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Sammanfattning: Årligen avlider ca 92 000 personer i Sverige av dessa avlider 
ca 35 % på sjukhus eller på annan institution. Arbetet som 
sjuksköterska inom palliativ vård innebär nära kontakt med 
döden och insikten om sin egen dödlighet. Palliativ vård 
inriktar sig på att förbättra eller upprätthålla den sjukes 
livskvalitet men verkar inte för att vare sig påskynda eller 
fördröja döden. Syftet med denna litteratur studie var att 
belysa sjuksköterskans upplevelser av att vårda en patient i 
livets slutskede. Arbetet utfördes som en litteraturstudie där 
16 vetenskapliga artiklar granskades. I resultatet framkom 
två kategorier, Sjuksköterskors upplevelser av relationer i 
vårdandet samt sjuksköterskors upplevelser av 
yrkeserfarenheter. Resultatet påvisade att sjuksköterskans 
relationer till patienter, kollegor och patientens anhöriga var 
viktiga. Relationerna kunde vara svårdefinierade men de gav 
bra stöd åt sjuksköterskan. Det framkom även att bristen på 
tid kunde vara ett stort problem. Hur sjuksköterskan 
upplevde att det var att vårda en patient inom palliativ vård 
påverkades av egna erfarenheter samt yrkeserfarenheter. 
Önskvärt är mer utbildning för sjuksköterskan kring vården 
av en patient i livets slutskede. 
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Abstract:  Every year about 92 000 people dies in Sweden, about 35% 
of these deaths occur in a hospital or at another institution. 
To work as a nurse in palliative involves close contact with 
death and the realization of the nurses own mortality. 
Palliative care focuses on improving or maintaining the 
patient's quality of life, but neither to hurry or slowdown 
death. The purpose of this scientific work was therefor to 
highlight nurses’ experiences of caring for patients at the end 
of life. The study was conducted as a literature review, 16 
research articles were examined. The results revealed two 
categories, nurses' experiences of relationships in caring and 
nurses' experience of professional experience. The results 
demonstrate that nurses' relationships with patients, 
colleagues and relatives of the patients were important. 
Relations could have varied forms but they often gave 
support to the nurse. It was also found that lack of time could 
be a major problem. How the nurse came to experience 
nursing in palliative care was influenced both by personal 
experience and professional experience. More education is 
desirable for the nurses that are caring for patients at the end 
of life. 	  
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Inledning 

Årligen avlider cirka 92 000 personer i Sverige (Statistiska centralbyrån, 2008). Av 
dessa är över hälften 80 år eller äldre (Socialstyrelsen, 2006). Cirka 80 % av de avlidna 
i Sverige per år är förväntade dödsfall. Majoriteten av den friska svenska befolkningen 
vill vårdas och dö i det egna hemmet (Ahmedazi et al., 2004). Inställningen ändras dock 
ofta när individen drabbats av svår sjukdom och är i behov av palliativ vård. Då föredrar 
fler att befinna sig på ett sjukhus för att få den vården de behöver. År 1989 skedde 90 % 
av dödsfallen i Sverige på sjukhus eller annan institution (Statens offentliga utredningar 
[SOU], 2001:6). Denna siffra hade år 2006 minskat till cirka 35 % (Socialstyrelsen, 
2006). Detta innebär att fler personer i livets slutskede kräver hemsjukvård av bland 
annat sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2008). Den palliativa vården kommer därför att 
utföras till stor del i patientens hem.    
Arbetet som sjuksköterska innebär en nära kontakt med döden. Att arbeta med patienter 
inom palliativ vård innebär även att ha sorg och saknad nära i arbetet (Magnusson, 
2009). Sjuksköterskan inom palliativ vård måste känna ett starkt engagemang, ha 
empati samt vara lyhörd för patienten (Friedrichsen, 2005). Oavsett om sjuksköterskan 
arbetar på ett sjukhus eller inom annan vårdorganisation kommer hon/han förr eller 
senare i kontakt med patienter i livets slutskede. Detta arbete syftar till att undersöka 
sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter som befinner sig i livets slutskede. 
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Bakgrund 

Historik  

Begreppet palliativ vård kan härledas så långt tillbaka som till år 460 före Kristus då 
läkaren Hippokrates använde sig av det (Dahlström, 2007). Den palliativa vården 
grundar sig i hospicevården som startade i England. Hospice är i sin tur är ett gammalt 
uttryck och användes redan på medeltiden, då som ett begrepp för husrum till döende 
pilgrimer (Eckerdal, 2005). Hospicevården är en vårdform för svårt sjuka och döende 
patienter. Vården ska sträva efter symtomlindring och erbjuda psykosocialt stöd för 
både patienten och dennes familj. Respekt för patientens egna beslut och dennes 
integritet samt en god omvårdnad är viktiga grundtankar i hospicevården 
(Nationalencyklopedin, u.å). Tidigt fanns en tydlig anknytning till kyrkan och ideellt 
barmhärtighetsarbete inom hospicevården som bedrevs på St. Joseph´s Hospice i 
London under tidigt 1900-tal. Dame Cicely Saunders ses av många som 
upphovskvinnan till hospicerörelsen då hon 1967 öppnade det första moderna hospicet 
St. Christopher´s hospice i London. Detta hospice har varit ett föredöme och en 
inspirationskälla för utvecklingen av den palliativa vården världen över. C. Saunders var 
i grunden sjuksköterska men kompletterade senare utbildningen med en 
kuratorutbildning och tog även läkarexamen (Eckerdal, 2005). På 1980-talet startade 
den första hospiceavdelningen i Sverige och tidigt under 1990-talet startades den första 
palliativa enheten här (Nationella Rådet för Palliativ Vård, 2010). 
 

Palliativ vård 

 
Ordet palliativ kommer från det latinska ordet pallium vilket betyder ”bemantlad”. Inom 
medicinsk terminologi betyder palliativ ”lindrande”. Palliativ vård eller vård i livets 
slutskede innebär en medicinsk behandling och omvårdnad vilken inriktar sig på att 
förbättra eller upprätthålla den sjukes livskvalitet, men den förväntas inte påverka 
sjukdomsförloppet (Beck-Friis & Strang, 2005). Den palliativa vården är ingen botande 
vård utan vård som inriktar sig på symtomlindring samt att stödja de sociala, 
psykologiska, andliga och existentiella svårigheter som patienten kan uppleva vid livets 
slut (Jocham, Dassen, Widdershoven & Halfens, 2005; SOU 2001:6). Inom den 
palliativa vården verkar sjuksköterskan varken för att påskynda eller fördröja döden, 
utan för att patienten ska kunna uppnå bästa möjliga livskvalitet och välbefinnande vid 
livets slut (Jocham et al., 2005). Den palliativa vården ska genomsyras av en livssyn 
som bejakar livet samt ser döden som en naturlig process. Nationella rådet för palliativ 
vård (2010) har översatt Världshälsoorganisationens [WHO] definition av palliativ vård 
(2002) enligt följande. 
 
”Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten 
för patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande 
sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, noggrann 
analys och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella 
problem.”   
 
Den palliativa vården grundar sig på fyra hörnstenar (Nationella rådet för palliativ vård, 
2010; SOU 2001:6). Dessa är symtomkontroll, teamarbete, kommunikation och relation 
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samt stöd. Symtomkontrollen innebär till exempel smärtlindring och lindring av andra 
symtom med ett konstant bejakande av patientens integritet och autonomi. Teamarbetet 
är viktigt eftersom det är många olika professioner som samarbetar för att möjliggöra 
bästa vården för patienten. Kommunikation och relation handlar om att främja 
patientens livskvalité genom att bekräfta patienten och göra patienten sedd. Det rör sig 
om kommunikation och relation mellan vårdtagare och dess anhöriga samt mellan 
vårdtagaren och vårdgivarna. Den sista hörnstenen stöd handlar om stöd till de 
närstående. Under sjukdomstiden är det ofta patientens närstående som utgör det 
viktigaste stödet. Även de närstående till någon som är allvarligt sjuk kräver bra stöd 
(Dunn, Otten & Stephens, 2005).  Om närstående inte får tillräckligt stöd kan det leda 
till att de får svårt att hantera patientens bortgång och bearbeta sorgen (Cancerfonden, 
2007). Närstående ska få bra stöd både under deras anhörigas sjukdom samt efter 
dödsfallet och bör få en möjlighet att delta i vården av patienten. 
 
Den palliativa vården består vanligtvis av två faser, den tidiga fasen och den sena fasen 
(Fridegren, 2011). Den tidiga fasen är lång och kan innefatta upp till flera år. Denna fas 
börjar när patienten får besked av läkaren att sjukdomen inte går att bota utan 
behandlingen inriktar sig på livsförlängande åtgärder. Den sena fasen är då patienten får 
besked av läkaren att prognosen inte längre går att förbättra. Vanligtvis har då patienten 
enbart veckor eller dagar kvar att leva. Övergången från botande vård till palliativ vård 
kan i många fall vara komplex (Löfmark, Nilstun & Ågren-Bolmsjö, 2007). Det är av 
stor vikt att beslutet rörande övergången från kurativ vård till palliativ vård blir väl 
dokumenterat och att både patienten, de anhöriga och vårdpersonalen är informerade. 
 

Sjuksköterskans ansvar och roll 

 
Sjuksköterskan har ett primärt ansvar att ge vård enligt International Council of Nurses 
[ICN] (2007). Sjuksköterskan har inom den palliativa vården ansvar för omvårdnaden 
av patienten där symtomlindring är en av huvudpunkterna (Friedrichen & Petersson, 
2005). Symtomen kan vara både fysiska och psykiska. Ett vanligt fysiskt symtom för 
patienter i livets slutskede är smärta vilket kan leda till ytterligare symtom så som 
sömnproblem, illamående och trötthet om den inte behandlas. Obehandlad smärta 
upplevs av vissa patienter som en påminnelse av sjukdomen samt dess svårighetsgrad, 
vilket kan leda till existentiell ångest. Sjuksköterskans förmåga att se konsekvensen av 
olika symtom bidrar till att lättare kunna förebygga samt förhindra att de uppkommer. 
Att tidigt kunna se signaler samt vara lyhörd till patienten och dennes anhöriga är till 
stor hjälp (ibid). 
 
Arbetet som sjuksköterska innebär även att komma i kontakt med patienters närstående. 
En sjukdom eller en olycka drabbar inte bara den sjuke, det drabbar hela familjen 
(Travelbee, 1977). När en person drabbas av sjukdom eller olycka ändras livet för 
många i dess omgivning. Sjuksköterskans roll inom den palliativa vården är inte att 
enbart vårda patienten, utan även att vara ett stöd för de anhöriga under patientens 
sjukdom samt i sorgearbetet (Gunnars, 1999). Inom familjen beskrivs livet ofta som 
tiden före och tiden efter sjukdomen eller olyckan. Anhöriga har ibland ett behov och en 
önskan om att få hjälpa till med praktiska åtgärder för patienten, vilket bör uppmuntras 
och tillgodoses (Ericsson & Ericsson, 2008). Anhöriga och närstående är i behov av 
information om vilka åtgärder som görs för patienten.  
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I sjuksköterskans roll är kommunikationen en stor del, både den verbala och icke 
verbala kommunikationen som sker mellan sjuksköterskan och patienten (Friedrichen, 
2005). En god förmåga att vara lyhörd, kunna lyssna och ha förståelse är viktiga delar 
för sjuksköterskans förmåga till god kommunikation. Kommunikation med en patient i 
livets slutskede kan vara mycket tidskrävande (Hanratty & Higginson, 1997). Detta 
eftersom patienten kan vara mycket trött och ha svårt för att uttrycka sig. 
Undanhållandet av information om diagnos och prognos från patienten kan leda till 
större lidande än nödvändigt (Löfmark et al., 2007).  
 
För att sjuksköterskan ska kunna utföra ett bra omvårdnadsarbete samt känna sig trygg 
med arbetet är erfarenhet viktigt (Dunn et al., 2005). Sjuksköterskor med mycket 
erfarenhet av palliativ vård på en avdelning upplever det mindre påfrestande att prata 
om livets slutskede med patienter och anhöriga. Sjuksköterskor som tror på ett liv efter 
döden har en mer positiv syn på omvårdnad i livets slutskede. De ser döendet som en 
process vilken leder till ett lyckligt liv efter döden.  
 
Det förekommer dagligen etiska problem och dilemman inom den palliativa vården 
(Webb, 2005). Det finns etiska principer för att vägleda olika handlingar men 
principerna är inte konkreta och överlappar varandra vilket kan leda till svårigheter då 
det stundtals talar emot varandra (SOU 2001:6). Göra gott, inte skada, vara rättvis och 
bestämma själv är de fyra mest kända principerna. I sjuksköterskans roll ingår att 
respektera patientens rätt till självbestämmande. Samtidigt skall sjuksköterskan göra 
gott vilket kan leda till ett dilemma om en autonom patient vill vägra all behandling.  
 
Patientens autonomi och rätt till självbestämmande bör alltid främjas så även vid livets 
slut. Detta kan göras genom att låta patienten vara delaktig i beslut som rör 
omvårdnaden och delge information om diagnos och prognos (Friedrichen, 2005). Vid 
livets slut blir patienten beroende av andra och läkaren har det medicinska ansvaret för 
patienten. Läkaren tar beslut om åtgärder och om livsuppehållande behandling skall 
avslutas. Detta bör dock göras med vägledning av patienten och/eller anhörigas önskan 
(Ericson & Ericson, 2008). Patienten har dock nästan fullständig rätt till att kräva att en 
behandling genast avslutas eller aldrig påbörjas (SOU 2001:6). 

