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Abstrakt

Bakgrund: Befolkningen i världen blir allt äldre. Årligen är ca 40 miljoner

människor i världen i behov av palliativ vård. Sjuksköterskan anses ha en nyckelroll

inom den palliativa vården.

Syfte: Att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att vårda personer vid livets slut.

Metod: En litteraturstudie  genomfördes baserad på 9 kvalitativa studier.

Resultat: Litteraturstudiens resultat visar på att sjuksköterskorna upplevde arbetet

med att vårda döende personer som både meningsfullt och utmanande.

Sjuksköterskorna upplevde organisatoriska begränsningar och använde sig av coping

strategier för att klara sitt arbete.

Slutsats: Vård vid livets slut handlar om att säkerställa en god död för den döende

personen. Arbetet innebär både possitiva och negativa erfarenheter för

sjuksköterskan. Litteraturstudien gav en viktig insyn i de utmaningar sjuksköterskan

möter inom palliativ vård.

Nyckelord: experience, nurses, palliative care



Abstract

Background: The world’s population is ageing rapidly. Each year an estimated 40

million people are in need of palliative care where Nurses play a central role.

Aim: To describe Nurses experiences of caring for dying people at the end of life

Method: A literature study based on nine qualitative articles.

Results: The results of this literature study reveals that nurses experienced the work

of caring for dying people at the end of life both as meaningful and challenging.

Nurses experienced organizational constraints and used coping strategies in order to

manage their work.

Conclusion: End of life care is about ensuring a good death for dying people. The

work involves both positive and negative experiences for nurses. The literature study

gave an important insight into the challenges nurses face in Palliative care.

Keywords: experience, nurses, palliative care
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Bakgrund

Befolkningen i världen blir allt äldre, enligt världshälsoorganisationen (World Helat

organization, WHO, 2015) kommer antalet personer, 60år och äldre att öka från 900

miljoner år 2015 till 2 miljarder år 2050. Årligen är ca 40 miljoner människor i

världen i behov av palliativ vård vid livets slut (WHO, 2015). I Sverige avled 89 062

personer år 2014 (socialstyrelsen, 2014). En åldrande befolkning innebär att antalet

individer som kommer att uppleva sjukdom, kronisk eller livshotande ökar, de

kommer att leva längre och ha ett ökat behov av vård (Fitch, Fliender & O`Connor,

2015). Att möta dessa människor ställer stora krav på sjuksköterskan som har en

nyckelroll inom den palliativa vården (a.a.).

Palliativ vård

När en behandlingen inte längre har ett kurriativt syfte övergår behandlingen i

samförstånd mellan den drabbade personen, närstående och sjukvården till palliativ

vård (Strang & Becck-Friis, 2012). Huvudsyftet med behandlingen blir då att ge den

döende personen ett så värdigt liv som möjligt (ibid). Palliativa vårdens plats inom

hälso- och sjukvården har enligt Fitch, Fliender & O`Connor(2015) under de senaste

decenierna förändrats från ett synsätt där palliativ vård endast var relevant vid livets

slut till att se palliativ vård som en naturlig del av vården, från diagnos av en svår och

livshotande sjukdom, under sjukdomsförloppet samt bortom döden i form av stöd till

närsstående (ibid.). Den palliativ vården beskrevs bygga på ett palliativt

förhållningssätt som kännetecknas av en helhetssyn på människan (Socialstyrelsen,

2013,  WHO, 2002). För att sjuksköterskan skall erhålla en helhetssyn på människan

beskrevs mötet mellan patient och vårdare utgör kärnan i omvårdnaden, där ett

personcentrerat förhållningssätt beskrevs centralt (Institutionen för omvårdnad,

2015). Att se personen inom vården och att inte bara betrakta någon som patient

anses var viktigt för att kunna ge en helomfattande och god vård (Institutionen för

omvårdnad, 2015 , Ternestedt et.al.,2012). De 6S:n  utgör en modell för en

helhetssyn och en personscentrering av vården, där personen är utgångspunkten och

de 6 S:n utgörs av självbild, självbestämmande, socialarelationer, symtomlindring,

sammanhang och strategier att möta döden.  (Ternestedt et.al.,2012) Sjuksköterskan

kan genom användandet av de 6S:n främja välbefinnande hos den döende personen
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och närstående, Ge stöd till den döende personen och närstående, underlätta för

döende personen att bli mer delaktig i sin vård, bättre kunna lindra lidande. Denna

helhetssyn beskrevs utgöra ett stöd för sjuksköterskans arbetet med planeringen,

genomförande, dokumentation och utvärdering av vården(ibid).

Palliativa vårdens mål är enligt WHO ( 2002) att främja välbefinnade, att lindra

lidande och stödja familjen både före och efter närståendes död. Detta i

överensstämmelse med de 6S:n och de fyra hörnstenarna inom palliativ vård, dessa

är symtomlindring, närståendestöd, teamarbete och kommunikation och relation

(Strang & Becck-Friis, 2012). Vårdandets filosofi beskrevs i statens offentliga

utredningar, (2001) utgå från dessa fyra hörnstenar. Sjuksköterskornas roll blir

genom detta att tillhandahålla vård till den döende personen och närstående i

enlighet med de fyra hörnstenarna. Första hörnstenen: symtomlindring innebär för

sjuksköterskan att lindra de symtom som uppstår hos den döende personen på

grund av fysiska, psykiska eller existentiella faktorer som kan försämra livskvaliteten

(Strang & Becck-Friis, 2012). I en studie beskrevs kunskap, empati och en närvarande

sjuksköterska för den döende personen som ett sätt att minska lidande och öka den

döende personens livskvalité (Fitch et.al.2015). Andra hörnstenen: närståendestöd

innefattar att sjuksköterskan tillämpar ett synsätt där personen som är i behov av

palliativ vård och dennes närstående betraktas som en enhet, där både närstående

och den döende personen är i behov av stöd från sjuksköterskan (Strang & Friis,

2012). Tredje hörnstenen: teamarbete, teamarbete beskrevs vara en förutsättning för

att vården ska hålla bästa möjliga kvalité. Fjärde hörnstenen: kommunikation, en

god kommunikation och en bra relation mellan sjuksköterskan, den döende personen

och dennes närstående beskrevs vara en förutsättning för att ge en god vård (ibid).

Kommunikaton beskrevs enligt Davies, & Oberle( 1990) som en viktig del av

sjuksköterskans stödjande roll för att  kunna hjälpa den döende personen finna

mening samt komma till acceptans med döden.
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Virginia Hendersons omvårdnadsteori

Virginia Hendersons omvårdnadsteori grundar sig på att människan har

grundläggande behov, vilket utgör basen för omvårdnaden (Wiklund-Gustin &

Lindervall, 2012, s.117). Dessa behov varierar utifrån individens kulturella bakgrund

och sociala situation (Wiklund-Gustin & Lindervall, 2012, s. 118).  Henderson

betraktar människan, med fokus på patienten, som en biologisk, psykologisk, social

och andligt sammansatt person(Wiklund-Gustin & Lindervall, 2012, s. 116)

Henderson identifierade baserat på människans behov fjorton olika

omvårdnadsaktiviteter som enligt hennes omvårdnadsteori är grundläggande inom

sjukvården, exempelvis att hjälpa patienten hålla sig ren, att hjälpa patienten till vila

och sömn, att hjälpa personen att ge uttryck för sina önskemål och känslor(Wiklund-

Gustin & Lindervall, 2012, s. 119). Dessa fjorton olika omvårdnadsaktiviteter utgör

enligt Henderson sjuksköterskans egentliga syfte och funktion (Wiklund-Gustin &

Lindervall, 2012, s. 114)

”Sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, sjuk eller frisk,

att utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa eller tillfrisknande (eller en fridfull

död), dvs. de åtgärder individen själv skulle utföra om han/hon hade erforderlig

kraft, vilja eller kunskap. Denna arbetsuppgift ska utföras på ett sätt som hjälper

individen att så snart som möjligt återvinna sitt oberoende”

(Wiklund-Gustin & Lindervall, 2010, s. 112)

En god död

En god död beskrevs som en död där självbestämmandet, integriteten, självbilden

och de sociala relationerna bevaras (Socialstyrelsen, 2012). Detta överensstämmer

med en studie där bevarandet av de sociala relationenerna framkom som viktigt ur

den döende personens och närståendes perspektiv (Heyland et.al., 2006). Viktigt för

att säkerställa en god död är god symtomlindring samt den döende personens

möjligheter att skapa mening och se sammanhang (Socialstyrelsen 2004).
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En värdig död är även en död fri från smärta (Cipoletta och Oprandi, 2014, Strang &

