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Sammanfattning 

Varje år är omkring 40 miljoner människor runt om i världen i behov av palliativ 

vård. Att som sjuksköterska vårda patienter som befinner sig i livet slut är en speciell 

vårdform. Målet för vården inte längre är att bota utan att lindra lidande och stödja 

patienten i den sista tiden i livet. Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av 

att arbeta i palliativ vård. Metoden som användes var en litteraturstudie som 

grundades på 13 vetenskapliga artiklar. I resultatet framkom två teman Att göra gott 

för patient och närstående och Att inte räcka till. Sjuksköterskorna strävar efter att ge 

personcentrerad omvårdnad, skapa vårdrelationer, vilket bidrar till 

arbetstillfredställelse. Därför bör mer utbildning inom palliativ vård ingå i 

sjuksköterskors utbildning för att stärka professionen och sjuksköterskors självkänsla.  
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Abstract 

Every year there are about 40 million people around the world in need of palliative 

care. For a nurse it is a special form of care to care for these patients in their end of 

life. The goal is no longer to cure but to ease and to aid the patient in it's last days of 

life. In this study, the purpose was to shed light on nurses experiences of working in 

palliative care. The method used was a literature study based on 13 scientific articles. 

The result showed two themes, one, To make the patient and their loved ones feel 

comfortable, and two, To not be enough. The nurses are committed to give 

personalized care, make care relations, which makes for work satisfaction. Therefore 

should more education about palliative care be a part of a nurses education, to 

strengthen the profession, and nurses self-esteem.  

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ...................................................................................... 1 

Bakgrund ..................................................................................... 1 

Palliativ vård ............................................................................................. 1 

Personcentrerad vård ............................................................................... 2 

Sjuksköterskors roll och profession .......................................................... 3 

Problemformulering ................................................................................... 4 

Syfte ............................................................................................................ 5 

Metod ........................................................................................................... 5 

Datainsamling ........................................................................................... 5 

Databearbetning ....................................................................................... 6 

Forskningsetiska överväganden ............................................................... 6 

Resultat ........................................................................................ 7 

Att göra gott för patient och närstående .................................................. 7 

Personcentrerad omvårdnad .................................................................... 7 

Nära vårdrelationer ................................................................................... 8 

Arbetstillfredsställelse ............................................................................... 9 

Att inte räcka till ....................................................................................... 10 

Sjuksköterskors vikt av att besitta kompetens ........................................ 10 

Emotionell stress .................................................................................... 10 

Dränerande arbete .................................................................................. 12 

Diskussion ................................................................................. 13 

Metoddiskussion ...................................................................................... 13 

Resultatdiskussion .................................................................................. 15 

Konklusion och implikation ...................................................... 18 

 

 

Referenser  

Bilagor 

Bilaga A: Sökordsöversikt 

Bilaga B: Sökhistorik 

Bilaga C: Artikelöversikt 

 

 



 

 1 

Inledning  

Varje år är omkring 40 miljoner människor runt om i världen i behov av palliativ vård 

och det globala behovet av palliativ vård kommer bara att fortsätta att växa, som ett 

resultat av fler vårdkrävande sjukdomar och åldrande befolkning (WHO, 2015). I 

Sverige dör omkring 90 000 personer varje år, varav cirka 80 % dör en långsam död. 

Detta medför att 72 000 personer tar med sig sin historia, sina erfarenheter och behov 

till en ny fas i livet då de drabbats av obotligsjukdom och är döende (Milberg, 2012).  

Att få avsluta sitt liv stilla och fridfullt och somna in i frånvaro av smärta kan ses som 

en självklarhet. Samtidigt betyder det att det kommer behövas någon som står bredvid 

och ger vård fram tills dess att döden infinner sig. I sjuksköterskors profession ingår 

det att visa omsorg och respekt för patienter som befinner sig i livets slut 

(International Council of Nurses [ICN], 2012). Att vårda patienter som befinner sig 

vid livets slut är en speciell vårdform, målet för vården inte längre är att bota utan att 

lindra lidande och stödja patienten i den sista tiden i livet (Friedrichsen, 2012).   

 

Enligt WHO (2015) ska den palliativa vården lindra lidande och främja livskvalitet. 

Att ge omvårdnad till patienter i palliativ vård är en stor utmaning och ställer höga 

krav på sjuksköterskor. God kommunikativ förmåga, uppriktighet, professionell och 

personlig kunskap krävs i de sårbara situationerna (Johnston & Smith, 2006). I ICN:s 

(2012) etiska kod för sjuksköterskor är ett av det fyra grundläggande 

ansvarsområdena att lindra lidande. Uppgiften kan upplevas som svår och tung 

(Bjarnadottir, 2011). När döden närmar sig är patienter och deras närstående som 

mest sårbara (Kaarbø, 2009). Arbetet som sjuksköterska i palliativ vård innebär nära 

kontakt med döden, detta medför att sorg och saknad ligger nära i arbetet 

(Magnusson, 2009). Oavsett var sjuksköterskor arbetar, på sjukhus eller inom annan 

vårdkontext, kommer kontakt med patienter i livets slutskede att förekomma. 

Förståelsen för sjuksköterskors betydelsefulla arbetsinsats inom den palliativa vården 

bekräftas sällan av utomstående, detta beror på att det är den döende patientens behov 

som allt oftare synliggörs (Walshe & Luker, 2010). Att belysa sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda patienter i en palliativ vårdkontext är därför av stor vikt. 

”Döden får inte vara farlig. Jag måste ju möta den. Du med.” (Gidlund, 2013, 

s.328). 

Bakgrund 

Palliativ vård 

Palliativ vård kommer från det latinska ordet ”pallium” som betyder mantel. Manteln 

symboliserar omsorgen om den döende människan och är dessutom relaterad till 

begreppen helhetsvård och lindrande vård (Strang, 2012). Den palliativa vården har 

sina rötter i den moderna hospicerörelsen som grundades i Storbritannien där 

frontpersonen var Dame Cicely Saunders som startade det första Hospicet 1967 i 
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London. Hennes vårdfilosofi präglades av en helhetssyn på människan där vikten var 

att se hela människan och respektera den (Ternestedt, Österlind, Henoch & 

Andershed, 2012). Den palliativa vården präglas av en stark individualism, där 

självbestämmandet och valfriheten är central för människan (Ternestedt et al., 2012). 

Att arbeta utefter en helhetssyn på människan innebär att arbeta med ett holistiskt 

synsätt där fokus ska ligga på hela individen och där den vårdande patientens fysiska, 

psykosociala och andliga behov ska uppmärksammas (Christiaens, Abegglen & 

Gardener, 2010). Petersson & Strang (2012) menar att målet med den palliativa 

vården är att förbättra välbefinnandet och livskvaliteten hos patienter i den palliativa 

vården genom att lindra patientens alla dimensioner av lidande. Lindrandet av smärta, 

psykisk, fysisk och socialt och existentiellt lidande ska ske i en holistisk anda. 

Petersson & Strang (2012) menar också att livskvaliteten utgår ifrån patienters egna 

upplevelser där patienter, trots sjukdom och lidande, kan uppleva ett viktigt och 

meningsfullt liv. Det är en aktiv helhetsvård och har sin grund i en tydlig vårdfilosofi 

där syftet är att generera livskvalitet när bot inte längre finns (Friedrichsen, 2012).  

WHO (2015) har definierat palliativ vård som ett förhållningsätt med strävan efter att 

förbättra livskvaliteten för patienter i vård vid livets slut. Genom tidig upptäckt, rätt 

bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andra 

problem kan lidande förebyggas. Ottosson (2012) beskriver den palliativa vårdens 

lära och menar att ideologi inte är att hjälpa människor att dö utan att hjälpa dem att 

förbli levande tills de att de dör. WHO (2004) har konstaterat att palliativ vård ska 

vara en integrerad del av hälso- och sjukvården på sjukhus, vårdhem och i människors 

egna hem. 

Den palliativa vården består vanligtvis av två faser, den tidiga och den sena fasen 

(Löfmark, Nilstun, & Ågren Blomsjö, 2007). Den tidiga fasen är lång och kan sträcka 

sig under flera år. Fasen börjar då patienten får besked av läkaren om att sjukdomen 

inte går att bota och att behandlingen istället inriktar sig på lindrande vård. Den sena 

fasen är då patienten enbart har veckor eller dagar kvar att leva. Övergången från 

kurativ vård till palliativ vård kan i många fall vara komplex, övergången upplevs ofta 

som otydlig (Löfmark et al., 2007). För att sjuksköterskor ska ge bästa möjliga vård 

vid livets slut och ge patienter chansen till att få en värdig död krävs omsorgsfull 

omvårdnad (Efstathiou & Walker, 2014). Den basala omvårdnaden är viktig och 

innebär exempelvis lägesändring, munvård, tvättning och smärtlindring. Detta gör att 

patienterna känner sig tillfreds och det medför ökad chans till att patienterna uppnår 

en god död (Efstathiou & Walker, 2014).   

Personcentrerad vård  

Enligt Ekman et al. (2011) innebär personcentrerad vård att hela människan sätts i 

centrum där patienters åsikter, livssituation och tillstånd sätts i fokus. Som 

sjuksköterska är det viktigt att vara lyhörd samt uppmärksam på patienters tankar och 

känslor. Ett personcentrerat arbetssätt innebär att man söker kunskap om patienten 
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och hur den upplever sig själv, sin sjukdom och sin nuvarande situation (Ternestedt et 

al., 2012). Personcentrerad vård har visat sig öka patienters delaktighet, förbättra 

vårdens kontinuitet och öka patientsäkerheten skriver Ekman et al. (2011). Kärnan i 

den personcentrerade vården är patienten som person, alltså den person patienten 

beskriver sig vara i den situation som han eller hon befinner sig i (Ternestedt et al., 

2012). Att låta patienters berättelser stå i centrum och möjliggöra patienters 

delaktighet kan generera att en förtroendefull relation etableras och byggs upp. Det 

handlar helt enkelt om att utgå från patientens behov och önskningar (Ekman et al., 

2011).  

Enligt Strang (2012) är den palliativa vården uppbyggd av fyra centrala hörnstenar; 

symtomlindring, närståendestöd, teamarbete och kommunikation/relation. 

Symtomlindring syftar till att ge god smärtlindring, psykiskt, fysiskt och existentiellt 

smärtlindring är lika viktiga för att förbättra livskvaliteten för patienterna. 

Närståendestödets syfte är att stötta de närstående både under och efter vårdtiden och 

få de närstående delaktiga under sjukdomsförloppet (Strang, 2012). Dunn, Otten & 

Stephens (2005) belyser vikten av att ge närstående stöd eftersom de närstående under 

sjukdomstiden utgör det viktigaste stödet hos patienten. Teamarbetet innebär 

samarbetet mellan de olika vårdprofessionerna. Kommunikation och relation handlar 

om att främja patientens livskvalitet genom att bekräfta patienten (Strang, 2012).  

