att hitta kurativa behandlingsmetoder vilket har 
medfört att förhållandet till döden har förändrats och att döendet numer uppfattas som 
något främmande (ibid.). I 1960-talets England förändrades dock förhållningssättet och 
en tekniskt inriktad vård fick lämna plats för en vårdform med fokus på att öka 
livskvaliteten för patienten i livets slutskede (Beck-Friis & Strang, 2005; Widell, 2003). 
Detta paradigmskifte ledde till uppstart av det första hospicehemmet (Beck-Friis & 
Strang, 2005). Ett stort steg inom den palliativa vårdens utveckling var ett förändrat 
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synsätt under 1970-talet vilket innebar att döden inte sågs ur ett sjukdomsperspektiv 
utan ansågs vara en naturlig del av människans livslinje. Uppfyllelsen av personliga 
önskemål och det att skapa en respektfull död blev viktigt inom vård av patienter i livets 
slutskede (Socialstyrelsen, 2007).  
 
Palliativ vård är starkt associerad med vård av cancersjuka. Idag är dock orsaken bakom 
patientens situation inte avgörande för om patienten ska erhålla palliativ vård utan 
samtliga patienter ska erbjudas palliativ vård i livets slutskede (Widell 2003). 
 
Enligt Socialstyrelsen (2009) dör varje år omkring 90 000 personer i Sverige. Enligt 
Socialstyrelsen (2006) är 60 % av alla som dör över 80 år och den vanligaste 
dödsorsaken är hjärt- och kärlsjukdomar åtföljt av tumörsjukdomar. Årligen dör enligt 
Milberg (2005) 72 000 människor en långsam död på grund av ett icke behandlingsbart 
sjukdomstillstånd. Sjuksköterskan möter patienter i behov av palliativ vård i flera olika 
kontexter. Ett exempel är inom slutenvård på vårdavdelning där inriktningen kan vara 
såväl allmän som specifik. Primärvård, kommunalt boende, hospice samt avancerad 
hemsjukvård är andra kontexter inom vilka palliativ vård bedrivs (Friedrichsen, 2005). 
En sjuksköterskas arbete inom palliativ vård kan se olika ut inom olika kontexter och 
omfattningen av det palliativa vårdandet varierar beroende på inom vilket område 
sjuksköterskan är verksam. För somliga sjuksköterskor ägnas all arbetstid åt palliativt 
vårdande medan andra kombinerar palliativ och kurativ vård i yrkesutövandet. Oavsett 
omfattning av det palliativa vårdandet är komplexiteten och utmaningen för 
sjuksköterskan i mötet med patienten densamma (ibid). 
 
Ordet palliativ leder sitt ursprung från latinets pallium vilket betyder kappa eller mantel 
och palliativ vård är ett relativt nytt begrepp för vårdandet av patienter i livets slutskede 
(Beck-Friis & Strang, 2005). Innan begreppet introducerades användes 
samlingsbegreppet terminal vård, såväl inom den svenska sjukvården som 
internationellt (terminal care), för all vård av patienter i livets slutskede (ibid).   
 
Det föreligger en skillnad mellan begreppen palliativ medicin och palliativ vård även 
om uttrycken är närliggande och svåra att särskilja. Med palliativ medicin avses 
vetenskaplig forskning, utveckling och utbildning gällande vård i livets slutskede. 
Palliativ vård syftar till den dagliga omvårdnaden av patienten (Strang, 2003). Beck-
Friis och Österberg (2005) beskriver palliativ vård vara en vårdfilosofi vilken präglar 
sjuksköterskans förhållningssätt till patienten och ligger till grund för ett holistiskt 
bemötande där patientens livskvalitet är central. Enligt World Health Organizations 
(WHO, 2009) definition är palliativ vård ett förhållningssätt där patientens livskvalitet 
är central. WHO menar att döden ska anses vara en naturlig del av livet och att 
sjukvårdens uppgift är att skapa förutsättning för patienten att leva ett aktivt liv fram till 
livets slut. Palliativ vård ska sträva efter att patienten ska vara fri från besvärande 
symtom. För att tillgodose patientens behov ska palliativ vård innefatta stöd till patient 
och närstående samt samarbete mellan olika instanser i vårdandet av patienten (ibid.). 
Symtomlindring, stöd, samarbete samt kommunikation och relation utgör traditionellt 
sett de fyra hörnstenarna inom palliativ vård (Brattgård, 2005).  
 
Sjuksköterskans fyra huvudsakliga uppgifter är att främja hälsa, att förebygga sjukdom, 
att återställa hälsa samt att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 
Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) är 
det sjuksköterskans skyldighet att lindra patientens lidande och att tillgodose patientens 



 3 

fysiska, psykiska, sociala, kulturella samt andliga behov. Det övergripande målet inom 
palliativ vård är att lindra lidande och de fyra hörnstenarna, enligt ovan, utgör delmål 
vilka bidrar till lindrat lidande och därmed ökad livskvalitet för patienten även under 
livets sista fas (Strang, 2005a). Enligt WHO (2009) innebär förebyggande och lindrande 
av lidande inom palliativ vård att patientens livskvalitet förbättras genom bemötande av 
fysiska, psykosociala samt andliga behov. Strang (2005b) lyfter likt WHO (2009) olika 
aspekter inom palliativ vård vilka är nödvändiga att integrera i vårdandet för att öka 
patientens livskvalitet. De olika aspekterna, eller dimensionerna, är enligt Strang 
(2005b) den fysiska, den psykiska, den sociala och den existentiella. Den fysiska 
aspekten innefattar konkreta symtom som smärta och illamående. Oro, ångest och 
suicidala tankemönster faller under den psykiska aspekten vilken ligger nära den 
existentiella inom vilken oro för framtiden, rädsla för döden och känslor av ensamhet 
kategoriseras. Den sociala aspekten innefattar faktorer vilka berör patientens sociala 
nätverk, självbild och identitetsskapande. En holistisk människosyn är central inom 
palliativ vårdfilosofi och väsentligt är att se till människans alla dimensioner (Milberg, 
2005; Strang, 2005b). Palliativ vård innebär en utmaning för sjuksköterskan att bedriva 
vård utifrån en helhetssyn på patienten (Regeringen, 2005). 
 
 
Sjuksköterskans relationsskapande funktion 
 

En av de fyra hörnstenarna inom palliativ vård är, vilket nämnts tidigare, 
kommunikation och relation (Brattgård, 2005). Inom palliativ vård utgör 
relationsskapande och kommunikation en stor del i sjuksköterskans professionella roll 
(Friedrichsen, 2005). Innebörden i sjuksköterskans relationsskapande funktion är att 
verka för en förtroendefull relation till patienten. För att möjliggöra detta krävs att 
sjuksköterskan har en förmåga att sätta sig in i patientens livsvärld och kan anpassa 
bemötandet till patientens nivå för att på så sätt komma åt gemensamma 
intresseområden vilket möjliggör anknytning (ibid.). 
  
Kommunikation i patientrelationen inom palliativ vård innebär att sjuksköterskan 
känner av när det är passande att tala samt när tystnad är att föredra (Friedrichsen, 
2005). En väsentlig del i ett professionellt förhållningssätt är dessutom att inse de egna 
begränsningarna och att ha styrka att erkänna dessa. Kommunikationen ska präglas av 
de centrala dimensionerna av palliativ vård och samtalet ska beröra fysiska och psykiska 
såväl som sociala och existentiella faktorer. Avgörande för samtalets innehåll och 
utformning skall vara patientens önskemål, inte sjuksköterskans egna värderingar eller 
känslor (ibid.). 
 
Relationen mellan patient och sjuksköterska utgörs av två delar, en rationell och en 
irrationell (Birgegård, 2005). Den rationella delen omfattar de reaktioner vilka kan ses 
ha en logisk förklaring där orsakssambandet mellan den utlösande faktorn och 
reaktionen är uppenbar. Med reaktion syftas här till såväl känslomässiga reaktioner som 
konkret agerande i form av ord och handling. Vårdgivaren känner sorg då en patient går 
bort vilket är exempel på en rationell reaktion. Den irrationella delen innefattar 
omedvetna reaktioner vilka kan vara svåridentifierade men kan komma att påverka 
vårdrelationen i stor utsträckning. I den irrationella delen av vårdrelationen återfinns 
även omedveten styrning av motpartens beteende samt omedveten överföring av de 
egna känslorna till den andre parten. De irrationella känslorna och det irrationella 
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beteendet grundar sig i individens personlighet och tidigare erfarenheter och upplevelser 
av liknande situationer (ibid.).  
 
 
Ett professionellt förhållningssätt 
 

Begreppet profession definieras som ett yrke vilket kräver legitimation samt högre 
utbildning. Professionen styrs av riktlinjer och etiska koder och utgör ett eget 
ansvarsområde (Hallin, 2009). Socialstyrelsen (2005) belyser att sjuksköterskans 
yrkeskunnande, kompetens samt förhållningssätt utgör centrala delar inom 
sjuksköterskeprofessionen. I föreliggande studie fokuseras enbart på sjuksköterskans 
förhållningssätt inom relationen med patienten med socialstyrelsens (2005) definition av 
begreppet förhållningssätt som grund. Definitionen lyder ”…den bakomliggande 
inställning eller anda som ligger till grund för bemötande eller hur man agerar inför en 
situation eller uppgift” (Socialstyrelsen, 2005, s. 7). Ett professionellt förhållningssätt 
eller det att förhålla sig professionellt likställs i denna studie med ett empatiskt 
förhållningssätt med utgångspunkt i Svarre (2001). Enligt Svarre (2001) innebär ett 
professionellt förhållningssätt ett medvetet tillämpande av ett empatiskt förhållningssätt 
i relationen till patienten. 
  
Ordet Empati har sitt ursprung i grekiskans ”empathea” vilket betyder i känslan och 
empatisk förmåga kan förstås vara förmågan att sätta sig in i den andres situation och 
känslor. Empatisk förmåga kan anses vara en nödvändighet i den relationsskapande 
processen (Svarre, 2001). För sjuksköterskan inom palliativ vård är det väsentligt att 
utgå från patientens önskemål och behov. Ett professionellt förhållningssätt innebär 
härvidlag att kunna, samt kanske främst att våga, sätta sig in i patientens situation och ta 
del av dennes känslor (Friedrichsen, 2005).  
 