Becck-Friis, 2012, Steinhauser et.al, 2000) . Vilket överrenstämmer med en studie ur

döende personer och närståendes perspektiv (Heyland et.al.2006). Svårigheter med

att tillhandahålla en god död belystes i en studie där sjuksköterskorna uppgav att de

hade kompetens för att tillhandahålla fysisk- men inte känslomässiga vård till döende

personer (Arantzamendi et.al., 2012). Sjuksköterskorna beskrev sig inte förberedda

att hantera de emotionella behoven som fanns hos de döende personerna och vid

försök att möta dessa beskrev sjuksköterskorna sig känslomässigt belastad. I studie

beskrev 93,9 procent av sjuksköterskorna behov av vidareutbildning kring att vårda

den döende personen (Arantzamendi et.al., 2012). Resultat från studier visar att

sjuksköterskorna beskrev att grundutbildning inte adekvat hade förberett dem, på att

vårda personer vid livets slut (Arantzamendi, et. al., 2012, Fitch et. al, 2015).  Detta

stöds i Statens offentliga utredningar (2001) som beskriver forskning och utbildning i

palliativ medicin som svagt utvecklade områden i Sverige, där  adekvat utbildning för

att vårda döende många gånger saknades. I statens offentliga utredningar (2001)

beskrevs vidareutbildning i form av kompetensutveckling för sjuksköterskorna som

en viktig kvalitetsfaktor för den palliativa vården. Särskilt då palliativ vård beskrevs

som ett lågprioriterat område i grundutbildningen för personalen inom vård och

omsorg. Personalen som arbetar med vård till döende personer och närstående

behöver kontinuerlig utbildning, handledning och stöd i sitt arbete (ibid.).

Motivering

Av studierna ovan framgår det att sjuksköterskor efterfrågar en ökad kunskap

rörande vårdandet av döende personer och att sjuksköterskan kan spela en viktig roll

i att ge en god palliativ vård. Då forskning inom palliativ medicin beskrivs som svagt

utvecklade områden behövs vidare forskning inom området. Det blir således viktigt

att forskning bedrivs inom den palliativa vården gällande sjuksköterskors

erfarenheter för att bättre förbereda sjuksköterskorna på vad arbetet inom den

palliativa vården innebär. Ökad kunskap kan underlätta för sjuksköterskan att finna

omvårdnadsåtgärder för att möta den döende personens behov. Genom att studera

sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda personer vid livets slut kan en djupare

förståelse erhållas, sådan kunskap är av vikt för att sjuksköterskan skall kunna ge

personer vid livets slut en vård av god kvalité.
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Syfte:

Att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att vårda personer vid livets slut.

Metod

För att kunna besvara studiens syfte genomfördes en litteraturstudie baserad på

kvalitativa artiklar. Målet med studien vara att beskriva sjuksköterskornas

erfarenheter att vårda personer vid livets slut.

Sökmetoder

Arbetet startades med att en pilotsökning genomfördes i databaserna CINAHL och

PubMed för att säkerställa att det fanns tillräcklig aktuella litteratur för att studien

skulle kunna genomföras i enlighet med Willman, Stoltz & Bahtsevani( 2006). Sökord

som användes var nurse*, nurses experiences, caring, dying, palliative care och cope.

Den boreliska termen AND och OR användes i kombinationen med sökorden för att

finna träffar som innehöll mer än ett sökord samt för att begränsa och göra

sökningen mer specifik (Forsberg och Wengström, 2013, s.79). Trunkering användes

på sökordet nurse* för att bredda sökning och ge sökordet alla möjliga ändelser vilket

innebär att databasen då söker ordet med alla tänkbara ändelser(Forsberg och

Wengström, 2013, s.79). Peer review användes vid sökningen för att endast

vetenskapligt granskade artiklar skulle ingå i resultatet.

Urval

Urvalet gjordes i 5 steg(bilaga 1). Urval 1 gjordes genom att rubrik på 567 artiklar

lästes. Om artikelns rubrik verkade var intressanta för studien lästes sedan studiens

abstrakt på 113st artiklar för att säkerställa att artiklarnas syfte svarade mot

litteraturstudienssyfte (urval 2). Framtagna artiklarna lästes i sin helhet (urval3)

24st med avseende i enlighet med Hendricson (2013, s.437) på de uppsatta inklusion-

och exklusionkriterier: Artikeln skall svara mot litteraturstudiens syfte, deltagrna
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skall vara vuxna över 18år, deltagarna skall var sjuksköterskor. Peer review.

Oberoende av vårdkontext ökar uppsatsens vid och har av författaren betraktats som

en styrka. Endast artiklar med medelhög eller hög kvalité vara inkludrade i studien i

enlighet med Hendricson (2013, s.439). Exkluderingskriterier var artiklar som inte

är skrivna på engelska samt artiklar som är äldre än 15år. I urval 4 följde en

kvallitetsgranskning av artiklarna 12st enligt Statens beredning för medicinsk och

social utvärdering (2014) mall för kvalitetsgranskning (Bilaga 2) genom användandet

av denna mall granskades de valda artiklarnas syfte, metod för datainsamling, analys,

urval, kontext och etiska resonemang. Artiklarna bedömdes vid

kvalitetsgranskningen till hög, medel eller låg kvalité. Hög kvalité var 80-100

procent, medel kvalitet 70-79 procent och låg kvalitet 60-69 procent (Willman, Stoltz,

& Bahtsevani, 2006). Författaren valde att endast inkludera studier med hög eller

medelhög kvalitet i enlighet med Hendriksson (2013, s. 439). Urval 5 visar det

slutgiltliga antalet artiklar 9st där samtliga valda artiklar uppnådde medel eller hög

kvalitet vid kvalitetsgranskningen.

Analys

Författaren tillämpade en analys för databearbetningen i enlighet med

metodbeskrivningen i Forsberg & Wennerström(2013, s.167). Analysen skedde i 5

steg, steg 1 innebar att de utvalda artiklarna 9 stycken lästes igenom i sin helhet ett

flertal gånger av författaren för att erhålla en helhetsförståelse för de olika artiklarnas

innehåll. Se bilaga 3 för artikelsammanställningen. Sedan vidtog steg 2 som innebar

att identifiera vad resultatet från artiklarna verkligen säger i relation till

litteraturstudiens syfte. Resultatmeningar som svarade mot studiens syfte

identifierades. Steg 3 artiklarnas resultat jämfördes med avseende på skillnader och

likheter. Steg 4 resultatmeningarna sorterades in med avseende på skillnaderna och

likheterna som identifierades under steg 3 i olika underteman. Steg 5 innebar att

tolka och reflektera över resultatet, att de underteman som framkommit under steg 4

sattes ihop till en helhet till teman för att belysa sjuksköterskans erfarenheter av att

vårda den döende personen.
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Forskningsetik

Författaren har i detta arbete gjort etiska övervägande beträffade urval och resultat

för de studier som ingår i litteraturstudien, detta i enlighet med Forsberg &

Wengström (2013, s. 71-72). Det är viktigt att författaren väljer studier där noggranna

etiska övervägande gjorts eller där de fått etiskt tillstånd från en etisk kommitté

(World Medical Association, 2013), (Forsberg & Wengström, 2013, s. 75. Kärnan i

forskningsetiken beskrevs som att värna människors likavärde, självbestämmande

och integritet hos alla som berörs av forskningen(Forsberg & Wengström, 2013, s. 71-

73). Målet med ett vetenskapligt arbete beskrevs som viljan att inhämta kunskap som

ökar förståelsen för ett fenomen för att förbättra samhällets utveckling och individers

liv (ibid.). Inom vetenskaplig forskning beskrevs god etik som en viktig aspekt

(Forsberg & Wengström, 2013, s.70). Författarens vilja att utforska och inhämta ny

kunskap måste vägas mot krav att skydda deltagarna i undersökningen. Författaren

etiska avvägningar ska omfatta att visa omsorg om deltagarna och inte orsaka dem

skada eller men(ibid.). Försiktighetsåtgärder måste vidtas av författaren för att värna

deltagarnas integritet och patientinformation måste behandlas konfidentiellt, för att

minimera den inverkan studien kan ha på deltagarnas fysiska och psykiska integritet

och personlighet(World Medical Association, 2013).
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Resultat

Resultatet grundar sig på en analys av 9 stycken artiklar. Under analysens gång

framkom fyra teman samt tolv underteman identifierades(Tabell 1).