En av de svåraste uppgifterna som sjuksköterska är att vårda patienter i livets slutskede, 
och varje sjuksköterska upplever detta på sitt sätt (Kalfoss, 2002). I kontakt med 
patienter inom palliativ vård kan sjuksköterskan komma underfund med sin egen syn på 
döden och livet. Sjuksköterskor inom palliativ vård upplever ofta att arbetet är 
meningsfullt samt att det innebär en utmaning (Friedrichsen, 2005). Sjuksköterskan 
inom palliativ vård måste ha en bred kompetens och ett holistiskt synsätt som innefattar 
alla dimensioner inom den palliativa vården. 
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Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter i livets 
slutskede. 

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Friberg (2006). 

Datainsamling 

Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. Dessa databaser valdes därför 
att Cinahl har en inriktning mot omvårdnad och PubMed är en medicinsk databas och i 
dessa databaser kunde relevant forskning och information finnas. I Cinahl användes 
Cinahl headings samt major topic för att specificera sökningarna. I vissa sökningar 
användes keyword för att begränsa sökningen. Anledningen till att keyword användes 
var för att sökningarna inte gav önskvärt resultat med de subheadings som fanns i 
Cinahl. I PubMed användes MeSH - termer samt Major topic headings, detta för att 
avgränsa sökningarna mot vårt syfte. De sökord som användes var terminal care, 
palliative care, attitude to death, death, nurses, nurse, obstacles, experience samt coping. 
Sökorden redovisas i tabell 1. Inklusionskriterier som användes var att de skulle vara 
skrivna på engelska och vara research articles. I databasen Cinahl var ytterligare ett 
inklusionskriterium att det skulle finnas ett abstract. Exklusionskriterier var att 
artiklarna skulle vara utgivna 2005 eller senare se tabell 2 sökhistorik. Artiklar som 
handlade om barn eller om patienternas upplevelser exkluderades.  

Databearbetning 

Vid artikelsökningen var det initialt artiklarnas titlar som lästes. Redan här kunde några 
träffar exkluderas eftersom titlarna inte svarade mot vårt syfte. Abstract lästes sedan på 
de artiklar som verkade passa studien. Även här kunde några artiklar exkluderas.  
Artiklarna från urval 1 lästes igenom och bearbetades efter relevans mot föreliggande 
arbetes syfte. Många artiklar exkluderades eftersom de inte innehöll eftersökt 
information eller hade felaktigt fokus. När detta var gjort återstod 19 artiklar vilka 
ansågs vara relevanta. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt granskningsmallar av 
Carlsson & Eiman (2003). De artiklar som sedan gick vidare till urval 2, alltså till 
resultatet, lästes noggrant igenom ett flertal gånger. Totalt valdes 16 artiklar ut som 
motsvarade litteraturstudiens syfte se tabell 3 artikelöversikt. Eftersom samtliga av 
dessa 16 artiklar var skrivna på engelska översattes de till svenska för att innehållet 
skulle bli mer lättillgängligt. Artiklarna lästes och bearbetades varefter återkommande 
teman kunde urskiljas och sammanställas. På framsidan av varje artikel sattes lappar där 
de teman artikeln innehåll skrevs upp. Detta gjordes för att artiklarnas innehåll skulle bli 
lättare att överskåda. Av dessa artiklar var 13 kvalitativa, en artikel var både kvalitativ 
och kvantitativ samt två kvantitativa. 
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Resultat 

Sjuksköterskors upplevelse av relationer i vårdandet 

Relationen till patienten upplevde sjuksköterskorna som mycket viktig (Chong & Poon, 
2011; Ekedahl & Wengström, 2008; Hopkinson, Hallet & Luker, 2005; Hov, Athlin & 
Hedelin, 2009; Wu & Volker, 2009; Zargham, Mohammadi, Oskouie & Sandberg, 
2008). Patienten skulle behandlas på bästa möjliga sätt, både i vården patienten erhöll 
samt bemötandet (Wallerstedt & Andershed, 2007). I sjuksköterskans arbete med 
patienter fanns det ofta en ömsesidighet. Sjuksköterskorna upplevde att samtidigt som 
de gav omvårdnad till patienterna fick de mycket tillbaka (Gerow et al., 2010; 
Hopkinson et al., 2005). Det förekom att patienten som befann sig i livets slutskede var 
den som lugnade och tröstade sjuksköterskan, genom att säga ”allt kommer bli ok” 
(Gerow et al., 2010 s.125). Sjuksköterskorna upplevde att då en patient befann sig i den 
allra sista tiden av livet, var det av stor vikt att extra mycket fokus riktades mot denne 
(Waldrop & Nyquist, 2011; Wallerstedt & Andershed, 2007). Det var viktigt att i 
möjligaste mån genomföra en patients sista önskan, både för patienten samt 
sjuksköterskan. Under patientens sista tid gällde det för personalen att vara flexibla. Till 
exempel att möjliggöra en ung kvinnas önskan om att genomföra sitt bröllop, trots att 
hon hade mycket kort tid kvar att leva, blev högt prioriterat. Patienten gav 
känslomässigt stöd ofta i form av erkännande av sjuksköterskans omvårdnad (Gerow et 
al., 2010). Sjuksköterskor upplevde då tillfredsställelse i och med att deras arbete 
uppskattades och att de hade fått sin kunskap bekräftad. I de fall då sjuksköterskan fick 
en nära relation med patienten kom de ibland till insikten att den situation patienten var 
i, kunde bli deras i framtiden. De kom till insikt om sin egen dödlighet. 

Hur sjuksköterskor upplevde och reagerade på patienters bortgång berodde till stor del 
på vilken relation som skapats dem emellan (Gerow et al., 2010). När patienter avlidit 
upplevde sjuksköterskorna många olika känslor (Wallerstedt & Andershed, 2007). Det 
kunde handla om en känsla av otillräcklighet, frustration, sorg och förlust. I några fall 
kände sjuksköterskor att de inte orkade med bortgången och att de inte visste hur de 
skulle hantera denna. Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde starkare känslor och 
sörjde mer en avliden patient som de haft en nära relation till (Zargham et al., 2008). 
Om en patient avled hastigt upplevdes det som ännu mer betungande (Hopkinson et al., 
2005; Jenull & Brunner, 2008; Wallerstedt & Andershed, 2007; Zargham et al., 2008). 

Det fanns en upplevelse hos några sjuksköterskor att vissa patienter hölls vid liv för 
länge, i relation till deras tillstånd (Beckstrand, Callister & Kirchhoff., 2006). 
Sjuksköterskorna upplevde att döden ibland inte sågs som en naturlig process, utan 
något som skulle undvikas så länge möjligt. I studien gjord av Badger (2005) beskrev 
en sjuksköterska en känsla av att ”tortera” patienten. Sjuksköterskan upplevde att 
patienterna inte hölls vid liv för sin egen skull, utan enbart för de anhörigas skull. 
Känslan var även att det inte var livet som förlängdes, utan enbart en förlängning av 
lidandet.   