Medvetet tillämpande av ett empatiskt förhållningssätt kräver en god inblick i patientens 
situation och känslor samt att vårdgivaren ger respons på de emotionella signaler 
patienten sänder. Vidare krävs att vårdgivaren har hög affekttolerans för de egna känslor 
som väcks, kan åsidosätta dessa och enbart agera utifrån patientens behov (Birgegård, 
2005). Birgegård (2005) menar att då vårdgivaren inte klarar av att hantera de egna 
känslorna utgör detta ett hinder för ett empatiskt förhållningssätt eftersom vårdgivaren 
då inte tillåter patienten att förmedla svåra känslor. Svarre (2001) förtydligar innebörden 
av begreppet empati genom att sätta det i relation till begreppen sympati och 
identifikation. Sympati handlar om att känna med den andre, om att leva sig in i och 
dela den andres känslor med utgångspunkt i de egna känslorna och erfarenheterna. 
Identifikation handlar i korthet om att vårdgivaren identifierar sig med patienten och 
tillåter att patientens känslor tar över de egna känslorna. Ett sympatiskt förhållningssätt 
eller identifikation innebär att vårdaren inte kan förhålla sig professionellt utan kommer 
för nära patienten och får svårt att distansera sig. De egna känslorna får styra relationen 
och påverkar vårdgivarens agerande på så vis att denne blir oförmögen att ge adekvat 
hjälp till patienten. Ett empatiskt förhållningssätt är ett professionellt förhållningssätt då 
det innefattar förmågan att balansera mellan inlevelseförmåga och objektivitet vilket 
medför stor förståelse för patienten (ibid.). 
 
Palliativ vård påträffas inom såväl slutenvård som primärvård (Beck-Friis & Strang, 
2005) och enligt Socialstyrelsen (2005) är det sjuksköterskans skyldighet att lindra 
patientens lidande genom att tillämpa en holistisk människosyn och bemöta patientens 
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samtliga behov. Inlevelse i patientens känslor och tankar samt tillämpandet av ett 
empatiskt förhållningssätt i relationen till patienten kan tänkas innebära en utmaning för 
sjuksköterskan inom palliativ vård. I detta avseende kan det antas vara en svårighet för 
sjuksköterskan att förhålla sig professionellt till patienten.  
 
 
Syfte 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att förhålla 
sig professionellt i relationen till patienten inom palliativ vård, med avseende:  
– Hur upplever sjuksköterskan relationen till patienten? 
– Vilka svårigheter föreligger enligt sjuksköterskan i upprättandet av ett professionellt 
förhållningssätt? 
 
 
Metod 
 

Med utgångspunkt i Friberg (2006) genomfördes föreliggande studie i form av en 
litteraturöversikt där såväl kvalitativ som kvantitativ forskning studerades inom valt 
område. Enligt Friberg (2006) syftar en litteraturöversikt till att sammanställa befintlig 
kunskap och forskning inom ett område för att på så sätt belysa området och skapa ett 
utgångsläge för fortsatt forskning. En litteraturöversikt innebär att ett problemområde 
identifieras och studeras genom systematisk kartläggning av aktuell litteratur inom 
området. Vald litteratur granskas avseende vetenskaplighet och adekvat innehåll 
analyseras och sammanställs sedan för att presenteras i form av ett resultat (ibid.).  
 
 
Datainsamling 
 

Inledningsvis genomfördes en pilotsökning i syfte att ringa in valt problemområde samt 
för att undersöka utbudet av befintlig vetenskaplig forskning. Med hjälp av biblioteket 
vid Högskolan i Halmstad genomfördes systematiska sökningar i databaserna Cinahl, 
PubMed och PsycInfo (se tabell 2, bilaga I). Eftersom relevanta sökresultat enbart 
påträffades i databaserna Cinahl och PubMed återges inte detaljerad sökhistorik för 
sökningar i PsycInfo. I den utsträckning det gick genomfördes artikelsökning utifrån 
motsvarande söktermer i PubMed och Cinahl (se tabell 1). Till varje sökning, oavsett 
databas, valdes palliative care till huvudsaklig sökterm för att sökningen med säkerhet 
skulle svara mot syftet. Sökorden sammanfördes i olika kombinationer med avsikt att 
specificera sökresultatet och söktermerna avskiljdes sinsemellan med funktionen 
”AND”. Eftersom ordet upplevelse inte gick att uppbringa som MeSH-term valdes en 
fritextsökning på termen experience i PubMed med önskvärt resultat. I Cinahl headings 
rekommenderades söktermen life experience vilket enbart gav en träff. När termen 
experience istället valdes vid fritextsökning i Cinahl ökades antalet träffar. Sökningar 
utifrån söktermerna terminal care, communication, interpersonal relations, perception 
samt nurses genomfördes men lämnas oredovisade då de inte tillförde något till 
resultatet.  
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Tabell 1. Sökordsöversikt 
Sökord PubMed MESH Cinahl Thesaurus 

Palliativ vård Palliative care Palliative care 
Sjuksköterskans roll Nurse’s role Nursing role 
Sjuksköterska-
patientrelationer 

Nurse-Patient Relations Nurse-Patient Relations 

Berättande Narration Narrative 
Erfarenhet /upplevelse Experience (fritext) Life experience + 

Experience (fritext)  
 
Inklusionskriterier vid sökningen var initialt att artiklarna skulle vara peer reviewed, 
publicerade mellan 1999 och 2009, skrivna på engelska och beröra sjuksköterskors 
erfarenheter inom palliativ vård. Exklusionskriterier var reviewartiklar samt artiklar 
vilka innefattade barn upp till 18 år. Inga avgränsningar gjordes avseende form av 
vårdinrättning eller sjuksköterskans utbildningsnivå. Efter en primär genomgång av titel 
och typ av artikel gjordes ett övergripande urval baserat på inklusions- och 
exklusionskriterier samt utifrån att data skulle svara mot syftet. Valda artiklars abstrakt 
lästes igenom och till urval ett kvarstod 25 relevanta artiklar vilka hämtades i fulltext 
eller beställdes via biblioteket. Artiklar som inte svarade mot syftet valdes sedan bort. 
Efter genomgång av artiklar i urval ett exkluderades studier genomförda utanför 
västvärlden. Endast de sökningar vilka resulterade i adekvata artiklar redovisas (se 
tabell 2, bilaga I). Dubbletter förekom och redovisas med asterisk. Utöver de artiklar 
den systematiska litteratursökningen resulterade i inkluderades en artikel genom 
manuell sökning. Artikeln presenterades i en sammanställning av Socialstyrelsen (2007) 
och originalkällan söktes via Cinahl. Efter genomgång av urval ett och manuell sökning 
återstod elva artiklar till urval två.  
 
Med stöd av given bedömningsmall för kvalitativ metod av Carlson och Eiman (2003) 
granskades elva artiklar efter skalan I-III. Grad I och II ansågs motsvara eftersträvad 
vetenskaplighet. Sex artiklar erhöll grad I och fem artiklar erhöll grad II, därmed 
inkluderades totalt elva artiklar. Granskningarna utfördes först separat därefter i samråd 
och oenigheter med betydelse för resultatet påträffades inte. 
 
 
Databearbetning 
 

Artiklar i urval två sammanställdes med fokus på titel, syfte, metod samt slutsats (se 
tabell 3, bilaga II). Därefter fokuserades enbart artiklarnas resultat i syfte att finna data 
vilka svarade mot gällande frågeställningar. Samtliga artiklar i urval två lästes 
upprepade gånger, bearbetades och analyserades för att finna delar vilka motsvarade 
syftet och vilka kunde användas till resultatet. Målet var att hitta gemensamma områden 
i artiklarnas resultat. Bearbetning genomfördes initialt av två parter var för sig, varpå 
utvalda data sedan jämfördes och omdiskuterades till dess att konsensus rådde. 
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Resultat 
 

Efter djupare analys och bearbetning kunde utvalda data kategoriseras under tre rubriker 
vilka blev ”Den unika relationen”, ”Sjuksköterskans utmaning” samt ”Professionell 
distansering”. Den unika relationen upplevs vara en relation vilken präglas av en 
oundviklig närhet och ett känslomässigt engagemang från sjuksköterskans håll. 
Sjuksköterskan drivs av en vilja att göra mesta möjliga för patienten. Sjuksköterskans 
utmaning innebär främst en svårighet att separera yrkesliv och privatliv och att upprätta 
en professionell relation till patienten. Professionell distansering innefattar 
sjuksköterskans förmåga att balansera mellan närhet och distans och förknippas med 
förmågan att upprätta ett empatiskt förhållningssätt till patienten.  
 
 
Den unika relationen  
 

Sjuksköterskor inom palliativ vård liknar vården vid en resa vilken sjuksköterskan, 
patient och närstående gör tillsammans (Barnard, Hollingum & Hartfield, 2006). Resan 
präglas av närhet vilket karaktäriseras av att sjuksköterskan delar patientens känslor av 
såväl glädje som sorg (ibid.). Grundläggande inom palliativ vård är relationen mellan 
sjuksköterska och patient och det är sjuksköterskans uppgift att upprätta en relation till 
patienten men också till dennes närstående (Berterö, 2002). Specifikt är att relationen 
präglas av närhet och intimitet samt kräver ett stort känslomässigt engagemang från 
vårdpersonalens sida (Hamilton & McDowell, 2004; Berterö, 2002). Omtanke anses 
vara drivkraften inom palliativ vård och sjuksköterskan motiveras av ett starkt 
engagemang för både patient och närstående (Sandgren, Thulesius, Fridlund & 
Petersson, 2006). Irvin (2000) bekräftar att sjuksköterskans förhållningssätt till 
patienten kännetecknas av hängivenhet och personligt engagemang och menar att 
relationen involverar långt mer än utförandet av basal omvårdnad och kommer att 
utvecklas till en relation av intim och social karaktär. Berterö (2002) beskriver att 
sjuksköterskor inom primärvården anser den nära relationen vara positiv i och med det 
att den medför en klarsynthet avseende mänskligt lidande och innebörden i det att vara 
människa. Den specifika relationen inom palliativ vård upplevs därmed vara oerhört 
givande. Detta bekräftas av Sandgren, et al. (2006) samt Griffiths, et al. (2007) vilka 
menar att sjuksköterskan upplever det känslostarka mötet inom den palliativa vården 
vara värdefullt och berikande.  
 