Sjuksköterskors roll och profession  

En sjuksköterska som tidigt försökte beskriva omvårdnadens speciella ansvarsområde 

och som har haft ett stort inflytande på de senaste omvårdnadsteorierna var Virgina 

Henderson (1897-1996). Henderson (1982) menade att alla människor har vissa 

grundläggande behov och framhåller vård vid livets slut som en mycket speciell 

omvårdnadsuppgift. Henderson (1982) beskrev också vad omvårdnaden måste uppnå 

för att patienter ska uppleva god hälsa, tillfrisknande och en fridfull död och menade 

att omvårdnaden måste utgå ifrån patientens egna upplevelser och behov och hur 

dessa bäst kan tillgodoses (Henderson, 1982).  

En förutsättning för att ge patienter i livets slutskede en fridfull död är att den 

palliativa vården erbjuder en hög standard som exempelvis god symtomlindring, att 

patienten och närstående är väl informerade och medvetna om prognosen samt att 

inge hopp om en bra sista tid i livet (Hunt, 1992). Genom att erbjuda patienter hög 

kvalitet i den palliativa vården tillgodoses patienternas behov (Department of Health, 

2008). Patienternas behov tillgodoses när tidiga omvårdnadsåtgärder och 

symtomlindring sätts in, vilket ökar chansen till välbefinnande hos patienterna vid 

livets slut (WHO, uå). 

Enligt Johnston & Smith (2006) har sjuksköterskor och patienter beskrivit de 

viktigaste egenskaperna som sjuksköterskor bör ha i palliativ vård. Där social 

förmåga och kvaliteter så som vänlighet, värme, medlidande och genuinitet är det 
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mest centrala. Sjuksköterskors sätt att förmedla information, deras kroppsspråk och 

känslighet ses som ett professionellt förhållningsätt som stärker vårdrelationer 

(Kaarbø, 2010).  

 

Den palliativa vården har beskrivits som psykologiskt påfrestande och stressig för 

sjuksköterskor eftersom vården inte längre är inriktad på att bota (Gamblers, 

Wilkinson & Dissanayake, 2003). Enligt Friedrichsen (2012) är sjuksköterskors roll 

att skapa en anpassad och balanserad omvårdnad där relationsskapande, stödjande, 

kommunikativ och koordinerande egenskaper står i centrum. Vidare är 

sjuksköterskors roll i den palliativa vården att erbjuda patienter bekvämlighet och 

omsorg (Ranse, Yates, & Coyer, 2012). Dessutom menar Ranse et al. (2012) att en 

sjuksköterska agerar utifrån fyra olika sätt genom att vara både vårdare, lärare, 

advokat och coach. Benämningen emotionell arbetskraft har en sociologisk bakgrund 

och representerar hårt arbete och svårigheterna att vårda patienter i livets slutskede 

(Froggatt, 1998; Jones, 2001). Den emotionella arbetskraften är ofta underskattad och 

undervärderad trots att det ställs krav på sjuksköterskorna att ständigt skapa och 

upprätthålla relationer med patienter som senare kommer att dö (Henderson, 2001).  

Sjuksköterskors arbetsuppgift i den palliativa vården är att ge meningsfull omvårdnad 

genom att visa stort engagemang för patienterna som befinner sig i den (Bjarnadottir, 

2011). Esbensen, Swane, Rahm-Hallberg & Thome (2008) menar att en känsla av 

meningsfullhet och hopp är två nära besläktade begrepp och att en känsla av 

meningsfullhet är en central och viktig del för människors livskänsla och livskvalitet. 

Vidare beskriver Esbenssen et alt. (2008) att hopp är en källa till styrka där hopp kan 

vara att få dö om förhållandena blir outhärdliga eller att få leva tills ouppklarade 

affärer hinner avslutas.  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är det sjuksköterskors skyldighet att 

tillgodose trygg vård och behandlingar som bygger på god kvalitet. Respekt för 

patientens självbestämmande och integritet ska främjas genom god kontakt mellan 

sjuksköterskor och patienter och ska bygga på, så långt som möjligt, patientens 

önskemål (HSL 1982:763). För legitimerade sjuksköterskor följer en 

kompetensbeskrivning där kunskap finns beskriven och som sjuksköterskor ska 

besitta och som ska tillämpas i alla delar av vården (Leksell & Lepp, 2013).   

Att ge kärleksfull omvårdnad och uppmärksamhet är mycket viktigt runt den som 

befinner sig i livets slut. Inom den palliativa vården krävs det att sjuksköterskor 

besitter kunskap för god kommunikation, delaktighet och respektfullt bemötande då 

det är avgörande för vård vid livets slut (Johnston & Smith, 2006).  

Problemformulering  

Sjuksköterskor har en central och viktig roll kring vården av patienter i palliativ vård. 

För att se den unika patienten och tillgodose deras behov och önskemål krävs det stor 
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kompetens, engagemang och empati hos sjuksköterskor. Genom att belysa 

sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter i palliativ vård kan 

svårigheter inom området identifieras och relevanta åtgärder kan utarbetas och sättas 

in.   

Syfte 

Att belysa sjuksköterskors upplevelser av att arbeta i palliativ vård.  

Metod  

Den valda designen är en litteraturstudie som Forsberg och Wengström (2013) 

beskriver som en allmän litteraturstudie med mål att skildra kunskapsläget inom det 

valda området. Ändamålet var att genom granskning av vetenskapliga artiklar få en 

djupare förståelse inom omvårdnad för palliativ vård och sjuksköterskors upplevelse 

av att vårda patienter i palliativ vård.  

Datainsamling 

Först genomfördes en ostrukturerad litteratursökning för att få ett helikopterperspektiv 

av problemområdet enligt Friberg (2012). En systematisk litteratursökning påbörjades 

i databaserna PubMed och Cinahl eftersom det är relevanta för det valda ämnet. 

Mycket forskning finns inom det valda området och utifrån det formulerades en 

problemformulering. Sökorden som valdes var; palliative care, nurse*, caring, end of 

life care, experiences, communication, registered nurses, death, dying patients, nurse 

coping. I databaserna användes en del av sökorden som ämnesord eller fritext 

(Forsberg & Wengström, 2013). Vid sökning i PubMed användes palliative care och 

nurses som Mesh-termer och i Cinahl användes dessa sökorden som Cinahl-Headings. 

För att kombinera sökorden användes de booleska operatorn ”AND” mellan sökorden 

och för att begränsa sökningen och få ett smalare resultat (Forsberg & Wengström, 

2013). Många sökord användes och det ansågs vara nödvändigt på grund av att det 

valda området är stort. De sökord som använts i databaserna för litteraturstudien kan 

ses i bilaga 1 Sökordsöversikt och litteraturgranskningarna kan ses i bilaga 2 

Sökhistorik. I vissa sökningar framkom det dubbletter av artiklar och de redovisas i 

sökhistoriken, se bilaga 2 sökhistorik. Samma sökningar har gjorts i båda databaserna 

men endast de sökningar som gav artiklar till resultatet redovisas i sökhistoriken. 

Avgränsningar som använts i databaserna var English language, Published Date from: 

2006-2016, Abstract och Peer reviewed. Trunkering användes (Friberg, 2012; 

Forsberg & Wengström, 2013) i båda databaserna och utseendet av trunkeringen blev 

en asteriks (*), trunkeringen användes för att för att få olika böjningsformer av 

sökorden (Friberg, 2012). Avgränsningen Peer reviewed användes endast i Cinahl 

eftersom det inte fanns tillgängligt i PubMed. Detta gjordes för att få fram relevant 

vetenskapliga artiklar som har granskats av andra oberoende forskare.    

Vid alla sökningar i databaserna lästes alla artiklarnas titlar, totalt 173, och de som 

inte svarade mot studiens syftet valdes bort. Resterande artiklars abstract lästes och de 

artiklar som svarade mot syftet sparades ned, vilket resulterade i 58 artiklar. Av de 58 
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artiklarna framkom 13 resultatartiklar efter att de noggrant diskuterats och granskats. 

Samtliga 13 resultatartiklar ansågs bidra med värdefull information som svarade mot 

syftet. De övriga 45 vetenskapliga artiklarna som exkluderades ansågs inte svara mot 

syfte och nådde inte önskad kvalitets grad. Vissa artiklar valdes att användas som 

bakgrunds artiklar. Artiklar som valdes att exkluderas innefattade patienters och 

närståendes upplevelser. Artiklarna som inkluderades skulle handla om 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i palliativ vård. Artiklarna som har 

valts att inkluderats har kvalitetsgranskat utifrån Carlssons & Eimans (2003) 

granskningsmall för kvalitativa studier. Artiklarna klassificerades utifrån kriterier i 

mallen och poängsattes och den totala summan redovisades i procentform. Artiklarna 

sorterades i grad I-III, där grad I artiklar har högst kvalitet, grad II medel och III låg 

kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003). Endast de resultatartiklar som erhöll grad 1 valdes 

att inkluderas för att erhålla hög vetenskaplig kvalitet.  

Databearbetning 

En systematisk bearbetning av de valda vetenskapliga artiklarna gjordes enligt 

Forsberg och Wengström (2013) vilket innebär att en analys av de vetenskapliga 

artiklarnas innehåll genomförs. Artiklarna granskades och lästes igenom enskilt i sin 

helhet flera gånger och sedan diskuterades det tillsammans för att få en uppfattning av 

innehållet enligt Friberg (2012). Efteråt jämfördes och diskuterades artiklarnas 

innehåll tillsammans till dess att konsensus nåtts, sedan gjordes korta och skriftliga 

sammanfattningar av varje artikels resultatdel vilket ledde till att ett mönster kunde 

urskiljas. Detta mönster ledde till att olika teman kunde identifieras samt likheter och 

skillnader. Det resulterade i två huvudteman; Att göra gott för patient och närstående 

samt Att inte räcka till. Under varje huvudtema valdes flera olika subteman för att 

lyfta fram artiklarnas likheter och skillnader. För att yttligare stärka litteraturstudiens 

resultat användes citat i de olika temana. Resultatartiklarna kan ses i tabell 3 

Artikelöversikt där artiklarnas syfte, metod, urval, datainsamling, analys, bortfall, 

slutsats och vetenskaplig kvalitet presenteras (Forsberg & Wengström, 2013). 

Forskningsetiska överväganden  

Grunden för de etiska övervägandena utgår från Helsingforsdeklarationen för god 

forskningssed gällande forskning på människor i medicinskt syfte (World medical 

Association [WMA], 2013). Människor som ingår i forskning ska behandlas med 

värdighet och mötas med respekt inom forskningsetik enligt Kjellström (2012). Enligt 

Henricson (2012) är det av stor vikt att vetenskapliga artiklar är etiskt godkända. Alla 

de 13 valda vetenskapliga resultatartiklarna är godkända av en etisk kommitté. 

Artiklarnas resultat som är väsentliga för studiens syfte har sammanställts och en 

rättvis bedömning har gjorts. Enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) ska alla 

deltagares personuppgifter behandlas konfidentiellt. Avsikten är att människors 

integritet ska skyddas. Alla deltagarnas personuppgifter var skyddade i samtliga 

resultatartiklar som ingår i litteraturstudiens resultat. Vidare säger 

personuppgiftslagen (SFS 1998:204) att deltagarnas privata sfär inte får kränkas och 
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att frågor av för känslig karaktär bör undvikas. Samtliga deltagare i reultatartiklarna 

har kunnat avbryta studien om de önskat och alla har lämnat informerat samtycke 

innan datainsamlingen påbörjats. Alla deltagare har också lämnat sitt godkännande till 

att delta i studien. Av redovisningen kring resultatartiklarna framgår att ingen 

deltagare har farit illa. I Lagen om etikprövning (SFS 2003:460) 17§ står det att 

forskning endast kan göras om deltagarna har gett sitt samtycke. För att samtycket ska 

gälla ska deltagarna, innan samtycke ges, fått information om forskningen. Alla 

deltargare i resultatartiklarna har givits skriftlig eller muntlig information om studien 

innan deltagande. Hänsyn ska visas till mänskliga rättigheter, grundläggande friheter, 

hälsa, säkerhet och personlig integritet (Henricson, 2012).  

