
K
A

N
D

ID
AT

U
PPSATS



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
When life is ending  

 
Experience of caring for dying patients from a nursing 

perspective 
 

Jenny Andersson 
Matilda Nyberg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nursing Programme, 180 credits 
Nursing Thesis, 15 credits (61-90) 
Spring 2013 
 
School of Social and Health Sciences 
P.O. 823 
S- 301 18 Halmstad     



Titel När livet går mot sitt slut – Upplevelser av att vårda patienter i 
livets slutskede ur ett omvårdnadsperspektiv   

 
Författare  Jenny Andersson och Matilda Nyberg  
 
Sektion Sektionen för hälsa och samhälle   
  
Handledare   Jeanette Källstrand Eriksson, Högskoleadjunkt, Fil mag 

   
Examinator    Kärstin Bolse, Universitetslektor, Med dr  
 
Tid Vt 2013   
 
Sidantal 14  
 
Nyckelord    Sjuksköterskor, upplevelser, vård i livets slutskede    

    
 

Sammanfattning Vård i livets slutskede är något som påverkar sjuksköterskor och 
vårdpersonal på olika sätt, exempelvis emotionellt. Vård i livets 
slutskede, även kallad palliativ vård, syftar till att lindra lidande för 
patienter i deras sista tid i livet. Litteraturstudiens syfte var att 
belysa upplevelserna av att vårda dessa patienter. Resultatet visade 
att upplevelserna påverkades av kulturen och de egna 
erfarenheterna De teman som som framkom var - omvårdnad av 
patienten, mötet med närstående, samarbetet i teamet och 
existentiella upplevelser. Svårigheter med att vårda patienter i 
livets slutskede  kunde exempelvis bero på bristande 
kommunikation och otillräcklig erfarenhet. Dock ansåg flertalet att 
arbetet var givande och utvecklande för dem och de hade en positiv 
inställning till palliativ vård och döden, vilket ofta kom med 
erfarenhet. Forskning samt fördjupad kunskap inom ämnet är 
därför viktigt för en ökad förståelse för att förbättra den palliativa 
vården för patienter samt sjuksköterskornas arbetsmiljö. Även en 
förbättring i kommunikationen i teamet för palliativ vård behövs 
för att optimera arbetet med patienter i livets slutskede och 
samtidigt som det främjar en förbättrad arbetsmiljö för 
sjuksköterskor och vårdpersonal. 

 



Title When life is ending - Experience of caring for dying patients from 
a nursing perspective 

 
Author Jenny Andersson and Matilda Nyberg 
 
Department School of Social and Health Sciences 
  
Supervisor Jeanette Källstrand Eriksson, Lecturer, MNSc 
 
Examiner Kärstin Bolse, Senior lecturer, PhD 
   
Period Spring 2013 
 
Pages 14 
   
Key words End of life care, experiences, nurses 
 
      
Abstract End-of-life care affects nurses and health professionals in different 

ways. End-of-life care, so called palliative care, aims to facilitate 
for patients in their remaining days of life. The purpose of this 
study was to illustrate the experiences of caring these patients. The 
study was conducted as a literature review, based on 15 articles. 
The results showed that the experiences were affected both by 
culture and what themselves have gone through Four themes 
emerged; caring for the patient, meeting with relatives, co-
operation of the team and existential experiences. Difficulties in 
end-of- life-care could for example be due to lack of 
communication and lack of experience. However, the study also 
showed that the majority perceived their work as rewarding and 
fulfilling and they had a positive approach to palliative care and 
dying which often came with experience. Further research and 
deepened knowledge in the area are importance for a better 
understandings and to improve palliative care for patients and the 
working environment for healthcare workers. Also an improvement 
in communication in palliative care is needed to optimize the work 
with patients in the final stages of life and at the same time a better 
work environment for nurses and other health professionals.  
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Inledning 
 
I Sverige beräknas det att drygt 90 000 personer avlider varje år, varav cirka 60 % är 
äldre än 80 år (Socialstyrelsen, 2006). Av dessa dör ett stort antal vid olika institutioner 
såsom sjukhus och särskilda boenden, men även i hemmen där patienten vårdas med 
insatser av exempelvis hemtjänst och palliativa enheter till livets slut (Socialstyrelsen, 
2006).  
 
Världshälsoorganisationens [WHO] (2002) definierar palliativ vård som ett 
förhållningssätt där målet är att förbättra livskvaliteten för patienter och närstående vid 
livshotande sjukdom genom att lindra lidande samt stress. Den palliativa vården är ett 
samarbete mellan olika professioner i ett vårdlag såsom allt från vårdbiträden, 
sjuksköterskor och kuratorer till läkare och rehabiliteringspersonal där alla är 
involverade i vården utav patient och närstående (Socialstyrelsen, 2006). En stor del av 
den palliativa vården är de senaste åren förflyttade från sjukhusen till hemmet och 
särskilda boenden. 
 
Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) och ICN:s 
etiska kod för sjuksköterskor (2007), är en av sjuksköterskans uppgifter att lindra 
lidanden och därför är personalens kompetens och förhållningssätt av stor betydelse för 
såväl vårdtagaren som de närstående vid vård i livets slutskede (Birgegård, 2012). I 
sjuksköterskans kompetensbeskrivning beskrivs det att sjuksköterskan ska vara lyhörd 
för patienter och anhöriga, vilket är viktigt vid vård i livets slut för att på så sätt ha 
möjlighet att tillgodose deras behov (Socialstyrelsen, 2005). Tidigare forskning visar på 
att vårdpersonal upplever svårigheter att utföra god vård i livets slutskede.  
(Socialstyrelsen, 2007).  
 
 
Bakgrund 

Vård i livets slutskede 
 
Vid vård i livets slutskede är begreppet palliativ vård vanligt förekommande, vilket har 
sitt ursprung i det latinska ordet för mantel, “pallium” (Strang, 2012). Symboliskt liknas 
det vid att den sjuke omsluts av en mantel för att linda in dess lidande med omsorger 
och vård. Människan har i alla tider vårdat sina döende anhöriga, men i modern tid har 
de döende allt mer flyttats in på olika institutioner såsom sjukhus och särskilda boenden. 
På 1950–60-talet förekom utsagor om patienter som lades ensamma på rummen med 
dålig smärtlindring när det inte längre fanns någon bot. Under senare delen utav 1960-
talet grundade en kvinna vid namn Cicely Saunders, som både var utbildad kurator och 
sjuksköterska och senare även läkare, det första moderna hospicet. Från det att den 
palliativa vården koncentrerats på de fysiska aspekterna hos den sjuke, menade 
Saunders att den palliativa vården hade fyra aspekter, den fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella. Det var i och med detta hospicefilosofin grundades och senare kom att bli 
den palliativa vården (ibid.).  
 
Prioriteringsutredningen lyfte 1995 fram den palliativa vården som ett prioriterat 
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vårdområde (Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012). Sedan dess är den 
palliativa vården utredd och förslag är framtagna för att den palliativa vården ska vara 
tillgänglig för alla. Bland annat togs ett nationellt vårdprogram fram med syfte att stödja 
vårdpersonalens arbete i vården av patienter just med behov av palliativ vård. 
 
Den palliativa behandlingen syftar till att lindra symptom som anses orsaka lidande och 
höja patientens livskvalitet deras sista tid i livet och att bejaka döden som en naturlig del 
av livsprocessen (Beck, Törnquist, Broström & Edberg 2012; Nationella vårdprogram 
för palliativ vård, 2012). När en patient får en sjuksdomsdiagnos som bedöms få en 
dödlig utgång, påbörjas den palliativa vården (Rämgård, 2008). Vård i livets slutskede 
är den vård som utförs när patienten har kort tid kvar att leva, ibland utan 
sjukdomsdiagnos såsom till följd av ålderdom. Enligt Strang (2012) finns det fyra 
hörnstenar i den palliativa vården vilka är lindring av symptom, relation och 
kommunikation mellan patienter och personal, arbetet i team och stöd till närstående. 
 
Motsatsen till palliativ vård är kurativ vård, där syftet är att bota sjukdom (Glimelius, 
2012). Det kan det förekomma att risker tas, vilket kan innebära svåra biverkningar, då 
det finns en tro på att sjukdomen kan botas (Glimelius, 2012; Nationellt vårdprogram 
för palliativ vård, 2012). När sjukdomen sedan bedöms som obotlig och att det istället är 
aktuellt med vård i livets slut är risken stor att det blir en svår omställning främst för 
patienten, men även anhöriga och vårdpersonal. 
 