Tabell 1. Översikt av teman samt underteman.

Teman Underteman

Meningsfulla relationer och möten Att göra allt man kan

Arbetet som privilegium

Att vara stödjande

Personlig utveckling

Utmanande relationer och möten Emotionellt utmanande

Att reflektera över livet och döden

Kulturella utmaningar

Betydelsen av kunskap och erfarenhet

Organisatoriska begränsningar Brister i arbetets organisation

Brist på tid

Coping Inre copingresurser

Yttre copingresurser

Meningsfulla relationer och möten

Att göra allt man kan

Vård vid livets slut beskrivs i flertalet studier handla om att säkerställa en god död för

den döende personen (Iranmanesh et.al., 2009, Iranmanesh et.al., 2011, Johansson &

Lindahl, 2012, Wallerstedt & Andershed, 2007, Zheng et.al., 2014). Sjuksköterskorna

beskriver i flertalet studier att de strävar efter att skapa bästa möjliga vård för den

döende personen och dennes närstående (Barnard, Hollingum, & Hartfiel, 2006,

Iranmanesh et.al.,2011, Johansson & Lindahl, 2012, Wallerstedt & Andershed, 2007)
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Vilket beskrivs i en studie som strävan efter att göra varje dag så bra som möjligt för

den döende personen(Barnard, Hollingum, & Hartfiel, 2006).

Arbetet som privilegium

Vårdandet av den döende personen kan ses som ett privilegium(Johansson &

Lindahl, 2012). Att vara sjuksköterska beskrivs innebära att uppleva en känsla av

tacksamhet då det beskrivs vara ett privilegium att möta patienter och deras anhöriga

när döden närmar sig och livet går mot sitt slut (a.a). Sjuksköterskorna upplevde

tillfredsställelse då de hade möjligheter att uppfylla den döende personens

önskningar och fick möjligheten att vårda den hela personen (Wallerstedt &

Andershed, 2007).

Att vara stödjande

Att vara stödjande som sjuksköterska i relationen med den döende personen beskrivs

som viktigt vid livet slut (Andersson et.al., 2015, Iranmanesh et.al., 2009,

Iranmanesh et.al., 2011, Mak et.al., 2013). Att kunna vara stödjande i den vårdande

processen innebär att känna till personens känslor, behov och önskningar, samt att

stödja dessa (Andersson et.al., 2015). I en studie beskrivs vikten av att stödja den

döende personen till självständighet och kontroll över det egna livet som en viktig

förutsättning för att bevara värdighet(Barnard, et.al., 2006). Öppen kommunikation,

god symtomkontroll och att sjuksköterskorna stödjer den döende personen att uppnå

personliga mål beskrivs i en studie som viktigt (Barnard, et.al., 2006). Mod att vara

ärlig hos sjuksköterskan beskrivs i en studie som grundläggande för att kunna stödja,

att lyssna, samtala ärligt och öppet med den döende personen (Iranmanesh et.al.,

2009). Sjuksköterskorna beskriver i en studie vikten att inför varje möte med den

döende personen inneha förmågan att förändra sin roll i olika situationer för att

kunna möta den unika människan (Johansson & Lindahl, 2012). Praktisk kunskap

underlättar för sjuksköterskan att vara stödjande i den vårdande processen för att

skapa en vård av hög kvalité (Andersson et.al., 2015) . Sjuksköterskorna beskrev att

de visade empati och medkännande med de närstående och uppgav att psykiskt stöd
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till närstående var en viktig uppgift (Iranmanesh et. al.,2009). Sjuksköterskorna i en

studie beskrev vikten av att stödja närstående genom att förklara döende processen,

vad som var att vänta och att förbereda närstående inför deras närståendes död, men

också efter det att döden inträffat (Iranmanesh et. al.,2009).

Personlig utveckling

Sjuksköterskorna beskriver i studier att vård till döende personer utvecklas över tid

vartefter de erhåller erfarenhet (Hopkinson et.al., 2005, Iranmanesh et.al., 2011,

Wallerstedt & Andershed, 2007, Zheng, et.al., 2014). I en studie beskriver

sjuksköterskorna att vårda den döende människan innebär att utveckla sitt eget sätt

att vårda, sjuksköterskorna behöver därför lära och utvecklas i en utmanande miljö

(Iranmanesh et.al., 2009). I studier beskriver sjuksköterskorna att de lärde sig av de

känslor de upplever av att vårda den döende personen samt genom reflektion (Mak

et.al. 2013, Iranmanesh et.al., 2009). Att lära av varandra i teamet för att kunna ge

bättre vård till döende personer och närstående ansågs viktigt i en studie(Mak et.al.

2013). Ett bra teamsamarbete beskrivs i en studie utgöra ett viktigt stöd för

sjuksköterskans lärande och utveckling av sin personliga och professionella identitet

(Iranmanesh et.al., 2009).

Utmanande relationer och möten

Emotionellt utmanande

Relationerna som skapas mellan den döende personen, närstående och

sjuksköterskan beskrivs i en studie som intensiva och krävande och kan försätta

sjuksköterskan i sårbara situationer (Barnard, et.al., 2006, Johansson & Lindahl,

2012). Att vårda döende människor innebär i en studie att utsättas för flera

smärtsamma stunder och sjuksköterskorna beskriver det som viktigt att inte försöka

undvika dessa (Iranmanesh et.al., 2009). Sjuksköterskorna beskriver i en studie

känslor av frustration, sorg och förlust i det vardagliga arbetet (Wallerstedt &

Andershed, 2007). Sjuksköterskorna beskriver känslor av hjälplöshet i en studie inför
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den döende personens förestående död (Mak et.al, 2013). I en studie beskriver

sjuksköterskorna att den döende personens fysiska och existentiella behov kan

innebära att sjuksköterskan känner sig osäker i sin profession, sjuksköterskans

personliga identitet kan påverkas och dessa situationer beskrivs svåra att hantera

(Johansson & Lindahl, 2012). Sjuksköterskorna beskriver sig erhålla känslor av

empati, sympati och obehag gentemot den döende personens kroppsliga förändringar

i en studie (Johansson & Lindahl, 2012). Sjuksköterskorna beskriver i en studie

vårdandet av döende personer som bevärande och obehagligt (Zheng et al, 2015).

Mötet med den döende personen beskrivs i en studie av sjuksköterskorna som

energikrävande, som att ge mycket av sig själv både som medmänniska och som

professionell sjuksköterska (Johansson & Lindahl, 2012). Sjuksköterskorna beskriver

i en studie behov av att hitta sätt att separera deras roller som privat och deras roll

som sjuksköterska inom den palliativa vården (Barnard et.al., 2006), Trots att det

inte borde det blev sjuksköterskornas privata relationer påverkade av känslor från

arbetet. Sjuksköterskorna beskrev att personer som avlidit inte kunde glömmas bort,

trots att sjuksköterskorna visste vikten av att ha ett personligt liv skilt från sitt arbete,

uppgav de i en studie att de avsatte tid till att reflektera och minnas personer, särskilt

då sjuksköterskorna upplevde att den döende personen ville att de skulle minnas dem

(ibid.).

Sjuksköterskorna i en studie rapporterade att närstående ibland kunde projicera sin

ilska över en närståendes död på dem och ifrågasätta sjuksköterskans

handlande(Mak et.al., 2013). Även om sjuksköterskorna beskriver att närståendes

ilska inte egentligen var riktade mot dem beskriver de sig skuldbelagda och

ifrågasatta(Mak et.al., 2013).