Sjuksköterskor inom palliativ vård upplever det vara väsentligt att se det unika i varje 
patient och att bedriva omvårdnad utifrån vad som anses viktigt för patienten (Pavlish & 
Ceronsky, 2009). Livskvalitet är subjektiv och viktigt är att utgå från den enskilde 
individens definition av begreppet. Betydelsefullt är att förmedla känslan av att 
sjuksköterskan prioriterar patienten och att det är dennes specifika behov och önskemål 
vilka ligger till grund för omvårdnaden (Pavlish & Ceronsky, 2009). Det ligger i 
sjuksköterskans professionella roll att sätta egna känslor och egen tolkning åt sidan för 
till förmån för anpassning till patientens önskemål och behov (Hjelm, Hertvig & 
Berterö, 2007). Sjuksköterskan inom palliativ vård skall vara tillgänglig för patienten 
och den interpersonella relationen skall präglas av närvaro och tillit (Pavlish & 
Ceronsky, 2009; Hamilton & McDowell, 2004). Närvaro beskrivs enligt Pavlish & 
Ceronsky (2009) som att sjuksköterskan bekräftar patienten och inger en känsla av lugn 
och trygghet. Enligt Hamilton och McDowell (2004) exemplifieras tillgänglighet i 
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termer av att erbjuda stöd och att tillgodose patientens behov. Palliativ vård 
kännetecknas av en holistisk människosyn och väsentligt är att tillgodose patientens 
fysiska behov såväl som psykiska, sociala och existentiella (Roche-Fahy & Dowling, 
2009; Griffiths et al., 2007; Berterö, 2002). Centralt för sjuksköterskan inom palliativ 
vård är en förståelse för patientens unika situation samt en vilja att tillgodose 
individuella behov och önskemål. Ett individuellt bemötande av patientens fysiska samt 
emotionella behov uppges bidra till ökad livskvalitet för patienten. Sjuksköterskan drivs 
av en vilja att göra mesta möjliga för patienten (Barnard et al, 2006). 
Hamilton och McDowell (2004) uttrycker patientens förmåga att känna tillit till 
sjuksköterskan som avgörande för relationen i den palliativa vårdsituationen. Det är 
sjuksköterskans uppgift att skapa förtroende och tillit. Kännedom om patienten är av 
yttersta vikt då det möjliggör individuellt anpassad omvårdnad utformad i enighet med 
patientens önskemål och behov (ibid.). 
 
En långvarig relation är nödvändig för upprättandet av en terapeutisk relation eftersom 
relationen utvecklas och fördjupas över tid (Pavlish & Ceronsky, 2009; Griffiths et al., 
2007; Hjelm et al, 2007; Barnard et al, 2006). Därtill anses det första mötet mellan 
patient och sjuksköterska vara avgörande för relationen (Roche-Fahy & Dowling, 2009; 
Barnard et al., 2006). Enligt Hjelm, et al. (2007) innebär tid utrymme till eftertanke för 
patient och sjuksköterska samt möjlighet för patienten att reflektera över sin situation 
vilket underlättar acceptans och bearbetning av känslor. För att sjuksköterskan skall 
kunna upprätta en relation till patienten krävs tid för bägge parter att hitta sina roller 
(ibid.). Upprättande av relationen i ett tidigt skede kan medföra en djupare relation i 
sjukdomens sista fas vilket anses grundläggande för möjligheten att lyfta tabubelagda 
ämnen såsom samtal kring den förestående döden (Griffiths et al., 2007; Kennedy, 
2005). Irvin (2000) beskriver liknande att en långvarig relation medför att starka 
emotionella band kommer att knytas mellan sjuksköterska och patient. Med tiden blir 
sjuksköterskan en del av familjen och parterna kommer varandra oerhört nära (ibid.). 
Allt eftersom relationen utvecklas över tid kommer sjuksköterskan och patienten att 
dela angelägenheter av mer detaljerad och personlig karaktär (Barnard et al, 2006) 
Enligt Barnard, et al. (2006) blir en relation av djup, personlig karaktär snarare familjär 
än professionell. Enligt Griffith, et al. (2007) är dock möjligheten att utveckla en nära 
relation inte densamma inom primärvård och sjukhusvård eftersom relationen ofta 
upprättas i ett senare skede inom slutenvård. 
 
Centralt inom den palliativa vården är det att vara en effektiv lyssnare (Pavlish & 
Ceronsky, 2009; Johnston & Smith, 2006; Hamilton & McDowell, 2004). Enligt 
Johnston och Smith (2006) identifieras effektivt lyssnande i termer av att lyssna på det 
icke uttalade samt förmåga att synliggöra dolda känslor. Patienter i livets slutskede lever 
med en oro inför döden och nödvändigt för en omvårdande relation är att samtala om 
döden och ofrånkomliga känslor förknippade med livets slut (Hjelm et al, 2007). Ett 
måste för att relationen mellan sjuksköterska och patient skall kunna utvecklas är att 
patienten accepterar sin situation. Då patienten förnekar den förestående döden är det 
näst intill en omöjlighet för sjuksköterskan att få till stånd det nödvändiga samtalet 
gällande djupare känslor och tankar rörande den döendes situation (ibid.). 
Kommunikation beskrivs vara en grundläggande förutsättning för upprättandet av en 
meningsfull relation (Irvin, 2000). Johnston och Smith (2006) anser det vara väsentligt 
för sjuksköterskan att främja kommunikation samt att ge information i upprättandet av 
en relation till patienten (ibid.). Viktigt inom palliativ vård är att lära känna varje 
individ och att se den sjuka vara mer än en patient, att se personen bakom diagnosen 



 9 

och att inte vara generaliserande. Sjuksköterskans möjlighet att finnas till hands och att 
enbart lyssna på patienten kan vara långt viktigare än medicinska insatser i det palliativa 
skedet (Pavlish & Ceronsky, 2009). 
 
Sjuksköterskor inom primärvården belyser vikten av att finna en balans då information 
skall delges patienten (Kennedy, 2005). Respekt måste visas för patientens individuella 
situation och det är av stor vikt att vara inkännande och ge information vid lämpligt 
tillfälle. Patienten som vårdas palliativt har inte alltid den ork och kraft vilken krävs för 
att hantera svåra besked. För att underlätta för patienten att hantera situationen bör 
tillfälle för information noga avvägas. Likaså är det av stor vikt att vårdgivaren 
reflekterar över huruvida informationen är nödvändig att delge patienten eller inte 
(ibid).  
 
Ärlighet och uppriktighet beskrivs av Johnston och Smith (2006) vara sjuksköterskans 
skyldighet gentemot patienten och relationen skall präglas av ett öppet klimat. Enligt 
Kennedy (2005) är öppenhet och ärlighet viktigt samtidigt som viss information kan 
orsaka onödigt lidande. Ärlighet är ett sätt att visa respekt (Pavlish & Ceronsky, 2009). 
Ärlighet är en nödvändighet då en tillitsfull och terapeutisk relation är målet. 
Uppriktighet är en förutsättning för att engagerade parter skall kunna upprätta en 
gemensam uppfattning i den givna situationen för att på så sätt kunna utgöra ett stöd för 
varandra i svåra situationer. En överensstämmande uppfattning möjliggör realistiska, 
gemensamma mål (ibid.). Sjuksköterskans uppgift är att tillgodose patientens krav på 
uppriktighet och ärliga svar (Barnard et al, 2006).  
 
Sjuksköterskan ansvarar för såväl patient som närstående och med ansvaret följer krav 
på sjuksköterskan att ha kontroll över situationen (Berterö, 2002). Kontroll över 
situationen definieras vara en förmåga att kunna hantera olika situationer vilka kan 
tänkas uppkomma i arbetet. Kontroll innebär också att sjuksköterskan har tillgång till 
kontinuerlig information gällande patienten (ibid.). Kännedom avseende vilken kunskap 
patient och dennes närstående har i besittning är enligt Kennedy (2005) väsentligt för att 
sjuksköterskor inom primärvården ska kunna möta bägge parter med en öppenhet vilken 
anses nödvändig i det palliativa vårdandet. Viktigt är att alla parter har kunskap gällande 
sjukdomens förlopp, i vilket stadium patienten befinner sig samt vad framtiden kan föra 
med sig (ibid.).  
 
 
Sjuksköterskans utmaning 
 

Ett professionellt förhållningssätt och ett emotionellt stöd inom palliativ vård kräver att 
sjuksköterskan är närvarande i omvårdnaden och tiden anses vara en central faktor för 
möjliggörandet av detta. Det är sjuksköterskans uppgift att, oavsett arbetsbelastning, ge 
patienten utrymme att uttrycka känslor och behov (Johnston & Smith, 2006). Tidsbrist 
upplevs enligt Berterö (2002) vara en stark källa till frustration då sjuksköterskor inom 
primärvård inte upplever att tiden räcker till vid hembesök. Sjuksköterskorna inom 
primärvården vittnar också om besvikelse och frustration gällande det att inte kunna 
uppnå den palliativa vård de önskar bedriva (ibid). Frustration, ilska, oro samt 
besvikelse förknippat med oförmåga att bedriva en önskvärd vård medför risk för 
emotionell stress för sjuksköterskan inom den palliativa vården (Irvin, 2000). Roche-
Fahy och Dowling (2009) bekräftar att tiden är en betydande faktor med konsekvenser 
för omvårdnaden inom palliativ vård. En tidskrävande uppgift är att tillgodose 



 10 

patientens behov och vården påverkas därmed av sjuksköterskans möjlighet att avsätta 
tid till patienten. Inom en varierande kontext där palliativ och kurativ vård kombineras 
upplevs arbetet svårt eftersom palliativ vård är mer tidskrävande än kurativ vård och 
palliativ vård är beroende av tid vilken inte finns att tillgå i sjukhusmiljö. 
Sjuksköterskan söker frigöra tid att avsätta till palliativ vård och prioriterar patienter 
vilka vårdas i livets slutskede. Utformningen av den fysiska sjukhusmiljön anses vara en 
faktor med betydelse för tid och det är sjuksköterskans utmaning att effektivisera vården 
genom att anpassa vårdmiljön (ibid.).     
 