 

Det professionella förhållningssättet 
Ett vanligt förekommande begrepp inom vård vid livets slutskede är tid (Hopkinson, 
Hallett & Luker, 2003). Patienter med begränsad tid kvar i livet är i ett sårbart tillstånd 
och beroende av omsorg. Det gäller som vårdare att ta sig tid till att möta patienten och 
dess behov och utifrån detta göra sitt bästa för att det in i det sista ska bli så bra som 
möjligt (Hopkinson et al., 2003; Nationella riktlinjer för palliativ vård, 2012). Genom 
mänsklig kontakt, empati och att ta sig tid till att vara medmänniska, kan vårdaren 
minska oro samt inhysa trygghet och därmed främja livskvaliteten hos patienten 
(Nationella vårdprogram för palliativ vård, 2012). När en patient får besked om att 
palliativ vård är aktuell, uppstår ibland rädslan av att bli övergiven då alla försök att 
bota sjukdomen är avslutade (Glimelius, 2012). Genom att visa patienten att det finns 
tid och att sjuksköterskan är där för deras skull och inte tänker överge dem, kan denna 
rädsla minskas. 
 
Vid vårdandet av patienter i livets slut krävs mycket engagemang och lyhördhet från 
vårdaren (Beck-Friis & Jakobsson, 2008). De fysiska aspekterna utav vården, så som 
smärta och illamående, kan vara konstant under vårdtiden emedan de känslomässiga 
behoven kan variera under tidens gång (Pavlish & Ceronsky, 2009). Därför anses 
förmågan att ge kärlek och medkänsla till patienten vara en bra egenskap (Penman, 
Oliver & Harrington, 2013), liksom förmågan att visa respekt och uppvisa kompetens i 
sitt arbete (Pavlish et al., 2009). Patienten måste respekteras och få uppmärksamhet 
samt få frågor besvarade, även om de många gånger kan vara svåra att svara på 
(Timmerman, Naziri & Etienne, 2009).  
 
Birgegård (2012) tar upp vikten av ett professionellt förhållningssätt gentemot patienten 
samt för- och nackdelarna med sin relation till denne. En del i god omvårdnad vid livets 
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slutskede är att lära känna patienten för att se den unika individen, men samtidigt 
bibehålla det professionella förhållningssättet för att inte bli för bunden till patienten 
(Casey et al., 2011; Pavlish et al., 2011).  
 
För att inte belastningen på sjuksköterskan ska bli allt för stor, då den palliativa vården 
alltid slutar med patientens död, krävs stöd både individuellt och i grupp för att klara de 
svåra stunderna och bearbeta sina upplevelser (Beck-Friis & Jakobsson, 2008; 
Birgegård, 2008). I en studie beskrevs det att sjuksköterskor försökte inta en 
professionell och objektiv inställning i vårdandet av patienter i livets slutskede, dels för 
att skydda sig själva emotionellt och dels för att de antog att patienterna skulle känna sig 
mer trygga om de hade en tekniskt kompetent sjuksköterska (Georges, Grypdock & 
Dierckx de Casterle, 2002). Detta innebar att de valde en mer momentfokuserad 
framtoning i förhållande till patienten och var fokuserade på att utföra 
omvårdnadsåtgärder hos patienten. 
 
I patientens sista tid i livet ansågs det även att stödet till de närstående skulle prioriteras 
då detta var viktigt för patienten (Beck et al, 2011). Detta innebar att sjuksköterskan och 
vårdpersonalen även stöttade de närstående samtidigt som de vårdade patienten. Det 
framhölls dock att detta inte alltid var möjligt men att sjuksköterskan ändå försökte vara 
närvarande i största möjliga mån. Stödet till de närstående byggde mycket på att ge 
information om hur vården var planerad samt förbereda dem för vad som skulle hända. 
 
Hur vården upplevdes av patienter, närstående och sjuksköterskor kunde grunda sig i 
olika kulturella perspektiv (Penman et al, 2013). Det var viktigt att vara medveten om 
kulturella skillnader för att förstå patientens andlighet och vårda dem utifrån deras 
specifika önskemål. Kulturella skillnader var också en bidragande faktor till hur 
vårdaren bemötte andra samt även synen på livet och döden, vilket kunde vara 
avgörande för hur vårdaren upplevde vård i livets slut.  
 

Vårdpersonalen 
Sjuksköterskan är ansvarig för omvårdnaden, vilken bedrivs tillsammans med 
undersköterskor och vårdbiträden (Strang, 2012). De ansvarsområden som 
sjuksköterskan har är bedömning av omvårdnadsbehovet, vidta omvårdnadsåtgärder och 
avsluta dessa om de inte längre är lindrande (Nationella vårdprogram för palliativ vård, 
2012). En studie visade att sjuksköterskor tillsammans med läkare hade ett stort ansvar 
för den palliativa vården och att hospice samt palliativ vård var bättre än vanlig 
sjukhusvård för patienten (Boyd, Merkh, Rutledge & Randall, 2011).  
 
Vård i livets slutskede påverkar vårdpersonalen på olika sätt (Sandgren, Thulesius, 
Fridlund & Petersson, 2006). I det nationella vårdprogrammet för palliativ vård (2012) 
beskrivs fyra etiska principer för vägledning i mötet med patienten, vilka är 
godhetsprincipen, icke skada-principen, rättviseprincipen och autonomiprincipen. Trots 
att dessa har som syfte att vägleda vårdpersonalen uppstår ibland etiska konflikter då de 
olika principerna ställs emot varandra. Exempel är då vårdpersonalens goda vilja att 
fortsätta behandling (godhetsprincipen) står i kontrast till att det i slutändan förlänger 
lidandet och därför bör avsluta behandlingen (icke skada-principen). Vårdpersonalen 
bör ges kontinuerligt stöd och handledning för att lindra denna påfrestande arbetsbörda 
och samtidigt öka kompetensen (Nationella vårdprogram för palliativ vård, 2012). 
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Arbetsgivare som deltog i en studie ansåg att vårdpersonalen behövde stöd på grund av 
två anledningar (Samson-Katz, Sidell & Komaromy, 2001), varav den ena var de 
känslomässiga påfrestningarna och den andra var bristande erfarenhet. Dock var det 
oklart kring hur stödet skulle utformas, men all vårdpersonal som deltog i studien ansåg 
att de behövde ett utökat stöd för att den emotionella bördan inte skulle bli för stor. 
Stödet från kolleger visade sig vara viktigt för sjuksköterskorna och ökad erfarenhet gav 
dem bättre förutsättningar i att förhålla sig från patienterna emotionellt (Georges et al., 
2002).  
 

Problemformulering 
Den palliativa vården är en  del av sjuksköterskans arbete och det är känt att det kan 
påverka sjuksköterskan på många sätt. Det är därför av intresse att belysas hur 
sjuksköterskor och annan vårdpersonal upplever vårdandet av patienter i livets slutskede 
för att få en bättre inblick i hur de påverkas, samt vilka faktorer som påverkar deras 
upplevelser. 
 
 

Syfte 
Syftet var att belysa upplevelserna av att vårda patienter i livets slutskede. 
 
 

Metod 
Litteraturstudien genomfördes utifrån Fribergs modell för att se den aktuella 
forskningen inom området (Friberg, 2012). Utifrån en induktiv ansats bearbetades 
därefter artiklarna. 
 
 

Datainsamling 
Initialt utfördes en ostrukturerad pilotsökning för att se om det fanns relevant forskning 
i det aktuella ämnet. Därefter genomfördes sökningar i PubMed, Cinahl och PsycInfo 
med sökorden palliativ care, nurses, terminal care, nurs*, attitudes to death, nurse 
practitioners, death and dying, hospice care, terminally ill patients, life experience samt 
nurse's role. Sökorden kombinerades på olika sätt och användes sedan som MeSH-
termer, Thesaurus och headings i de olika databaserna (se tabell 1). Sökningarna 
genomfördes mellan 2013-03-08-2013-03-20. 
 
Tabell 1: MeSH-term, headings och thesaurus 
 

 
Sökord 

PubMed 
MeSH-term 

Cinahl 
Subject heading 

list 

PsycINFO 
Thesaurus 

Sjuksköterska Nurs* (Fritext) 
Nurse's role 

Nursing practice 

Nurs* (Fritext) 
Nurses 

 

Nurs* (Fritext) 
Nurses 

Nurse practitioner 
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Palliativ vård Palliative care 
Terminal care 
Hospice care 

End-Of-Life care 
(fritext) 

Palliative care 
Terminally ill 

patients 

Palliative care 
Terminal care 
Hospice care 

Erfarenheter Experience 
Experience (Fritext) 

Life experience Experience (Fritext) 

Döden  Death and dying 
(Fritext) 

 

Attityder kring 
döden 

Attitude to Death   

 
Inklusionskriterierna var att artiklarna var skrivna på engelska, publicerade mellan 
2008-2013 samt att det fanns tillgängliga abstrakt. Artiklarna begränsades till att omfatta 
personer 18 år och äldre. Exklusionskriterier var artiklar om barn vilket automatiskt 
korrigerades i sökbasen men när det trots allt förekom exkluderades dessa manuellt i 
efterhand. Artiklar som fokuserade på patienters, närståendes eller studenters 
upplevelser exkluderades manuellt, då detta inte svarade på syftet för denna studie. 
 