Att reflektera över livet och döden

Att möta den döende personen beskrivs i flertalet studier aktualisera tankar av

existentiell karaktär hos sjuksköterskan gällande den egna döden. (Bernard et.al.,

2006, Hopkinson et.al., 2005, Johansson & Lindahl, 2012, Zheng et.al., 2014). I en

studie beskriver sjuksköterskorna att de blivit medvetna om hur skört livet är vilket

påverkar både deras privata och professionella roller (Johansson & Lindahl, 2012).
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Livets värde beskrivs i en studie värderas högre av sjuksköterskorna(Iranmanesh

et.al., (2009). Sjuksköterskorna beskriver i en studie att de börjat uppskatta vad de

själva har och människor runt omkring dem mer (Zheng, et. al., 2014). I en studie

beskriver sjuksköterskan att det blir lättare i relationen till den döende personen och

närstående konfrontera existentiella frågor om sjuksköterska själv reflekterat kring

sitt eget varande i världen (ibid.).  Sjuksköterskans egna erfarenheter av närståendes

död beskrivs i studier påverka mötet med den döende personen och närstående

(Iranmanesh, et.al., 2009, Iranmanesh, et.al., 2011,  Mak et.al. 2013).

Kulturella utmaningar

Sjuksköterskorna uppgav i en studie att det fanns kulturella hinder i den kinesiska

kulturen för att tala kring döden och döendet (Zheng, et.al.2015). Sjuksköterskorna i

studien beskriver hur viktigt det är att vidmakthålla personens hopp, tro och

självförtroende att bekämpa sjukdomen, därför uppgav de att det ibland är viktigt att

undanhålla information om den förestående döden till personen. Sjuksköterskorna i

studien beskrev sig vara förvirrade och generade över att undanhålla information om

den döende personens tillstånd och ville samtidigt att personen skulle bli

informerade att döden närmade sig så att denne skulle kunna förbereda sig för sin

död, men var förhindrade av den kulturella koden(ibid).  I en studie beskriver iranska

sjuksköterskor sig som splittrade mellan att säga sanningen och att upprätthålla den

kulturella koden att alltid bevara hoppet (Iranmanesh et.al., 2011). Sjuksköterskorna

beskriver frustration över att inte få berätta sanningen om personens tillstånd för den

döende personen. De iranska sjuksköterskorna i studien beskriver att döende

personer inte är beredda att höra att de har en dödlig sjukdom, utan de beskrev att

den döende personens vetskap om sin förestående död skulle påskynda döendet och

döden (ibid)

Betydelsen av kunskap och erfarenhet

Sjuksköterskorna beskriver i flertalet studier kunskap som viktig i sitt arbetet med

döende personer(Andersson et al, 2015; Barnard et al, 2006; Johansson & Lindahl,

2012; Zheng et al, 2015). De relativt nyexaminerade sjuksköterskorna beskrev i en

studie brist på kunskap och erfarenhet av att vårda vid livets slut, vilket leder till
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upplevelse av negativa känslor (Barnard, Hollingum, & Hartfiel, 2006) och i en studie

till svårigheter med att ge stöd till den döende personens närstående (Andersson et.

al 2015). Sjuksköterskorna beskriver i en studie att grundutbildningen inte tillräckligt

förberett dem på att vårda döende personer (Hopkinson et.al., 2005). Sjuksköterskor

som hade längre erfarenhet beskriver i en studie sig mer skickliga och trygga i sin

förmåga att tillhandahålla vård av god kvalitet till döende personer än sjuksköterskor

med kort erfarenhet (Zheng, et.al., 2015).  Sjuksköterskorna med mer erfarenhet

beskriver i en studie sig mindre negativt påverkade och uppgav mer positiva

erfarenheter av att vårda döende personer än sjuksköterskorna med mindre

erfarenhet (a.a.).

Organisatoriska begränsningar

Brister i arbetets organisation

Sjuksköterskorna i en studie beskriver att det finns begränsningar inom hälso- och

sjukvården av den vård som är möjliga att ge för att rädda en persons liv, dessa

begränsningar beskrivs av sjuksköterskorna som nedslående och en källa till

frustration(Iranmanesh et.al., (2009). Sjuksköterskorna beskriver känslor av

frustration då läkaren prioriterade personer som är i ett kurativt skede, vilket bidrog

till att personerna som är i palliativt skede fick mindre stöd (Andersson et.al.,2015).

Detta beskrivs av sjuksköterskorna innebära att beslut fördröjdes, att information om

beslut ofta förmedlades hastartade eller för sent i vårdprocessen till den döende

personen (a.a). Mycket av sjuksköterskans missnöje beskrivs i en studie härröra från

den organisation i vilken palliativ vård praktiserades (Wallerstedt & Andershed,

2007).  Sjuksköterskorna beskriver i en studie sig uppleva otillräckligt stöd från

chefer, liten förståelse och litet engagemang från cheferna gällande deras psykiska

och mentala hälsa (Wallerstedt & Andershed, 2007).

Brist på tid

Sjuksköterskorna beskriver i studier en konstant brist på tid (Andersson et.al, 2015,

Johansson & Lindahl, 2012, Wallerstedt & Andershed, 2007).  I en studie framkom
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det att brist på tid med litet utrymme för akuta förändringar för sjuksköterskorna

beskrivs utgöra ett hinder för en vård av god kvalitét (Wallerstedt & Andershed,

2007). En död utan smärta, oro och ångest prioriteras inte alltid enligt

sjuksköterskorna i arbetssituationer med hög belastning (Andersson et.al. 2015). I

studier beskriver sig sjuksköterskorna på grund av tidsbrist sig vara splittrade mellan

döende och kurativa personer i sitt arbete(Johansson & Lindahl, 2012, Wallerstedt &

Andershed, 2007). Vilket i en studie visar sig som svårigheter för sjuksköterskan att

prioritera mellan personer som är döende och i kurativ fas(Wallerstedt & Andershed,

2007).

Coping

Inre copingresurser

Sjuksköterskorna reflekterar i en studie kring hur de hade funnit styrkan att utföra

sitt arbete, men även vad vården av den döende personen givit dem (Wallerstedt &

Andershed, 2007). I en studie beskriver iranska sjuksköterskor att deras religiösa

värden, tro och erfarenhet hjälpte dem att hantera sitt arbete, i samma studie

beskriver svenska sjuksköterskor att de förlitade sig mer på filosofiska grunder då de

strävade efter att finna menig i mötet med den döende personen (Iranmanesh, et.al.,

2011,). Sjuksköterskorna beskriver i en studie att de försökte bevara sig själva genom

att be, ta ledigt och delta i fritidsaktiviteter (Mak, et.al. 2013).

Yttre copingresurser

Sjuksköterskorna beskriver i en studie att de försökte bevara sig själva genom att

söka stöd från kollegor(Mak, et.al. 2013). Teamet beskrivs i studier av Sjuksköterskan

som ett ovärderligt stöd (Johansson & Lindahl, 2012, Wallerstedt & Andershed,

2007, Iranmanesh et.al., 2011). Sjuksköterskorna beskrev i en studie vikten av att

samtala med kollegorna om känslor och erfarenheter (Bernard et.al.2006,

(Johansson & Lindahl, 2012) Kollegorna beskrivs i flera studier som viktiga för

sjuksköterskorna då de kunde dela en gemensam förståelse för en upplevelse och

också bidra och underlätta beslut (Hopkinson et.al., 2005) (Iranmanesh et.al., 2009).
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Diskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att

vårda personer vid livets slut. Upplevelser som framkom i analysen var att

sjuksköterskorna stävade efter att skapa en god vård av god kvalité för den döende

personen. Där goda relationer var en förutsättning för en god vård. Sjuksköterskorna

beskrev hinder för en god vård samt att hur de lärde sig genom erfarenhet i en

utmanande miljö.

Resultat diskussion

Meningsfulla relationer och möten

I resultatet framkom det att sjuksköterskornas strävade efter en god vård av god

kvalité för den döende personen, detta stöds i flertalet studier där skapandet av en

god vård av hög kvalité ansågs viktigt(Costello et.al., 2005, Fridh et.al., 2009, Pavlish

& Ceronsky, 2009, Thompson et.al., 2005). Vårdandet av döende personer beskrevs

av flertalet sjuksköterskor i resultatet som ett privilegium. Detta överensstämmer

med andra studier (Ablett & Jones, 2006, Fridh et. al., 2009). I Henderson

omvårdnadsteori handlar omvårdnaden om att individen skall återfår sin

självständighet eller att individen får en fridfull död om det förstnämnda är

oundvikligt (Wiklund-Gustin & Lindervall, 2012, s.114). Detta framkom även i

studiens resultat där vård vid livets slut handlar om att säkerställa en god död för den

döende personen, vilket överensstämmer med flertalet studier (Beckstrand et.al.,

2006, Casey et.al.,2010, Costello et.al., 2005, Fridh et.al., 2009). En god död

framkom indirekt i resultatet som en död där självbestämmandet, integriteten och de

sociala relationerna bevaras i enlighet med Socialstyrelsen(2012). Bevarandet av

värdighet var något som tydligt framkom i resultatet för att säkerställa en god död,

vilket stöds i flera studier (Beckstrand et. al., 2006, Fridh et.al., 2009, Johnston &

Smith, 2005). Detta stöds också av Henderson omvårdnadsteori Där målet med

omvårdnaden beskrivs vara att den döende personen får det stöd som han eller hon

behöver för att dö med värdighet (Wiklund-Gustin & Lindervall, 2012, s.124).
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Bevarandet av värdighet betraktas i en studie även av den döende personen som

mycket viktigt (Johnston & Smith, 2005).