Sjuksköterskor inom primärvården upplever en utmaning i det att kombinera palliativt 
vårdande med att verka inom äldreomsorgen (Berterö, 2002). Då vårdsituationerna är av 
olika karaktär saknas allmängiltiga direktiv för omvårdnaden. Den stora spridningen av 
arbetsuppgifter medför svårighet för sjuksköterskan inom primärvården att definiera ett 
professionellt förhållningssätt. Utmaningen ligger i att utreda vad som karaktäriserar 
god omvårdnad i de olika sammanhangen då varje patientmöte är unikt. Kännedom 
gällande den enskilde patientens behov samt hur dessa skall tillgodoses är en nödvändig 
kunskap i sammanhanget (ibid.). Roche-Fahy och Dowling (2009) skildrar liknande 
upplevelser bland sjuksköterskor verksamma inom slutenvård och beskriver en 
svårighet i att bedriva palliativ vård i kombination med kurativ vård. Balanserandet 
mellan att bota och att enbart lindra samt att hantera kontrasterna mellan de olika 
vårdformerna uppges vara en svårighet. Sjuksköterskor upplever det negativt med en 
stor spridning i arbetsuppgifterna (ibid.).  
 
Griffiths, et al. (2007) beskriver att sjuksköterskor inom primärvården upplever det 
svårt att möta patientens psykosociala behov. Trots en medvetenhet om att patientens 
behov inte tillgodoses föreligger en osäkerhet gällande huruvida det är lämpligt att 
konfrontera patientens känslor. Uppfattningen är att patienten inte alltid vill prata om 
känslor och det förekommer en rädsla för att göra ont värre. Till grund för 
sjuksköterskans ovilja att möta patientens behov ligger upplevelsen av att inte ha 
tillräcklig kunskap för att kunna hantera situationen (ibid.). Fysiska behov upplevs 
lättare att tillgodose och emotionella behov kan komma att negligeras på grund av 
rädsla och okunskap (Roche-fahy & Dowling, 2009; Griffiths et al., 2007). Kompetens 
och erfarenhet underlättar sjuksköterskans uppgift att upprätta och upprätthålla en 
omvårdande relation till patienten (Pavlish & Ceronsky, 2009; Hjelm et al., 2007; 
Barnard et al., 2006; Johnston & Smith, 2006). Barnard, et al. (2006) belyser erfarenhet 
vara av betydelse för sjuksköterskans inkännande förmåga i mötet med patienten. 
Johnston och Smith (2006) menar att utbildning och erfarenhet leder till professionell 
utveckling. Utöver professionell erfarenhet anses personlig erfarenhet av förlust vara av 
betydelse för sjuksköterskans förmåga att relatera till patienten. Personliga upplevelser 
underlättar sjuksköterskans förståelse och förmåga att vara empatisk (ibid.). Irvin (2000) 
menar att sjuksköterskans personliga erfarenhet av förlust och sorg kommer att påverka 
sättet att se på relationen till patienten och poängterar att sjuksköterskan tenderar att 
knyta starkare relationer till patienter vilka påminner om de egna nära och kära. Omvänt 
gäller att sjuksköterskan, i samband med patientens bortgång, konfronterar egna känslor 
förknippade med erfarenhet av personlig förlust (Irvin, 2000). Sjuksköterskor vittnar om 
att arbetet inom palliativ vård kommer att förändra den personliga attityden till livet 
(Barnard et al., 2006).  
 
Sjuksköterskor upplever en nödvändighet samt en utmaning i att separera yrkesliv och 
privatliv (Roche-Fahy & Dowling, 2009; Barnard et al., 2006). Barnard, et al. (2006) 
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menar att upprättande av tydliga gränser mellan de olika rollerna är nödvändigt för att 
skapa balans mellan professionell och personlig tillvaro. Att inte låta jobbet gå ut över 
privatlivet upplevs vara väsentligt men uppges samtidigt vara en svårighet i vissa 
situationer. Sjuksköterskor påtalar situationer då det finns ett behov av att, även i 
hemmet, bearbeta känslor förknippade med jobbet (ibid.). Den unika närheten i 
relationen omöjliggör åtskiljandet av sjuksköterskans professionella samt privata roll 
och i den nära relationen till patienten fyller sjuksköterskan inte enbart en professionell 
roll utan personligt engagemang kommer att genomsyra arbetet (Roche-Fahy & 
Dowling, 2009; Hamilton & McDowell, 2004). Närhet och känslomässigt engagemang 
får positiva konsekvenser för omvårdnaden medan det i relation till sjuksköterskans 
privata roll kan upplevas negativt då ett starkt personligt engagemang innebär risk för 
utbrändhet och svår sorg i samband med patientens bortgång (Irvin, 2000). Barnard, et 
al. (2006) belyser vikten av att inte låta arbetsrelaterade känslor påverka privatlivet men 
menar samtidigt att detta inte är en ovanlighet för sjuksköterskan inom palliativ vård. 
Strävan efter att åtskilja arbetsliv och privatliv kompliceras av viljan att hedra avlidna 
patienter genom att bevara tankar och minnesbilder. Den nära relationens intensiva 
karaktär försätter sjuksköterskan i en sårbar situation då patientens bortgång innebär 
förlust och sorg (ibid.). Inom palliativ vård är emotionell utmaning och känslomässig 
påfrestning oundvikligt vilket försätter sjuksköterskan i risk för känslomässig 
överbelastning och sjuksköterskor vittnar om ständigt närvarande oro för stress och 
utbrändhet (Sandgren et al., 2006).  
 
Avgörande för hanteringen av känslomässigt laddade situationer är sjuksköterskans 
emotionella kompetens (Sandgren et al., 2006). Emotionell kompetens definierar 
sjuksköterskans förmåga att hantera känslomässigt laddade situationer på ett adekvat 
sätt. Emotionell kompetens delas in i olika nivåer och kompetensnivån står i direkt 
relation till sjuksköterskans välbefinnande och förhållningssätt. Hög emotionell 
kompetens möjliggör objektivisering av problem samt kontroll över de egna känslorna. 
Sjuksköterskans förmåga att förstå de känslomässiga konsekvenser vilka följer med 
palliativ vård står i proportion till den emotionella kompetensen. Personligheten lägger 
grunden för emotionell kompetens men med arbetslivserfarenhet kan sjuksköterskan 
stärka kompetensnivån (ibid.).  
 
 
Professionell distansering 
 

Genom emotionell distansering upprättar sjuksköterskan ett förhållningssätt vilket syftar 
till att utgöra ett skydd i känslomässiga situationer för att på så vis minimera risken för 
känslomässig överbelastning (Sandgren et al., 2006). Sandgren, et al. (2006) skildrar två 
former av emotionell distansering vilka är professionell distansering samt det att vara 
känslokall. Professionell distansering skyddar mot överdrivet engagemang och innebär 
en möjlighet för sjuksköterskan att kontrollera de egna känslorna vilket anses önskvärt 
och rent av nödvändigt i sjuksköterskans förhållningssätt gentemot patienten. 
Professionell distansering innefattar ett pendlande mellan det att vara privat och 
professionell, en förmåga att balansera intimitet samt ett empatiskt förhållningssätt. 
Sjuksköterskans förmåga att pendla mellan professionell och privat roll medför 
möjlighet att kontrollera känslor och att bibehålla fokus i svåra känslomässiga 
situationer. Enligt Sandgren, et al. (2006) är det samtidigt nödvändigt för sjuksköterskan 
att vara personlig i relationen till patienten. Avgörande för sjuksköterskans möjlighet till 
professionell distansering är förmågan att vara personlig utan att vara privat. Oförmåga 
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att balansera intimitet omöjliggör för sjuksköterskan att vara verksam inom palliativ 
vård. Sandgren, et al. (2006) beskriver vidare att det föreligger en väsentlig skillnad 
mellan det att visa empati respektive sympati. Empati är att föredra då sympati leder till 
identifikation och svårighet för sjuksköterskan att kontrollera de egna känslorna. Ett 
empatiskt förhållningssätt är eftersträvansvärt och ger sjuksköterskan möjlighet till ett 
balanserat engagemang för patienten (ibid.). Professionell distansering är en gynnsam 
form av emotionell distansering medan det att vara känslokall anses vara en icke 
önskvärd strategi för hanterandet av känslomässiga situationer (Sandgren et al., 2006). 
Att vara känslokall innebär att sjuksköterskan uppvisar en kylig attityd och upprättar en 
distans vilken inte ger utrymme för någon form av känslomässigt engagemang. 
Kallsinnighet syftar till att skydda sjuksköterskan men konsekvensen blir reducerad 
kvalitet på relationen och den givna omvårdnaden (ibid.).   
 
Professionell distansering underlättas då sjuksköterskan har en förmåga att bearbeta 
känslor (Sandgren et al., 2006). Irvin (2000) beskriver hur sjuksköterskan tillämpar 
undvikande strategier då förmågan att hantera känslor är bristfällig. Genom att undvika 
känsloladdade samtalsämnen, eller genom att undvika att möta patienten, söker 
sjuksköterskan skydd mot svårhanterade känslor. Bearbetning av känslor hjälper 
sjuksköterskan att medvetandegöra egna begränsningar samt upprätta gränser gällande 
emotionellt engagemang (Sandgren et al., 2006). Känslor bearbetas exempelvis genom 
samtal, bekräftelsesökande, ältande samt undanträngande av känslor. Sjuksköterskan 
har ett behov av att bli bekräftad av såväl patient som närstående. Då patienten ger 
beröm och bekräftar att sjuksköterskan agerat önskvärt upplever sjuksköterskan detta 
vara en belöning vilken hjälper sjuksköterskan att orka engagera de egna känslorna. 
Oförmågan att hantera svåra känslor leder till ett ältande även i det privata livet (ibid.). 
Irvin (2000) menar att sjuksköterskans obearbetade känslor leder till svårighet att möta 
patienten samt oförmåga att hantera krävande situationer i privatlivet. Enligt Sandgren, 
et al. (2006) upplever sjuksköterskor en svårighet i att lämna känslor på jobbet och 
känslomässigt krävande situationer kommer att ältas även då sjuksköterskan intar en 
privat roll. Sorg, ilska och frustration kan komma att prägla hemsituationen. Ältandet 
går ut över det privata, sociala livet med risk för utbrändhet, skilsmässa eller andra 
sociala konsekvenser (ibid.). Irvin (2000) bekräftar att sjuksköterskan kan uppleva 
svårighet att lämna negativa känslor på arbetsplatsen vid dagens slut vilket går ut över 
familjelivet då stress, oro och frustration kommer att prägla även den privata tillvaron.   
 