Sammanlagt granskades 241 titlar och 61 abstrakt. Utifrån detta valdes 25 artiklar till 
urval I och efter bedömning av den vetenskapliga styrkan och innehållet togs flertalet 
artiklar bort från första urvalet. De artiklar som blev kvar lästes igenom en gång till i 
grupp och bestämdes svara på syftet och ha tillräcklig vetenskaplig styrka. Då återstod 
13 artiklar, som ansågs svara mot syftet. Dessa gick därför vidare till urval 2 och 
därefter valdes ytterligare två artiklar ut via manuell sökning som ansågs svara mot 
syftet och med hög vetenskaplig styrka. En av de manuellt sökta artiklarna var känd 
sedan tidigare och återstående artikel var en relaterad artikel från PubMed.   
 
 

Databearbetning 
Artiklarna från urval 2 bearbetades med en bedömningsmall utformad av Willman, 
Stoltz & Bahtsevani (2011) och utifrån denna bedömdes artiklarnas vetenskaplighet 
genom granskning av exempelvis studiens utförande, hur väl resultatet i artiklarna 
svarade mot syftet och om eventuellt bortfall påverkade resultatet. Utifrån denna 
bedömning delades artiklarna in i tre grader, vilka var låg, medel och hög. 
Granskningen genomfördes först enskilt och sedan i grupp, där resultatartiklarna 
avgränsades till att ha en vetenskaplig styrka på medel eller hög grad. Efter granskning 
fick 12 artiklar graden hög samt tre medel för att sedan bearbetas och sammanfattas 
(Bilaga A+B). Artiklarna granskades individuellt och det som ansågs väsentligt 
markerades för att sedan läsas tillsammans för att tydliggöra teman vilket resulterade i 
omvårdnad av patienten, mötet med de anhörig, samarbete i team och de existentiella 
upplevelserna. 
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Resultat 

Omvårdnad av patienten 
Forskning visade att upplevelserna av att vårda patienter i livets slutskede var svårt för 
sjuksköterskan, både i sin profession och i sitt dagliga liv (Hov, Athlin & Hedelin, 
2009). Det var svårt att balansera närhet och distans till patienten, eftersom 
sjuksköterskan önskade bemöta varje person som unik och göra den sista tiden så bra 
som möjligt. (Hov et al., 2009; Iranmanesh, Häggström, Axelsson & Sävenstedt, 2009). 
 
Sjuksköterskors upplevelser samt inställning, till att vårda och stödja patienter i livets 
slutskede, varierade mellan neutral till något positiv (Iranmanesh, Dargahi & 
Abbaszadeh, 2008). De upplevde att de ogärna pratade om döden med patienten och 
dess anhöriga samt undvek att involvera dessa i omvårdnaden (Iranmanesh et al., 2008; 
Livingstone, Pitfield, Morris, Manela, Lewis-Holmes & Jacobs, 2011). De var 
emotionellt betungande att vårda unga patienter till livets slut (Valiee, Negarandeh & 
Dehghan-Nayeri, 2012). En del av dem ansåg sig ha svårigheter att vårda en patient som 
var vid medvetande då de kände svårigheter att vara ärliga mot dessa patienter, emedan 
andra uppfattade det som lättare att vårda alerta patienter eftersom dessa hade förmågan 
att uttrycka behov och känslor. Det var även mer emotionellt krävande att vårda 
patienter som låg inne under en längre tid då det fanns en risk för att vårdarens förmåga 
att genomföra sitt arbete påverkades negativ och risken för utbrändhet ökade till följd av 
påfrestningarna (Valiee et al., 2012; Jack & O’Brian, 2010).  
 
I de fall där patienten var palliativ, samtidigt som vårdpersonalen vårdade mer kritiska 
patienter med en chans att överleva, tenderade de ge dem med chans att överleva mer 
uppmärksamhet (Valiee et al., 2012). Den emotionella bördan upplevdes som tung, 
eftersom de inte hade som huvuduppgift att utföra palliativ vård vilket medförde 
upplevelser av att det var deras misslyckande som ledde till att patienten inte överlevde 
(Espinosa et al., 2010; Valiee et al., 2012). Patienter som trots medicinska insatser blev 
sämre, samtidigt som tron på återhämtning minskade, upplevde sjuksköterskan en ökad 
press att göra mer för patienten även om det inte alltid var möjligt. Trots att besluten om 
palliativ vård togs av läkare, upplevde sjuksköterskorna stor skuld för patientens död då 
det var deras uppgift att avbryta en eventuellt vätske- och näringstillförsel (Espinosa, 
Young, Symes, Haile & Walsh, 2010). De upplevde att vårda döende påverkade dem 
negativt genom att det gav en känsla utav hopplöshet och som ett straff från gud (Valiee 
et al., 2012). En sjuksköterska, som intervjuades, uttryckte: “These patients have 
terrible conditions and caring for them is like torture for me. I feel that God is 
punishing me... to observe such difficult things” (Valiee et al., 2012, s 311). I samma 
studie upplevde deltagare att Gud var med dem i deras arbete och att de skulle ge den 
bästa möjliga vården, eftersom patienterna var helt beroende av dem och att 
sjuksköterskan var den enda som hade möjlighet att föra deras talan och ville deras 
bästa. 
 
Hos sjuksköterskorna förekom känslor av frustration och sorg vid vård av patienter i 
livets slutskede (Hov et al., 2009; Iranmanesh, Ghazanfari, Sävenstedt & Häggström, 
2011; Wu & Volker, 2009). De beskrev att detta främst var vid de patientfall där det 
fanns starka känslomässiga band där flera försök gjorts för patientens överlevnad och 
som i slutändan inte gav några resultat (Iranmanesh et al, 2011). Vid en nära relation till 
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patienten underlättades vården till följd av den ökade förståelsen för dennes livsvärld 
men sjuksköterskor påverkades även i vissa fall i den utsträckning att de hade svårt att 
ta avstånd från arbetet när arbetspasset var över (Hov et al., 2009; Wu et al., 2009).  
 
När det inträffade att patienter plötsligt insjuknade, exempelvis i en svår stroke med risk 
för dödlig utgång, upplevde sjuksköterskorna att det var deras skyldighet och ansvar att 
återställa kaoset som uppstod, för att möjliggöra att patienten behandlades med respekt 
(Rejnö, Danielsson & Von Post 2013). De som plötsligt insjuknade, krävde mycket 
uppmärksamhet och omvårdnad och trots att sjuksköterskorna ville göra mer för 
patienten, var detta inte alltid möjligt. Det berodde delvis på att tiden inte räckte till och 
delvis för att situationen inte tillät det, vilket medförde att sjuksköterskorna kände sig 
otillräckliga (Rejnö et al., 2013; Wu et al., 2009). De upplevde det krävande att vårda 
patienten utifrån de närståendes utsagor när patienten inte hade förmåga att redogöra för 
sig. (Rejnö et al., 2013) 
 
Det hände att sjuksköterskorna upplevde en inre konflikt när en patients prognos var 
osäker (Leung, Esplen, Peter, Howel, Rodin & Fitch, 2012). Samtidigt som patienten 
uppmanades till att kämpa mot sjukdomen skulle sjuksköterskan vara föreberedd på att 
patienten dog och förbereda denne på detta. Det var en balansgång mellan att ge 
uppmuntran och undvika att inge falskt hopp, vilket sjuksköterskorna upplevde som 
svårt.  
 

Mötet med närstående 
När omvårdnaden kring patienten var genomförd, upplevde sjuksköterskorna att det 
fanns förutsättningar för att fokusera sitt stöd till de närstående (Fridh, Forsberg & 
Bergbom, 2009). Vid vård i livets slutskede innebar stödet till närstående framför allt på 
att förbereda dessa på döden där behovet av stöd var störst den stunden då döden 
inträffat. (Iranmanesh et al., 2009).  
 