Etiska övervägande har gjort gällande nytta och risker med litteraturstudien. Valet att 

göra denna litteraturstudie grundar sig i sjuksköterskors upplevelser av att arbeta i 

palliativ vård behöver lyftas fram och diskuteras för att öka kunskap inom området. 

Resultat  

Att göra gott för patient och närstående  

Personcentrerad omvårdnad  

Sjuksköterskorna i samtliga resultatartiklar uttryckte en hög ambition och ett stort 

intresse för den palliativa vården och den unika patienten som vårdas. 

Sjuksköterskorna menade att målet för den palliativa vården är göra gott för patient 

och närstående och belyste vikten av att hjälpa patienterna att känna sig så bra som 

möjligt trots omständigheterna. Sjuksköterskorna pekade på hur god basal omvårdnad 

kunde generera det genom lägesändring, munvård och tvättning (Gerow, Conejo, 

Alonzo, Davis, Rodgers & Williams Domian, 2010; Fridh, Forsberg & Bergbom, 

2009; Johansson & Lindahl, 2011; Wallerstedt & Andershed, 2007; Zheng, Guo, 

Dong & Owens, 2015). Sjuksköterskorna belyste också vikten av att ge god 

smärtlindring till patienterna för att lindra både smärta och ångest. Administreringen 

av symtomlindring var inte endast för patienterna utan lugnade även de närstående. 

Sjuksköterskorna menade att det hade en lugnande effekt för de närstående när då de 

såg att patienten inte hade svårigheter att andas eller uttryckte smärta. Detta bidrog till 

en lugn och harmonisk atmosfär (Fridh et al., 2009).  

I varje unik situation och möte med patienter strävade sjuksköterskorna efter att en 

känsla av fullständighet, en känsla av att göra gott och en tillfredställelse över att de 

gjort allt det kunnat för patienten (Johansson & Lindahl, 2011). Sjuksköterskorna 

betonade att varje patient och situation är unik och att utgå ifrån varje enskild patient 

är av stor vikt, det går inte att följa exakta riktlinjer vid vård vid livets slut eftersom 

alla patienter har olika behov (Fridh et al., 2009; Johansson & Lindahl, 2011; 

Wallerstedt & Andershed, 2007). I den palliativa vården krävs det att sjuksköterskor 

är flexibla. Sjuksköterskorna menade att det ibland krävs att tänka och handla utanför 

den ”traditionella boxen” för att kunna ge patienterna hög kvalitet och 
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personcentrerad vård (Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskorna såg vård 

vid livets slutskede som en konst och beskrev det som meningsfullt, givande och 

kreativt genom att det bidrar till välbefinnande för patienterna och deras närstående 

(Andersson, Salickiene & Rosengren, 2016).   

”When you’re dealing with end-of-life, it’s a little bit different, you kind a get 

to break the rules… but, y’know, this man’s a diabetic, well, it’s gonna make 

him happy to have the ice cream, let him have the ice cream.” (Barrere & 

Durkin, 2014, s. 39).  

Sjuksköterskan i den palliativa vården är betydelsefull för att underlätta patienters 

sista tid i livet, genom att erbjuda dem komfort och känslomässigt stöd. 

Sjuksköterskorna menade att nyckeln till att vara genuint närvarande och 

känslomässigt engagerad är att arbeta utefter ett holistiskt synsätt (Barrere & Durkin, 

2014). Flera av sjuksköterskorna beskrev att de kunde relatera till patienter och deras 

närståendes situation eftersom de själva hade liknande erfarenheter. Att göra sitt 

yttersta för patienten bidrog till att sjuksköterskorna alltid försökte erbjuda och ge 

vård som de själva skulle önska för sina närstående eller sig själva (Fridh et al., 2009; 

Gerow et al., 2010). Att se till patientens helhetssituation menade sjuksköterskorna 

underlättade vården vilket skapade tillfredställelse då det bidrog till sjuksköterskornas 

personliga utveckling (Wallerstedt & Andershed, 2007).   

Nära vårdrelationer 

Sjuksköterskorna menade att nära vårdrelationer, till både patient och närstående, 

bidrar till god kommunikation, vilket stärker sjuksköterskorna i deras yrkesroll 

(Strang, Henoch, Danielson, Browall & Melin-Johansson, 2013). När en god 

vårdrelation uppstod mellan sjuksköterska, patient och närstående upplevde 

sjuksköterskorna en tröst i vetskapen om att de bildar en sluten krets av stöd kring 

patienten (Browall, Henoch, Melin-Johansson, Strang & Danielson, 2014). 

Sjuksköterskorna betonade vikten av att hjälpa patienter och närstående att uppnå 

försoning och ansåg att det var en stor och viktig del av deras arbete (Fridh et al., 

2009; Tornøe, Danbolt, Kvigne & Sørlie, 2015). Ibland tenderade patienterna att dölja 

sin kommande död för att skona sina nära och kära. Sjuksköterskorna uppmuntrade då 

de närstående till att vara närvarande genom att hålla hand, prata med patienten, dela 

deras sorg och säga deras farväl (Tornøe et al., 2015). Sjuksköterskorna var medvetna 

om att de inte kunde reparera trasiga relationer men att de kunde stötta och uppmuntra 

närstående och patienter att prata med varandra (Strang et al., 2013; Tornøe et al., 

2015).  

”Occasionally some patients and families need a little persuasion to talk with 

each other. Sometimes we can provide that. But you have to tread carefully!” 

(Tornøe et al., 2015, s. 6). 
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Sjuksköterskorna upplevde att genom att visa respekt, omsorg, kärlek och vänlighet 

skapades en meningsfull relation till patienterna och de fick då en känsla av att de 

gjorde gott. Sjuksköterskorna upplevde också att det fanns ett samband mellan att ge 

och ta emot kärlek i relationer som visat sig vara viktiga för patienter i palliativ vård 

(Zheng et al., 2015). Sjuksköterskorna beskrev vidare vikten av att erbjuda stöd till de 

närstående. Genom att vara närvarande och tillgänglig för de närstående kunde deras 

känsla av trygghet stärkas och lika så deras relation (Fridh et al., 2009; Zheng et al., 

2015). När de närstående behövde prata, uttrycka sin sorg eller förtvivlan ansåg sig 

sjuksköterskorna vara ansvariga för de närståendes välbefinnande och i vissa 

situationer agerade sjuksköterskorna som en katalysator (Strang et al., 2013). 

Sjuksköterskorna såg också att det var mycket viktigt att vara både genuint 

närvarande och tillgänglig för patienterna och deras närstående (Fridh et al., 2009; 

Johansson & Lindahl, 2011; Strang et al., 2013). Det ansågs viktigt att som 

sjuksköterska vara uppmärksam och kunna läsa och tolka patienters beteenden 

(Strang et al., 2013). Sjuksköterskorna menade att patienter ofta ville prata och 

uttrycka sina känslor när det gavs möjlighet, ibland upplevade sjuksköterskorna att 

vissa patienter inte ville det och att det då var viktigt att respektera deras önskemål 

(Tornøe et al., 2015).   

Arbetstillfredsställelse 

Sjuksköterskorna kände sig hedrade och priviligierade att tillsammans med de 

närstående få tillbringa den sista tiden i patienternas liv och göra skillnad (Fridh et al., 

2009; Tunnah, Jones & Johnstone, 2012). Sjuksköterskorna beskrev den palliativa 

vården som mycket meningsfull, de upplevde att vård i livets slut var ett stort och 

givande ansvar vilket bidrog till att de hela tiden strävade efter att arbeta på toppen av 

sin kompetens (Wallerstedt & Andershed, 2007; Zheng et al., 2015). 

Sjuksköterskorna beskrev känslorna av att göra gott för patient och närstående. 

Sjuksköterskorna uttryckte en stor arbetstillfredsställelse då de upplevde att deras 

omvårdnad gjorde skillnad för patienterna då de fick en värdig död och de närstående 

kände sig tillfredsställda (Andersson et al., 2016; Fridh et al., 2009; Tunnah et al., 

2012).  

”I mean we can make things better. We can’t change what’s happening but we 

can make a difference.” (Tunnah et al., 2012, s. 286).  

För vissa sjuksköterskor låg arbetstillfredsställelsen i att utöva och se sin egen 

kliniska kompetens (Andersson et al., 2016; Gerow et al., 2010). Andra 

sjuksköterskor menade att deras arbetstillfredsställelse bidrog till deras personliga 

utveckling och ökade deras självkänsla och självförtroende och gav dem styrka att ta 

sig an olika utmaningar (Andersson et al., 2016; Wallerstedt & Andershed, 2007). 

Arbetstillfredsställelsen växte hos sjuksköterskorna när de arbetade som ett team och 

inte kände sig ensamma, på så vis kunde de känna sig lugna när de vårdade patienter i 

livets slut (Fridh et al., 2009). Många sjuksköterskor uttryckte en stor arbetsglädje och 
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ångrade aldrig sitt val av yrke som legitimerad sjuksköterska i den palliativa vården, 

inte ens dagar då arbetet var tungt och mycket känsloladdat (Andersson et al., 2016).  

”I don’t think I’ve ever enjoyed work as much as with my (palliative) patients. 

The atmosphere that’s created in this work is so generous. It allows for so 

much. It allows such emotional swings and so… it’s great! And it’s still 

great!” (Wallerstedt & Andershed, 2007, s. 37).  

Att inte räcka till 

Sjuksköterskors vikt av att besitta kompetens  

Sjuksköterskorna betonade vikten av att besitta kompetens för att kunna uppfylla sina 

höga ambitioner av att ge god omvårdnad till patienterna i den palliativa vården 

(Törnqvist, Andersson & Edberg, 2012; Wallerstedt & Andershed, 2007). Många 

nyexaminerade sjuksköterskor pekade på brist i kunskap inom den palliativa vården 

och menade att mer utbildning och kunskap behövs för att kunna erbjuda patienter 

högre kvalitet på omvårdanden (Andersson et al., 2016; Clarke & Ross, 2006; 

Törnquist et al., 2012; Zheng et al., 2015). Sjuksköterskorna menade att bristen på 

kunskap och resurser fick dem att känna sig osäkra och ensamma i sitt arbete och 

ansvar för patienterna (Andersson et al., 2016; Törnqvist et al., 2012). Vidare menade 

sjuksköterskorna att det väcktes en frustration hos dem när de kände att de hade 

begränsade kunskaper inom området för att kunna ge hög kvalitet på vården 

(Andersson et al., 2016).  

”Some of them are frightened to die and are in despair and depression… If I 

know their psychological experience and how to deal with this. I’m more than 

happy to help. We should be provided some training programs about 

psychological care.” (Zheng et al., 2015, s. 293-294).  