Närvaro vid en patients begravning upplevdes som viktigt för några sjuksköterskor, men 
otänkbart för andra. I en studie av Chong och Poon (2011) visade det sig att 
sjuksköterskor upplevde begravningen som mycket värdefull. Sjuksköterskorna kände 
att de var skyldiga sig själva det för att kunna avsluta relationen med patienten. I 
ytterligare en studie av Zargham et al. (2008) kände sjuksköterskor att det hjälpte dem i 
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sorgarbetet att närvara vid en patients begravning. Även Gerow et al. (2010) fann att 
sjuksköterskor upplevde det som positivt att närvara vid patienters begravningar. Dock 
visade studien av Ablett och Jones (2007) att en sjuksköterska upplevde det som 
fullständigt otänkbart att närvara vid en patients begravning. Sjuksköterskan ville inte 
närvara eftersom hon då ansåg att hon inkräktade på de anhörigas sorg. Dessutom 
upplevde hon att det var viktigt att dra gränsen för vad som är arbete och vad som är 
ledig tid.       

En annan relation sjuksköterskorna upplevde värdefull i yrket var den med kollegorna 
(Ablett & Jones, 2007; Hopkinson et al., 2005; Wu & Volker, 2009). Kollegorna hade 
en förståelse och kunde dela sjuksköterskans upplevelser. De kunde även hjälpa till vid 
svåra beslut i arbetet och ge råd. Arbetet inom palliativ vård upplevde många 
sjuksköterskor innebar stora påfrestningar känslomässigt (Wu & Volker, 2009). När 
sjuksköterskorna kände till exempel frustration eller uppgivenhet efter en patients död 
var det främst kollegorna de vände sig till (Zargham et al., 2008). Kollegorna kunde då 
erbjuda stöd, förståelse och lyssna på honom eller henne. Eftersom kollegorna förstod 
vilka känslor sjuksköterskan hade kände sig sjuksköterskan bättre förstådd och kunde 
då bättre tröstas. Arbetskollegorna var även en viktig faktor för att sjuksköterskorna 
skulle känna tillfredställelse med arbetet (Ablett & Jones, 2007; Wallerstedt & 
Andershed, 2007). I arbetet med till exempel påfrestande patienter och anhöriga 
upplevdes gruppsamtal mellan kollegor effektivt (Badger, 2005). Gruppsamtalen kändes 
som en plats där sjuksköterskan fritt fick uttrycka sina känslor och sina eventuella 
klagomål. Om ett problem fanns kunde det lyftas upp och kollegorna hjälptes åt att lösa 
problemet på bästa sätt. 

I arbetet med patienter inom palliativ vård kommer sjuksköterskan även i kontakt med 
dess anhöriga, och i många fall skapas en bra relation dem emellan (Chong & Poon, 
2011). Sjuksköterskorna upplevde att de hade ett stort ansvar även mot patientens 
anhöriga. Förmedlandet av dåliga nyheter till de anhöriga om patienten upplevdes som 
svårare om de hade en nära relation. I en undersökning av Zargham et al. (2008) 
framkom det att några sjuksköterskor upplevde att anhöriga såg dem som ansvariga om 
patienten inte överlevde. Det kunde gå så långt att sjuksköterskan upplevde rädsla inför 
att berätta dåliga nyheter för de anhöriga. Sjuksköterskan kunde ibland få positiv 
feedback av patientens anhöriga, vilket stärkte dem mycket i sin yrkesroll (Hopkinson et 
al., 2005). Sjuksköterskan upplevde det som viktigt att lära känna patienten, om så bara 
lite. Anhöriga kunde vara till stor hjälp om inte patienten själv kunde berätta vem 
han/hon var (Gerow et al., 2010). De kunde då berätta om patienten och redogöra för 
vad patienten tyckte om och inte tyckte om. 

Att behöva hantera arga och oroliga anhöriga samt anhöriga som inte accepterar 
patientens prognos upplevde sjuksköterskan som en stressfaktor när omvårdnaden 
skulle utföras. Genom att skapa en relation till familjen och möjliggöra ensam tid för de 
anhöriga med patienten underlättade för sjuksköterskan då familjen blev lugnare 
(Beckstrand, Moore, Callister & Bond, 2009; Beckstrand et al., 2006). Sjuksköterskan 
upplevde det som svårare att tala med de anhöriga om döden än att tala med patienten 
själv om döden (Jenull & Brunner, 2008). En ansvarig i familjen kunde utses som skötte 
kontakten med sjuksköterskan för att få information om läget. På så sätt minskar 
stressen för sjuksköterskan och även risken för missförstånd minskar (Beckstrand et al., 
2006).  
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Sjuksköterskors upplevelser av yrkeserfarenhet 

Att kunna få en patient inom palliativ vård att känna värdighet, välbefinnande och frid 
upplevde sjuksköterskan tillfredsställande (Wu & Volker, 2009). Om vården inte nådde 
upp till dessa mål kände sig sjuksköterskan stressad. Sjuksköterskan använde sig av 
olika copingstrategier för att hantera detta. Genom att känna stöd från kollegor och 
familj kunde sjuksköterskan lättare hantera svåra situationer som uppstod. Ytterligare 
faktorer som hade betydelse för hur sjuksköterskan hanterade svåra situationer var hur 
de sov, vad de åt, om de tränade eller ägnade sig åt andra lugnande aktiviteter. Sätta 
saker i perspektiv betyder att inte ta det personligt men göra sitt bästa. Minnas tidigare 
patienter och koppla samman med nuvarande patienter är även det ett sätt att hantera 
svåra situationer (Badger, 2005). Gränsdragning och inte bli för involverad i patienten 
emotionellt är en strategi som används av många sjuksköterskor (Ablett & Jones, 2007; 
Ekedahl & Wengström, 2010). Vissa sjuksköterskor valde att ta semester och åka iväg 
då jobbstressen blir för stor, medan andra ansåg att gråt var terapeutiskt (Chong & 
Poon, 2011). Fly undan genom att distrahera sig med andra uppgifter var ett annat sätt 
för sjuksköterskan att hantera svåra situationer (Hopkinson et al., 2005).  

Brist på tid var ett av de största problemen sjuksköterskan upplevde för att kunna ge 
patienten en god omvårdnad vid livets slut (Beckstrand et al., 2009; Beckstrand et al., 
2006). När sjuksköterskan inte hade tid till att prioritera patienten som var döende och 
dennes anhöriga upplevde sjuksköterskan detta som frustrerande. Brist på 
sjuksköterskor var den stora faktorn som bidrog till tidsbristen (Beckstrand et al., 2006). 
När sjuksköterskan vårdade flera patienter i livets slutskede samtidigt kunde detta leda 
till svårigheter vilket minskade tiden för varje patient ytterligare. Förmågan att 
prioritera annorlunda var ett sätt för att ibland få mer tid (Wallerstedt & Andershed, 
2007). 