Det hände att sjuksköterskor och annan vårdpersonal blev inbjuden till patientens familj 
och vardag (Iranmanesh et al., 2009). Detta var framförallt vid hemsjukvård, eftersom 
vårdpersonalen blev en gäst i patientens hem, men även i sjukhusmiljö där vården 
många gånger utfördes tillsammans med de närstående. Ibland uppkom konflikter 
rörande patientens situation och huruvida den fortsatta vården skulle ske på sjukhuset 
eller i hemmet. I Taiwan anses det exempelvis viktigt att patienten avlider i hemmet 
omringad av sin familj och det är vanligt att patienter tas från vårdavdelningen för att 
spendera den sista tiden hemma (Wu et al., 2009). Det innebar svårigheter för 
sjuksköterskorna då det var deras ansvar att förutspå när slutet var nära och det var dags 
för familjen att ta hem patienten. De upplevde ibland det frustrerande när de närstående, 
till följd av bristande och ofullständig information inte var tillräckligt informerad om 
patientens tillstånd (Iranmanesh et al., 2009). Det upplevdes att de närstående lättare 
accepterade den sjukes tillstånd om de fick spendera mycket tid med denna och se hur 
den döende togs om hand och på så sätt själva göra lite för sina sjuka närstående (Calvin 
et al., 2009; Fridh et al., 2009). Det betraktades som viktigt att inte ta avstånd från den 
döende patienten då deras behov av beröring och kommunikation var lika stort som 
tidigare i sjukdomsförloppet (Fridh et al., 2009). Det ansågs därför lämpligt att 
tydliggöra detta för de närstående, så att de kände att de hade möjlighet att göra något 
som var av betydelse för patienten. 
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Det inträffade att personer i patientens närhet uttryckte känslor såsom ångest och sorg 
och det förekom att sjuksköterskor upplevde svårigheter i att stödja de närstående på 
grund av att det, eftersom det förorsakade emotionellt obehag hos sjuksköterskan 
(Valiee et al., 2012). Det upplevdes även betungande när de närstående hade svårigheter 
att acceptera patientens irreversibla tillstånd, trots att de var informerade om detta. 
Familjens lidande upplevdes som hjärtskärande och betungande och det var svårt att 
svara på närståendes frågor rörande patientens framtid, då det var osäkert om patienten 
skulle dö eller ej (Calvin et al., 2009). 
 

Samarbetet i teamet 
 
Genom pålitlighet och tillitsfulla relationer inom arbetslaget fanns det förutsättningar 
för att en positiv arbetsmiljö skapades och att bördan blev lättare att hantera 
(Iranmanesh et al., 2009; Iranmanesh et al., 2011; Wu et al., 2009). Genom att prata med 
andra i vårdlaget om sina upplevelser, exempelvis strukturerade möten med ledda 
diskussioner, ansågs vara en bra metod för att bearbeta och reflektera kring olika 
händelser med syfte att utvecklas i både sitt personliga vårdande samt inom arbetslaget 
(Espinosa et al., 2010; Iranmanesh et al., 2011; Livingstone et al., 2011; Wu et al., 
2009). Mindre erfaren vårdpersonal upplevde ett stöd från de mer erfarna kollegerna vid 
vård i livets slutskede, främst avseende det emotionella hos dem själva men även i 
arbetet med patienter som med de närstående (Calvin et al., 2009). 
 
Beslut om palliativ vård, tas framförallt utav läkare oftast i samråd med den sjuke 
patienten och de närstående (Calvin et al., 2009). Omvårdnadspersonalen blir ofta en 
mellanhand mellan läkare och närstående, vilket ansågs vara påfrestande då de 
närstående önskade svar på frågor de inte hade behörighet att svara på. 
Kommunikationen mellan läkare och närstående betraktades som bristfällig och det 
förekom att den helt uteblev under en viss tid. Sjuksköterskor uttryckte ofta viljan att 
vara delaktig i besluten gällande patienternas vård, då de uppfattade sig känna 
patienterna och de närstående bäst (Espinosa et al., 2010) När samarbetet med andra 
professioner var bristfällig (Iranmanesh et al., 2011), blev belastningen tyngre då 
mycket av arbetet kring patienter och närstående genomfördes på egen hand. Det 
förekom även att kommunikationen inom teamet brast som exempelvis när en läkare 
inte tog hänsyn till omvårdnadspersonalens åsikter om patientens tillstånd och att tankar 
kring fortsatt vård och omsorg inte alltid förmedlades till övrig personal (Calvin et al., 
2009). Läkaren upplevdes även ha svårare att släppa taget om hoppet om eventuell bot 
för patienten och omvårdnadspersonalen upplevde ibland att patienterna fick kurativ 
behandling trots att de själva upplevde patienten som palliativ (Calvin et al., 2009; 
Espinosa et al., 2010). Synsättet på patienten varierade mellan läkare och sjuksköterskor 
(Espinosa et al., 2010), där läkarna fokuserade mer på det fysiska och sjukdomens 
förlopp medan sjuksköterskorna såg hela patienten och hade ett holistiskt synsätt och 
därför en bättre bild av hur patienter egentligen mådde. 
 
 

Existentiella upplevelser 
 
Samtidigt som vård av patienter i livets slutskede många gånger var krävande belystes 
det även att många sjuksköterskor upplevde det utvecklande och stimulerande att vårda 
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patienter den sista tiden i livet (Iranmanesh et al., 2009). Många sjuksköterskor 
upplevde sitt arbete givande och de tillfällen de fick respons på sitt arbete, både positivt 
och negativt, ansågs det som möjligheter att antingen förändra eller hålla fast vid sitt 
bemötande till patienter och anhöriga (Iranmanesh et al., 2009; Iranmanesh et al., 2011; 
Leung et al., 2012; Wu et al., 2009). Attityder kring döden visade sig ha betydelse för 
hur sjuksköterskorna tog hand om sina patienter. Accepterades döden som naturlig eller 
om det fanns en tro på ett liv efter döden tenderade inställningen hos vårdaren till att 
vårda döende patienter vara mer positivt än de som var rädda eller kände obehag inför 
döden (Braun, Gordon & Uziely, 2010; Iranmanesh et al., 2008; Lange, Thom & Kline, 
2008) Sjuksköterskor som var 50 år eller äldre, eller hade mer än 11 års erfarenhet av att 
arbete i vården, upplevde sig ha en mer positiv eller neutral inställning till döden än de 
som var yngre eller hade mindre erfarenhet (Lange et al., 2008). De mer erfarna 
sjuksköterskor beskrev hur de som nyutexaminerade sjuksköterskor kämpade och 
argumenterade för att fortsätta behandling hos en patient enbart för att de inte ville möta 
döende patienter då detta var nytt och främmande men att de nu såg döden som ett slut 
på lidandet (Hov et al., 2009; Lange et al., 2008). Egna erfarenheter av att vårda 
närstående eller ha närstående som avlidit, gav sjuksköterskorna en mer positiv 
inställning till vården av döende (Fridh, Forsberg & Bergbom, 2009; Iranmanesh et al., 
2008; Lange et al., 2008).  
 
Trots att arbetet många gånger var tungt och påfrestande för sjuksköterskorna beskrev 
många att deras syn på livet och döden var förändrad till det bättre (Iranmanesh et al., 
2009; Iranmanesh et al., 2011). De uppskattade livet mer och tog tillvara på de små 
stunderna som tidigare inte varit viktiga samtidigt som de accepterade att döden var 
något som alla någon gång skulle möta. Sjuksköterskorna lärde sig att reflektera över 
sig själva och sin livssituation, och tyckte att de utmaningar de mötte i arbetet 
underlättade den egna familjesituationen (Wu et al., 2009). Dock beskrev en del 
sjuksköterskor att de ofta ifrågasatte sitt val av arbete när bördan av arbetet blev för 
tung, både på och utanför arbetsplatsen. Sjuksköterskorna undvek att ta hjälp av sin 
familj att bearbeta sina upplevelser då de inte ville belasta dem med sina problem 
(Espinosa et al., 2010), men de ansågs vara ett viktigt stöd i hanterandet av stress och 
utmaningar (Wu et al., 2009) 
 
Sjuksköterskorna från Iran och Taiwan beskrev deras kultur, religiösa uppfattningar och 
föreställningar som avgörande för hur vård i livets slutskede skulle utföras, men också 
som ett stöd när de bearbetade stressen som uppstod till följd av arbetet (Iranmanesh et 
al., 2011; Wu et al., 2009). Sjuksköterskorna bosatta i Sverige sade sig finna mening i 
sitt arbete genom sin andlighet och värderingar.  
 