Sjuksköterskorna beskrev också vikten av att dela med sig av kunskap och 

erfarenheter arbetskollegor emellan (Clarke & Ross, 2006). Nyexaminerade 

sjuksköterskor beskrev hur mer erfarna sjuksköterskor hjälpte och stöttade dem att 

utvecklas och att växa in i rollen som sjuksköterska i den palliativa vården 

(Andersson et al., 2016; Gerow et al., 2010; Zheng et al., 2015).  

Emotionell stress 

Hög arbetsbelastning, brist på resurser och stöd har identifierats som en av källorna 

till emotionell stress hos sjuksköterskor i den palliativa vården (Tunnah et al., 2012; 

Törnquist et al., 2012; Wallerstedt & Andershed, 2007). När sjuksköterskorna 

upplevde tidsbrist under ett högt tempo kände de sig stressade och missnöjda med sin 

arbetsinsats vilket väckte känslor av otillräcklighet hos dem (Johansson & Lindahl, 

2011; Tornøe et al., 2015; Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskorna menade 

att det var meningslöst att försöka planera och lägga upp sitt arbetspass i början av 
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dagen eftersom det aldrig gick att fullfölja i praktiken (Wallerstedt & Andershed, 

2007). Ett flertal sjuksköterskor upplevde att de var underbemannade och ensamma i 

sitt ansvar för de döende patienterna vilket väckte känslor av osäkerhet och 

otillräcklighet (Törnquist et al., 2012). Sjuksköterskorna beskrev hur bristen på tid 

påverkade deras arbete negativt (Clark & Ross, 2006; Fridh et al., 2009; Gerow et al., 

2010; Wallerstedt & Andershed, 2007). Tidsbristen gjorde det svårt för 

sjuksköterskorna att skapa en relation till patienterna och deras närstående eftersom 

tiden inte räckte till för att sitta ned och lyssna och prata (Anderson et al., 2016; Clark 

& Ross, 2006; Fridh et al., 2009).  

”A chap facing a protracted… he’s frightened, he wanted to talk and talk. I 

had to bring a stop to the conversation beacuse there were other demands of 

time, which is not right. I would have dearly loved to have stayed with him, 

but there were other things pulling me away.” (Clark & Ross, 2006, s. 38).   

Ett flertal sjuksköterskor beskrev också att de tog på sig ansvar från läkarna som inte 

ingick i deras ansvarsområde och hur de hade svårt att nå tjänstgörande läkare för att 

få ordinationer. Sjuksköterskorna upplevde att läkarna drog sig för att ge information 

till patienterna och deras närstående och hur det blev en stor bidragande stressfaktor 

och tung arbetsbelastning (Clarke & Ross, 2006; Törnquist et al., 2012; Wallerstedt & 

Andershed, 2007). Sjuksköterskorna uttryckte frustration över hur läkare 

huvudsakligen prioriterade kurativa patienter vilket bidrog till att sjuksköterskorna 

upplevde att den palliativa vården och de som befanns sig i den fick mindre stöd 

(Andersson et al., 2016; Fridh et al., 2009).   

”When I saw that her time was running out, I told my colleague that I was 

going to stay with her. I just sat there holding her hand, and occasionally 

stroked her hair and forehead. Sometimes I murmered a few words to let her 

know that she wasn’t alone.” (Tornøe et al, 2015, s. 8).  

Sjuksköterskorna beskrev att trots att de hade goda kunskaper och relationer till 

patienterna, som de vårdade, upplevde de att deras kompetenser och färdigheter inte 

värdesattes av andra professioner (Törnquist et al., 2012). Sjuksköterskorna menade 

att detta blev en källa till konflikt och stress eftersom det skapade problematik i 

kommunikationen med de andra professionerna (Tunnah et al., 2012). 

Sjuksköterskorna belyste också att en stressfaktor var att organisation och ledningen 

inte förstod hur deras arbetssituation såg ut vilket resulterade i att ett flertal 

sjuksköterskor kände att de inte hade något stöd från dem (Törnquist et al., 2012; 

Wallerstedt & Andershed, 2007). När stöd från organisation och ledning uteblev 

upplevde sjuksköterskorna att det skapades klyftor mellan dem samt en känsla av att 

arbetslaget inte kunna stötta och hjälpa varandra (Törnquist et al., 2012).  
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Vikten av att kunna stänga av och släppa arbetet när arbetspasset var slut beskrev 

sjuksköterskorna som mycket viktigt för att motverka den emotionella stressen 

(Andersson et al., 2016; Tunnah et al., 2012; Wallerstedt & Andershed, 2007). De 

beskrev hur aktiviteter som promenader, träning, matlagning och att lyssna på musik 

hjälpte dem att koppla av efter ett stressigt arbetspass. Självreflektion lyftes också 

fram som ett verktyg för att motverka den emotionella stressen (Andersson et al., 

2016).  Sjuksköterskors sociala stöd har visat sig vara en viktig copingstrategi, många 

av sjuksköterskorna beskrev hur stöd från kollegor, arbetsgruppen, vänner och familj 

var avgörande för deras välbefinnande (Andersson et al., 2016; Tunnah et al., 2012). 

Arbetsplatsträffarna lyftes också fram och beskrevs som mycket viktiga och stödjande 

för sjuksköterskorna eftersom diskussioner om olika svårigheter relaterade till arbetet 

kunde lyftas vilket kunde hjälpa sjuksköterskorna att ventilera och stötta varandra 

(Tunnah et al., 2012).  

Dränerande arbete 

Ett flertal sjuksköterskor beskrev hur emotionellt dränerande och psykiskt påfrestande 

det var att möta död och döende i deras dagliga arbete (Tunnah et al., 2012; 

Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskorna menade att deras upplevelser av 

att arbetet var dränerande och slitsamt hängde samman med deras vilja av att alltid 

vilja se resultat på förbättring och att hjälpa samt att känna att de var kompetenta 

sjuksköterskor (Tornøe et al., 2015). Sjuksköterskorna menade också att det var 

väldigt slitsamt eftersom de ofta var ensamma med huvudansvaret för många patienter 

(Törnqvist et al., 2012). Sjuksköterskorna beskrev hur de kämpade med bilden av att 

som professionell sjuksköterska inte få känna sorg och saknad till de patienter som de 

vårdat (Gerow et al., 2012). De berättade att de hade blivit uppmanade från sin familj, 

utbildning, mentorer och kollegor att lägga band på sina känslor för att skydda sig 

själva för att fortsätta orka arbeta (Gerow et al., 2012). Några sjuksköterskor beskrev 

ångest som den tuffaste reaktionen som kunde infinna sig hos dem efter det att en 

patient avlidit (Barrere & Durkin, 2014).   

”I never really believed that I deserved to get upset… I mean, this is 

your job; you’re supposed to deal with this stuff.” (Gerow et al., 2012, 

s. 126).  

När patienterna förlorade kontrollen över situationen och sig själva upplevde 

sjuksköterskorna att patienterna blev mer dominanta. Patienterna ställde emellan åt 

orimliga krav på sjuksköterskorna, larmade konstant och skrek ut sin ångest på dem 

(Browall et al., 2014). Sjuksköterskorna beskrev hur patienter och närstående ibland 

tog ut sin frustration och ilska över dem. De beskrev hur det upplevde det som mycket 

orättvist trots att de förstod att patienterna och deras närstående behövde ge uttryck 

för sin förtvivlan, sorg, smärta och rädsla inför döden. Trots sjuksköterskornas 

förståelse för patienterna och deras närstående menade de att det blev mycket slitsamt 

och dränerande speciellt då de närstående inte ville se att döden var nära (Barrere & 
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Durkin, 2014; Fridh et al., 2009; Tornøe et al., 2012). Sjuksköterskorna beskrev hur 

speciella vårdrelationer kunde uppstå mellan vårdgivare och vårdtagare och som 

kunde leda till svårigheter att släppa taget efter att patienten gått bort (Barrere & 

Durkin, 2014; Tunnah et al., 2012; & Wallerstedt & Andershed, 2007). Ett oplanerat 

och drastiskt slut av en relation beskrev sjuksköterskorna som extra betungande 

speciellt när dessa känslor följde med dem hem (Andersson et al., Wallerstedt & 

Andershed, 2007).  

 ”Then, when the patient is dead - we’re totally and mentally drained.” 

(Törnqvist et al., 2012, s. 656).   

Diskussion  

Metoddiskussion  

Valet av databaser, PubMed och Cinahl, ansågs relevanta eftersom båda innehåller 

vetenskapliga studier inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). Endast två 

databaser användes på grund av att både Cinahl och PubMed sökresultat motsvarade 

litteraturstudiens syfte. Det ansågs därför inte nödvändigt att söka mer information i 

ytterligare databaser. Att använda dessa två databaser ökade möjligheten att hitta 

relevanta artiklar vilket stärker studiens trovärdighet (Henricson, 2012). Att använda 

det två största databaserna sågs som en styrka genom att det gav en stor och 

betydande grund för att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i 

palliativ vård. Båda databaserna täcker en stor del av sökområdet samt innehåller 

evidensbaserad kunskap (Forsberg & Wengström, 2013). 

Pålitligheten i litteraturstudien stärks genom att en systematisk litteratursökning 

genomfördes och samma sökord användes i alla sökningar och i båda databaserna. 

Sökorden som valdes ansågs vara relevanta för studiens syfte. Många sökord 

användes eftersom området är brett. En svaghet av de valda sökorden kan ses 

eftersom tolkningen har inneburit att översättningen till engelska inte har blivit felfri. 

Fritextordet experiences kan översättas till både erfarenheter och upplevelser. 

Begränsningar i databaserna gjordes för att erhålla aktuell forskning samt att avgränsa 

resultatmängden för att erhålla hög specificitet och sensitivitet på sökningarna 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Begräsningarna som användes var att 

artiklarna skulle vara publicerade de senaste tio åren, det ansåg vara en styrka 

eftersom forskningsresultaten som bearbetades var tidsenliga. Inklusionskriterierna 

och exklusionskriterierna som valdes ansågs relevanta eftersom att det medförde 

avgränsningar relevant till studiens syfte. Användningen av inklusionskriterier och 

exklusionskriterier användes för att styrka trovärdigheten i studien då noggrant urval 

gjordes i alla sökningar (Friberg, 2012; Forsberg & Wengström, 2013). Att endast 

artiklar som var skrivna på engelska söktes kan ses som en styrka eftersom tidskrifter 

till största del publicerar engelskspråkiga artiklar vidare är engelska är det officiella 

vetenskapliga språket. Sökningarna i databaserna utökades genom att använda 
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trunkering på sökorden Nurse* och experience*. Trunkering på sökordet experience i 

Cinahl användes inte då det gav en ohanterlig mängd artiklar, istället användes ordet i 

sin helhet alltså experiences. Det ansågs vara mer konsekvent att använda sig av ett 

större tidsspann än att snäva av artiklarnas publicerings år. Detta ses som en styrka på 

grund av att viktiga artiklar som kunde vara relevanta för studiens styfte inte skulle 

exkluderas. Sökningarna genomfördes med både fritext och MeSh-termer och Cinahl-

Headings för att täcka forskningsområdet. Peer-review användes endast i Cinahl då 

den inte fanns tillgänglig i PubMed. Att det endast användes i en av databaserna kan 

ses som en svaghet då relevanta artiklar kan ha uteslutits. Sökordet upplevelser 

(experiences/experience) användes i alla sökningar i databaserna och användes för att 

hitta vetenskapliga artiklar som besvarade syftet och problemformuleringen. Sökordet 

communication användes för att belysa sjuksköterskors kontakt med patienter, vilket 

sågs som relevant till studiens syfte. Samtliga sökord, ämnesord som fritext, 

kombinerades med den booleska operatorn AND för att på så vis utöka och utesluta 

något som inte var relevant till syftet. Dubbletter av vetenskapliga artiklar hittades 

under några av sökningarna och redovisas inom parantes i sökhistoriken, se bilaga 2 

sökhistorik. Detta sågs som en styrka då det bekräftar att problemområdet var 

genomsökt och bekräftar att våra sökord var specifika.   