Wiklund-Gustin & Lindwall ( 2012, s. 76-77) beskriver i den caritativa vårdteorin

vikten av att värdigheten bevaras. Värdigheten kan betraktas både som absolut och

relativ, absolut som den värdighet en människa har bara för att hon är människa,

relativt kopplat till yttre attribut (a.a.). Vilket speglas i litteraturstudiens resultat samt

i Hendersons omvårdnadsteori där människan är att betrakta som unik (Wiklund-

Gustin & Lindwall ( 2012, s. 115), människan betraktas även i Hendersons

omvårdnadsteori som en biologisk, psykologisk, social och andligt sammansatt

person (a.a.) Den relativa värdigheten kan i den caritativa vårdteorin hotas hos

människan av ohläsa, de begränsningar detta kan medföra samt sjuksköterskans

beteende (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012 s. 85) Om värdigheten kränks eller hotas

kan vårdlidande upplevas (a.a.).  Det framkom i resultatet som viktigt att

sjuksköterskan ser och möter den hela människan i mötet med den döende personen,

vilket även framkom i en studie(Steinhauser et.al. 2000).

Enligt Henderson omvårdnadsteori beskrivs Sjuksköterskans uppgift vara att skapa

en god relation med den döende personen. (Wiklund-Gustin & Lindwall ( 2012, s.

127). Således kan relationen mellan sjuksköterskan och den döende personen ses

utgöra en förutsättning för en god vård. Detta speglades även i litteraturstudiens

resultat då goda relationer beskrevs vara en förutsättningar för en god vård. Detta

överensstämmer med resultat från ett flertal studier av(Casey et.al., 2010, Johnston &

Smith, 2005, Pavlish & Ceronsky, 2009, Peterson et.al., 2010, Steinhauser et.al.,

2000). Resultat från dessa studier och litteraturstudiens resultat stämmer därmed

väl överens med Hendersons omvårdnadsteori där relationen mellan sjuksköterskan

och den döende personen kan ses nödvändig för att uppfylla omvårdnadens mål och

syfte. Ärlighet framkom i resultatet som grundläggande för att skapa förtroende och

kunna ge en vård av god kvalité till den döende personen. Att vara närvarande, stötta

och att finnas där för den döende personen och närstående framkom i resultatet som

viktigt för sjuksköterskan, detta överensstämmer med resultaten från ett flertal

studier (Fridh et.al., 2009, Nelson et al., 2010, Roche-Fahy & Dowling, 2009,
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Johnston & Smith, 2005, Peterson et.al., 2010, Thompson, 2006, Beckstrand et. al.,

2006). Wiklund-Gustin & Lindwall (2012, s.82) beskriver i den caritativa vårdteorin

den gemenskap som skapas mellan sjuksköterskan och den döende personen som

vårdandets meningssammanhang. Denna gemenskap och relationen mellan

sjuksköterskan och den döende personen beskrivs grundläggande för en god vård.

Enligt den caritativa vårdteorin formas inte den vårdande gemenskapen av sig själv

utan förutsätter ett inbjudande och ett mottagande av den andra (ibid).

I resultatet framkom att relationen mellan sjuksköterskan och närstående var viktig

för att möjliggöra en god död för den döende personen.  Således var närståendes

funktion att betrakta som viktiga vid livets slut, detta i enlighet med flertalet

studier(Roche-Fahy & Dowling, 2009, Fridh et.al., 2009, Pavlish & Ceronsky, 2009).

I Hendersons omvårdnadsteori är den döende personen och närstående betraktade

som en enhet (Wiklund-Gustin & Lindwall ( 2012, s.120) närstående utgör en viktig

källa till information, för sjuksköterskan gällande den döende personens behov och

livssammanhang (ibid.) I resultatet framkom att stöd till närstående i den döende

situationen var av vikt. Resultat från tidigar studier visar på liknande resultat (Fridh

et.al., 2009, Nelson et.al., 2010) samt ur ett närstående perspektiv i en studie

(Perreault et.al., 2004) samt i Statens offentliga utredningar (2001).

Utmanande relationer och möten

I studien framkom att vården till den döende personer utvecklades över tid vartefter

sjuksköterskan erhåller erfarenhet. Att möta den döende personen beskrivs i

resultatet aktualiserar tankar av existentiell karaktär hos sjuksköterskan gällande den

egna döden, vilket även framkom i en studie (Ablett & Jones, 2006). Livets värde

beskrevs värderas högre av sjuksköterskorna i resultatet, de hade börjat uppskatta

vad de själva hade och människor runt omkring dem mer. I resultatet framkom det

som viktigt att sjuksköterskan reflekterar över döden och döendet, vilket

överensstämmer med studier(Steinhauser et.al., 2000, Thompson et al., 2006) Det

framkom också i resultatet att sjuksköterskorna lärde sig genom personliga

erfarenheter av närståendes död, vilket överensstämmer med studier (Ablett & Jones,
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2006, Steinhauser et.al., 2000). Att arbeta inom den palliativa vården innebär i

resultatet således att utvecklas som människa, vilket överensstämmer med en studie

(Costello et.al., 2006) samt anfört ovan. I resultatet framkom att den döende

personens fysiska och existentiella behov kan innebära att sjuksköterskan känner sig

osäker i sin profession, sjuksköterskan kan därför hamna i situationer som var svåra

att hantera. Bristande kunskap och erfarenhet av vård vid livets slut orsakade

negativa känslor hos sjuksköterskorna i resultatet. I resultatet framkom att

sjuksköterskor med ökade erfarenheter blir mer skickliga och trygga i sin förmåga att

tillhandahålla vård av god kvalitet till döende personer, vilket överensstämmer med

studier (Ablett & Jones, 2006, Karlsson et. al., 2010) Resultatet visade på ett behov

av vidareutbildning, sjuksköterskornas grundutbildning hade inte tillräckligt

förberett dem på att vårda döende personer, utan genom erfarenhet erhöll

sjuksköterskorna denna kunskap. Mer kunskap och utbildning inom palliativ vård

efterfrågades både i resultatet och i flertalet studier (Beckstrand et.al., 2006, Casey

et.al., 2010, Roche-Fahy & Dowling, 2009) samt i Statens offentliga utredningar

(2001).

I resultatet identifierades kulturella hinder för en god död, inom kinesisk och iransk

kultur kontext att tala kring döden och döendet. I resultatet framkom det att

sjuksköterskorna i dessa kulturella kontexter beskrev det viktigt att vidmakthålla

personens hopp, tro och självförtroende att bekämpa sjukdomen, genom att

undanhålla information om den döende personens förestående död. Vilket står i

tydlig kontrast ur ett svenskt perspektiv enligt Statens offentliga utredningar (2001)

där relationen mellan den döende personen/närstående och vårdpersonal skall

präglas av öppenhet.  I resultatet beskrevs den döende personen inom Iransk kultur

inte beredd att höra att de hade en dödlig sjukdom,  och vetskapen om sin

förestående död beskrevs påskynda döden och döendet. Vilket helt motsägs i en

studie av Fallowfield (2002) som menar att det finns mycket lite belägg för detta och

att oärlighet bidra till ökat lidande hos den döende personen.  Flertalet studier

belyser behovet av ärlighet gentemot den döende personen (Beckstrand et.al., 2006,

Pavlish & Ceronsky 2009, Fallowfield, 2002).
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Organisatoriska begränsningar

I resultatet framkom flertalet organisatoriska hinder för en god vård,

sjuksköterskorna beskrev ett otillräckligt stöd från chefer, liten förståelse och litet

engagemang gällande deras psykiska och mentala hälsa.  Organisatoriska hinder

speglades även i flertalet studier (Beckstrand et al., 2006, Casey et al., 2011, Peterson

et al., 2010, Roche-Fahy & Dowling, 2009). I resultatet framkom att den

kontinuerliga bristen på tid utgjorde ett hinder för sjuksköterskan möjligheter till att

ge en vård av god kvalitet, vilket stöds i flertalet studier (Beckstrand, 2006, Casey

et.al., 2010, Costello et.al., 2005, Peterson et.al., 2010, Roche-Fahy & Dowling,

2009). I resultatet beskrev sjuksköterskorna känslor av frustration, sorg, förlust och

hjälplöshet över att inte gjort tillräcklig för den döende personen och närstående i det

vardagliga arbetet. Detta i överensstämmer med en studie (Karlson et.al., 2010).