Äldre sjuksköterskor tenderade till att inte lika ofta tänka på döden inom palliativ vård 
som yngre sjuksköterskor gjorde. Den äldre sjuksköterskan hade en neutralare syn på 
döden och varken välkomnade eller hade rädsla inför döden. Den yngre sjuksköterskan 
kände mer rädsla inför döden och försökte att undvika tanken. Synen på livets slutskede 
och döden förändrades desto längre erfarenhet sjuksköterskan hade av sitt yrke. En 
sjuksköterska som jobbat många år inom yrket upplevde döden som en befrielse för 
patienten, från sjukdom och smärta (Lange, Thom & Kline, 2008). Varje nytt möte med 
en patient i livets slutskede gav sjuksköterskan nya erfarenheter, upplevelser och 
kunskaper. Detta ledde till att sjuksköterskan kände sig tryggare och säkrare i sin 
profession och mer villig att acceptera utmaningar (Wallerstedt & Andershed, 2007). 
Över tiden som sjuksköterskan fick nya erfarenheter förändras även sättet 
sjuksköterskan vårdade patienterna på. Genom att ta del av mer erfarna sjuksköterskors 
kunskap kan den oerfarna sjuksköterskan ändra sitt tankesätt och förbättra sin 
omvårdnad av patienter inom palliativ vård (Hopkinson et al., 2005). Den mer erfarna 
sjuksköterskan skyddade sig själv från att känna sorg och stress genom att ha ett mer 
professionellt förhållningssätt och inte bli för förtrogen med patienterna (Zargham et al., 
2008). Sjuksköterskorna lärde sig av alla patienter, oavsett om det var bra eller dåliga 
erfarenheter (Wu & Volker, 2009). Genom att arbeta med palliativ vård kände 
sjuksköterskorna att de blev mer medvetna om vad de hade i sina liv, och kunde 
uppskatta det mer.  



9	  
	  

Upplevelser av dödsfall tidigt i karriären utgjorde en grund för hur kommande dödsfall 
kom att upplevas av sjuksköterskor (Gerow et al., 2010). Många sjuksköterskor kunde 
tydligt minnas patienter som avlidit för flera år sedan. Genom att tala om dessa patienter 
som de vårdat för årtionden sedan kunde de fortfarande framkalla känslorna som de 
kände då. Kände sig sjuksköterskan hjälplös och utan stöd från sina kollegor kunde det 
bidra till att upplevelsen av nya dödsfall blev negativa. Om däremot sjuksköterskan 
kände att han/hon fick bra stöd både känslomässigt och professionellt blev kommande 
upplevelser av dödsfall lättare att hantera. 

En sjuksköterska berättade att på hennes första dag på jobbet som sjuksköterska avled 
den första patienten hon tog hand om, detta upplevde hon som väldigt tungt. Dödsfallet 
av patienten ledde till att hon under en längre tid undvek att skapa nära relationer med 
patienter. Om första mötet med döden istället blir en positiv upplevelse samt sker med 
stöd från övrig personal leder det till en mer accepterande syn på döden (Gerow et al., 
2010). Yngre sjuksköterskor kunde uppleva en rädsla inför att en patient skulle avlida 
och hade svårt att acceptera att behandlingen avslutades. Därför hade yngre 
sjuksköterskor en större acceptans än erfarna sjuksköterskor att behandla alla patienter 
ända fram till slutet (Hov, Athlin & Hedelin, 2009; Lange et al., 2008).   

För att bearbeta dödsfall och arbetet med patienter inom palliativ vård använde några 
sjuksköterskor sig av sin religiösa tro (Ekedahl & Wengström, 2010). Sjuksköterskorna 
upplevde att det hjälpte dem att se mening i sitt arbete. Enligt deras trosuppfattning 
skulle patienterna bli av med allt sitt lidande i ett liv efter detta. I undersökningen av 
Ablett och Jones (2007) visade det sig att de som inte nämnde religion eller 
trosuppfattning ansåg det vara viktigt att ha ett bra sinne för humor. Användningen av 
humor visade sig vara en viktig del för att bearbeta och hantera patienters dödsfall och 
omvårdnaden i livets slutskede (Ablett & Jones, 2007; Badger, 2005; Hopkinson et al., 
2005). Den humor som sjuksköterskorna använde sig av ansåg de inte passade sig 
utanför sjukhuset (Badger, 2005; Hopkinson et al., 2005). Humorn de använde sig av 
kunde ofta vara väldigt mörk och handla om till exempel tragiska dödsfall eller väldigt 
svåra situationer. Om de skulle använda den typen av humor utanför sjukhuset kände 
sjuksköterskorna att många inte skulle förstå att det var menat som skämt. 

För sjuksköterskor var det olika hur mycket av arbetet de tar med sig hem. En del 
sjuksköterskor upplevde det som betungande för sina anhöriga att behöva höra om 
patienter vilka befinner sig i livets slutskede eller som avlidit (Badger, 2005). En 
sjuksköterska berättade att hon inte tänkte på sina patienter då hon var i kyrkan. Inte ens 
när prästen bad för de svaga och de sjuka i samhället. Detta för att kunna hålla isär 
arbete och ledig tid (Ekedahl & Wengström, 2010). När det fanns ett starkt band mellan 
patienten och sjuksköterskan, och patienten avled var det större risk att sjuksköterskan 
tog med sig jobbet hem (Wallerstedt & Andershed, 2007). En sjuksköterska berättade 
att det fanns tillfällen då hon haft svårt att sova efter att en patient avlidit (Waldrop & 
Nyquist, 2011). Att upprätthålla en god balans mellan jobbet och sin lediga tid och ett 
gott socialt nätverk var av stor vikt för sjuksköterskan. Stöd hemifrån samt egna 
intressen upplevdes viktigt för sjuksköterskan för att trivas och kunna hantera sitt arbete 
med patienter i livets slutskede (Ablett & Jones, 2007). En god förmåga att hålla isär 
jobb och ledig tid upplevde sjuksköterskan som viktigt, även om det kan vara svårt när 
patienter avlider (Jenull & Brunner, 2008).  