De slutliga 13 resultatartiklarna som använts erhöll alla hög kvalitet, grad I, enligt 

Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa studier. Detta ansågs 

styrka litteraturstudiens resultat samt pålitlighet och trovärdighet eftersom att enbart 

vetenskapliga artiklar med hög kvalitet ingick i studien. Artiklarna erhöll grad I 

eftersom de hade tydliga rubriker, välbeskriven metod och urval som var 

reproducerbar samt passade väl till syftet och var tydligt förankrat och redovisat i 

resultatet. Artiklarnas resultat besvarade frågeställningen och i diskussionen framgick 

god egenkritik. Efter att resultatartiklarna tilldelats sin kvalitetsgrad diskuterades och 

sammanfattades innehållet gemensamt (Friberg, 2012). Samband upptäcktes vilket 

ledde till att ett mönster kunde urskiljas och kategorier plockades ut, anledningen var 

att finna en röd tråd genom de vetenskapliga artiklarna. Slutligen framkom det två 

huvudteman med tillhörande subteman. Av de 13 resultatartiklarna som användes var 

sju stycken från Sverige, två från USA, två från Storbritannien, en från Norge och en 

från Kina. Att resultatartiklarna är genomförda i flera olika läder ansågs som en styrka 

då det ansågs ge en bredare bild av sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnad 

till patienter i palliativ vård världen över. Merparten av resultatartiklarna kommer 

ifrån länder som har liknande samhällskontext och där vården liknar Sveriges, detta 

kan ses som en styrka då det ändå till stor del går att applicera resultatet på svensk 

sjukvård. Resultatartikeln som var från Kina valdes ut då den ansågs vara relevant för 

studiens syfte. Att flertalet resultatartiklar i studien beskriver liknande upplevelser kan 

ses som en styrka. Samtidigt kan en svaghet ses i översättningen av artiklarna från 

engelska till svenska då risk för feltolkningar och missuppfattningar kan föreligga.  
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Några av artiklarna innefattade både mäns och kvinnors upplevelser vilket också kan 

ses som en styrka då det ger en mer könsneutral bild av sjuksköterskors olika 

upplevelser inom området. Två av resultatartiklarna som användes var skrivna av 

samma författare vilket inte anses har påverkat litteraturstudiens resultat eftersom 

båda artiklarna har blivit opartiskt granskade innan publicering. Därtill har artiklarnas 

vetenskapliga kvalitet granskats. Enligt Forsberg & Wengström (2013) innebär 

kvalitativ ansats att beskriva och tolka fenomen. Genom att använda sig av enbart 

kvalitativa studier erhölls en ökad förståelse för sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter (Friberg, 2012) vilket svarar till vårt syfte och vår problemformulering 

och kan ses som en styrka.  

 

Innan databearbetningen påbörjades diskuterades förförståelsen kring det valda 

ämnesområdet. Slutsatsen blev att viss förförståelse fanns för den palliativa vården i 

form av egna erfarenheter inom området. Förförståelsen kan ses som både en styrka 

och svaghet (Henricson, 2012). Svagheten med förförståelsen är att viss påverkan på 

databearbetning och resultat inte kunde uteslutas, samtidigt som styrkan i 

förförståelsen gav ökad medvetenhet för eventuell färgning av resultatet (Henricson, 

2012). Tillförlitligheten och bekräftelsebarheten styrks i litteraturstudien då 

sökningarna i de olika databaserna är redovisade (Wallengren & Henricson, 2012).   

 

Resultatdiskussion  

I resultatet framkom två huvudteman, Att göra gott för patient och närstående och Att 

inte räcka till. De granskade studierna har pekat på att sjuksköterskor upplever 

känslor av att inte räcka till där emotionell stress och dränerande arbete var två 

centrala bidragande faktorer. Sjuksköterskorna upplevde arbetet som dränerande 

eftersom det ansågs som mycket känsloladdat och den emotionella stressen bidrog till 

att arbetet följde med dem hem (Andersson et al., 2016; Clarke & Ross, 2006; Fridh 

et al., 2009; Gerow et al., 2010; Tornøe et al., 2012; Tunnah et al., 2012; Törnquist et 

al., 2012; & Wallerstedt & Andershed, 2007). Trots känslorna av att inte räcka till 

uttryckte sjuksköterskorna en stor arbetstillfredsställelse då de kände att deras 

omvårdnad gjorde skillnad (Fridh et al., 2009; Tunnah et al., 2012). 

Arbetstillfredsställelsen var en viktig förutsättning hos sjuksköterskorna för att göra 

gott för patienterna och deras närstående. Sjuksköterskorna ansåg att ett ökat 

engagemang och en känsla av meningsfullhet hjälpte sjuksköterskorna att klara av 

arbetet (Bjarnadottir, 2011). Att som sjuksköterska ge meningsfull holistisk vård 

innebär att skapa förtroendefulla relationer med patient och närstående (Wu & 

Volker, 2009). Att se hela människan och lindra både psykiska, fysiska och 

existentiella symtom är i den palliativa vården därför en mycket viktig del 

(Christiaens et al., 2010). En förutsättning för att lindra dessa olika lidande är att ge 

personcentreradvård där patientens delaktighet värdesätts (Ekman et al., 2011). Detta 

kan kopplas till Hendersons omvårdnadsteori där människans behov står i fokus och 

alla patienter är unika med olika behov och förutsättningar. Hendersons behovsteori 
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belyser också att nära vårdrelationer. Henderson menar att nära vårdrelationer bör 

skapas för att kunna lära känna patienterna och att ett sådant sampel gynnar och 

underlättar hela vårdtiden för alla parter som är inblandade (Ahtisham & Jacoline, 

2015). Sjuksköterskorna beskrev tidsbrist, hög arbetsbelastning och underbemanning 

som tre källor till emotionell stress (Tunnah et al., 2012; Törnquist et al., 2012; 

Wallerstedt & Andershed, 2007). Den palliativa vården har beskrivits som emotionellt 

stressig eftersom målet med vården inte längre är att bota patienterna (Gamblers et al., 

2003). Den emotionella stressen på arbetet medförde att sjuksköterskorna tog med sig 

arbetet hem (Andersson et al., 2016; Tunnah et al., 2012; Wallerstedt & Andershed, 

2007). Att ta med sig arbetet hem medför att återhämtningen uteblir och det blir svårt 

att skilja på den professionella rollen från den sociala och privata rollen. 

Vården av patienter i palliativ vård kräver mycket tid vilket beskrivs som en bristvara. 

Flera av sjuksköterskorna beskrev tidsbrist som en av de största bidragande faktorerna 

till den emotionella stressen och hur det negativt påverkade deras arbete (Clark & 

Ross, 2006; Fridh et al., 2009; Gerow et al., 2010; Wallerstedt & Andershed, 2007). 

Tidsbristen medförde att sjuksköterskorna upplevde svårigheter att skapa goda 

vårdrelationer till både patienterna och deras närstående (Clarke & Ross, 2006; Fridh 

et al., 2009). Johnston & Smith, 2006; & Wu & Volker (2009) styrker att nära 

vårdrelationer är viktiga eftersom vården kring patienten då blir bättre. Frustration 

och känslor av otillräcklighet väcktes hos sjuksköterskorna när tidsbristen påverkade 

deras arbete negativt (Johansson & Lindahl, 2011; Tornøe et al., 2015; Wallerstedt & 

Andershed, 2007). Wu & Volker (2009) belyser och styrker hur tidsbristen påverkar 

omvårdnaden negativt och menar att sjuksköterskorna inte hinner med de små men 

avgörande detaljerna. I enlighet med Löfmark et al. (2007) bygger en god palliativ 

vård på att det finns tid för reflektion och för att bra beslut ska kunna fastställas. 

Vilket är avgörande för att som sjuksköterska kunna arbeta patientsäkert. Att planera 

och lägga upp sitt arbetspass sågs som en svårighet och onödigt eftersom det sällan 

gick att fullfölja i praktiken (Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskorna 

beskrev att goda vårdrelationer var mycket viktigt men att tidsbristen gjorde att det 

inte fanns tid för att sitta ned och lyssna och prata för att lära känna patienten och de 

närstående (Clark & Ross, 2006; Fridh et al., 2009).  

Hög arbetsbelastning upplevdes också som en källa till emotionell stress. 

Sjuksköterskorna beskrev hur det fick ta över ansvar från läkarna och menade att det 

var ansvar som låg utanför deras arbetsområden och kompetens (Clarke & Ross, 

2006; Törnquist et al., 2012; Wallerstedt & Andershed, 2007). Organisationen och 

ledningen var också en bidragande faktorer till emotionell stress hos sjuksköterskorna. 

Organisationen och ledningen hade ingen inblick i hur deras arbetssituation såg ut 

vilket medförde att sjuksköterskorna inte kände något stöd från dem (Törnquist et al., 

2012; Wallerstedt & Andershed, 2007). Underbemanning väckte också känslor av 

stress. Sjuksköterskorna beskrev hur de kände sig ensamma och osäkra i sitt arbete 

när det inte fanns tillräckligt med personal (Andersson et al., 2016; Törnquist et al., 
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2012). Underbemanningen var extra tydlig under nattpassen då antalet sjuksköterskor 

var markant mindre (Wallerstedt & Andershed, 2007). Den emotionella stressen 

påverkar sjuksköterskors hälsa negativt och skapar en ond cirkel där både arbetet, 

sjuksköterskor och patienter blir lidande. Sjuksköterskorna beskrev hur de hade 

mycket splittrade känslor över valet av yrkesområde. Vissa dagar ångrade 

sjuksköterskorna att det valt ett arbete som hade så nära till död och sorg. De beskrev 

att när en patient hade dött var det ofta mentalt dränerade (Törnquist et al., 2012). Wu 

& Volker (2009) & Barrere & Durkin (2014) belyste att några av sjuksköterskorna 

hade övervägt att sluta på sitt arbete då det var för mödosamt och slitsamt. 

Sjuksköterskorna menade att det var svårt att hålla tillbaka sina känslor och inte bli 

för emotionellt engagerad och känna sorg och saknad efter patienters död (Gerow et 

al., 2012). Sjuksköterskorna hade höga krav på sig själva. Död och sorg är en stor del 

av deras arbete som de menade att de borde klara av att hantera. Sjuksköterskorna 

ansåg att det kändes oprofessionellt att bli ledsen och illa berörd på arbetet (Gerow et 

al., 2012). Wu & Volker (2009) styrker detta genom att beskriva hur sjuksköterskorna 

upplever att de lägger ner både kropp och själ i sitt arbete och hur de ofta känner sig 

väldigt trötta. Wu & Volker (2009) belyser också hur flera av sjuksköterskorna ofta 

fick arbeta övertid. Kombinationen av att lägga ner mycket tid och kraft på sitt arbete 

och aldrig känna sig riktig färdig, kan skapa otillräcklighets känslor och missnöje med 

arbetsinsatsen. 