Vilket pekar på ett eventuellt behov av förbättringar inom hälso- och sjukvården. I

resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde frustration då läkaren prioriterade

de personer som var i ett kurativt skede, vilket bidrog till att personer som var i

palliativt skede fick mindre stöd, detta översstämmer med en studie( Andersson

et.al., 2015). Denna prioritering stod i kontrast med Hälso- och sjukvårdslagen (1982)

som framhåller att vård skall ges utifrån alla människors lika värde och den enskilda

människans värdighet, den som har störst behov av vård skall ges företräde. Enligt

Statens offentliga utredningar (2001) är ett värdigt avsked en av de högst prioriterade

rättigheterna inom vården. Tydlig beslutsgång var av vikt, vilket överensstämmer

med en studie(Steinhauser et.al. 2000).

Coping

I resultatet framkom att arbete i teamet var en nödvändighet och utgjorde ett

ovärderligt stöd för sjuksköterskan. Målet med teamarbetet utgörs enligt Statens

offentliga utredningar (2001) att tillsammans kunna möta och tillfredsställa den

döende personens behov och ge förutsättningar för god livskvalitet vid livets slut. I

resultatet var det viktigt för sjuksköterskorna att få reflektera och dela sina känslor

och erfarenheter i teamet. Kollegorna beskrevs som viktiga för sjuksköterskorna i

resultatet då de kunde dela en gemensam förståelse för en upplevelse och också bidra

och underlätta beslut. I resultatet framkom att deltagarna teamet lärde av varandra
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för att kunna ge bättre vård till döende personer och närstående. Teamet kunde

således betraktas som en resurs för att kunna ge en bättre vård till den döende

personen, vilket överensstämmer med flera studier (Johnston & Smith, 2005,

Pavlish & Ceronsky, 2009)

Betydelse för omvårdnad

Studien kan anses ha stor relevans för omvårdnaden både för sjuksköterskan i sin

yrkesroll men även för annan vårdpersonal, närstående och framför allt den döende

personen. Då goda relationer beskrevs vara en förutsättningar för en god vård.

Studien som genomförts kan betraktas som ett verktyg för att belysa sjuksköterskans

erfarenheter av att vårda personer vid livets slut. Att vara närvarande, stödjande och

att finnas där för den döende personen och närstående framkom i resultatet som

viktigt för sjuksköterskan. Att betrakta och möta varje patient som en unik person

med unika behov. Denna studie gav en viktig insyn i sjuksköterskans inre livsvärld.

Då relationerna som skapas mellan den döende personen, närstående och

sjuksköterskan framkom i resultatet som intensiva och krävande och kan försätta

sjuksköterskan i sårbara situationer. Genom att sjuksköterskan erhålla en förbättrad

kunskap och en djupare förståelse för den palliativa vårdens utmaningar kan det bli

lättare att hantera dessa.

Metoddiskussion

Metoddiskussionen beskrivs syfta till att påvisa hur kvaliteten har säkerställts i

examensarbetet (Hendricson, 2013, s.439). Författaren genomförde en

litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar för att kunna besvara litteraturstudiens

syfte. Då målet med studien vara att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter att

vårda personer vid livets slut. Begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftbarhet och

överförbarhet används inom kvalitativ forskning som indikatorer på god vetenskaplig

kvalitet (Henricson, 2013, s.467). Litteraturstudiens resultat baseras på analys av nio

vetenskapliga artiklar. Artiklarna i resultat kom från flera olika länder: Sverige, Kina,

Iran, Kanada och Storbritannien, dessa bidrog med ett större internationellt

perspektiv vilket var positivt för studien. Största andelen av artiklarna härstammade

från Sverige. Fler ingående artiklar i resultatet hade förstärkt studiens trovärdighet,

pålitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet.
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Vid artikelsökningen utgick författaren från sökord som utgick från studiens syfte.

Det förekom svårigheter med att hitta direkta översättningsbara ord från svenska till

engelska. Författaren fick använda fler engelska ord, fler synonymer för att beskriva

ett svenskt ord. Författaren använde sig av ett svensk- engelskt lexikon i sitt arbete.

Artiklarna söktes i olika databaser, vilket enligt Henricson (2013, s.490) stärker

litteraturstudiens trovärdighet. En förbättring som hade kunnat göras under

litteratursökningen är tilläggandet av exklusionsord för att exkludera

undersköterskor och därigenom hade flera irrelevanta träffar i databaserna

försvunnit vid sökningarna och sparat tid.

Ingående artiklarna i studien fick inte vara äldre än 15år. Östlundh (2012, s.67)

beskriver att aktuell vetenskap ska inkluderas i studien, äldre artiklar kan inkluderas

om de är relevanta för studien syfte. En artikel som ingick i studien resultat är 11år

och ansågs av författaren som relevant i ämnet samt väl refererad till inom

forskningen, därför togs den med. Övriga artiklar som ingår i studie var yngre än tio

år. Författaren valde att inte fokusera på någon särskild sjukdom utan endast på

personer i behov av palliativ vård. Att inte exkludera någon särskild sjukdom innebar

att en mer helomfattande bild och kunskap kunde fås av sjuksköterskornas

erfarenheter av att vårda döende personer. Vilket författaren betraktat som en styrka.

Oberoende av kontext var ett inklusionskriterium som används vid inkluderingen av

studier, då de valda studierna visade små skillnader utifrån den kontext var vid

vården till den döende personen ges. Artiklarnas kvalitétsgranskades i enlighet med

Statens offentliga utredningars mall för kvalitetsgranskning resulterade att artiklarna

sorterades in till att ha hög, medel eller låg kvalité. Författaren valde att endast

inkludera studier med hög eller medel kvalitet.  En svaghet vid kvalitetsgranskningen

var att författaren inte kunde diskutera sin bedömning av artiklarna med annan part

då arbetet skrevs av endast författaren, ingen konsensusdiskussion mellan

granskarna kunde således i enlighet med Hendriksson(2013, s.438) genomföras.

Kvalitetsgranskningen resulterade i nio artiklar som svarade mot litteraturstudiens

syfte och författaren ansåg att dessa var tillräckliga för att uppnå datamättnad, då de

sista artiklarna som analyserades inte tillförde någon ytterligare större kunskap än
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tidigare artiklar. Författaren ansåg således att den valde metoden för

litteratursökningen kunde betraktas som en styrka.

Forskningsetiskdiskussion

Författaren har systematiskt valt artiklar som var granskade och som erhållit etiskt

tillstånd till litteraturstudiens resultat, vilket är viktigt enligt Forsberg &

Wengström(2013)  Ett etiskt resonemang återfanns i samtliga artiklar. Detta i

enlighet med Kjellström(2014) där etiska övervägande ska göras av forskaren i

vetenskapliga studier för att inte deltagarna i studien skall utsättas för onödigt

lidande. Att ingående studierna i resultatet belyste etiska aspekter kan ses som en

styrka för studien och i enlighet med Forsberg och Wengström(2013) ökad den

vetenskapliga kvalitén hos litteraturstudien. En styrka för studien var att ingående

artiklarnas kvalité granskas enligt Statens beredning för medicinsk och social

utvärderings mall och att samtliga artiklar var peer review och publicerade i en

vetenskaplig journal. I ett vetenskapligt arbete beskrivs ärlighet och hederlighet som

grundläggande aspekter (Kjellström, 2014). Författaren har i detta arbete försök

undvika egna tolkningar vid analysen av artiklarna, utan att ha försökt återge

studiernas resultat utan eget tyckande. Författaren har i detta arbete varit medveten

om att ingen del av resultatet får utelämnas för att stödja eget tyckande (Forsberg och