 
Diskussion 
Metoddiskussion 
Databaserna som användes var PubMed, Cinahl och PsykInfo, då dessa innehåller 
forskning inom omvårdnad. Initialt utfördes ostrukturerade sökningar och utifrån dessa 
utformades sökord som passade till syftet. Sökorden som användes var palliative care, 
Terminal care, Nurs* nurses, Experience, End-of-life care, Terminally ill patients, Life 
experience och Hospice care.  De sökningar som inte gav några relevanta träffar, 
redovisas inte i sökhistoriken (Bilaga B). Dubbletter förekom men redovisas inte i 
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sökhistoriken. Förekomsten av dubbletter sågs som en styrka för resultatet då sökorden 
ansågs vara relevanta. 
  
Artiklar omfattande anhörigas och patientens upplevelser valdes bort under 
sökningarnas gång, då dessa inte svarade mot syftet. Artiklar rörande studenters 
upplevelser och vårdandet av barn i livets slut valdes även bort. 
  
Artiklarna som rekvirerades, var från 2008 och framåt med avsikt att få fram så aktuell 
forskning som möjligt, vilket ses som en styrka. Vid sökningarna i databaserna lästes 
titlar och abstrakt var för sig. De abstrakt som lästes, valdes utifrån hur väl titeln 
passade till syftet, vilket gjorde att de titlar som inte passade till syftet valdes bort 
direkt. Detta kan ses som en svaghet, då det kan finnas artiklar som trots sin titel 
passade till syftet. 
 
Artiklarna granskades enskilt och relevant resultat plockades fram. Dessa jämfördes 
sedan i grupp för att se likheter, skillnader och eventuellt om något i artiklarna missats. 
Då granskningen först genomfördes enskilt och sedan i grupp kunde olika infallsvinklar 
belysas och detta sågs som en styrka. 
  
Bedömningsmallen, som användes, utgick ifrån Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) 
där graden av vetenskaplig styrka graderades med låg, medel eller hög. En av 
svagheterna med bedömningsmallen, var att det var svårt att bedöma den exakta 
vetenskapligheten i artiklarna då någon gradering ej fanns i mallen. Istället blev det en 
tolkning av svaren på frågorna. Alla artiklar som användes i resultatet, bedömdes vara 
av medel eller hög vetenskaplig grad då den vetenskapliga grunden till resultatet skulle 
ha hög vetenskaplighet. Resultatartiklarna var från hela världen, vilket ansågs som en 
styrka då de speglade olika länders perspektiv. Tre artiklar vardera var från USA och 
Sverige, två vardera från Iran och England samt en vardera från Kanada, Taiwan, Norge 
och Israel. En studie var utförd både i Sverige och Iran.  
 
Av de 15 artiklarna som användes i resultatet, hade 10 etiskt godkännande vilket ses 
som en styrka. De fem artiklar som återstod redovisade inget etiskt godkännande. 
Bortfall redovisades sällan i de kvalitativa artiklarna, och då det förekom ansågs det inte 
ha något påverkan på resultatet. I en av de två kvantitativa artiklarna redovisades ett 
bortfall på 353 deltagare, vilket kan ses som stort. Bortfallet berodde delvis på att 
författarna till artikeln endast valt ut de frågeformulär som var fullständigt besvarade 
och på det sättet fått en högre kvalitet på resultatet. 
  
 
Resultatdiskussion 
  
WHO (2002), ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007) och kompetensbeskrivningen 
för sjuksköterskor (2005) beskrev att sjuksköterskans uppgift var att lindra lidande samt 
bemöta patienter och närstående. För att vård i livets slutskede ska bli den bästa möjliga, 
måste de utgå från patientens bästa och sträva efter att höja patientens livskvalitet 
genom att inte fördröja döden (Beck et al., 2012). Det uppkom ändå situationer när 
åtgärder som vidtas uppfattades som etiskt orätt och vårdaren ställdes inför etiska 
dilemman (Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012), som exempelvis när 
vårdaren bröt emot sina egna principer genom att avbryta en behandling som innebar att 
minska lidandet på bekostnad av att patientens livslängd förkortades. Espinosa et al. 
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(2010) beskriver känslor av skuld då eventuell vätske- och näringstillförsel kopplades 
bort och de upplevde det som om att det var de som “tog livet” av patienten. Forskning 
visade att sjuksköterskor till följd av bristande erfarenhet, upplevde att de kämpade mer 
för att patienten skulle få fortsatt behandling än accepterande av döden, men att de i takt 
med ökad erfarenhet ändrade synsätt och istället såg det som ett slut på lidandet istället 
för att orsaka dennes död (Hov et al., 2009; Lange et al., 2008). Därför är det av stor 
vikt att stödja personalen så att det blir tydligt för dem att deras handlingar inte orsakar 
mer lidande för patienten utan tvärtom minskar det. På så sätt kan det bli lättare för 
mindre erfarna sjuksköterskor och vårdpersonal att acceptera ett avbrytande av 
livsuppehållande åtgärder. 
 
Förhållningssättet till patienten var en aspekt många upplevde som svår och sorg till 
följd av patientens bortgång var något de flesta vårdare upplevde tillhöra arbetet (Hov et 
al., 2009; Iranmanesh et al., 2011; Wu et al., 2009). I sjuksköterskans 
kompetensbeskrivning beskrevs lyhördhet som en viktig aspekt i sjuksköterskans 
förhållningssätt till patienter och närstående (Socialstyrelsen, 2005). Samtidigt som det 
var viktigt att lära känna patienten (Casey et al., 2011; Pavlish et al., 2011), var det 
viktigt att inte knyta an till denne, då detta innebar konsekvenser för vårdarna såväl i 
arbetet som i privatlivet (Iranmanesh et al., 2011). Fördelarna med en nära relation till 
patienten, var att det underlättade utförandet av vården till följd av en ökad förståelse 
för dennes livsvärld, emedan nackdelarna var att den emotionella påverkan blev för stor 
och krävande då vårdtiden alltid slutade med patientens död (Beck-friis et al., 2008; 
Hov et al., 2009; Wu et al., 2009). En relation till patienten kan både ses som en fördel 
och en nackdel. Närheten till patienten är en fördel för sjuksköterskan för att förstå 
patientens sista önskningar i livet och hur denna vill bli vårdad. Samtidigt som 
kommunikationen mellan patient och vårdare sker på ett plan med syfte att skapa sig en 
uppfattning om den unika individen, måste en viss distans upprättas för att arbetsbördan 
inte ska bli för stor för att förhindra att varje dödsfall upplevs som en god väns 
bortgång.  
  
Vård i livets slutskede är något som upplevdes svårt (Iranmanesh et al., 2008), men trots 
de emotionella utmaningar vårdpersonalen ställdes inför vid palliativ vård, visade flera 
studier att det ändå finns en viss positiv dimension av arbetet (Iranmanesh et al., 2009; 
Iranmanesh et al., 2011; Leung et al., 2012; Wu et al., 2009). Bland annat utrycktes det 
att vårdarna fick en mer positiv syn på döden såväl som livet ju mer erfarenhet de hade 
och att arbetet de utför var givande för dem. Liksom mycket annat inom vården 
förbättras ofta förmågan att utföra sitt arbete ju mer erfarenhet en sjuksköterska innehar 
samtidigt som upplevelserna blir positivare, vilket kan förklara de tudelade 
upplevelserna utav palliativ vård. Att skapa en miljö där sjuksköterskan får dela med sig 
av sina erfarenheter kan därför vara något fördelaktigt för vården. En nyutexaminerad 
sjuksköterska börjar arbetet ofta direkt efter examen utan någon nämnvärd handledning, 
kanske till följd av brist på sjuksköterskor, vilket riskerar att få sjuksköterskan att känna 
sig ensam och rådvill och därför får en negativ syn på att arbeta med palliativ vård. 
 
Behovet av närstående som stöd var också utav stor betydelse för patienten (Beck et al., 
2011). De anhöriga behövde därför stöd och information av vårdaren i samband med 
vården av patienten (Iranmanesh et al., 2009). Flera studier visade att detta var på olika 
sätt påfrestande för sjuksköterskorna då närstående hade svårt att acceptera den aktuella 
situationen i och med den palliativa vården (Calvin et al., 2009; Iranmanesh et al., 2009; 
Valiee et al., 2012). Detta avhjälptes däremot när de närstående fick mer tid med 
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patienten (Calvin et al., 2009; Fridh et al., 2009). Vårdpersonalen upplevde även brister 
i kommunikationen till de närstående kring den döende, vilket resulterade i svårigheter 
för de närstående att förstå och acceptera patientens tillstånd (Iranmanesh et al., 2009). 
Det är av vikt att inte exkludera de närstående från vården utav patienten. Det är viktigt 
att inte exkludera de närstående vid vården utav patienten. Genom att bjuda in dessa i 
vården av patienten, kan förståelsen ökas för vad som händer och i sin tur öka 
acceptansen hos de närstående. Detta skulle även leda till att bördan för sjuksköterskan 
minskar, då acceptansen kan minska känslor av förtvivlan och ångest hos de närstående 
och underlätta för sjuksköterskan att stötta dem. 
  