Sjuksköterskorna uttryckte också hur emotionellt dränerande det var att tackla 

patienter och närståendes känslor av sorg och förtvivlan, speciellt när känslorna 

övergick i ilska och gick ut över sjuksköterskorna (Barrere & Durkin, 2014; Fridh et 

al., 2009; Tornøe et al., 2012). I enlighet med Karlsson, Karlsson, Barbosa da Silva, 

Bergren & Söderlund (2012) & Wu & Volker (2009) upplevde sjuksköterskorna att 

patienterna och deras närståendes frustration och förtvivlan kunde gå ut över dem och 

gav sig uttryck i otrevliga och orättvisa bemötanden. Karlsson et al., (2012) menade 

att detta kunde bli en källa till konflikt, speciellt då de närstående inte förstod hur 

svårt sjuk patienten i fråga var. Sådana konflikter resulterade i att sjuksköterskorna 

kände sig osäkra i sin roll som sjuksköterska (Karlsson et al., 2012). Att börja tvivla 

på sin kompetens kan leda till rädsla över att fatta egna beslut och våga bygga nya 

vårdrelationer. Sjuksköterskorna nämnde också hur det jobbade emot utbrändhet på 

grund av de svåra situationerna och utmaningarna det ställs inför i deras dagliga 

arbete Wu & Volker (2009). Trots den emotionella stressen och upplevelsen av att det 

var ett dränerade arbete redogjorde sjuksköterskorna för att de kände en stor 

arbetstillfredsställelse. Sjuksköterskorna beskrev hur arbetet fick dem att känna 

tillfredställelse genom att de gjorde skillnad och gjorde gott för patient och närstående 

(Andersson et al., 2016; Fridh et al., 2009; Tunnah et al., 2012). Johnstone & Smith 

(2006) belyste att sjuksköterskorna pratade passionerat om vikten av att göra gott vid 

livets slut. Sjuksköterskorna betonade glädjen över sitt val av yrke och ångrade sig 

aldrig (Andersson et al., 2016). I enlighet med Ablett & Jones (2007) beskrev alla 

sjuksköterskor att det var positivt val av yrke som de valt, speciellt arbetet inom den 
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palliativa vården. I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde 

arbetstillfredsställelse genom personlig utvecklig och ökad självkänsla. Vilket 

Blomberg & Sahlberg-Blom (2007) styrker i sin studie där de också beskrev hur den 

palliativa vården positivt ändrade deras syn på livet. I enlighet Wu & Volker (2009) 

uppskattade sjuksköterskorna kunskapen som de erhöll genom att vårda patienter i 

livets slut då det bidrog till arbetstillfredsställelse eftersom de växte i sin roll som 

sjuksköterska. I resultatet framkom det att arbetstillfredsställelsen växte hos 

sjuksköterskorna när teamarbetet fungerade bra (Fridh et al., 2009). Ett fungerande 

teamarbete mellan sjuksköterskor och andra vårdprofessioner gynnar patienter och 

deras närstående eftersom målet med vården blir tydlig. I en fungerande arbetsgrupp  

där styrkor och svagheter värdesätts ökar chansen till att upptäcka och 

uppmärksamma signaler och tecken på ohälsa hos kollegorna. Bjarnadottir (2011) 

menar att ett enat team bidrar till patientsäkerhet. Att arbeta nära patienter i livets slut 

genererar personlig utveckling, mognad och ökad arbetstillfredsställelse vilket berikar 

och stärker sjuksköterskors professionella yrkesroll.  

Konklusion och implikation  

Resultatet visade att sjuksköterskor vill göra gott för både patient och närstående 

samtidigt som de upplever känslor av att inte räcka till. Sjuksköterskors ambitioner av 

att alltid vilja göra gott är att ha en helhetssyn på patienten, skapa relationer och 

känna sig tillfreds med sitt arbete. För att kunna erbjuda en god palliativ vård krävs 

det att sjuksköterskor är flexibla och handlar utanför den ”traditionella boxen”. 

Tidsbrist, hög arbetsbelastning och brist på kunskap var bland annat bidragande 

faktorer till känslor av att inte räcka till. Sjuksköterskorna beskrev sitt arbete som 

mycket värdefullt och såg det som en konst. I varje möte med patienter och 

närstående strävade de efter känslan av att det gjort allt de kunnat. En av 

sjuksköterskornas uppgifter är att involvera närstående i vården kring patienten. 

Sjuksköterskor är medvetna om att de inte kan laga trasiga relationer mellan patient 

och närstående men att de kan uppmuntra närstående att vara närvarande.  

 

Sjuksköterskors viktiga arbetsinsats inom den palliativa vården bekräftas sällan då 

den döende patientens behov allt oftare är den som synliggörs. Därför finns det behov 

av yttligare forskning kring hur sjuksköterskor ska hantera emotionell stress och 

otillräcklighetskänslor inom den palliativa vården. Vidare kan forskning kring 

professionell handledning vara betydande för att kunna stärka sjuksköterskor och 

minska risken för emotionell stress. Samarbetet mellan olika vårdprofessioner bör 

förbättras för att kvalitetssäkra vården kring den döende patienten. Vård vid livets slut 

är en mycket komplex helhetsvård som kräver att sjuksköterskor har goda kunskaper. 

Sjuksköterskor kommer i allt större utsträckning framöver att möta patienter som är i 

behov av palliativ vård. Detta med tanke på att dagens befolkning blir allt äldre och 

lever längre. Därför bör mer utbildning inom palliativ vård ingå i 

sjuksköterskeutbildningen för att stärka professionen och sjuksköterskors självkänsla.  
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

Sökord PubMed Cinahl 

Palliativ vård Palliative care Palliative care 

Legitimerade sjuksköterskor Registered nurses Registered nurses 

Sjuksköterska Nurse* Nurse* 

Sjuksköterskors  copingstrategier Nurse coping Nurse coping 

Död  Death  Death 

Vård i livets slut End of life care End of life care 

Upplevelser  Experience* Experiences 

Döende patienter Dying patients Dying patients 

Vårdande Caring Caring 

Kommunikation Communication  Communication 
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Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Funna i tidigare sökningar

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskad

e artiklar 

Resultat 

artiklar 

160223 PubMed 

End of life care AND Palliative 

care AND dying patients AND 

Experience* AND Nurse* 

Limits: English, Abstract och 

Publicerade 2006-2016 47 47(2)* 13  3 

160223 Cinahl 

(MH ”palliative care”) AND 

nurse* AND Experiences AND 

registered nurses  

Limits: English, Abstract, Peer 

Reviewed och Publicerade 2006-

2016 14 14 9 

 

 

 

 

 

2 

160223 Cinahl 

End of life care AND Dying 

patients AND Nurses* AND 

Experiences 

Limits: English, Abstract, Peer 

Reviewed och Publicerade 2006-

2016 28 28 4  3 

160223 PubMed 

Nurse* AND Communication 

AND End of life AND 

Experience* AND Palliative 

care AND Death 

Limits: English, Abstract och 

Publicerade 2006-2016 23 23 5 

 

 

1 

160223 PubMed 

Nurses communication AND 

Experience* AND Palliative 

care AND Dying patients  

Limits: English, Abstract och 

Publicerade 2006-2016  14 14 (1)* 5  

 

1 

160223 Cinahl  

Nurses experiences AND Death 

AND nurse coping 

Limits: English, Abstract och 

Publicerade 2006-2016 7 7  7  

 

1 

160223 PubMed 

"Nurses"[Mesh] AND palliative 

care AND dying patients AND 

experience* 

Limits: English, Abstract och 

Publicerade 2006-2016 20 20 10 1 

160223 PubMed  

End of life care AND "Palliative 

Care"[Mesh] AND dying 

patients AND Experience* AND 

registered nurses 

Limits: English, Abstract och 

Publicerade 2006-2016 20 20 5 1 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Andersson, E., Salickiene, Z., & Rosengren, K. (2016). To be involved – A qualitative study of 

nurses’ experiences of caring for dying patients.  Nurse Education Today, 38, 144-149, doi: 

10.1016/j.nedt.2015.11.026 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Att beskriva sjuksköterskors upplevelser att vårda döende patienter i kirurgisk vårdavdelning 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Induktiv innehållsanalys  

Urval 6 sjuksköterskor intervjuades individuellt med öppna frågor där syftet var att förstå 

sjuksköterskors perspektiv och tankar kring döende patienter. Sjuksköterskorna var mellan 22-42 

år varav 5 var kvinnor och 1man. Alla hade en kandidatexamen i omvårdnad och hade 

erfarenheter som legitimerad sjuksköterska mellan 6 månader- 2år. 

Datainsamling Bandinspelade enskilda intervjuer som varade mellan 30- 60 minuter. Intervjun började med 

frågan ” kan du berätta om dina upplevelser av att vårda döende patienter i en kirurgavdelning?” 

Basaerat på svaret så ställdes det följdfrågor, ex: ”negativa/positiva aspekter av att vårda patienter 

i livets slut.” 

Dataanalys Matrialet från intervjuerna har genomgått en manifest kvalitativ innehållsanalys via steg för steg 

enligt Granehheim and Lundman (2004). Intervjuerna var ordagrant utskrivna som lästes 

upprepade gånger. Identifiering av meningsbärande enheter som sammanpressades och kodades. 

Gruppering av koder, underkategorier, kategorier och ett tema utvecklades.  

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats I resultatet framkom det en kategori vårdande- vara inblandad och tre underkategorier, att vara 

stödjande, vara frustrerad och att vara lyhörd i vårdprocessen. Sjuksköterskorna blev personligen 

påverkade och dem kände sig oförberedda när dem möte döende patienter och det på grund av 

bristande kunskap om palliativ vård. Nyexaminerade sjuksköterskor uttryckte att det var viktigt att 

skaffa sig klinisk erfarenhet genom att vårda patienter i livets slutskede. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1: 90% 
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Artikel 2 

 

 

Referens Barrere, C., & Durkin, A. (2014). Finding the right words: The experiences of new nurses after 

ELNEC education integration into a BSN curriculum. Medsurg Nursing : Official Journal of the 

Academy of Medical-Surgical Nurses, 23(1), 35-43. 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Att undersöka nyutbildade sjuksköterskor, som fått utbildning i palliativ vård, upplevelser av att 

vårda döende patienter. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk  

Urval 12 nyutbildade sjuksköterskor intervjuades individuellt under öppen sluten form där nyutbildade 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende patienter i palliativ vård stod i centrum. 

Sjuksköterskorna skulle vara 21 år eller äldre, ha en studentexamen, 1års arbetserfarenhet samt ha 

vårdat patienter i palliativ vård. 

Datainsamling Bandinspelade enskilda intervjuer med semi- strukurerade frågor som varade mellan 1,5- 4 timmar  

med följdfrågor som syftar till fånga nyutbildade sjuksköterskors upplevelser t.ex.  Kan du berätta 

mer om det? " eller "Är det något du vill tillägga?" 