Wengström, 2013). Då författarens modersmål inte var engelska finns det en risk för

feltolkning av ingående studiers resultat. Författaren har försökt undvika detta

genom att läsa artiklarna ett flertal gånger samt använda sig av engelskt- svenskt

lexikon.
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Konklusion

Enligt litteraturstudiens resultat förefaller det som viktigt att sjuksköterskan erhåller

tillräckligt stöd från arbetsledningen. Sjuksköterskornas strävade efter att ge en god

vård av god kvalité för den döende personen, där vårdandet beskrevs som ett

privilegium.  I resultatet framkom det att vård vid livets slut handlar om att

säkerställa en god död för den döende personen. Bevarandet av värdighet beskrevs i

resultatet som viktigt för att säkerställa en god död. Att vara närvarande, stötta och

att finnas där för den döende personen och närstående framkom i resultatet som

viktigt. Relationen mellan sjuksköterskan, den döende personen och närstående

beskrivs i resultatet utgöra förutsättning för en god vård. Arbetet inom den palliativa

vården beskrivs i resultatet som att utvecklas som människa där vården till döende

personer utvecklades över tid vartefter sjuksköterskan erhållit erfarenhet. I resultatet

framkom att arbete i team var en nödvändighet och utgjorde ett ovärderligt stöd för

sjuksköterskan. Den kontinuerlig bristen på tid, organisatoriska begränsningar,

kulturella hinder och sjuksköterskans emotionella utmaningar beskrevs av

sjuksköterskorna som ett hinder för en vård av god kvalitet. I resultatet identifierades

kulturella hinder för en god död inom kinesisk och iransk kultur att tala kring döden

och döendet. Det förefaller viktigt utifrån litteraturstudiens resultat att

sjuksköterskan erhåller vidareutbildning då mer kunskap och utbildning inom

palliativvård efterfrågades.

Det är därför viktigt att det bedrivs vidare forskning inom området. Förslag på vidare

forskning kan vara att kartlägga vilket stöd sjuksköterskan erhåller i det vardagliga

arbetet inom den palliativa vården. I syfte att öka chefers förståelse för

sjuksköterskans upplevelser och kartlägga behovet av stöd. Ett annat förslag på

vidare forskning framkom i resultatet då kulturella hinder beskrevs utgöra

svårigheter för en god vård. Det kan därför således vara viktigt att undersöka vad den

döende personen och närstående från en annan etisk och kulturell bakgrund än den

svenska anser vara en god död och en god vård. I syfte att öka hälso- och

sjukvårdspersonalens kulturella kompetens och förståelse för att tillhandahålla en

god vård av god kvalitet till den döende personen och närstående.
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• varför det är viktigt
• relevansen
• om kvalitativ metodik är lämplig för att utforska problem området/ svara på

frågeställningen.

2. Urval Fundera
över:
• om forskaren redovisat bakgrund till vald urvalsmetod
• om forskaren redovisat hur deltagarna valdes ut
• om forskaren redovisat varför de valda deltagarna valdes ut
• om forskaren redovisat hur många deltagare som valdes ut
• om forskaren redogjort för om någon inte valde att delta och i så fall varför
• om forskaren lyfter fram etiska resonemang som sträcker sig längre  än

informed consent och ethical approval
• om forskaren beskrivit relationen mellan forskare och informant och hur denna

skulle kunna påverka datainsamlingen, exempelvis tacksamhetsskuld,
beroende förhållanden etcetera.

3. Datainsamling Fundera
över:
• om ”settingen” för datainsamlingen var berättigad
• om det framgår på vilket sätt datainsamlingen utfördes (t ex

djupintervju, semistrukturerad intervju, fokusgrupp, observationer
etc)

• om forskaren har motiverat vald datainsamlingsmetod
• om det explicit framgår hur vald datainsamlingsmetod utfördes  (t ex

vem intervjuade, hur länge, användes intervjuguide,  var utfördes
intervjun, hur många observationer etc) • om metoden modifierades
under studiens gång
(om så är fallet, framgår det hur och varför detta skedde)

• om insamlat datamaterial är tydliga
(t ex video eller ljudinspelningar, anteckningar etc)
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• om forskaren resonerar kring om man nått mättnad, det vill säga när
mer datainsamling inte ger mer ny data (inte alltid tillämpbart)

• om det är tillämpbart att föra ett mättnadsresonemang, fundera på om
det är rimligt, det vill säga faktiskt validerat på goda grunder.

4. Analys Fundera
över:
• om analysprocessen är beskriven i detalj
• om analysförfarandet är i linje med den teoretiska ansats som eventuellt låg till

grund för datainsamlingen
• om analysen är tematisk, framgår det hur man kommit fram till dessa teman?
• om tabeller har använts för att tydliggöra analysprocessen
• om forskaren kritiskt har resonerat kring sin egen roll, potentiell bias eller

inflytande under analysprocessen
• om analysmättnad råder (kan man hitta fler teman baserat på redovisade citat?).

5. Resultat Fundera
över:
• om resultaten/fynden diskuteras i relation till syftet eller

frågeställningen
• om ett adekvat resonemang förs kring resultaten eller om

resultaten bara är citat/dataredovisning
• om resultaten redovisas på ett tydligt sätt (t ex är det lätt att se

vad som är citat/data och vad som är forskarens eget inlägg)
• om resultatredovisningen återkopplas till den teoretiska ansats

som eventuellt låg till grund för datainsamling och analys
• om tillräckligt med data redovisas för att underbygga resultaten
• i vilken utsträckning motstridiga data har beaktats och

framhålls
• om forskaren kritiskt har resonerat kring dess egen roll,

potentiell bias eller inflytande under analysprocessen
• om forskaren för ett resonemang kring resultatens

överförbarhet eller andra användningsområden för resultaten.

Referenser
1. Bahtsevani C. In search of

evidencebased practices: exploring
factors influencing evidencebased
practice and implementation of clinical
practice guidelines. Malmö:
Malmö högskola; 2008.

2. Willman A, Stoltz P, Bahtsevani C.
Evidensbaserad omvårdnad. En
bro  mellan forskning och klinisk
verk samhet. Studentlitteratur;
2006.
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Artikelsammanställning
År
Författare
Land

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitét

2015
Erika
Andersson,
Zivile
Salickiene och
Kristina
Rosengren
Sverige

”To be
involved — A
qualitative
study of
nurses'
experiences
of caring for
dying
patients”

Syftet med
studien var att
beskriva
sjuksköterskors
erfarenheter
(≥två år) att ta
hand om
döende
patienter på
kirurgiska
avdelningar.

6st sjuksköterskor
på 2 kirurgiska
avdelningar i
södra Sverige
deltog.

En kvalitativ deskriptiv
studie
Intervjuer gjordes och
analyserades med
hjälp av
manifest kvalitativ
innehållsanalys.

Etiskt tillstånd

Innefattade ett tema
Vårdande- att vara
involverad, med tre stycken
subteman:
Att vara stödjande,
Att vara frustrerad. Att vara
känslig/ödmjuk i
vårdprocessen

Hög

2006
Alan Barnard,
Christine
Hollingum och
Bernadette
Hartfiel
Australien

“Going on a
journey:
understandin
g palliative
care nursing”

Syftet var att
beskriva de
kvalitativt olika
sätten en grupp
australiska
sjuksköterskor,
förstå deras
erfarenhet av
att vara en
sjuksköterska
inom palliativ
vård

15st
sjuksköterskor
10st deltog vid en
speciell palliativ
vårdenhet i
Queensland,
Australien

Kvalitativ, semi
strukturerad intervju-
studie.
Fenomenografisk
ansats. Intervjuerna
spelades in och skrevs
ned. Sedan följde en
data- analys i 7 olika
steg

Etiskt tillstånd

5 olika sätt att förstå hur de
är att vara en sjuksköterska
inom den palliativa vården:

 gör allt du kan
 utveckla närhet
 arbeta som ett team
 skapa mening om livet
 bevara sig själv.

Hög



År
Författare
Land

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitét

2005
Jane B.
Hopkinson,
Christine E.
Hallett och
Karen A. Luker
UK

“Everyday
death: how
do nurses
cope with
caring for
dying people
in hospital?”