  
Ett antal studier visade att erfarenheter, både yrkesmässiga och privata var en betydande 
del i vårdpersonalens inställning till den palliativa vården och professionen (Fridh et al., 
2009; Iranmanesh et al., 2008; Lange et al., 2008;). Även tidigare forskning visade att 
erfarenhet är en styrka vid hanterandet av den emotionella och professionella stressen 
(Georges et al., 2002; Samson-Katz et al., 2001). Detta var något som även framhölls 
utav arbetsgivare och det uttrycktes ett behov av stöd till mindre erfaren vårdpersonal, 
eftersom stödet ansågs som viktigt för att personalen ska klara sitt arbete (Nationella 
vårdprogram för palliativ vård, 2012; Samson-Katz et al., 2001). Såväl arbetsgivare som 
kolleger ansåg att de genom att prata om sina erfarenheter, kunde få råd och stöd från 
mer erfaren personal i att agera bättre professionellt samtidigt som det ger dem styrka 
(Calvin et al., 2009; Espinosa et al., 2010; Iranmanesh et al., 2011; Livingstone et al., 
2011; Wu et al., 2009). Erfarenhet inom palliativ vård stärker sjuksköterskan i sitt 
arbete, och behovet är stort av någon sorts utbildning kring ämnet då den i dagsläget är 
bristfällig. Som nyutexaminerad sjuksköterska är osäkerhet och obekvämhet kring 
patienter i livets slutskede samt besluten kring palliativ vård något som trots utbildning 
kan vara oundvikligt, då situationen trots allt är svår att möta. Dock är det troligtvis 
oundvikligt att, trots 30 år i arbetet, mycket erhållen kunskap samt erfarenhet inom 
ämnet, inte uppleva vissa situationer mer emotionellt betungande då varje patients 
bortgång är unik och påverkar sjuksköterskan på varierande sätt.  
 
Bristfällig kommunikationen inom arbetslaget uppfattades som ett hinder för 
vårdpersonalen då stödet inom personalgruppen samt den vård som bedrevs kan 
försämras (Boyd et al., 2011; Calvin et al., 2009; Iranmanesh et al., 2011). 
Sjuksköterskor upplevde att det var deras uppgift att föra patientens talan och att det var 
de som kände patienterna bäst, vilket innebar svårigheter i de fall då läkare förbisåg 
sjuksköterskors åsikter kring fortsatt vård (Calvin et al., 2009; Espinosa et al., 2010; 
Iranmanesh et al., 2011). Eftersom både läkarens och sjuksköterskans kompetens är av 
betydelse i vårdandet av patienten, krävs ett samarbete med ömsesidig respekt. De båda 
professionerna har olika expertområden där sjuksköterskans kompetens är inriktad mot 
omvårdnad och läkaren mot det medicinska. En mellanhand där sjuksköterskor och 
annan personal kan komma och ta upp de problem som uppkommer och som i sin tur 
kan ta upp problematiken på exempelvis arbetsplatsmöten kan hjälpa. Även 
gemensamma ronder där både sjuksköterskor och läkare går tillsammans runt till 
patienter och samtalar om fortsatt vård och behandling kan underlätta. 
  
Tid var en viktig komponent som belystes i vårdandet av patienten (Hopkinson et al., 
2003). Sjuksköterskorna upplevde sig som otillräckliga och stressade till följd av att 
tiden inte räckte till (Rejnö et al., 2013; Wu et al., 2009). Vid enheter där det även 
förekom kurativ somatisk vård prioriterades dessa eftersom de hade en chans att 
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överleva (Valiee et al., 2012). Idag är det vanligt att sjuksköterskorna ansvarar för fler 
och fler patienter samtidigt, vilket medför att den palliativa vården försämras.  Det är 
viktigt för sjuksköterskan att ta sig tid att vara närvarande, både för patienten och för 
deras anhöriga för att vårdtiden ska bli så optimal som möjligt. Det finns risk för att 
neddragningarna inom hälso- och sjukvården idag påverkar sjuksköterskans arbete, och 
därmed även upplevelserna, på ett negativt sätt. Detta i sin tur kan innebära att fler 
känner att de behöver gå ner i tjänstgöringsgrad eller avsluta sin tjänst, samt att färre 
söker sig till yrket. Till följd av nedskärningar inom sjukvården, att befolkningen blir 
äldre och sjukare samt att antalet vårdplatser minskar, ökar belastningen på 
sjuksköterskan. Antal patienter per sjuksköterska ökar och tiden räcker därför inte till 
för att ge alla patienter den vård de har rätt till och behöver, vilket på lång sikt kommer 
att leda till att sjuksköterskorna kommer att bli än mer stressade och pressade. Detta kan 
medföra att det går ut över arbetet och omvårdnaden försämras. För att sjuksköterskorna 
ska uppleva sitt arbete mer positivt, samtidigt som kvaliteten av vården ska 
upprätthållas, behövs det anställas fler sjuksköterskor för att minska arbetsbelastningen.  
 
Vården av patienter, samt upplevelserna av vårdandet i livets slutskede påverkas också 
av kulturella faktorer (Penman et al., 2013). Vårdarens kultur påverkade delvis hur 
vårdandet av patienten ser ut, samt hur denne bearbetade och hanterade sina upplevelser 
(Iranmanesh et al., 2011; Wu et al., 2009). Vårdens utformning beror på vårdarens syn 
på döden och dennes religiösa uppfattningar, men även på vad som är kulturellt 
accepterat. Inom forskningen belyses inte bara svenska sjuksköterskors uppfattningar 
utan även upplevelser från bland annat Iran och Taiwan. Dessa hade en något 
annorlunda syn på att vårda döende patienter än vårdpersonal från exempelvis Sverige. 
Som det uttrycktes i resultatet, förekom det uppfattningar som att det var ett straff att 
observera döende patienter i deras sista tid (Valiee et al., 2012). När sjuksköterskor i 
andra kulturer upplevde arbetet som krävande och med för hög belastning ifrågasatte de 
ofta sitt val av arbete. Därför lades det istället ett visst fokus på den kultur eller religion 
som sjuksköterskorna tillhörde (Valiee et al., 2012; Wu et al., 2009). Sjuksköterskors 
kultur är en del som formar deras livsvärld och därför även påverkar deras synsätt. Att 
sjuksköterskor från olika kulturer uppfattade vården av palliativa patienter olika var 
därför inte oväntat. I kompetensbeskrivningen för palliativ vård (2008) beskrivs att 
sjuksköterskan ska ha kunskap att bedöma kulturella och existentiella omvårdnadsbehov 
hos patienten samt ha förmågan att bemöta olika kulturella traditioner rörande döden 
och döendet. Då Sverige är ett mångkulturellt samhälle, där många invandrare med 
olika kulturer kommer på sikt att behöva söka sig till den svenska hälso- och 
sjukvården, är det viktigt att genom exempelvis utbildning, uppmuntra sjuksköterskor 
och sjuksköterskestuderande till tolerans och förståelse för andra kulturer och religioner 
samt vara lyhörda för de sjuka och närståendes önskemål. Även utbildning och kurser i 
kulturella skillnader för personal och handledning i specifika patientfall kan öka 
förståelsen och därmed kan en god omvårdnad ges. 
 

Konklusion och implikation 
   
Studien visar på att kultur, erfarenhet samt kommunikation påverkar vårdpersonalens 
upplevelser av den palliativa vården. Vård i livets slutskede är en utmaning för 
sjuksköterskor och annan vårdpersonal, vilket är känt sedan tidigare. Dock var 
upplevelserna av att ge vård i livets slut individuellt, som till viss del påverkades av 
såväl kultur och vårdarens egna erfarenheter vilket påvisades i studien. Mer erfarenhet, 
både i livet och privat, gjorde att de upplevdes som mer positiva inför döden och såg det 
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mer naturligt. Vård i livets slutskede innefattar inte bara patienten utan även de 
närstående i form av stöd och information. Trots att det ibland upplevdes som krävande, 
ansågs stödet som gavs till de närstående viktigt då de i sin tur var ett stort stöd för 
patienten. Även existentiella upplevelser påverkades på olika sätt, då exempelvis 
sjuksköterskorna ansåg att synen på liv och död förändrades. De upplevde även att deras 
syn och upplevelser av palliativ vård förbättrades allteftersom ytterligare erfarenhet 
erhållits.  
  