Dataanalys Matrialet har genomgått en analysmetod enligt Colaizzi (1978) för att identifera teman. 

Intervjuerna var ordagrant utskrivna som lästes upprepade gånger. Identifiering av 

meningsbärande enheter som sammanpressades till teman och kodades.  

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Fyra teman växte fram,  att underlätta en ” god död”, att uppleva verklig belöning, att läras sig 

genom känslomässiga upplevelser, att upprätthålla en balans. Sjuksköterskorna uttryckte att deras 

ambition vara att underlätta en god död för patienterna. Sjuksköterskorna beskriver också hur dem 

kan lära sig av upplevelser och erfarenheter att vårda patienter i livets slutskede. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1: 85% 
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Artikel 3 

 

 

Referens Browall, M., Henoch, I., Melin-Johansson, C., Strang, S., & Danielson, E. (2014). Existential 

encounters: Nurses’ descriptions of critical incidents in end-of-life cancer care. European Journal 

of Oncology Nursing, 18, 636-644. doi: 10.1016/j.ejon.2014.06.001 

Land  

Databas 

Sverige 

Chinahl 

Syfte Syftet med studien var att studera sjuksköterskors inställning till att tala om existentiella frågor i 

mötet med patienter inom palliativ vård.  

 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Critical Incident Technique (CIT) 

Urval 76 sjuksköterskor deltog i studien alla var kvinnor och medelåldern var 45,6 år.  Alla legitimerade 

sjuksköterskorna hade erfarenhet av palliativ vård, genomsnittligt 1,8 år.  

 

Datainsamling Alla sjuksköterskorna ombads skriva ner ett exempel på en händelse där det uppstått existentiella 

frågor vid livets slut. Begreppet "existentiell" beskrevs inte till deltagarna före datainsamlingen; de 

kunde tolka begreppet utan vägledning från forskargruppen. Följdfrågor ställdes ibland i syfte att 

få en djupare förståelse av sjuksköterskornas erfarenheter, t.ex. "Vad hände?"; "Vilka var dina 

tankar om det här?"; "Vilka var dina känslor?" 

 

Dataanalys Analysmetoden som användes var Krippendorff (2004). Analysen genomfördes steg-för-steg för 

att beskriva framträdande teman, kategorier och underkategorier. Transkripten lästes igenom flera 

gånger av den första författaren (MB) för att erhålla en känsla av helhete. Enheter av betydelse 

identifierades och extraherades, och därefter kondenseras och märkta med en kod som följs noga 

på deltagarnas beskrivningar. Analysen genomfördes flera gånger.  

Bortfall 102 sjuksköterskor tillfrågades att delta och resterade i 19 bortfall.  

Slutsats När patienter uttrycker en önskan om att få dö gör detta att sjuksköterskor känner sig illa till mods 

och har svårt att möta dessa patienter. Sjuksköterskorna beskriver att lyssna till patienternas 

berättelser är av stor vikt för att få tillgång till patienternas inre existentiella behov. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 94 % 
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Artikel 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Clarke, A., & Ross, H. (2006). Influences on nurses’ communications with older people at the end 

of life: perceptions and experiences of nurses working in palliative care and general medicine. 

International Journal of older People Nursing, 1(1), 34 – 4. doi: 10.1111/j.1748-

3743.2006.00006.x 

Land  

Databas 

Storbritannien  

PubMed 

Syfte Att undersöka sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter när det gäller att lyssna och prata 

med döende äldre människor om frågor som rör livets slutskede. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded theory 

Urval 24 sjuksköterskor rekryterades från 2 medicin avdelningar och palliativ vårdavdelning 

Avdelningarna som valdes hade den högsta andelen äldre patienter på avdelningen. 

Datainsamling Inspelade intervjuer med fokusgrupp som varade mellan 45-60 min med semistrukturerade frågor 

som syftade på att utforska sampelet mellan sjuksköterskor och uppmuntrades att utbyta idéer, 

tankar och attityder. En av författarna deltog och den andra obeserverade. Toltalt var det 4 

fokusgrupper. Varje fokusgrupp bestod av 4-8 deltagare. Medicin sjuksköterskorna och palliativa 

vårdavdelningens sjuksköterskor interjuvades separat 

Dataanalys Matrialet från intervjun har genomgått en ständig jämförande metod enligt Strauss och Corbin 

(1998). Matrialet har även analyserats tematiskt och delas upp i enheter som kodas och varje 

avsnitt får en ettiket. Identifiera större tema som kategoriseras. Intervjuerna var ordagrant 

utskrivna som lästes upprepade gånger och kontrollerades noggrant mot inspelningen. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Medicin sjuksköterskorna ville kommunicera med döende äldre i livets slutskede, men ansåg att 

dem behövde mer stöd för det. Sjuksköterskorna i den palliativa vårdavdelningen hade en fram 

trädande befogenhet att tillbringa tid att kommunicera med patienter inklusive äldre människor i 

livets slutskede genom personcentrerad kultur i vården multiprofessionella team och erfarna 

sjuksköterskor och läkare i egenskap av förebilder. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1: 83% 
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Artikel 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Fridh, I., Forsberg, A., & Bergblom, I. (2009). Doing one’s utmost: Nurses’ description of caring 

for dying patientes in an intensive care enviroment. Intensive and Critical Care Nursing, 25,233-

241. doi: 10.1016/j.iccn.2009.06.007 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Att utforska sjuksköterskors upplevelser och uppfattning av att vårda döende patienter på en 

intensivvårdsavdelning. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Innehållsanalys 

Urval 9 sjuksköterskor deltog i studien, 7 var kvinnor och 2 var män och medelåldern var 49år.  Alla 

legitimerade sjuksköterskorna hade erfarenhet av palliativ vård, genomsnittligt 20år. 

Datainsamling Den första författaren genomförde alla intervjuade och 6 intervjuer ägde rum i hennes kontor, två i 

sjuksköterskornas arbetsplats och en hemma hos en deltagare. Totalt var det 9 intervjuer som 

genomfördes eftersom man ansåg att innehållet var rik och omfattande och inget nytt information 

framkom så genomfördes inga fler intervjuer. Intervjuerna varade mellan 30 till 60 minuter och 

ljud inspelades. Intervjuerna skedde i form av en dialog där intervjuaren försökte skapa en trygg 

atmosfär för deltagarna att berätta så fritt som möjligt, intervjuerna följde en intervjuguide och 

började med följande öppna frågor: "Kan ni berätta om hur du tar hand om döende 

intensivvårdspatienter " och ”Hur tar du hand om döende patienter som inte har några släktingar?” 

Dataanalys Konventionell innehållsanalys användes, där syftet vara beskriva ett fenomen och 

existerande teori eller när forskningslitteraturen är begränsad enligt Hsieh & Shannon (2005). 

Analysen har dessutom utförts på ett induktivt sätt – > steg för steg. Intervjuerna transkriberades 

ordagrant. Uppgifterna avidentifierades och går inte att tolka negativa eller skadliga effekter och 

författarna har strävat efter att inte utnyttja sina deltagare under forskningsprocessen. 

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats I resultatet framkom att sjuksköterskor strävar efter att göra sitt yttersta för att erbjuda en värdig 

vård vid livets slut för patienter och deras närstående. Det framkom också att denna studie kan 

bidra med ny kunskap om vad intensivsjuksköterskor fokuserar sig på när de vårdar patienter i 

livets slutskede särskilt när patienter är ensamma men även patienter som hade närstående 

närvarande. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1: 88% 
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Artikel 6 

 

 

Referens Gerow, L., Conejo, P., Alonzo, A., Davis, N., Rodgers, S., & Williams Domian, E. (2010).  

Creating curtain of protection: nurses’ experiences of grief following patient death. Journal of 

Nursing Scholarship, 42(2), 122-129. doi: 10.1111/j.1547-5069.2010.01343.x 

Land  

Databas 

USA 

Cinhal  

Syfte Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att omges av deras patienters död. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Fenomenologisk  

Urval 11 sjuksköterskor intervjuades med semistrukturerade frågor där sjuksköterskornas upplevelser av 

att vårdat döende patienter stod i centrum. Sjuksköterskorna var mellan 29-61 år och hade mellan 

3- 43 år klinisk erfarenhet. 

Datainsamling Bandinspelade djupingående intervjuer som syftar  att undersöka sjuksköterskors upplevelser efter 

patienters död. En semistrukturerad intervjuguide användes för att fokusera intervjuerna och 

säkerställa överensstämmelse mellan de fem forskare som samlade in materialet. Fokus låg på 

deltagarens uppfattningar, upplevelser, känslor och handlingar som omger en patients död.  

Dataanalys Materialet analyserades med hjälp av Manen`s (1990)  fenomenologisk hermeneutisk metod för 

forskning där fokus flyttades från att undersöka de levda upplevelserna till reflektioner över 

väsentliga frågor. Varje intervju är granskad som en text. Teman och specifika avsnitt 

identifierades. Intervjuerna transkriberades ordagrant. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats  Fyra viktiga teman identifierades: ömsesidiga relationer är viktiga, de första dödfallen i karriären 

är formande, olika cooping strategier, att vara professionell kräver erfarenhet.  Det framkom i 

resultatet att sjuksköterskorna skapar olika ridåer för att skydda sig själva mot sorg när en patient i 

livets slutskede dör. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1: 81% 
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Artikel 7 

 

 

Referens Johansson, K., & Lindahl, B. (2011). Moving between rooms – moving between life and death: 

nurses’ experiences of caring for terminally ill patients in hospitals. Journal of Clinical Nursing, 

21, 2034-2043. doi: 10.1111/j.1365-2702.2011.03952.x 

Land  

Databas 

Sverige  

Cinahl  

Syfte Att beskriver betydelsen av sjuksköterskors upplevelser av att ta hand om patienter i palliativ vård 

på allmänna avdelningar på sjukhus. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk hermeneutisk 

Urval 8 sjuksköterskor från två olika sjukhus i Sverige intervjuades öppna frågor. Sjuksköterskorna 

arbetade på avdelningar med inriktning på palliativ vård. Alla sjuksköterskor var kvinnor som 

hade mellan 3- 32 års klinisk erfarenhet.  

Datainsamling Materialet samlades in genom en kvalitativ forskning intervjuteknik där en berättande 

tillvägagångssätt användes. Syftet denna teknik var att avslöja innebörden av levda upplevelser. 

Bandinspelade intervjuer som varade mellan 30- 60 minuter med öppna frågor ”Kan du berätta om 

dina erfarenheter av att vårda patienter inom palliativ vård på din arbetsplats?” Följdfrågor ställdes 

under intervjuerna ex ”Vad menar du?” Vad kände du?” och ”Kan du berätta mer om det?”  

Dataanalys Intervjuerna analyserades med hjälp av en fenomenologisk hermeneutisk metod inspirerad av 

Ricoeur filosofi (1993). Intervjuerna transkriberades ordagrant av författaren (KJ). Transkripten 

bestod av 40562 ord. Skratt, pauser och avbrott markerades för att fånga innebörden och känslorna 

i intervjuerna. Texten bearbetades rad för rad och delades upp sedan i meningsbärande enheter och 

som var kondenserad till teman.   