Sjuksköterskans upplevelser av att ha haft en nära anhörig som avlidit kan påverka 
deras omvårdnad av patienterna (Ablett & Jones, 2007; Seno, 2010). Då en nära anhörig 
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avlidit blev sjuksköterskan mer mottaglig för döden och hade lättare att få en bättre 
kontakt med patienter i livets slutskede (Seno, 2010). Efter att en nära anhörig avlidit 
upplevde sjuksköterskan att han/hon ville ge sina patienter en ännu bättre omvårdnad. 
Detta antingen på grund av att de ansåg att deras anhöriga fick en dålig omvårdnad och 
sjuksköterskan ville erbjuda sina patienter bättre omvårdnad. Eller att den nära anhöriga 
fick en bra omvårdnad och att sjuksköterskan då ville ge samma goda omvårdnad. 
Erfarenhet och att själv vara tillfreds med döden är två delar som gjorde det lättare för 
sjuksköterskan att vårda patienter i livets slutskede (ibid).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

De sökord som valdes ut till litteraturstudien var terminal care, palliative care, 
experience, coping, attitude to death, death, obstacles, nurses samt nursing, se tabell 1 
Sökordsöversikt. Dessa sökord valdes för att de ansågs vara tydliga och relevanta 
sökord till studiens syfte. Obstacles användes därför att det gav bra resultat i 
artikelsökningen, artiklar som belyste svårigheter sjuksköterskor upplevde i sitt yrke. 
Några sökord användes i båda databaserna medan andra sökord användes separat i 
vardera databas. Anledningen till detta var att vissa sökord inte hade någon term i den 
ena databasen. Experience hade inte någon MeSH term i PubMed . Det fanns life 
experience men detta ansågs inte vara ett bra sökord. Resterande sökord användes inte 
eftersom önskvärt resultat framkom med de redan valda orden, och ytterligare sökningar 
var ej nödvändiga. Ett inklusionskriterium var att artiklarna inte var utgivna senare än 
2005. Detta gjordes för att den senaste forskningen skulle användas. Dock gjordes en 
sökning i PubMed mellan åren 2001 och 2011 för att se vad tidigare forskning i ämnet 
inriktats på. Ingen artikel äldre än 2005 återfinns i resultatet, se tabell 2 Sökhistorik. Av 
de sexton artiklar som återfinns i resultatet kommer sju artiklar från USA, två från 
Storbritannien, två från Sverige och en var från Iran, Singapore, Norge, Österrike och 
Taiwan, se tabell 3 Artikelöversikt. En svaghet med litteraturstudien kan vara att inte 
fler artiklar kommer från Sverige. Detta eftersom resultatet av litteraturstudien då lättare 
hade kunnat applicerats på svenska arbetsplatser. Dock kunde inte något ytterligare 
forskning från Sverige inom det valda ämnet hittas. Merparten av artiklarna kommer 
från länder vilka har en liknande samhällskontext som Sverige. Detta gör att resultatet 
ändå till stor del kan appliceras till svenska förhållanden. Av artiklarna var enbart två 
artiklar kvantitativa och en var både kvantitativ och kvalitativ, resterande artiklar var 
kvalitativa. Att fördelningen var sådan var väntat eftersom vi ville finna artiklar som 
undersökte upplevelser hos sjuksköterskor. Kvalitativa undersökningar ger då en 
djupare beskrivning av upplevelserna och detta kan ses som en styrka i litteraturstudien. 

Resultatdiskussion 

Artiklarna som användes till resultatet granskades med hjälp av Carlsson och Eimans 
(2003) bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Med hjälp av denna 
granskningsmall kan artiklarnas vetenskapliga kvalitet undersökas. Elva artiklar 
graderades till grad I vilket betyder att de har en hög vetenskaplig kvalitet. De 
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graderades till grad I eftersom de hade tydliga rubriker. Deras metod var väl beskriven 
och reproducerbar samt passade väl till syftet. Resultatet besvarade frågeställningen och 
i diskussionen framkom god egenkritik. Fem artiklar graderades till grad II vilket 
innebär en vetenskaplig kvalitet mellan 70-80% och inkluderades då de tillförde 
relevanta data till syftet. Två av grad II artiklarna hade ett stort bortfall men dock ansågs 
inte det påverka resultatet i artiklarna. I båda artiklarna med stort bortfall skickades en 
oannonserad undersökning ut till ett stort antal sjuksköterskor. De fick båda svar från 
cirka en tredjedel av sjuksköterskorna vilket ändå får ses som bra med tanke på 
tillvägagångssättet. De övriga tre artiklarna som graderades till grad II fick alla poäng 
som var nära grad I. Det fanns två artiklar som hade samma författare. Detta kan ses 
som en styrka då dessa forskare besitter djup kunskap inom området, samtidigt som det 
kan vara en svaghet eftersom artiklarna kan påverkas av författarnas förförståelse. De 
övriga artiklarna hade olika författare vilket kan innebära en styrka eftersom 
undersökningen då får en större bredd och att flera olika synvinklar på ämnet 
undersökts.  

För att kunna utföra en god omvårdnad inom palliativ vård upplevdes relationen till 
patienten viktig av sjuksköterskorna (Chong & Poon, 2011; Ekedahl & Wengström, 
2009; Hopkinson et al., 2005; Wu & Volker, 2009; Zargham et al., 2008). Trots att 
patienten erhåller palliativ vård kan relationen till honom/henne vara lång eftersom den 
tidiga fasen ofta kan innefatta flera år (Fridegren, 2011). Att relationen till patienten är 
viktig styrks av Reinke, Shannon, Engelberg, Young och Curtis (2010) samt Karlsson 
och Sandén (2007). I relationerna med patienter fick sjuksköterskorna mycket utbyte. 
Många patienter har mycket att dela med sig av i form av berättelser och livserfarenhet. 
Genom att som sjuksköterska skapa en god relation till patienten kan kommunikationen 
förbättras och patienten kan lättare förmedla sina önskemål. Nära relationer till 
patienterna är viktigt men sjuksköterskan kan inte bli för emotionellt engagerad i 
patientens situation. Det måste finnas någon form av professionell distans för att kunna 
klara av arbetet med patienter inom palliativ vård. Sjuksköterskan kan bevittna många 
tragiska dödsfall och sjukdomstillstånd, vilket kan vara påfrestande. För att klara av 
jobbiga situationer som kunde uppkomma var det viktigt för sjuksköterskan att kunna 
samtala om dem i gruppsamtal med kollegorna (Badger, 2005). Eftersom sjuksköterskor 
har tystnadsplikt i yrket enligt lagen om sekretess och tystnadsplikt (2009:400) är det 
viktigt att de har någon möjlighet och plats där jobbiga händelser kan bearbetas genom 
till exempel samtal. Bearbeta händelser och komma till avslut med dem är viktigt för att 
sjuksköterskan fortsatt ska kunna ge god omvårdnad till patienterna. När sjuksköterskan 
arbetar med att uppfylla patienternas sista önskningar kan detta möjliggöra ett bra avslut 
gentemot patienten (Wallerstedt, Andershed, 2009). Det blir som ett sista mål för 
patienten där han/hon efteråt förhoppningsvis kan komma bättre till ro med sin situation 
i livets slutskede. Den positiva innebörden av sjuksköterskans arbete med att försöka 
möjliggöra en sista önskan för patienten styrks av Ternestedt (1998). Patienten ska ges 
möjlighet att komma till ett bra avslut och ett accepterande av döden. I vissa fall kan 
detta innebära att genomföra en sista dröm. På grund av patientens tillstånd 
hälsomässigt kanske inte den sista önskningen blir riktigt som han/hon önskat sig. Men 
det kan ändå vara av stor vikt att genomföra önskningen på bästa möjliga sätt efter 
förutsättningarna.  