Undanträngande av känslor innebär enligt Sandgren, et al. (2006) att sjuksköterskan 
omedvetet tränger undan obearbetade känslor på grund av bristande emotionell 
kompetens. Sjuksköterskan har inte ork att hantera svåra känslor vilket innebär risk för 
emotionell överbelastning. Undanträngande av känslor kan få till följd att ett 
professionellt, empatiskt förhållningssätt ersätts av ett sympatiskt förhållningssätt. Ett 
sympatiskt förhållningssätt omöjliggör professionell distansering vilket kan resultera i 
antingen överengagemang eller ett känslokallt bemötande av patienten med negativa 
konsekvenser för såväl privat som professionell tillvaro till följd (Sandgren et al., 2006). 
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Diskussion 
 
 
Metoddiskussion 
 

Genom en systematisk litteraturstudie kan befintlig vetenskaplig forskning kartläggas 
och presenteras i mer lättillgänglig form (Axelsson, 2008; Friberg, 2006) 
Litteraturstudie kan därför anses vara en passande metod då syftet var att beskriva 
sjuksköterskors upplevelser inom palliativ vård utifrån befintlig forskning.  
 
Artikelsökning genomfördes i tre databaser och genererade elva artiklar till urval två 
vilket kan anses vara ett bristfälligt antal. Då likheter ses avseende innehållet i samtliga 
artiklar och då ingen av de elva artiklarna skiljer sig avsevärt från övriga kan dock 
hävdas att fullkomlig mängd data inkluderats. Ytterligare data torde med största 
sannolikhet inte tillföra något nytt till resultatet och artiklarna genererar tillräcklig 
mängd för att besvara syftet. Merparten av artiklarna är publicerade under de senaste 
fem åren vilket styrker resultatets relevans.  
 
Palliative care valdes till huvudsaklig sökterm vilken inkluderades i samtliga sökningar 
och fokus riktades på palliativ vård istället för terminal vård eller vård av döende. Detta 
var ett medvetet val som grundades i det faktum att palliativ vård kan ses vara en 
filosofi (Beck-Friis & Österberg, 2005) eller ett förhållningssätt (WHO, 2009) och inte 
enbart praktiskt omvårdnad i samband med livets slutskede. Valet av termen palliativ 
vård syftade därmed till att ringa in sjuksköterskors upplevelser av att verka inom en 
mer komplex vård vilken grundar sig i modern vårdfilosofi där holistisk människosyn är 
central (Milberg, 2005; Strang, 2005b). Kompletterande litteratursökning, i vilken 
palliative care ersattes av terminal care samt hospice care, genomfördes i efterhand för 
att säkerställa att adekvat data inte exkluderats på grund av begränsat ordval. 
Kompletterande sökning tillförde inga nya data och därmed kan valet av palliative care 
anses adekvat och väl anpassat för syftet.  
 
Professionellt förhållningssätt saknade direkt motsvarighet i PubMed MeSH samt 
Cinahl Thesaurus och i valet av sökord påträffades en svårighet i det att finna en 
gällande motsvarighet till professionellt förhållningssätt. Termerna nurses’ role samt 
nursing role (se tabell 1) är mer specifika former av termen professional role och 
innefattar således sjuksköterskans professionella förhållningssätt. Tillämpandet av 
fritextsökning var en nödvändighet för att finna de artiklar vilka behandlade 
sjuksköterskors egna upplevelser eller erfarenheter inom området. Östlundh (2006) 
rekommenderar användande av för databasen giltig MeSH-term eller thesaurus 
rekommenderas men då exakt motsvarighet saknades eller då sökning utifrån 
närliggande term inte genererade tillräcklig mängd data blev fritextsökning enda 
möjligheten att finna ett adekvat artikelurval i valda databaser. En väl avgränsad 
litteratursökning kännetecknas av ett hanterbart antal sökträffar för varje kombination 
av söktermer (Östlundh, 2006). Tillämpandet av fritextsökning kom inte att ha negativ 
betydelse för antalet sökträffar. En artikel inkluderades genom manuell sökning, även 
den kunde påträffas i databaserna Cinahl samt PubMed. Detta kan tyda på att den 
systematiska sökningen inte var uttömmande och att ytterligare sökord borde ha 
tillämpats. De nyckelord vilka anges i vald artikel ansågs dock inte motsvara vårt syfte 
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och valet av nyckelord kan kritiseras då de inte motsvarar innehållet i artikeln på ett 
adekvat sätt. 
 
Palliativ vård bedrivs i skilda sammanhang och sjuksköterskan möter patienter i behov 
av palliativ vård inom såväl slutenvård som primärvård (Friedrichsen, 2005). På 
grundval av denna vetskap gjordes inga avgränsningar gällande sjuksköterskans 
utbildningsnivå, kompetens eller arbetsplats. Därmed inkluderades alla sjuksköterskor 
oavsett specialist- eller allmänutbildning, verksamma inom hemsjukvård såväl som på 
sjukhus. Fokus ligger på upplevelsen av relationen och ett professionellt förhållningssätt 
och oavsett sammanhanget kan utmaningen i mötet mellan sjuksköterska och patient 
tänkas vara densamma. Det faktum att inte enbart ett forum fokuserats medför en bred 
bild av sjuksköterskors upplevelser och ger läsaren möjlighet att ta del av hur den 
palliativa vården skildras i olika sammanhang. Likheter påvisas avseende upplevelser 
inom olika instanser vilket styrker tanken om att utmaningen torde vare den samma 
oavsett kontext. Medvetet har valts att på ett tydligt sätt synliggöra huruvida refererad 
data skildrar upplevelser inom primär eller sluten vård. Upplevelser inom palliativ vård 
för barn (0 – 18 år) exkluderades eftersom det att skapa relation till samt att 
kommunicera med barn kan anses så pass komplext att det inte går att jämföras med 
upplevelser av att vårda vuxna. Då likheter i första hand var avsedda att påvisas skulle 
den stora skillnaden innebära en svårighet att ge tyngd och reliabilitet till resultatet. 
 
Av de 25 artiklar vilka presenteras i urval ett (se tabell 2, bilaga I) gick enbart tio 
artiklar vidare till vetenskaplig granskning. Därtill inkluderades en studie genom 
manuell sökning. Bortvalda artiklar (n=15) exkluderades på grund av att de inte svarade 
mot syftet eller på grund av att det inte gick att urskilja sjuksköterskans egna 
upplevelser. Studier genomförda utanför västvärlden exkluderades efter urval ett då det 
framgick vid genomgången av artiklarna att det kunde föreligga en väsentlig skillnad 
mellan olika kulturers sätt att se på döden och livets slutskede. Kulturella eller religiösa 
skillnader var inte avsedda att belysas och har inte studerats specifikt. Ett medvetet 
bortval av just kulturellt heterogen data kan med största sannolikhet ha betydelse för 
resultatet. Vore avsikten att påvisa skillnader skulle det möjliggöra att fokusera olika 
kulturer i större utsträckning. Kulturella och religiösa skillnader kan dock antas vara ett 
så pass brett område att det kan vara en svårighet att studera i kombination med andra 
områden.  
 
Databearbetningen innefattade noggrann och upprepad genomläsning av samtliga 
artiklar. Data studerades först av två parter var för sig. Därefter diskuterades innehållet 
för att nå en gemensam uppfattning om vilka data som kunde anses relevanta för syftet. 
Syftet var att finna gemensamma områden i artiklarnas resultat för att på så sätt ge 
tyngd åt resultatet genom att lyfta essensen i sjuksköterskors upplevelser av valt 
fenomen. Utgångspunkten att söka gemensamma nämnare kan tänkas ha stor betydelse 
för resultatet. Då data bearbetas med fokus på likheter kan tänkas att enskilda 
upplevelser vilka inte styrks av flera studier faller bort och resultatet kan då ge en skev 
bild av verkligheten. Dock torde inga relevanta data ha uteslutits utan uppfattningen är 
den att all data med relevans för syftet har varit möjlig att referera till flera källor och 
därmed har inga data utelämnats. Resultatet kategoriserades utifrån gällande 
frågeställningar vilket kan anses ha betydelse för bearbetningen av data. Resultatets 
indelning och rubricering kan i det gällande fallet betraktas vara en efterkonstruktion 
och därmed kom indelningen inte att påverka databearbetningen. Kategoriseringen 
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föreföll vara en utmaning då det var svårt att sortera data i externt heterogena och 
internt homogena kategorier.  

 
 

Resultatdiskussion 
 
Samtliga artiklar granskades utifrån Carlson och Eimans (2003) mall för bedömning av 
kvalitativa studiers vetenskaplighet. Granskningen genomfördes parallellt av två parter 
sedan jämfördes resultaten och diskuterades i syfte att nå konsensus. Kriterier för 
gradering kan anses bristfälliga och bedömningen blev i hög grad subjektiv vilket 
medförde risk för felbedömning. Artiklarna granskades först parallellt och sedan i 
samråd vilket kan ses vara en styrka då det minskar risken för subjektiv 
missbedömning. Då oenigheter påträffades beräknades artikelns vetenskapliga poäng 
utifrån olika poängsättning och i samtliga fall framkom att den enskilda poängen inte 
innebar någon skillnad för den sammanlagda poängen. Artikelns vetenskapliga 
klassificering kom att vara densamma oavsett vilken poäng som valdes i den specifika 
genren. Samtliga artiklar (n=11) erhöll klass I (n=6) eller II (n =5). Klass I och II 
betraktades innebära önskvärd vetenskaplighet och resultatet kan därmed anses ha hög 
evidens. Två av artiklarna framhåller inga etiska aspekter men inkluderas då studiernas 
utformning kan anses etiskt korrekt.  
 