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats I resultatet framkom det att sjuksköterskorna strävade efter att ge bästa möjliga vård till patienter i 

och deras familjer. Sjuksköterskorna känslor varierade från tillfredsställelse till missnöje; 

de kände en stark önskan att göra sitt bästa, men det var inte alltid lätt. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1: 94% 
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Artikel 8 

 

 

Referens Strang, S., Henoch, I., Danielson, E., Browall, M., & Melin-Johansson, C. (2013). Communication 

about existential issues with patientes close to death – nurses’ reflections on content, process and 

meaning. Psycho-Oncology, 23, 562-568. doi:10.1002/pon.3456 

 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av existentiella situationer vid vården av patienter med 

vid livets slut. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Fenomenologisk  

 

Urval 98 sjuksköterskor som arbetade på sjukhus, hospice och hemsjukvården deltog i studien. 

Deltagarna deltog i gruppreflektionsseminarier som spelades in. Analysen gjordes genom 

kvalitativ innehållsanalys.  

 

Datainsamling Varje sjuksköterska som deltog i studien närvarade vid fem gruppreflektionsseminarier som 

varade 90 minuter vid varje tillfälle och sträckte sig över en åtta veckors period. 

Dataanalys Totalt ägde 46 reflektionsseminarium rum och alla spelades in och transkriberades och 

analyserades. Det kvalitativa innehållet analyserades i flera steg och texten lästes i sin helhet flera 

gånger. Från varje text identifierades meningsbärande enheter samt kodades och resulterade i nio 

teman. Första området var det existentiella samtalets innebörd som berörde att leva, att dö och 

relationer. Det andra området var hur sjuksköterskor skapade möjligheter till existentiella samtal, 

de tillhörande tema var samtalsteknik för att öppna upp samtal, vara närvarande och bekräftande. 

Det tredje området berörde sjuksköterskors betydelse av existentiella samtal. tillhörande teman: 

medvetenhet om betydelsen av känslighet som berör existentiella frågor och stödjande samtal.  

 

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Att prata om existentiella frågor med hjälp av en stödjande miljö gör sjuksköterskor mer bekväma 

i att möta och prata med patienter i livet slutskede. Sjuksköterskorna menade att ha modet att vara 

närvarande, bekräfta patienten och att ge tid och inte försöka "lösa" varje enskilt existentiellt 

problem var de viktigaste faktorerna i samtal med patienter nära döden och för sjuksköterskorna. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 85 % 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Tornøe, K-A., Danbolt, L-J., Kvigne, K., & Sørlie, V. (2015). The challenge of consolation: 

nurses’ experiences with spiritual and existential care for the dying-a phenomenological 

hermeneutical study. BMC Nursing, 14(62), 1-12. doi: 10.1186/s12912-015-0114-6 

Land  

Databas 

Norge 

PubMed 

Syfte Beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ge andlig och existentiell vård till patienter i palliativ 

vård på sjukhus. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Fenomenologiskt hermeneutisk  

Urval Sex sjuksköterskor tillfrågades och intervjuades. Huvudsyftet var att genom intervjuerna få fram 

så många berättelser som möjligt kring sjuksköterskornas upplevelser av att ge andlig och 

existentiell vård genom att låta sjuksköterskorna själva berätta och utveckla med hjälp av 

följdfrågor och upprepa det som berättades. Sjuksköterskorna hade mellan 9-21 års klinisk 

erfarenhet inom palliativ vård och var mellan 37 och 61 år.  

Datainsamling Bandinspelade intervjuer som varade som längst en timme och intervjuerna transkriberades ord för 

ord. Tillvägagångsättet för intervjutekniken var sjuksköterskornas berättelser med öppna frågor 

följt av frågor om det behövdes för att tydliggöra och förstå. 

Dataanalys Materialet analyserades med hjälp av Lindseth & Nordberg’s (2004) fenomenologiska 

hermeneutisk metod för forskning med levda upplevelser där varje intervju är granskad som en 

text. Texten delades sedan upp i meningsbärande enheter och som var kondenserad till teman och 

underteman.   

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Sjuksköterskorna menade att även om andlig och existentiellt lidande i slutet av livet inte helt kan 

lindras kan sjuksköterskor underlätta en del av den existentiella och andliga ångesten och 

ensamheten genom att finnas till för patienterna hela vägen tilldess att deras tid är inne. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1: 87% 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Tunnah, K., Jones, A., & Johnstone, R. (2012). Stress in hospice at home nurses: a qualitative 

study of their experiences of their work and wellbeing. International Journal of Palliative 

Nursing, 18(6): 283-289. 

 

Land  

Databas 

Storbritannien  

PubMed 

Syfte Undersöka sjuksköterskors känslor och upplevelser av att vårda patienter i palliativ inom 

hemsjukvården. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded theory  

Urval 7 sjuksköterskor intervjuades individuellt under öppen form där sjuksköterskornas erfarenheter 

kring palliativ vård stod i centrum, ledande frågor undveks. Sjuksköterskorna var mellan 41-62 år 

och endast kvinnliga sjuksköterskor deltog. Alla sjuksköterskorna hade mellan 10 till 39 års 

klinisk erfarenhet.  

Datainsamling Bandinspelade enskilda semistrukturerade intervjuer som varade max 45 minuter med följdfrågor 

som syftar till att få en fördjupad förståelse av sjuksköterskornas erfarenheter, t.ex. ”kan du 

förklara det lite mer?” ”Kan du förklara hur du kände då?”. 

Dataanalys Materialet från intervjuerna har alla genomgått en analys genom att använda sig av grounded 

theory som har utvecklats av Glaser och Strauss (1967). Intervjuerna lästes upprepade gånger och 

datan analyserades genom en öppen kodande procedur och tillslut identifierades meningsbärande 

enheter som sammanpressades och kodades.  

Bortfall Tio sjuksköterskor valdes att tillfrågas och tre valde att hoppa av.   

Slutsats Fyra teman växte fram, jobb tillfredställelse , stressfaktorer, cooping-strategier, stöd som tog form. 

Dessa teman beskrev sjuksköterskornas upplevelser av att ge vård till patienter i palliativ vård och 

hur dessa påverkade deras dagliga arbete, deras välbefinnande och hur det hanterar situationer 

igenom deras levda erfarenhet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 91% 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

 

Referens Törnquist, A., Andersson, M., & Edberg, A-K. (2012). In search of legitimacy – registratered 

nurses’ experience of providing palliative care in a municipal context. Scandinavian Journal of 

Caring Sciences, 27, 651-658. doi: 10.1111/j.1471-6712.2012.01074.x 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl  

Syfte Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda palliativa äldre personer i en kommunal 

kontext. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Deskriptiv innehållsanalys  

Urval 20 deltagare från 4 olika kommuner intervjuades i fokusgrupper. Sjuksköterskorna var mellan 32-

62 år och hade 6 månader– 37 år kliniskt erfarenhet. 19 var kvinnor och 1 man. 

Datainsamling Materialet samlades in genom fokusgrupps diskussioner som varade i 2 timmar där tanken var att 

människor behöver lyssna på andra åsikter innan dem bildar eller klargör sina personliga 

synpunkter. Den andra författaren deltog i fokusgruppen som moderator och den tredje författaren 

observerade och noterade de områden som eventuellt skulle behövda klargörandet. En frågor 

ställdes om deras erfarenhet av moderatorn samt följdfrågor för att förbättra diskussionen. 

Dataanalys Materialet från intervjuerna har genomgått en konventionell kvalitativ innehållsanalys i flera steg 

enligt Hsieh, & Shannon (2005). Första steget- texten lästes i sin helhet för att få en uppfattning av 

samtliga författarna. Identifiering av meningsbärande enheter som kondenserades och kodades. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Sjuksköterskorna upplevde sig vara dem som måste dämpa effekterna av otydliga ansvarsområden 

mellan olika organisationer men samtidigt har de begränsade rättigheter. Resultatet visade att 

sjuksköterskorna saknade omsorgsfull stöd och förutsättningar att erbjuda hög kvalitet på den 

palliativa vården för äldre döende patienter. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1: 90% 



BILAGA C  

 

Artikel 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Wallerstedt, B., & Andershed, B. (2007). Caring for dying patients outside special palliative care 

settings: Experiences from a nursing perspective. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 21(1), 

32-40.   

Land  

Databas 

Sverige  

PubMed  

Syfte Att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda svårt sjuka och döende 

patienter utanför den specifika palliativa kontexten. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk  

Urval Nio sjuksköterskor intervjuades individuellt under öppen form där sjuksköterskornas erfarenheter 

kring palliativ vård stod i centrum. Sjuksköterskorna var mellan 30-65 år och var blandat män och 

kvinnor som hade olika anställningar, heltid eller deltidsanställning. Sjuksköterskorna hade mellan 

10 till 39 års klinisk erfarenhet.  

Datainsamling Bandinspelade enskilda intervjuer som varade mellan 60-100 minuter med följdfrågor som syftar 

till att få en fördjupad förståelse av sjuksköterskornas erfarenheter, t.ex. ”kan du förklara det lite 

mer?” ”Kan du förklara hur du kände då?” 

Dataanalys Materialet från författarna har genomgått en kvalitativ analys i fyra steg som var inspirerad av 

Giorgi (2000). Intervjuerna var ordagrant utskrivna som lästes upprepade gånger. Identifiering av 

meningsbärande enheter som sammanpressades och kodades.  

Bortfall Ej Redovisat 

Slutsats I resultatet framkom det tre vanliga strukturer, ambition och engagemang, vardagliga möten, 

tillfredsställelse/missnöjen. Sjuksköterskorna uttrycker att de har höga ambitioner att ge patienter 

och närstående en högkvalitativ omvårdnad men de upplever ofta otillfredsställelse pga. 

otillräckligt stöd, samarbete och tidsbrist.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1: 85% 



BILAGA C  

 

Artikel 13 

 

Referens Zheng, R-S., Guo, Q-H., Dong, F-Q., & Owens, R.G. (2015). Chinese oncology nurses’ 

experiences on caring for dying patients who are on their final days: A qualitaitive study. 

International Journal of Nursing Studies 52, 288-296. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2014.09. 009 

 

Land  

Databas 

Kina 

PubMed 

Syfte Att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda svårt sjuka cancerpatienter i livets slut.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Deskriptiv innehållsanalys 

Urval 28 sjuksköterskor intervjuades. Sjuksköterskorna hade minst ett halvår klinisk erfarenhet av att 

vårda cancersjuka patienter i palliativ vård. 

Datainsamling Ljudinspelade intervjuer som varade 30-60 minuter. Deltagarna skulle öppet berätta om personliga 

upplevelser av att vårda döende patienter med cancer. Följdfrågor ställdes så som ”kan du berätta 

mer om det?” och ”vad betyder det för dig?”.  

Dataanalys Materialet från intervjuerna har genomgått enligt Colaizzi’s metod för kvalitativ analys. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och meningsbärande enheter identifierades och kodades.  

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Sjuksköterskorna redogjorde för ett lidande och sorg över att möta och vårda patienter i deras sista 

dagar i livet. De belyste vikten av att dra nytta av och dela med sig av sina tidigare erfarenheter 

och menade att det finns ett behov av mer utbildning kring den palliativa vården i utbildningen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 83 % 
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