Stöd till vårdpersonalen var av stor vikt för att klara av att bedriva palliativ vård. 
Sjuksköterskan och vårdpersonalen upplevde sig ha en nyckelroll i vårdandet av 
patienten, då de hade en nära kontakt till patienten och förde dennes talan i 
kommunikationen med andra professioner inom arbetslaget. Kommunikationen inom 
teamet var en avgörande förutsättning för god omvårdnad.  
  
Resultaten i studien indikerar att det krävs en fördjupad kunskap och förståelse för 
palliativ vård hos nyutexaminerade sjuksköterskor, vilket kan åtgärdas genom att öka 
förekomsten av utbildning i palliativ vård i grundutbildningen för sjuksköterskor. Stödet 
är något som behöver prioriteras för sjuksköterskor och vårdpersonal för att förbättra 
upplevelserna utav att vårda patienter i livets slutskede och blanda grupper med mindre 
erfarna sjuksköterskor med sjuksköterskor med mer tid inom yrket för stöd och hjälp 
med de emotionella svårigheterna. Även kommunikationen inom arbetslaget bör 
förbättras för att ge patienter bästa möjliga vård samt ge sjuksköterskors upplevelser en 
mer positiv framtoning. För att förbättra den palliativa vården, behövs även mer 
utbildning och forskning avseende kulturella skillnader vid vård i livets slutskede för att 
ha möjlighet att möta alla patienters önskemål på bästa möjliga sätt samt förbättra 
upplevelser av palliativ vård. Då studien visar att erfarenhet, kulturella skillnader och 
kommunikation påverkar upplevelserna hade mer forskning inom ämnet varit till fördel 
för förståelsen och betydelsen av sambanden mellan palliativ vård, kultur och 
sjuksköterskornas upplevelser, och på så sätt ha möjlighet att förbättra både patientens, 
de närståendes samt sjuksköterskans upplevelser av vård i livets slutskede. 
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Forsberg, A., & 
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Doing one’s 
utmost: Nurses 
description of 
caring for dying 
patients in an 
intensive care 
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Syftet var att 
undersöka 
intensivvårdssjuksk
öterskors 
upplevelser och 
erfarenheter av att 
vårda döende 
patienter. Fokus låg 
på patienter utan 
anhöriga, 
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Undersökningen genomfördes som 
en kvalitativ studie där intervjuer 
med nio sjuksköterskor från tre 
olika intensivvårdsavdelningar 
ägde rum. Innehållet analyserades 
med vanlig innehållsanalys.  
Bortfall redovisades inte. 

I studien framkom att 
sjuksköterskors arbete 
innebar att skapa en 
relation med de 
närstående vid livets 
slutskede. De fall där 
patienter saknade 
närstående upplevdes ofta 
som mer sorgliga, men 
lämnade färre spår efter 
sig. Sjuksköterskorna 
upplevde även att de lärde 
sig mer genom egna 
erfarenheter och 
upplevelser än från 
riktlinjer och vetenskap.  
 
 

Hög 

 



 

2009, 
Norge, 
Pubmed 

Hov, R., Athlin, 
E., & Hedelin, 
B. 

Being a nurse in 
nursing home 
for patients on 
the edge of life 

Syftet var att få en 
djupare förståelse 
för hur det är att 
vara sjuksköterska 
vid en institution 
där de vårdar 
patienter vid livets 
slut, som 
exempelvis hospice. 

Undersökningen genomfördes som 
en fenomenologisk kvalitativ studie 
för att beskriva upplevelserna hos 
deltagarna. Studien genomfördes 
vid två institutioner i Norge där 14 
deltagare intervjuades individuellt 
vid två tillfällen. Datan spelades in 
och analyserades i enlighet med 
Van Manen’s hermeneutiska 
fenomenologiska analys där det i 
flera steg togs fram olika 
underteman och genomgående 
teman under intervjuerna. 
 
 
 

Det framkom i studien att 
sjuksköterskorna, som 
arbetade med de döende 
patienterna, kände att det 
var mycket stressande och 
tungt arbete. De skulle ta 
hänsyn till patienter, 
närstående, kolleger, 
läkare och sina egna 
värderingar vilket ledde 
till stressfulla konflikter 
för sjuksköterskan. 
Studien belyste de 
faktorer som påverkade 
sjuksköterskan. 
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Iranmanesh, S., 
Ghazanfari, Z., 
Sävenstedt, S., 
& Häggström, 
T. 

Iranian and 
Swedish nurses’ 
experiences of 
caring for dying 
people 

Syftet var att belysa 
innebörden av 
svenska och iranska 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
personlig 
utveckling inom 
vård vid livets 
slutskede. 

Studien genomfördes som en 
kvalitativ studie där åtta 
sjuksköterskor från en 
onkologiavdelning i Iran och åtta 
sjuksköterskor från Sverige 
intervjuades. Inklusionskriterierna 
var att de arbetade med personer 
vid livets slut. Bortfall redovisades 
inte. 

I studien framkom det att 
vården av döende 
patienter är en 
lärandeprocess där man 
utvecklas både i arbetet 
och som person. 
Utvecklingen skedde 
tillsammans med 
arbetslaget genom 
reflektionsövningar. 
Resultatet visade även ett 
behov av lära sig om 
andra kulturer för att få en 
bra helhetsbild om hur 
vård i livets slutskede 
skulle utföras. 
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2009, 
Sverige, 
Cinahl 

Iranmanesh, S., 
Häggström, T., 
Axelsson k., & 
Sävenstedt, S. 

Swedish Nurses’ 
Experiences of 
Caring for 
Dying People 

Syftet var att belysa 
innebörden av 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
vårda patienter i 
livets slutskede, 
båda i hemmet och 
på speciell 
avdelning på 
sjukhus 

Kvalitativ studie där datan tolkades 
utifrån ett fenomenologiskt 
hermeneutiskt synsätt. Åtta 
sjuksköterskor, fyra från en speciell 
avdelning på ett sjukhus där de 
arbetade med döende patienter, de 
resterande fyra arbetade med 
hemsjukvård. Bortfall redovisades 
inte. 

Att vårda patienter i livets 
slutskede innebar inte 
bara att vårda patienten, 
utan även de närstående. 
Det var viktigt att 
sjuksköterskorna mötte 
patienterna som individer, 
både på sjukhus och i 
hemmet, samt att även 
vara närvarande och 
lyhörda för patienter och 
närstående. I hemmet blev 
sjuksköterskorna inbjudna 
till familjen. På sjukhuset 
var patienten och de 
närstående sedda som 
tillfälliga, emedan det i 
hemmet var tvärtom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hög 

 



 

2010, 
England, 
Cinahl 

Jack, B., & 
O’Brian, M. 

Dying at home: 
Community 
nurses’ views on 
the impact of 
informal carers 
on cancer 
patients’ place of 
death. 

Syftet med studien 
var att undersöka 
sjuksköterskor 
specialiserade inom 
palliativ vård och 
distriktssköterskors 
synsätt och 
upplevelser av 
faktorer som 
påverkade 
inläggning av 
cancerpatienter i 
livets slutskede. 

Undersökningen genomfördes som 
en kvalitativ studie där 19 
sjuksköterskor från nordvästra 
England deltog. Åtta av dessa var 
specialiserade inom palliativ vård 
och 11 var distriktssköterskor. 
Datan samlades in genom 
gruppintervjuer, där det med 
utgångspunkt från en intervjuguide 
skapades diskussioner. Bortfall 
redovisades inte 

I studien framkom det att 
sjuksköterskorna 
upplevde det som att 
platsen där patienten ska 
vårdas i livets slut var 
beroende av vårdarens 
beslut. Studien beskrev 
även att påfrestningarna 
på vårdaren blev större ju 
närmre livets slut 
patienten kom. Studien 
tryckte även på att det 
behövdes studier för att 
skapa ett 
bedömningsinstrument för 
regelbundna utvärderingar 
av de påfrestningar 
vårdaren utsattes för. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hög 

 



 

2012,  
Kanada, 
Cinahl 
 

Leung, D., 
Esplen M.J., 
Peter, E., 
Howell, D., 
Rodin, G., & 
Fitch, M. 

How 
hematological 
cancer nurses 
experience the 
threat of 
patients 
mortality 

 

Syftet var att 
undersöka hur 
cancer-
sjuksköterskor vid 
en 
benmärgstransplant
ationsavdelning 
upplevde att vårda 
patienter som kunde 
vara döende. 