Resultatet baseras enbart på kvalitativa studier bland vilka ett stort antal genomfördes i 
form av fallstudier. Samtliga studier baserades på intervjuer med sjuksköterskor inom 
primär eller slutenvård. I två av studierna genomfördes även intervjuer med patienter 
och annan vårdpersonal men sjuksköterskans upplevelse var enkel att urskilja och 
därmed kunde artiklarna inkluderas. I ett fåtal studier kompletterades intervjuer med 
annan datainsamlingsform, så som observationer eller skriftliga redogörelser. 
Fördelningen kan sägas vara jämn mellan primär och sluten vård avseende antal studier 
inom respektive område. Studier utförda inom primärvård tenderar dock ha ett mindre 
urval. Antalet deltagare för samtliga studier varierade mellan n=3 och n=46 där n<10 i 
fyra av studierna, vilket kan sägas vara ett relativt lågt antal deltagare överlag. 
Redovisning av eventuellt bortfall saknas i övervägande del av artiklarna och bortfall 
med väsentlig betydelse påträffas enbart i en studie. Förklaring till ett lågt antal 
deltagare i studierna är att enbart kvalitativa artiklar inkluderats, vilket kan identifieras 
som en svaghet. Exkluderandet av kvantitativa studier var inget medvetet val utan var 
en konsekvens av det faktum att inga relevanta kvantitativa studier påträffades i 
litteratursökningen. Medan kvantitativa studier syftar till att påvisa generaliserbara data 
syftar kvalitativa studier till att nå en djupare förståelse för upplevelser och 
uppfattningar relaterade till ett visst område (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 
Därmed kan det anses adekvat att utgå från kvalitativ forskning i detta sammanhang då 
syftet var att beskriva sjuksköterskor upplevelser inom palliativ vård. Slutsatsen skulle 
dock kunna dras att resultatet således inte är generaliserbart i någon utsträckning. Det 
faktum att stora likheter kan ses mellan de olika artiklarna och att all data kan refereras 
till flertalet artiklar kan dock anses innebära en viss generaliserbarhet och framförallt 
stor reliabilitet för resultatet. Resultatet grundas i studier genomförda i Sverige (n=3), 
Storbritannien (n=5), USA (n=1), Irland (n=1) samt Australien (n=1). Därmed kan sägas 
att en något begränsad del av västvärlden representeras vilket även det får konsekvenser 
för resultatets generaliserbarhet. 
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Eftersom palliativ vård inte är förbundet med ett visst sjukdomstillstånd (Widell, 2003) 
valdes att inte göra några avgränsningar gällande bakomliggande orsak till given vård. 
Konsekvensen av detta är att all palliativ vård inkluderas i resultatet, oavsett kontext 
eller diagnos. Traditionellt sett är palliativ vård förknippad med cancersjuka patienter 
(Widell, 2003) vilket kan sägas återspeglas i fördelningen av data i detta sammanhang.  
Fyra artiklar berör enbart cancerpatienter. Resterande sju gör inga avgränsningar 
avseende orsak utan berör såväl cancer som åldersdöd, dock är cancervård 
återkommande i samtliga studier. Detta kan påstås ha betydelse för resultatet då 
erfarenheten säger att flertalet av de yngre människor som dör avlider på grund av 
cancer. Tänkas kan att det föreligger en skillnad i upplevelsen av att förhålla sig 
professionellt till yngre patienter jämfört med det att förhålla sig till äldre patienter vilka 
hunnit leva ett fullgott liv. 
 
Det unika i relationen mellan sjuksköterska och patient inom palliativ vård var att 
relationen byggde på närhet och ett känslomässigt engagemang (Sandgren, Thulesius, 
Fridlund & Petersson, 2006; Hamilton & McDowell, 2004; Berterö, 2002; Irvin, 2000). 
Relationen beskrevs vara av familjär karaktär och präglades av en strävan från 
sjuksköterskan att göra allt för att uppfylla patientens behov och önskningar (Barnard, 
Hollingum & Hartfield, 2006; Irvin, 2000). Centralt för sjuksköterskan var att lära 
känna patienten (Pavlish & Ceronsky, 2009; Griffiths et al., 2007; Hamilton & 
McDowell, 2004) och efterhand som relationen utvecklades kom bägge parter att dela 
personliga angelägenheter (Barnard et al., 2006). En vänskaplig relation mellan 
vårdgivare och patient medför att vårdgivaren tar stor plats i interaktionen på bekostnad 
av den uppmärksamhet patienten bör tillägnas (Birgegård, 2005). Av vänner förväntas 
gensvar, engagemang och känslomässig respons, vilket patienten inte ska behöva ställa 
upp med. En vänskapsrelation kan medföra att vårdpersonal förnekar uppenbara tecken 
på försämring för att undvika svåra känslor. En alltför stor närhet till patienten ökar 
dessutom risken att vårdgivaren reagerar irrationellt i en situation (ibid). Relationen 
inom palliativ vård skulle enligt sjuksköterskor präglas av en holistisk människosyn där 
fokus skulle ligga på patientens fysiska, psykiska, sociala samt existentiella behov 
(Roche-Fahy & Dowling, 2009; Griffiths et al., 2007; Barnard et al., 2006; Berterö, 
2002). Enligt Strang (2005) samt WHO (2009) ska palliativ vård präglas av just denna 
form av holistisk människosyn där människans alla aspekter tas i beaktning. En 
överensstämmelse ses därmed mellan teoretisk uppfattning och den levda verkligheten. 
Sjuksköterskans professionella förhållningssätt innefattade ett individuellt bemötande 
(Pavlish & Ceronsky, 2009; Hjelm, Hartvig & Berterö, 2007; Barnard et al., 2006) 
vilket Hjelm, et al. (2007) ansåg kännetecknades av sjuksköterskans förmåga att 
åsidosätta egna känslor och enbart fokusera på patientens specifika behov. Vidare 
menade Pavlish och Ceronsky (2009) att sjuksköterskans närvaro och förmåga att 
bekräfta patienten kunde vara långt viktigare än medicinska insatser i livets slutskede. 
Karaktäristiskt för relationen mellan sjuksköterska och patient kan utifrån ovanstående 
resonemang sammanfattas som en upplevd närhet och ett känslomässigt engagemang. 
Karaktäristika bekräftades i merparten av de studier vilka låg till grund för resultatet och 
motsägelsefulla uppgifter påvisades inte i någon studie. Resultatet belyser upplevelser 
inom såväl slutenvård som primärvård och gör inte skillnad på allmän eller specifik 
utbildning. Därmed kan tänkas att uppfattningen är allmängiltig och att närhet och 
känslomässigt engagemang kan sägas vara centralt för relationen inom palliativ vård, 
oavsett kontext. Sjuksköterskor ansåg det vara en nödvändighet att separera yrkeslivet 
och privatlivet för att upprätta en tydlig gräns mellan den professionella rollen och den 
privata. Samtidigt upplevdes detta vara en svår uppgift och vanligt var att 
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sjuksköterskans privatliv påverkades av arbetsrelaterade känslor (Barnard et el., 2006; 
Sandgren et al., 2006; Irvin, 2000). Hamilton och McDowell (2004) menade att det rent 
av var en omöjlighet för sjuksköterskan att åtskilja yrkesroll och privat roll. Här kan en 
tydlig utmaning identifieras i och med det att gränsdragning ansågs nödvändig men 
ouppnåelig. Sammanfattningsvis kan sägas att sjuksköterskor var av den uppfattningen 
att relationen skulle präglas av närhet samtidigt som det var nödvändigt att upprätta en 
viss distans till patienten. 
 
Relationen mellan sjuksköterska och patient kan vara av olika karaktär med olika djup. 
En ytlig relation innebär att sjuksköterskan objektiviserar individen och negligerar 
vikten av att se hela personen, patienten betraktas som ett objekt. I motsats till den 
ytliga relationen står överdrivet engagemang och ett alltför känsloladdat intresse för 
patienten. Sjuksköterskan förhåller sig till patienten likt till en kär vän (Friedrichsen, 
2005). Den unika relationens närhet och distans enligt ovan kan relateras till 
Friedrichsens (2005) resonemang i och med det att för stor närhet skulle kunna medföra 
överdrivet engagemang medan ett samband kan ses mellan distans och en ytlig relation.  
 
En skillnad förelåg mellan det att vara personlig och att vara privat (Sandgren et el., 
2006). Sjuksköterskan borde ha ett personligt engagemang för patienten men skulle 
samtidigt ha förmåga att balansera intimitet och kunna vara personlig utan att bli privat i 
relationen till patienten (ibid.). Skillnaden mellan personlig och privat (Sandgren et al., 
2006) kan liknas vid förhållandet mellan empati och sympati (Sandgren et al., 2006; 
Svarre, 2001). Sandgren, et al. (2006) menade att empati var att föredra då det innebar 
en möjlighet för sjuksköterskan att balansera det känslomässiga engagemanget för 
patienten. Sympati, å andra sidan, medförde en risk för identifikation och svårighet att 
kontrollera egna känslor (ibid.). Svarre (2001) bekräftar denna innebörd av begreppen 
och menar att skillnaden mellan empati, sympati och identifikation är distansen till både 
de egna och den andres känslor. Sympati och identifikation innebär att sjuksköterskan 
tillåter patientens känslor att styra de egna känslorna vilket medför en svårighet att 
distansera sig och en alltför stor närhet till patienten. Ett empatiskt förhållningssätt 
innebär en förmåga att balansera mellan inlevelse och objektivitet (ibid.). Härvidlag kan 
ett personligt engagemang jämställas vid ett empatiskt förhållningssätt medan sympati 
och identifikation kan liknas vid en relation av privat karaktär.  Eftersträvansvärt kan 
därmed sägas vara ett personligt engagemang och ett empatiskt förhållningssätt. 
Förmågan att balansera intimitet och att tillämpa ett empatiskt förhållningssätt 
benämndes professionell distansering (Sandgren et el., 2006). Professionell distansering 
möjliggjorde för sjuksköterskan att ta kontroll över de egna känslorna och skyddade 
därmed mot känslomässig påfrestning. Friedrichsen (2005) bekräftar att ett 
professionellt förhållningssätt innebär att upprätta balans mellan de två motpolerna i 
relationen. Det handlar om att kunna känna närhet och identifiera patientens känslor och 
behov för att sedan kunna distansera sig och objektivisera situationen för att 
professionellt kunna avgöra vad som är bäst för patienten i den givna situationen och 
utifrån dennes perspektiv utan att låta sina egna känslor avgöra (ibid.). 
 
Sjuksköterskans möjlighet till professionell distansering avgjordes av förmågan att 
bearbeta känslor (Sandgren et al., 2006). Obearbetade känslor fick negativa 
konsekvenser för såväl yrkeslivet som privatlivet (Sandgren et al., 2006; Irvin, 2000). 
Sandgren et al., menade att undanträngda känslor kunde medföra svårighet att balansera 
mellan empati och sympati vilket omöjliggör en nödvändig distans. Avgörande för 
förmågan att hantera känslor var sjuksköterskans emotionella kompetens. 