Behovet av att besöka en tidigare vårdad patients begravning (Zargham et al., 2008; 
Chong & Poon., 2011; Gerow et al., 2010) kanske kan förklaras med relationen som 
uppstod mellan sjuksköterskan och patienten. Inom till exempel palliativ hemsjukvård 
kan relationen mellan vårdgivaren och vårdtagaren vara i upp till flera år. Eftersom det 
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då ofta uppstår nära relationer kan det kännas mer naturligt för sjuksköterskorna att 
närvara vid begravningar. Speciellt inom hemsjukvården uppstår det nära relation även 
mellan sjuksköterskan och patientens anhöriga. Sjuksköterskan inom den palliativa 
hemsjukvården besöker patienten i dennes hem och han/hon kommer då ofta även i 
kontakt med till exempel make/maka till patienten, barn till patienten eller barnbarn till 
patienten. Sjuksköterskan kan bli en del av deras vardag och liv. På sjukhus är det 
generellt en snabbare omsättning av patienter och relationerna hinner oftast inte bli så 
djupa. Både sjuksköterskor och anhöriga till patienter kan uppleva sjuksköterskans, eller 
annan vårdpersonals, närvaro vid patienters begravning som positiv. Detta styrks av 
Mazzarella (2009) samt Serwint et al. (2002). I vissa fall är dödsfallet starten på det 
verkliga sorgearbetet och anhöriga kan uppleva det som tröstande om sjuksköterskan 
eller annan vårdpersonal närvarar vid patientens begravning. De anhöriga kan då känna 
att den avlidne som patient fick mer av vårdarna än strikt professionell omvårdnad. 
Förklaringen till att uppleva det som otänkbart att besöka en patients begravning (Ablett 
& Jones, 2007) var att sjuksköterskan ville dra en tydlig gräns mellan arbetet och ledig 
tid. Skulle sjuksköterskan besöka en begravning kanske det skulle upplevas som arbete. 
En annan förklaring kan vara att sjuksköterskan inte heller på något sätt vill favorisera 
vissa patienter, och känner att det skulle vara fel att besöka någon patients begravning 
och inte en annans. De undersökningar som visade att sjuksköterskorna kunde uppleva 
det som positivt att besöka begravningar var utförda i Iran, Singapore samt i USA. Den 
undersökning som visade motsatsen var utförd i Storbritannien. På grund av den stora 
spridningen mellan länderna, kan inte den kulturella skillnaden vara den troliga orsaken 
till sjuksköterskornas skilda uppfattning. Eventuell trosuppfattning ur geografisk 
synvinkel är inte heller en trolig orsak till varför uppfattningen går isär. Orsaken till 
detta är mer troligt att det är individuellt mellan sjuksköterskor hur viktigt de tycker att 
det är för dem själva att besöka patienters begravning. Att besöka en patients 
begravning kan vara positivt för sjuksköterskan och patientens anhöriga i vissa 
situationer. Har det funnits en nära relation kanske det är nödvändigt för just den 
sjuksköterskan. Men att besöka begravningen till alla patienter sjuksköterskan varit i 
kontakt med skulle inte vara genomförbart. 

Det faktum att kollegorna var de som sjuksköterskorna främst vände sig till efter ett 
dödsfall (Zargham et al., 2008) kan förklaras med att relationen dem emellan gör att de 
kan söka stöd hos varandra och att kollegorna har en förståelse för vad sjuksköterskan 
upplever (Ablett & Jones, 2007; Hopkinson, Hallet & Luker, 2005; Wu & Volker, 
2009). En av de fyra hörnstenarna som den palliativa vården grundar sig på är 
teamarbete då flera olika professioner arbetar tillsammans för att kunna erbjuda 
patienten den bästa vården (Nationella rådet för palliativ vård, 2010; SOU 2001:6). Om 
relationen mellan kollegorna blir ansträngd kan det leda till att teamarbetet inte fungerar 
lika bra. En spänd relation mellan kollegor kan leda till att patientsäkerheten blir lidande 
(Berland, Natvig & Grundersen. 2008). Viktigt att poängtera är sjuksköterskans 
professionalism och att en spänd relation till kollegorna inte på något sätt får äventyra 
patientsäkerheten. Att sjuksköterskan får möjlighet att uttrycka sina känslor är viktigt.  
Detta kan sjuksköterskan göra både genom organiserade samtal i grupp, vanligast är 
dock att sjuksköterskorna märker på varandra när någon behöver prata och stöttar då 
varandra (Ahl et al., 2005). Genom detta kan relationen mellan kollegorna främjas, men 
sjuksköterskan får även möjlighet att tala om svåra dödfall med personer som kan ha 
upplevt liknande händelser. En god relation till sina kollegor är viktigt men dock är det 
även viktigt att inte låta privata problem med kollegorna påverka vården av patienten.  
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Sjuksköterskan kände ett ansvar gentemot patientens anhöriga och upplevde att 
relationen dem emellan var viktig (Zargham et al., 2008; Chong & Poon, 2011) detta 
styrks av Travelbee (1977). För att möjliggöra en god omvårdnad är det viktigt att 
sjuksköterskan främjar patientens relation till sina anhöriga. Det är de anhöriga som kan 
erbjuda det bästa stödet för patienten (Millberg, 2005; Travelbee, 1977). Anhöriga 
kunde vara både arga och oroliga (Beckstrand et al., 2006). Detta kan bero på att de inte 
fått tillräckligt med information om patientens tillstånd. För sjuksköterskan är det då 
viktigt att uppmärksamma det och att skapa en god relation och behålla en öppen 
kommunikation med de anhöriga (Travelbee, 1977). Svåra besked är lättare för anhöriga 
att ta emot och acceptera om det ges på rätt sätt och inte i förbifarten. Möjligheten att 
hjälpa till med omvårdnaden kring patienten är något som de anhöriga kan uppskatta. 
Detta kunde även göra att de kände att deras närvaro var meningsfull och inte att de var 
i vägen (Magnusson & Granskär, 2005). Vid vård i livets slutskede är det inte bara 
patienten som behöver stöd. Även de anhöriga befinner sig i en svår situation och 
behöver stöd, inte bara av sin omgivning utan även av sjuksköterskan och övrig 
vårdpersonal. Att som sjuksköterska behöva hantera anhöriga samtidigt som hon/han 
vårdar en patient i livets slutskede kan vara påfrestande. I dessa situationer kan dock de 
anhöriga vara till stor hjälp. De kan berätta vad patienten till exempel tycker om för 
musik, hur han/hon brukar sova och om patienten tycker om att ha det kyligt eller 
varmt. Genom att släppa in de anhöriga i omvårdnaden kan sjuksköterskan underlätta 
både för sig själv och de anhöriga. Dock kan anhörigas närvaro och medverkan vara 
tidkrävande och vara stressande för sjuksköterskan, speciellt under perioder med hög 
arbetsbelastning.  