Undersökningen utfördes som en 
kvalitativ studie. 
Datan samlades in initialt genom 
att en fältstudie med observation 
observera och få en större 
förståelse för rutiner och uppgifter 
på avdelningen. Sedan utarbetades 
en intervjuguide och utifrån denna 
intervjuades 19 sjuksköterskor 
från två olika 
benmärgstransplantationsavdelnin
gar. Svaren antecknades och 
tolkades sedan genom en 
hermeneutisk spiral. En deltagare 
intervjuades inte. 

I studien framkom det att 
sjuksköterskorna 
upplevde att vård i livets 
slutskede till stor del 
involverade de anhöriga. 
De fall där patienten avled 
ensam utan anhöriga, 
kunde ses som mer 
tragiska. Dock upplevde 
sjuksköterskorna att de 
var mindre emotionellt i 
efterhand. De upplevde 
även att de lärde sig mer 
utav erfarenheter än 
genom riktlinjer och 
veteskapliga fakta. 
Återupplivningsförsök 
ansåg  bland 
sjuksköterskorna som 
kontroversiellt om de 
närstående var 
närvarande. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hög 

 



 

2011,  
England, 
Cinahl 

Livingstone, G., 
Pitfield, C., 
Morris, J., 
Mandela, M., 
Lewis-Holmes, 
E., & Jacobs, H. 

Care at the end 
of life for 
people with 
dementia living 
in a care home: 
a qualitative 
study of staff 
experience and 
attitudes 

Syftet var att 
undersöka vilka 
hinder för 
omvårdnad det 
finns för personal 
inom hemtjänsten 
när det gäller att 
utföra vård vid 
livets slut hos 
patienter med 
demens. 

Undersökningen genomfördes som 
en kvalitativ studie där det utifrån 
en intervjuguide utfördes 
intervjuer med 58 ur personalen 
vid ett vårdboende. På boendet 
skilde sig religionen åt mellan 
patienterna och vårdarna. 
Intervjuer genomfördes tills dess 
att önskat material var insamlat. 
Bortfall redovisades inte. 

 
 

Resultatet visade på att 
personalen behövde mer 
stöd och utbildning i 
kulturella och religiösa 
frågor rörande patienter 
med demens för att kunna 
förbättra vården. 
Kommunikationen 
behövde utvecklas för att 
information till patienten 
både ska kunna ges och 
tas in. 

Medel 

2012,  
Sverige, 
Cinahl 

Rejnö, Å., 
Danielson, E., 
& Post, I.V. 

The unexpected 
force of acute 
stroke leading 
to patients’ 
sudden death as 
described by 
nurses 

Syftet med studien 
var att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
patienters döende 
efter en akut stroke 
där livet inte gick 
att rädda. 

Undersökningen genomfördes som 
en kvalitativ studie där data 
samlades in genom intervjuer med 
tio sjuksköterskor vid en 
strokeenhet. Intervjuerna spelades 
in och tolkades. Bortfall 
redovisades inte. 

I studien framkom det att 
sjuksköterskorna 
upplevde de oväntade och 
krävande situationerna, 
som uppkom efter en 
stroke som etiska 
dilemman och 
värdegrundskonflikter. 
Studien sågs som ett stöd 
till både sjuksköterskor 
och annan vårdpersonal 
för att ge ny förståelse 
och möjlighet att handla i 
krävande situationer. 
 
 
 
 

Hög 

 



 

2012, 
Iran,  
Cinahl 

Valiee, S., 
Negarandeh, R., 
& Nayeri, N.D. 

Exploration of 
Iranian 
intensive care 
nurses’ 
experience of 
end-of-life care: 
a qualitative 
study* 

Syftet med studien 
var att undersöka 
upplevelserna av att 
vårda patienter i 
livets slutskede hos 
indiska 
intensivvårdssjuksk
öterskor och hur 
detta påverkade 
dem. 

Undersökningen genomfördes som 
en kvalitativ studie där datan 
samlades in genom att intervjua tio 
iranska sjuksköterskor från samma 
sjukhus och som alla jobbade på 
en intensivvårdsavdelning. 
Bortfall redovisades inte. 

Resultatet från studien 
gav en ökad förståelse för 
hur sjuksköterskor 
upplevde att vårda döende 
patienter vid en 
intensivvårdsavdelning. 
Den visade även att 
behovet utav stöd var stort 
bland sjuksköterskorna 
för att kunna vårda 
patienterna och se till de 
anhöriga på ett 
tillfredsställande sätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hög 

 



 

2009,  
Taiwan, 
Cinahl 

Wu, H-L., & 
Volker, D.L. 

Living with 
death and 
dying: The 
experience of 
Taiwanese 
hospice nurses. 

Syftet var att belysa 
taiwanesiska 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
vårda döende 
patienter vid ett 
hospice. 

Undersökningen genomfördes som 
en hermeneutiskt kvalitativ studie 
med intervjuer med 14 
sjuksköterskor från sex hospices i 
centrala och södra Taiwan. 
Intervjuerna spelades in och 
översattes till engelska. Bortfall 
redovisades inte. 

Sjuksköterskor som valde 
att arbeta inom 
hospiceverksamhet gjorde 
det för att de upplevde att 
de utvecklades i sitt arbete 
och såg det som 
spännande. Informanterna 
uttryckte att de hade stor 
respekt för patienter och 
deras närstående samtidigt 
som de värnade om 
patienternas autonomi. 
Enligt traditionell kultur i 
Taiwan ses döden som 
något utav ett tabu och 
sjuksköterskorna såg det 
som en utmaning att 
involvera kulturer och 
traditioner i vårdandet av 
de döende. 
 

Hög 
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Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2010,  
Israel,  
Cinahl 
 
 
 

Braun, M., 
Gordon, D. & 
Uziely, B. 

Associations 
between 
oncology 
nurses’ 
attitudes 
toward death 
and caring for 
dying patients 

Syftet var att 
undersöka 
relationen mellan 
cancersjukskötersko
rs attityder till 
döden och att vårda 
döende patienter. 

En deskriptiv genomfördes med 
hjälp utav enkäterna DAP-R och 
FATCOD där korrelationen mellan 
dessa undersöktes. 500 
sjuksköterskor vid en konferens var 
inbjudna att delta och 170 slutförde 
och lämnade in enkäterna. Endast 
147 av dessa enkäterna var korrekt 
ifyllda och enbart dessa användes.  

Ett samband sågs mellan 
sjuksköterskornas 
attityder kring döden och 
attityder att vårda döende. 
Vissa sjuksköterskor kan 
verka undvikande för att 
lättare hantera dennas 
egna negativa känslor 
kring döden. Tidigare 
studier och resultat från 
studien visade att kultur 
och religion kan ha 
inflytande på 
sjuksköterskors attityder. 
 
 
 
 
 
 

Hög 

 



 

2008,  
Iran, 
Cinahl 
 
 

Iranmanesh, S., 
Dargahi, H., & 
Abbaszadeh, A. 

Attitudes of 
Iranian nurses 
toward caring 
for dying 
patients. 

Syftet var att 
undersöka iranska 
sjuksköterskors 
inställning till att 
vårda döende 
patienter 

Frågeformulären FATCOD och 
DAP-R användes. 120 
sjuksköterskor, vid ett sjukhus i 
Tehran, fick svara på frågorna. Ett 
bortfall redovisades på sex stycken. 
Utav de kvarvarande 
frågeformulären var 98 % 
besvarade. Datan analyserades 
sedan med hjälp utav “Statistical 
Package for Social Scientists. 
Pearsons korrelation användes för 
att se eventuella samband mellan 
FATCOD och DAP-R 

En viss negativ inställning 
fanns bland 
sjuksköterskorna. Detta 
kunde bland annat bero på 
bristande erfarenheter, 
kulturella företeelser och 
begränsningar i arbetet. 

Medel 

2008, 
USA, 
Cinahl 
 
 

Lange, M., 
Thom, B., & 
Kline, N.E. 

Assessing 
Nurses 
Attitudes 
toward Death 
and Caring for 
Dying Patients 
in a 
Comprehensiv
e Cancer 
Center 

Syftet vara att 
undersöka hur 
sjuksköterskor som 
arbetar med 
cancersjuka 
patienter ansåg om 
döden och att arbeta 
med döende 
patienter. 

Deskriptiv kvantitativ studie. 
Sjuksköterskor på relevanta enheter 
fick frivilligt och anonymt delta i 
studien. 355 deltog. Bortfall 
redovisades inte. Frågeformulären 
FATCOD och DAP-R användes. 

Sjuksköterskor med mer 
erfarenhet inom vård av 
patienter i livets slutskede 
tenderade att ha en mer 
positiv inställning till 
döden och vården av 
döende patienter. 

Medel 
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