Syftet med
studien var att
ta reda på hur
ny examinerade
sjuksköterskor
hanterar /klarar
av  att vårda
den döende
patienten vid
medicinska
avdelningar på
akutsjukhus

32st
sjuksköterskor vid
två sjukhus I
England inbjöds
att delta 28st
deltog( 14st från
varje sjukhus).
Medel ålder 23
(spridning 21-
44år). Alla
deltagare hade
jobbat mindre än
3år men längre än
2mån. Endast en
man deltog i
studien.

Kvalitativ studie
Cross-sektionell
intervjustudie.

Intervjuerna utfördes
genom inte- direkt
öppen typ av intervju
Deltagarna fick frågan:
Kan
du berätta om en
patient som har dött
eller som du
förväntar ska dö?
Intervjuerna spelades
in och tanskriterades
till text anonymt.
Datan analyserades
enligt Wolcott arbete
olika Teman framkom/
identifierades
Etik godkänd

Saker som hjälper
sjuksköterskan i deras arbete
med döende patienter
identifierades:

 Relationer
 Resurser
 Lärande från

erfarenheter
 Kontrollerat/begränsat

deltagande
 Åtgärder(measuring)
 Revidering av det

perfekta sättet att dö.
 Personligt

välbefinnande

Medel

2009
Sedigheh
Iranmanesh,
Karin Axelsson
, Stefan
Sävenstedt och
Terttu
Häggström
Sverige

“Swedish
Nurses'
Experiences
of Caring for
Dying
People: A
Holistic
Approach”

Syftet med
denna studie
var att
förtydliga
innebörden av
sjuksköterskors
upplevelser av
att vårda den
döende
personen

Riktat urval
genom
rekryteringhjälp
från
chefssjukskötersk
an på en
sjukhusavdelning
samt inom en
hemvården enhet
kontaktades.

Kvalitativ
Intervjustudie
ostrukturerade
narrativa frågor.
Spelades in. Data
analys enligt
Fenomenologisks
hermeneutik

Intervjuerna pågick

Tre huvudteman
identifierades:
 att möta patienter och

familjemedlemmar som
unika personer,

 lärande i en utmanande
miljö

 erhålla/skapa personlig
styrka.

Underteman:

Hög



hemma och vid
speciella
enheter på
sjukhus.

Totalt 8 deltagre
valdes ut 4 från
respektive grupp.
Deltagarna i
studien hade
jobbat minst 2år.
Alla deltagare var
kvinnor.

55-65min

Etiskt tillstånd

 Aktivt lyssnande
 Agerar samtidigt

interagera
 Att bli inbjuden till

familjen
 Acceptera det

vårdandesammanhanget
 Reflektera över

erfarenheter
 Att erhålla/få personlig

styrka, bli självsäker,
omprövning av värden
egna värden/
värderingar. Bli ödmjuk



År
Författare
Land

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitét

2011
Iranmanesh,
Sedigheh ;
Ghazanfari,
Zahra ;
Sävenstedt,
Stefan ;
Häggström,
Terttu

Professional dev
elopment: Irani
an and Swedish
nurses'
experiences of
caring for dying
people

Syftet med
studien är att
belysa
betydelsen av
svenska och
iranska
sjuksköterskors
upplevelser av
professionell
utveckling inom
vård vid livets
slut

Iran:
8st sjuksköterskor
vid onkolog
enheter i Tehran.
Med en
åldersspridning på
25-50år. 4 män
och 4 kvinnor. De
hade en
medelerfarenhat
på 7år i yrket.
Sverige:
8st
sjuksköterskor,
alla kvinnor. 4st
arbetande vid
sjukhus, 4st i
hemvård. Ålder
spridning 35-58år

Kvalitativa intervjuer
som spelades in och
skrevs ned ordagrant.
Texten analyserades
genom en
fenomenologisk
hermeneutik
utgångspunkt

Professionell utveckling är
en process varvid
sjuksköterskan blir
uppmärksam på tillgängliga
resurser och använder
dessa för att ge optimal
vård till döende personer
inom deras kulturella
kontext. Professionell
utveckling är också en
process att lära sig att
vårda i en kulturell,
organisationer och
existentiell kontext.Fynd av
vikt var: att dela kunskap,
erfarenheter och ansvar.
Att arbeta i team. Att
etablera en förtroendefull
relation och genom detta
skapa positiva
förutsättningar för vård.

Medel/Hög

2010
Kristina
Johansson
och Berit
Lindahl
Sverige

“Moving
between rooms
- moving
between life
and death:
nurses'
experiences of
caring for

Syftet med
denna studie
var att beskriva
betydelsen av
sjuksköterskors
erfarenheter av
att vårda
palliativa

8 registrerade
sjuksköterskor vid
2 olika sjukhus i
Sverige
intervjuades.

Kvalitativ, deskriptiv
och tolkande.
Intervjuerna
analyserades  genom
ett fenomenologisk
hermeneulogisk
angreppsätt baserat
på Ricoeurs Filosofi

Sjuksköterskornas
erfarenheter kunde
presenteras i form av 7
olika teman som en
omfattande förståelig
helhet. Det senare visade
betydelsen av kontraster,
motsättningar och rörelse

Hög



terminally ill
patients in
hospitals.”

patienter på
vanliga
sjukhusavdelnin
gar

Etik godkänd mellan det materiella och
psykologiska upplevelser av
rum och omvårdnad i ett
vårdsammanhang

År
Författare
Land

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitét

2013
Yim Wah
Mak, Vico
Chung Lim
Chiang, Wai
To Chui
Kina

“Experiences
and perceptions
of nurses caring
for dying
patients and
families in the
acute medical
admission
setting”

Denna studie
syftat till att
undersöka
sjuksköterskors
erfarenheter
och
uppfattningar
om
att vårdar
döende
patienter och
deras familjer
på akut
medicinska
avdelningar

15 sjuksköterskor
rekryteras från tre
akut medicinska
avdelningar på ett
sjukhus i Hong
Kong.

Kvalitativ
Deskriptiv metod
Semi- strukturerade
intervjuer
genomfördes på 30-
90min. Intervjuerna
spelades in och
transkriberades i sin
helhet. Tematisk
analys genomfördes

Etiskt godkänd

Sjuksköterskorna upplevde
otillräcklighet och upplevde
stor mental och fysisk
ansträngning i sin vårdande
roll i denna miljö.
Fyra teman identifierades:

 bristande beredskap
för patienternas död

 reflektion över den
egna rollen

 reflektera över döden
och egna
erfarenheter av
närståendes död.

 Att orka vårda den
döende personen

Medel



År
Författare
Land

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitét

2007
Birgitta
Wallerstedt &
Birgitta
Andershed
Sverige

“Caring for
dying
patients
outside
special
palliative
care
settings:
experiences
from a
nursing
perspective.”

Syftet med
studien var att
beskriva
sjuksköterskors
erfarenheter av
att vårda
allvarligt sjuka
och döende
patienter
utanför
specialla
palliativa vård
miljöer.

9st sjuksköterskor
deltog i
intervjuerna

Kvalitativa intervjuer
som bandades.
Intervjuerna
analyserades enligt
fenomenologisk
metodik

Etik godkänd

Tre gemensamma strukturer
framkom:

 Ambition och
engagemang,

 Vardagliga möten
 Tillfredsställelse/

otillfredsställelse i de
vardagliga mötena

Följande viktiga beståndsdelar
framkom: ansvar, samarbete,
erfarenhet och kunskap,
Känslor och tid samt resurser.
Resultaten beskriver
sjuksköterskornas ambitioner
att ge döende patienter och
deras
släktingar vård av god kvalité.

Hög

2014
Rui-Shuang
Zheng; Qiao-
Hong
Guo; Feng-Qi
Dong; Owens,
R. Glynn
Kina

“Chinese
oncology nu
rses' experi
ence on cari
ng for dying
patients
who are on
their final
days: A
qualitative
study.”

Att beskriva
kinesiska
onkologiska
sjuksköterskors
erfarenheter att
vårda döende
cancer
patienter

28 sjuksköterskor
i Tianjin, Kina.

Kvalitativ
intervjustudie semi-
strukturerad.
Kvalitativ tema
analys genomfördes

Etiskt godkänd

5 Teman
 Vård vid livets slut för

patienter döende i
cancer.

 Vård vid livets slut för
familje-medlemmar

 Kulturell medvetenhet
och kommunikation

 Moraliska kval och egna
begränsningar.

 Självreflektion och
fördelaktiga/dra fördel
av fynd.

Medel