 18 

Kompetensnivån var beroende av personlighet samt erfarenhet och utbildning och 
emotionell kompetens står i direkt relation till sjuksköterskans förhållningssätt och 
välbefinnande (ibid.). Detta torde innebära att det inte finns något allmängiltigt svar på 
var gränsen går mellan privat och personlig och det måste vara upp till den enskilde 
sjuksköterskan att utröna vilket känslomässigt engagemang som är hanterbart. Ett 
professionellt förhållningssätt kan därmed hävdas ha en subjektiv innebörd och gränsen 
mellan empati och sympati eller balansen mellan närhet och distans måste värderas i 
varje enskilt sammanhang. Därmed kan det anses vara omöjligt att finna ett konkret svar 
på hur ett professionellt förhållningssätt bör tillämpas inom palliativ vård.   
 
Sjuksköterskor inom slutenvården upplevde en utmaning i det att kombinera palliativ 
vård med kurativ vård. Kombinationen innebar stora kontraster och det upplevdes svårt 
att växla mellan att bota och att enbart lindra (Roche-Fahy & Dowling, 2009). Denna 
uppfattning delades av sjuksköterskor i primärvården som menade att den stora 
spridningen i arbetsuppgifter medförde en svårighet att definiera ett professionellt 
förhållningssätt och en god omvårdnad (Berterö, 2002). Utifrån detta kan det 
konstateras att sjuksköterskor inom kombinerad vård upplever det svårt att räcka till och 
att den palliativa vården bör bedrivas separat. Önskvärt vore därmed att vården 
organiseras så att palliativ vård bedrivs på fristående specialiserad vårdavdelning, på 
specifikt boende eller i det egna hemmet. Enligt Berterö (2002) upplevde dock 
sjuksköterskor inom hemsjukvård en svårighet i att kombinera palliativ vård med 
äldrevård och sjuksköterskan inom hemvården bör i och med detta ges möjlighet att 
fokusera enbart på palliativ vård. Samtidigt kan inte bortses från att upplevelsen är 
individuell och att det kan finnas sjuksköterskor som upplever det positivt att bedriva 
palliativ vård i kombination med kurativ.  
 
 
Konklusion 
 
Relationen mellan sjuksköterska och patient inom palliativ vård präglas av närhet och 
ett stort känslomässigt engagemang. Den unika närheten får positiva konsekvenser för 
vården men kan innebära negativa konsekvenser för privatlivet. Professionell 
distansering upplevs nödvändig, vilken innefattar ett empatiskt förhållningssätt och en 
förmåga att bearbeta känslor. Förmågan att hantera känslor står i relation till 
sjuksköterskans emotionella kompetens som dels avgörs av personlighet men som också 
kan utvecklas genom utbildning och erfarenhet.  
  
Essensen i sjuksköterskans upplevelse av ett professionellt förhållningssätt kan sägas 
vara att balansera mellan en betydelsefull närhet och en nödvändig distans med 
avseende att erbjuda patienten en god livskvalitet utan att låta känslomässigt 
engagemang få konsekvenser för det privata livet.  
 
 
Implikation 
 
Föreliggande studie var avsedd att studera sjuksköterskans upplevelse inom palliativ 
vård. Studien skildrar den levda erfarenheten och det förhållningssätt yrkesverksamma 
sjuksköterskor upplever eftersträvansvärt. Bristande kunskap och erfarenhet medför en 
rädsla för att möta patientens psykosociala behov och får negativa konsekvenser för 
patientens välbefinnande i livets slutskede. Genom att ta del av upplevelser kan 
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yrkesverksamma sjuksköterskor såväl som studenter tillgodogöra sig ny kunskap och 
till viss del kompensera bristande erfarenhet genom att studera andras lärdom. 
Ytterligare forskning inom området kan därför rekommenderas.  
 
Det faktum att utbildning och kompetens anses ha stor betydelse för såväl patientens 
som sjuksköterskans välbefinnande belyser vikten av att satsa på specifik utbildning 
inom palliativ vård. Då palliativ vård bedrivs inom såväl slutenvård som primärvård är 
det viktigt att adekvat utbildning implementeras redan på grundnivå i all sjuksköterske-
utbildning. Sjuksköterskor inom såväl primär- som slutenvård upplever en svårighet i 
det att kombinera palliativ vård med kurativ. Detta talar för att vården bör organiseras så 
att palliativ vård bedrivs separat på specialiserad vårdavdelning, specifikt boende eller i 
det egna hemmet.
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2006 
Australien 

Barnard, A., 
Hollingum, C., 
& Hartfiel, B.   

Going on a 
journey: 
understanding 
palliative care 
nursing 

Att beskriva en 
grupp 
sjuksköterskors 
uppfattningar om 
hur det är att 
bedriva palliativ 
vård. 

Undersökningen 
genomfördes i form av en 
kvalitativ 
fenomenografisk studie. 
Tio sjuksköterskor, 
samtliga verksamma på 
samma palliativa 
vårdavdelning, valdes 
genom 
bekvämlighetsurval. Data 
samlades in genom 
intervjuer där deltagarna 
ombads reflektera över 
egna erfarenheterna inom 
palliativ vård. 
Intervjuerna spelades in 
samt transkriberades och 
resultaten jämfördes 
sedan för att utröna 
eventuella skillnader.  

Sjuksköterskors olika 
uppfattningar om hur 
det är att bedriva 
palliativ vård 
sammanfattades och 
delades in i fem 
kategorier: Att göra 
sitt yttersta, att 
utveckla närhet, att 
arbeta som lag, att 
skapa mening med 
livet samt att 
upprätthålla självet. 
De fem kategorierna 
speglade 
sjuksköterskors syn 
på yrkesrollen i 
relation till vad som 
ansågs vara en 
komplex palliativ 
vård.  

Grad I 

2002 
Sverige 

Berterö, C. District nurses` 
perceptions of 
palliative care 
in the home. 

Att undersöka 
innebörden av 
palliativ vård 
utifrån 

Undersökningen 
genomfördes i form av en 
kvalitativ, 
fenomenologisk studie. 

Sjuksköterskors 
erfarenheter av 
palliativ hemsjukvård 
identifierades i fyra 

Grad I 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
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distriktsskötersko
rs erfarenheter.  
Studien är en del i 
en större studie 
avsedd att 
undersöka 
cancerpatienters, 
närståendes samt 
distriktsskötersko
rs erfarenheter av 
palliativ 
hemsjukvård.  

Giorgis fenomenologiska 
metod tillämpades vilken 
avser att synliggöra den 
underliggande meningen 
i de erfarenheter som 
studeras. Under perioden 
februari 1999 till juni 
2000 intervjuades sex 
sjuksköterskor inom 
primärvården, samtliga 
verksamma inom 
palliativ hemsjukvård. 
Inklusionkriterier var 
viljan att delta samt 
pågående vård av 
cancerpatient och dennes 
närstående. Intervjuerna 
genomfördes utifrån en 
intervjuguide och data 
analyserades utifrån 
Giorgis metod vilken 
resulterade i flera teman. 

kategorier vilka alla 
ansågs ha betydelse 
för yrkesutövandet 
och det professionella 
engagemanget. De 
fyra kategorierna var: 
utmaning, kontroll, 
frustration samt 
relationer. 
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2006 
Storbritannien  

Griffiths, J., 
Ewing, G., 
Rogers M., 
Barclay, S., 
Martin, A., 
McCabe, J. & 
Todd, C. 

Supporting 
Cancer Patients 
With Palliative 
Care Needs. 

Att granska 
sjuksköterskor 
inom 
primärvårdens 
uppfattningar av 
att stödja 
cancerpatienter 
inom palliativ 
vård. 

En kvalitativ studie 
utfördes i form av semi- 
strukturerade intervjuer 
med 34 sjuksköterskor 
inom primärvården 
mellan september 1999 
och oktober 2001. 
Intervjuerna spelades in 
och antecknades 
ordagrant.  
Intervjuunderlaget 
grundades på fyra breda 
områden och data 
analyserades tematiskt. 
Studien var av 
undersökande karaktär då 
syftet var att identifiera 
likheter och skillnader 
som hade för avsikt att 
mynna ut i gemensamma 
områden.  

Det fanns en stor 
potential hos 
sjuksköterskor inom 
primärvården att se 
vilka behov 
patienterna hade av 
att få stöd samt 
omvårdnad. 
Sjuksköterskorna i 
studien ansåg dock 
att de hade svårt att 
tillgodose de döende 
patienternas behov 
och önskemål av att 
samtala om bland 
annat psykosociala 
företeelser. Detta på 
grund av otillräcklig 
kompetens inom 
området. 

Grad II 

2004 
Skottland 

Hamilton, F., & 
McDowell, J.  

Identifying the 
palliative care 
role of the nurse 
working in 
community 
hospitals: an 
exploratory 
study 

Att identifiera 
sjuksköterskors 
och allmänläkares 
uppfattningar om, 
och påverkan på, 
sjuksköterskans 
roll inom palliativ 
sjukhusvård. 

Undersökningen 
genomfördes i form av en 
kvalitativ studie med 
avsikt att kartlägga och 
beskriva det valda 
fenomenet. 
Undersökningen 
genomfördes under sex 
månader, 2001, med 

Studien resulterade i 
sex kategorier vilka 
alla relaterade till 
varandra. 
Kategorierna var 
kommunikation, 
teamarbete och 
relation, holistisk 
vård, resurser, kultur 

Grad I 
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semi-struktuerade 
intervjuer som spelades 
in. Inklusionskriteriet var 
erfarenhet och kunskap 
om palliativ vård, minst 
två års yrkeserfarenhet 
och en heltidsanställning. 
Exklusionskriteriet var att 
personligen ha upplevt ett 
dödsfall inom de senaste 
två åren. Med dessa 
kriterier kvarstod fyra 
sjuksköterskor samt två 
allmänläkare på två 
sjukhus i Skottland. 
Dataanalys utfördes 
genom tematiserande 
metod för att hitta 
likvärdigheter mellan de 
inspelade intervjuerna.  

och professionell roll. 
Kategorierna 
skildrade 
uppfattningar av 
sjuksköterskans roll i 
den palliativa vården. 