Tidsbristen inom palliativ vård kunde leda till frustration (Beckstrand et al., 2009; 
Beckstrand et al., 2006; Wallerstedt & Andershed, 2007) styrks av (Burt, Shipman, 
Addington-Hall & White, 2008) och kan delvis förklaras av att vård vid livets slutskede 
kan vara svår att planera då den är oförutsägbar och det kan ske snabba försämringar 
som kan bli väldigt tidskrävande. Vårdandet av patienter i livets slutskede kräver en 
flexibilitet som beredskap för snabba vändningar. Som Burt et al. (2008) tar upp så kan 
det gå i vågor och periodvis vara lugnt med få patienter, medan andra perioder är 
hektiska med många patienter. En god prioritering av tiden och att kunna ta hjälp av 
sina kollegor är viktigt för sjuksköterskorna som arbetar inom palliativ vård. Tydligt 
kan ses att det periodvis förekommer tidsbrist inom den palliativa vården. Detta kan 
bero på underbemanning eller ett ökat antal patienter. Underbemanning och hög 
arbetsbelastning leder till ökad stress för sjuksköterskan vilket även försvårar för 
sjuksköterskan att prioritera sina arbetsuppgifter (Hall, 2004). Bristen på tid är även en 
risk för patientsäkerheten (Berland et al., 2008). Tid är något som påverkar 
sjuksköterskan i sitt dagliga arbete. Tidsbristen påverkar hela vården kring patienten, 
allt från omvårdnaden till och kontakt med de anhöriga och dokumentation. Genom att 
prioritera annorlunda och ta hjälp av kollegor kan sjuksköterskan få mer tid till de 
patienter som behöver den extra omvårdnaden vid det tillfället och göra vården säkrare. 

I vårdandet av patienter inom palliativ vård fanns det även utrymme för humor (Ablett 
& Jones., 2007; Badger, 2005; Hopkinson et al., 2005). En möjlig förklaring till att 
humor kan vara användbart inom palliativ vård är att det minskar stressen av de ibland 
allvarliga och tragiska situationerna. Eftersom omvårdnad inom palliativ vård innebär 
att sjuksköterskan kan bevittna mycket jobbiga känslor hos patienterna som till exempel 
lidande, kan humor vara en positiv terapi för sjuksköterskan. Den positiva effekten av 
att kunna använda sig av humor i arbetet stärks av Huntley (2009). Genom att tillåta ett 
gott skratt släpper en del spänningar och sjuksköterskan kan fortsatt ge god omvårdnad. 
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Men det finns tillfällen då humor och skratt inte passar sig. Situationer då det inte passar 
sig kan vara vid kontakt med deprimerade patienter eller i direkt anknytning till jobbiga 
förluster. När humor används av sjuksköterskorna är det viktigt att den används i rätt 
kontext. En av de viktiga hörnstenarna inom palliativ vård, kommunikation och relation 
(SOU 2001:6), kan med fördel användas till just humor. Även om patienten befinner sig 
i livets slutskede kan god omvårdnad innebära ett gott skratt med patienten. Viktigt i 
detta sammanhang är att sjuksköterskan känner patienten väl så han/hon kan avgöra om 
det kan lämpa sig med humor och skratt. 

 

Konklusion  

Det som framkom i resultatet var att relationerna till kollegor, patienter och patienternas 
anhöriga upplevdes viktiga. Arbetet inom palliativ vård var givande och utvecklande. 
Upplevelsen av känslan att kunna göra skillnad och en förbättring var något som drev 
många av sjuksköterskorna. Sjuksköterskans relation till patienten var något som till 
stor del påverkade sjuksköterskans upplevelse av vårdandet. Kollegorna kunde bidra 
med stöd och förståelse efter patienters bortgång samt dela med sig av upplevelser. Att 
finna en balans mellan arbete och fritid gjorde att sjuksköterskan kände mindre stress 
och var mer tillfreds med arbetet. Erfarenhet upplevdes som en av komponenterna för 
att kunna utföra ett bra arbete inom palliativ vård. Humor hade en plats inom den 
palliativa vården. Ett gott skratt med kollegor, patienter och anhöriga till patienterna 
kunde underlätta arbetet och minska på stressen. En erfaren sjuksköterska hade lättare 
att hantera svåra situationer och att inte ta med sig jobbet hem i tanken. Tidsbrist och 
hantera arga och oroliga anhöriga var saker som sjuksköterskan upplevde som problem i 
omvårdnaden av patienter i livets slutskede. Upplevelsen av att inte räcka till ledde till 
frustration och stress hos sjuksköterskan. 

 

Implikation 

Livets slutskede och till sist döden är en naturlig del av livet och drabbar alla. Därför 
borde det vara av stor vikt för sjukvården att kunna erbjuda en så god palliativ 
omvårdnad som möjligt. I grundutbildningen för sjuksköterskor borde mer vikt läggas 
vid livets slutskede, vad som händer med kroppen, vilka känslor det kan väcka hos 
sjuksköterskan och vad sjuksköterskan kan göra. 

Eftersom omvårdnad av personer inom palliativ vård kan vara påfrestande för 
sjuksköterskor bör det finnas möjligheter till samtalsgrupper på alla vårdavdelningar. 
En plats där sjuksköterskor kan samlas och samtala om upplevelser i arbetet som varit 
påfrestande eller på annat sätt påverkat dem. Yrkeserfarenheten hos sjuksköterskor var 
betydelsefull. Vid dessa samtalsgrupper kan de mer erfarna sjuksköterskorna ge råd och 
stöd till de mindre erfarna sjuksköterskorna för att stärka dem i deras roll.     

De delar i detta arbete som har lyftas fram om omvårdnad i livets slutskede har haft sin 
grund inom palliativa enheter. Men de kan även appliceras på andra områden inom 
sjuksköterskeyrket. Eftersom sjuksköterskor oavsett vart han/hon är verksam kommer i 
kontakt med patienter i livets slutskede är det av stor vikt att veta vad det innebär. 
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Fortsatt intressant forskning vore att undersöka hur patienterna upplever omvårdnaden 
då de befinner sig i livets slutskede. Det är också viktigt hur andra yrkesgrupper i 
teamarbetet som finns inom den palliativa vården upplever omvårdnaden vid livets slut
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