2007 
Sverige 

Hjelm, E., 
Hartwig, K., & 
Berterö, C.  

An inevitable 
journey by 
train: Nurses´ 
narratives about 
palliative care  

Att beskriva en 
omsorgsfull 
relation utifrån 
hur 
sjuksköterskor 
inom palliativ 
hemsjukvård erfar 
den.  

För datainsamling 
användes narrativ metod.  
Intervjuer genomfördes 
med 11 kvinnliga 
sjuksköterskor anställda 
på två palliativa 
vårdavdelningar. 
Inledningsvis ställdes 
öppna frågorna som 
sedan kompletterades 

Utifrån 
sjuksköterskors 
narrativ konstaterades 
att en omsorgsfull 
relation inom 
palliativ vård kan 
liknas vid en 
ofrånkomlig tågresa 
där sjuksköterskan, 
patient och 

Grad II 
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med djupgående, 
utforskande frågor. 
Intervjuerna spelades in 
och skrevs sedan ner 
ordagrant. Hermeneutisk 
metod valdes till 
analysmetod. Syftet med 
metoden var att finna 
gemensamma nämnare i 
deltagarnas narrativ och 
att kartlägga likheter och 
skillnader i 
sjuksköterskornas 
erfarenheter. Kategorier 
och teman skapades och 
en övergripande metafor 
tog form.  

närstående alla är 
medresenärer.  
En omsorgsfull 
relation innebar att 
alla resenärer reser i 
samma kupé.  Varje 
resa ansågs unik och 
inkluderade tre 
delstopp: vägledning, 
tiden och tre faser där 
patienten accepterar 
sin situation, får hjälp 
till kunskap samt 
förbereds inför livets 
slut. 

2000 
England 

Irvin, S. The experiences 
of the registered 
nurse caring for 
the person 
dying of cancer 
in a nursing 
home. 

Att beskriva och 
identifiera 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
vårda döende 
patienter i cancer 
på ett sjukhem. 

En kvalitativ fallstudie 
genomfördes med fem 
sjuksköterskor på ett 
sjukhem. Samtliga hade 
12 månaders erfarenhet 
av palliativ omvårdnad. 
Datainsamling utfördes 
genom ostrukturerade 
djupintervjuer med öppna 
frågor samt genom att 
sjuksköterskorna ombads 
reflektera över och 
anteckna sina 

Sjuksköterskors 
erfarenheter 
resulterade i fyra 
områden: relationens 
exklusiva karaktär, 
svårighet att lindra 
symtom, 
sjuksköterskans 
förväntningar och 
vårdandets påverkan 
på sjuksköterskan. 

Grad II 
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erfarenheter.  
Tematiserande metod 
användes för att 
analysera data. 

2005 
Skottland 
 

Johnston, B., & 
Smith, L N. 

Nurses’ and 
patients’ 
perceptions of 
expert palliative 
nursing care.  

Att ta reda på 
patienters och 
sjuksköterskors 
uppfattning om 
vad palliativ 
omvårdnad är 
samt att utröna 
huruvida det finns 
en skillnad i de 
olika parternas 
upplevelser av 
vad som 
kännetecknar 
professionell 
palliativ 
omvårdnad. 

En fenomenologisk 
ansats med djupintervjuer 
och tematisk 
innehållsanalys med 
fokus på att tolka 
patienters och 
sjuksköterskors upplevda 
erfarenheter. Intervjuer 
genomfördes på två 
sjukhus och två hospice i 
Skottland mellan åren 
1996-1997 med 22 
döende patienter samt 22 
sjuksköterskor. Studien 
tog fem år att klarställa. 
Data analyserades genom 
att intervjuerna spelades 
in och noggrant skrev ner 
för att exakt tolkning. 
Underlaget delades in i 
kategorier efter Colaizzis 
ramverk samt Miles och 
Huberman´s 
innehållsanalytiska 
process . 

Deltagarnas 
uppfattningar 
resulterade i totalt 
åtta huvudområden 
(fyra områden för 
patienterna samt fyra 
för sjuksköterskorna) 
med totalt 29 
underrubriker. 
Patienternas områden 
var; kontaktskapande, 
ha kontroll, 
uppfyllande av behov 
och vikten av en 
trygg och familjär 
miljö. 
Sjuksköterskornas 
områden berörde: 
kontaktskapande, ge 
tröst, teamarbete och 
professionalitet. 
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2005 
Skottland 

Kennedy, C.  District nursing 
support for 
patients with 
cancer requiring 
palliative care 

Att utforska 
distriktssköterska
ns roll inom det 
palliativa 
vårdandet av 
cancerpatienter.  

Undersökningen 
genomfördes i form av en 
kvalitativ fallstudie. Tre 
sjuksköterskor inom 
primärvården deltog i 
studien. Deltagarna 
valdes genom 
bekvämlighetsurval där 
de som först anmälde 
intresse inkluderades. 
Forskarna genomförde 
deltagande observationer 
vid patientbesök samt 
djupgående intervjuer i 
direkt anslutning till 
observationerna. Totalt 
observerades tre 
vårdsituationer. 
Dataanalys försiggick 
parallellt med 
datainsamling. Efter 
dataanalys och kodning 
av resultat ombads 
distriktssköterskorna att 
godkänna resultatet.    

Studien skildrade 
sjuksköterskor inom 
primärvårdens roll, i 
relation till patient 
och närstående, i den 
palliativa vården. 
Centralt för 
deltagarna i studien 
var att upprätta en 
relation till den 
döendes familj för att 
kunna ge dem 
tillräckligt stöd. Att 
tidigt lära känna 
patient och 
närstående, att ha 
kännedom om de 
olika parternas 
kunskaper och behov 
samt att hitta en bra 
balans avseende 
beslutsfattande och 
delgivande av 
information uppgavs 
vara väsentligt för 
kvaliteten på den 
palliativa vården.  
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2009 
USA 

Pavlish, C., & 
Ceronsky, L. 

Oncology 
nurses’  
perceptions of 
nursing roles 
and professional 
attributes in 
palliative care.   

Att undersöka 
onkologisjuksköt
erskors perspektiv 
på palliativ vård. 

En kvalitativ studie 
utfördes i form av semi- 
strukturerade 
intervjuer i 
fokusgrupper vid nio 
tillfällen. Intervjuerna 
spelades in och skrevs 
ner. De intervjuade var  
33 onkologiska 
sjuksköterskor som 
arbetade på tre 
medicinska 
vårdinrättningar i USA. 
Narrativ analysmetod 
användes för att 
kategorisera och koda 
innehållet utifrån 
likheter. 
 

Studien resulterade i 
fem företeelser som 
genomsyrade 
sjuksköterskans roll i 
det palliativ 
vårdandet: undervisa, 
ge omsorg, samordna, 
förespråka och 
mobilisera. Samtliga 
fem företeelser 
karaktäriserades av 
sju professionella 
attribut: klinisk 
expertis, ärlighet, 
kännedom om 
familjen, lyhördhet, 
sinnesnärvaro, 
samarbete och viss 
betänksamhet.  

Grad II 

2009 
Irland 
 

Roche-Fahy, V., 
& Dowling, M. 

Providing 
comfort to 
patients in their 
palliative care 
trajectory: 
experiences of 
female nurses 
working in an 
acute setting.  

Att undersöka 
sjuksköterskors 
upplevda 
erfarenheter av att 
skapa 
välbefinnande för 
patienter som 
vårdas palliativt 
på en 
vårdavdelning. 

Gadamerian hermeneutic 
användes, vilken är en 
kvalitativ metod med 
empirisk fenomenologisk 
ansats.  Respondenterna 
till studien valdes 
medvetet ut mellan 
februari och mars 2008. 
Totalt deltog 12 
kvinnliga sjuksköterskor 
från ett sjukhus i studien. 

I resultatet 
redovisades fyra 
huvudområden som 
kännetecknar centrala 
delar i 
sjuksköterskans 
upplevda erfarenheter 
av att skapa 
välbefinnande i 
vården till palliativa 
patienter. De 
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Data samlades in med 
hjälp av öppna intervjuer 
som spelades in och 
skrevs ner.  För att 
analysera data användes 
van Manen´s metod för a 
vilken innebär att all data 
läses flera gånger för att 
få en korrekt beskrivning 
av ett fenomen. 

huvudområden som 
identifierades var: tid 
till tröst, 
sjuksköterskans 
emotionella 
involvering, att 
behålla den holistiska 
människosynen och 
utbildning och 
kompetens. 

2006 
Sverige 

Sandgren, A., 
Thulesius.,H., 
Fridlund, B., & 
Petersson K 

Striving for 
emotional 
survival in 
palliative cancer 
nursing. 

Att skapa en 
grounded theory 
gällande 
sjuksköterskors 
vårdande av 
cancerpatienter 
inom palliativ 
vård i 
sjukhusmiljö.  

Grounded theory 
användes för såväl 
datainsamling som 
dataanalys. 
Datainsamling ägde rum 
på onkologisk respektive 
kirurgisk avdelning 
mellan åren 2001 och 
2003. Data utgjordes av 
intervjuer, anteckningar 
samt observationer vid 
konferenser och 
seminarier. Data 
samlades in till 
datamättnad uppstod 
vilket resulterade i 46 
intervjuer med 
sjuksköterskor. 
Intervjuerna inleddes 
med en öppen, 

De svårigheter 
sjuksköterskor 
upplevde i det 
palliativa vårdandet 
samt strategier vilka 
tillämpades för att 
bemästra svårigheter 
resulterade i en 
grounded theory 
gällande 
sjuksköterskor 
beteendemönster. 
Teorin belyste 
upplevelsen av 
emotionella 
påfrestningar och hur 
sjuksköterskor 
hanterade dessa 
genom en strävan 
efter känslomässig 
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fördefinierad fråga som 
kompletterades genom att 
övriga frågor 
formulerades efterhand. 
Det flesta intervjuerna 
spelades in. Dataanalys 
och datainsamling 
genomfördes parallellt. 
Avslutningsvis gjordes 
en litteraturöversikt för 
att jämföra studiens 
resultat.    

överlevnad. Teorin 
gjorde gällande tre 
kategorier inom 
känslomässig 
överlevnad: 
känslomässig 
avskärmning, 
känslomässig 
bearbetning och 
känslomässigt 
åsidosättande. 

 
 


